
  
  

  مكتبة الروضة الحیدریة اعداد 
  

  الرقمیةالمكتبة            
           
 الجامعیة الرسائل          



 
       

 
 
 







 

  طالح يف حمافظة النجف أبوحوض وادي 
  )دراسة جيومورفية(

  

  بها تتقدم رسالة
  

  سناء عبد الھادي عبد الشھید الفتالوي
  

  جامعة الكوفة –إلى مجلس كلیة التربیة للبنات 
  آداب في الجغرافیة –وھي جزء من متطلبات نیل درجة الماجستیر 

  
  إشراف
 لدكتورا األستاذ المساعد

  محمود عبد الحسن جویھل الجنابي
  

                                                     م٢٠١٣                                              ھـ١٤٣٤
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بسم ا الرمحن الرحيم 
  َــلتَما فَاحرِهــةٌ بِقَــديدأَو ــالَتــاء فَساء مــمالس ــنلَ مأَنــز

  ـةلْيغَاء حتارِ ابي النف هلَيع وندوقا يممابِياً وداً رلُ زَبيالس
باطـلَ فَأَمـا   أَو متَاعٍ زَبد مثْلُه كَذَلك يضْرِب اللّه الْحق والْ

ــع النــاس فَيمكُــث فــي   ــا ينفَ ــا م أَمفَــاء وج بــذْهفَي ــد بالز
                                                                                              األَرضِ كَذَلك يضْرِب اللّه األَمثَالَ

  
  صدق هللا العلي العظیم 

 ١٧ اآلیة الرعدسورة                                                              
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  شكر وتقدیر                  
عل:ى س:ید االنبی:اء وال:ھ  والصالة والسالم... اھل الحمد والثناء المتفرد برداء الكبریاء الحمد    

  .االتقیاء

 ال::::ى  تق::::دیرأن أتق::::دم بخ::::الص الش::::كر وال رس::::التي إع::::دادیطی::::ب ل::::ي وأن::::ا أنھ::::ي ... وبع::::د

لقبولھ االشراف على ھذه  لحسن جویھل محمود عبد االدكتور  االستاذ المساعداستاذي المشرف 

حث بالمحتوى العلمي والمنھج:ي الرص:ین الرسالة ولما قدمھ من توجیھات ومالحظات أغنت الب

عت:راف بالجمی:ل ان اتق:دم بالش:كر والتق:دیر كما یدعوني واج:ب اإل، الجزاء  فجزاه هللا عني خیر

تفانیھ في االھتمام و دراسةموضوع ال حھالقتراالى االستاذ المساعد الدكتور عاید جاسم الزاملي 

ام:د هللا ف:ي  ، إع:داد الرس:الةطیل:ة فت:رة  وتقدیم النصح والدعم وتشجیعھ المتواصل ل:يوالتوجیھ 

  ..عمره ورزقھ دوام الصحة والسالمة

لمس:اعدتھ ل:ي  االس:دي الدكتور كامل حمزة فلیفل الى المدرس شكري وامتناني بعظیم قدمتأ كما 

ر وإعداد الخرائط ومرافقتھ لي خالل السفرات الحقلیة ولم  یأل جھ:داً  ف:ي اي جمع المصاد اثناء

  .وفقھ هللا لكل خیر، او سؤال لي استفسار 

جامع:ة الكوف:ة ـ  للبن:ات كلی:ة التربی:ة - وأعرب عن شكري وامتناني ال:ى أس:اتذة قس:م الجغرافی:ة

 واألس:تاذ علي صاحب الموس:ويالدكتور  األستاذأخص منھم بالذكر السید رئیس قسم الجغرافیة 

 وجمی::عالعلمی::ة الس::دیدة  اوتوجیھاتھم:: ان حظی::ت برعایتھم::ل::ذاالال::دكتور عل::ي مھ::دي ال::دجیلي 

  . األفاضل يتأساتذ

غف:ار  حم:ودال:ى ك:ل م:ن ال:دكتور ص:باح  بالش:كر واالمتن:ان أتق:دمویملي عل:ي جان:ب الوف:اء أن 

 مافي جمع المصادر وطرحھ من مساعدة اهأبدیلما العاني  أمینالسامرائي والدكتورة رقیة احمد 

وال یف::وتني أن أش::كر جمی::ع منتس::بي الھیئ::ة العام::ة للمس::احة  .ح::ول الی::ة البح::ثاالراء الس::دیدة 

  .واخص منھم بالذكر اآلنسة زینب والسید فؤاد رمضان 

یل الى كل من حاول تقدیم الع:ون والمس:اعدة وت:ذل فر الشكر واالمتناناوأود أن أتقدم ب... واخیراً 

علي ولو بجھ:د طفی:ف اعتراف:اً بالجمی:ل ، واس:أل هللا أن یوف:ق  أفاضمن  كل الصعوبات ، والى

  .الجمیع لما فیھ الخیر وهللا الموفق 
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  ھداءاإل
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أ 

اتاحملتوي  

  الصفحة  الموضوع  ت
  أ  المحتویات فھرس  
  د  الجداول فھرس  
  و  الخرائط فھرس  
  ز  شكالاأل فھرس  
  ح  الصور فھرس  
  ل  المقدمة  

  )االطار النظري(                   الفصل األول        
  ٢  مشكلة الدراسة  ١-١

  ٢  فرضیة الدراسة  ٢-١

  ٢  أھداف الدراسة   ٣-١

  ٣  واھمیتھا لدراسةمبررات ا  ٤-١

  ٣  حدود منطقة الدراسة  ٥-١

  ٣  مناھج الدراسة  ٦-١

  ٣  وتنظیمھا الدراسة طریقة  ٧-١

  ٧  ھیكلیة الدراسة  ٨-١

  ٧  والمماثلة ةالدراسات السابق  ٩-١

  )الخصائص الطبیعیة لحوض وادي ابو طالح(          الفصل الثاني               
  ١٠  تمھید  ١-٢

  ١٠      لمنطقة الدراسة ةجیولوجیال الخصائص  ٢-٢

  ٢٢  السطح  تضاریس  ٣-٢
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ب 

  الصفحة  الموضوع  ت
  ٣٠  المناخخصائص   ٤-٢

  ٤٥  الموارد المائیة  ٥-٢

  ٤٨  التربةخصائص   ٦-٢

  ٥٥  النبات الطبیعيخصائص   ٧-٢

  )المورفومتریة صائصالخ(      الفصل الثالث               
  ٦١  تمھید  ١-٣

  ٦١  الخصائص المساحیة والشكلیة  ٢-٣

  ٧٠  الخصائص التضاریسیة  ٣-٣

  ٧٧  المائي الصرف شبكة خصائص  ٤-٣

  ٨٩  الصرف النھري انماط  ٥-٣

  )األشكال األرضیة في منطقة الدراسة (الفصل الرابع                
  ٩٢  تمھید  ١-٤

  ٩٢  التجویة رضیة الناتجة عناالشكال األ  ٢-٤

  ٩٨  السطحیة االشكال األرضیة الناتجة عن فعل المیاه  ٣-٤

  ١٠٦  اإلشكال األرضیة الناتجة عن فعل المیاه الجوفیة  ٤-٤

  ١٠٧  لناتجة عن فعل الریاحاألشكال األرضیة ا  ٥-٤

  ١١٣  لناتجة عن فعل االنساناألشكال األرضیة ا  ٦-٤

  )االشكال االرضیة وعالقتھا بالنشاط البشري(   الفصل الخامس               
  ١١٧  تمھید  ١-٥

  ١١٧  مائیةالموارد ال  ٢-٥

  ١١٨  الزراعة  ٣-٥

  ١١٩  المحمیة الطبیعیة   ٤-٥

  ١٢٤  لرعيا  ٥-٥
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ج 

  الصفحة  الموضوع  ت
  ١٢٧  االستیطان  ٦-٥

  ١٢٧  موارد االقتصادیةال  ٧-٥

  ١٢٩  اري والسیاحيالمواقع االث  ٨-٥

  ١٣٢  طرق النقل   ٩-٥

  ١٣٤  االستنتاجات  

  ١٣٨  التوصیات  

  ١٤٠  المصادر العربیة  

  ١٤٦  المصادر األجنبیة  

   ص باللغة االنجلیزیةلخالمست  
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د 

  فهرس اجلداول                                   

رق[[[[[[[[[[[[[م   عنوان الجدول  ت

  الصفحة

  ١٤  في حوض وادي ابو طالحوالرسوبیة تكوینات الصخریة ال  ١

  ٢٠  منطقة الدراسة النسبة المئویة لتكرار وأطوال الظواھر الخطیة في   ٢

  ٢٨  في منطقة الدراسة ت االنحدارالتوزیع النسبي لفئا  ٣

  ٣٠  لمنطقة الدراسة التجاھات االنحداروزیع النسبي الت  ٤

ي النج[ف والس[لمان المن[اخیتین تلمحط)ْم (ة معدالت  درجات الحرار  ٥

   )٢٠٠٩-١٩٧٩(للمدة

٣٣  

ي النج[[ف والس[[لمان والمع[[دل ت[[لمحط) ث[[ا/م( الری[[اح  ةس[[رع مع[[دل   ٦

   )٢٠٠٩-١٩٧٩(العام للمدة 

٣٦  

ت[[[[ي النج[[[[ف والس[[[[لمان الری[[[[اح لمحط اتالنس[[[[ب المئوی[[[[ة التجاھ[[[[  ٧

  )٢٠٠٩-١٩٧٩(للمدة

٣٧  

ي النج[[ف والس[[لمان والمع[[دل ت[[لمحط %النس[[بیة مع[[دالت الرطوب[[ة    ٨

  )٢٠٠٩-١٩٧٩(العام للمدة 

٣٩  

ي النجف والسلمان والمعدل الع[ام تلمحط )ملم(كمیة األمطارمعدالت   ١٩

  )٢٠٠٩-١٩٧٩(للمدة 

٤٢  

ي النج[[ف والس[[لمان والمع[[دل الع[[ام ت[[لمحط) مل[[م(ت ق[[یم التبخ[[رمع[[دال  ١٠

  )٢٠٠٩-١٩٧٩(للمدة 

٤٤  

  ٤٧  ابو طالححجم الجریان السنوي المتوقع لحوض وادي   ١١

  ٥٤  تحلیل الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لترب منطقة الدراسة   ١٢

  ٥٤  نوع التربة حسب قیمة الملوحة  ١٣

  ٥٩  لدراسةالنبات الطبیعي في منطقة ا  ١٤

  ٦٤  .لحوض وادي ابو طالحالخصائص المساحیة   ١٥
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ه 

  ٦٧  .ائص الشكلیة لحوض وادي ابوطالحالخص  ١٦

  ٧٣  .لحوض وادي ابو طالح الخصائص التضاریسیة  ١٧

  ٧٥  . المعامل الھبسومتري في حوض وادي أبو طالح  ١٨

  ٧٧  .نسیج الحوضي في حوض وادي ابو طالح  ١٩

  ٨٤  ة في حوض وادي أبو طالحأعداد المراتب النھری  ٢٠

  ٨٥  .في حوض وادي أبو طالححسب رتبھا أطوال المجاري المائیة    ٢١

  ٨٦  .نسب التشعب في حوض وادي ابو طالح  ٢٢

  ٨٨  .الكثافة التصریفیة الطولیة والعددیة لحوض وادي أبو طالح  ٢٣

  ٨٩  . معامل االنعطاف لمجرى وادي أبو طالح   ٢٤

الحش[[[رات والحیوان[[[ات البری[[[ة ف[[[ي المحمی[[[ة الطبیعی[[[ة ف[[[ي منطق[[[ة   ٢٥

  .الدراسة

١٢٠  

  ١٢١  .الطیور البریة في المحمیة الطبیعیة في منطقة الدراسة  ٢٦

النباتات الطبیة والرعوی[ة والس[میة ف[ي المحمی[ة الطبیعی[ة ف[ي منطق[ة   ٢٧

  الدراسة

١٢٣  
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و 

  فهرس اخلرائط                                            

  

  

  

  

  

 الصفحة  العــــــــنوان  ت

 ٤     .منطقة الدراسة موقع   ١

  ١١ .بنیویة منطقة الدراسة  ٢

 ١٥    .جیولوجیة منطقة الدراسة  ٣

 ١٩ .الظواھر الخطیة في منطقة الدراسة  ٤

 ٢٤ .خطوط االرتفاعات المتساویة لمنطقة الدراسة  ٥

 ٢٥ .اقسام السطح في منطقة الدراسة  ٦

 ٢٧ .نطقة الدراسة االنحدار في م   ٧

 ٢٩ .اتجاھات االنحدارات في  منطقة الدراسة  ٨

 ٥٣ .مواقع عینات التربة في منطقة الدراسة  ٩

  ٦٢ .وض وادي ابو طالحاألحواض الثانویة  لح  ١٠

 ٧٩ .)١(المراتب النھریة للحوض   ١١

 ٨٠ .)٢(المراتب النھریة للحوض   ١٢

 ٨١ .)٣(المراتب النھریة للحوض   ١٣

 ٨٢ .)٤(المراتب النھریة للحوض   ١٤

  ٨٣ .المراتب النھریة لمنطقة الدراسة  ١٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ز 

  فهرس االشكال                                     

 الصفحة  العـــــنوان ت

ض وادي أب[و المخطط أالتجاھي ألعداد وأطوال التراكیب الخطی[ة لح[و ١

  .طالح

٢١ 

 ٣٤  .)٢٠٠٩-١٩٧٩(لمحطة النجف )ْم (درجات الحرارة معدالت   ٢

  ٣٤  .)٢٠٠٩-١٩٧٩(لمحطة السلمان) ْم (درجات الحرارة معدالت  ٣

لمحطت[[ي النج[[ف والس[[لمان والمع[[دل الع[[ام لمنطق[[ة  ث[[ا/س[[رعة الری[[اح م ٤

  )٢٠٠٩-١٩٧٩(الدراسة 

٣٧ 

 ٣٨   سلمانوردتي الریاح لمحطتي النجف وال  ٥

-١٩٧٩(لمحط[[[ات منطق[[[ة الدراس[[[ة(%) مع[[[دالت الرطوب[[[ة النس[[[بیة  ٦

٢٠٠٩( 

٤٠ 

لمحطت[[[ي النج[[[ف والس[[[لمان  )مل[[[م(الش[[[ھریة  األمط[[[اركمی[[[ة مع[[[دالت  ٧

 )٢٠٠٩-١٩٧٩(والمعدل العام 

٤٩ 

-١٩٧٩(لمحطتي النج[ف والس[لمان والمع[دل الع[ام  قیم التبخر معدالت ٨

٢٠٠٩( 

٤٥ 

 ٧٦ لحوض وادي ابو طالح المعامل الھبسومتري ٩
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ح 

  فهرس الصور                                          

 الصفحة العــــنوان ت

  ٦ .المرئیة الفضائیة لمنطقة الدراسة ١

 ٤٩  تربة قاع الوادي ٢

 ٥٠  الحجریة في منطقة الدراسةالصحراویةالتربة  ٣

 ٥١  ة الدراسةالجبسیة المختلطة في منطقالصحراویة التربة  ٤

 ٥٧ العضرس نبات  ٥

 ٥٨ لطلحنبات ا ٦

 ٥٨ ھربكشجیرات ال ٧

 ٩٣ الفواصل والشقوق بفعل التمدد الحراري ٨

 ٩٤ جحر لحیوان بري ٩

 ٩٦      في منطقة الدراسةعملیة اإلذابة على الصخور   ١٠

 ٩٧ في صخور منطقة الدراسة عملیة االكسدة ١١

 ١٠٠ تعریة المسیالت المائیة ١٢

 ١٠٢ احد الموائد الصخریة ١٣

 ١٠٣  في منطقة الدراسة كارة الوعر ١٤

 ١٠٥ احدى الفیضات في منطقة الدراسة ١٥

 ١٠٥  رواسب قیعان الوادي الرئیسي ١٦

 ١٠٨ سھول الحجارة ١٧

 ١١٠ الكثبان الرملیة عند قریة الرحبة ١٨

 ١١١ ظاھرة النباك ١٩

 ١١٢ منطقة الدراسة سفي الرمال عند احد الجروف في ٢٠

 ١١٣ موجیةعالمات النیم ال ٢١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ط 

 الصفحة العــــنوان ت

 ١١٤ احد الثایات الموضوعة على الطریق الترابي ٢٢

 ١١٥  عملیات التعدین عند مصب وادي ابو طالح ٢٣

 ١١٩  الري بالرش عند مصب وادي ابو طالح  ٢٤

 ١٢٢  البط  واالوز العراقي والبط الباكستاني في المسطح المائي  ٢٥

 ١٢٢   في حوض وادي ابو طالح نعام في المحمیة الطبیعیةطائر ال  ٢٦

 ١٢٤  المساحات المزروعة بمحصول الشعیر في المحمیة الطبیعیة  ٢٧

 ١٢٥  نباتات الشیح الرعویة في منطقة الدراسة  ٢٨

 ١٢٦  األغنام العواسي في مراعي المحمیة الطبیعیة  ٢٩

 ١٢٦ غزال الریم العراقي في مراعي المحمیة الطبیعیة  ٣٠

 ١٢٩  احد المقالع الموجودة في منطقة الدراسة  ٣١

 ١٣١  احد اآلبار القدیمة المحفورة على طریق زبیدة  ٣٢

 ١٣١  احد المنازل الموجودة على طریق زبیدة  ٣٣

  ١٣٢  الطریق الستراتیجي في منطقة الدراسة  ٣٤
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  المقدمة
أھمی-ة كبی-رة  ف-ي عل-م ذات ف-ي البیئ-ات الجاف-ة وش-بھ الجاف-ة  تعد دراسة أحواض االودیة

ھ--ذه إذ تھ--تم ، رافی--ة الطبیعی--ة بص--ورة عام--ة األش--كال األرض--یة بص--ورة خاص--ة وعل--وم الجغ

وتحدید العالقات االرتباطی-ة م-ع العوام-ل الطبیعی-ة لجیومورفولوجیة الدراسات بتحلیل العملیات ا

ً تمثل وسط  فالعوامل الطبیعیة .ىاألخر ً طبیعی ا یؤثر في رسم وتحدید أشكال المعالم األرضیة ،  ا

ام--ا خي وھی--درولوجي وترب--ة ونب--ات ، ال-ذي  یك--ون م--ا ب--ین عام--ل جیول--وجي وتضاریس--ي ومن--ا

العوامل ویك-ون لھ-ا فع-ل حرك-ي ی-ؤدي إل-ى مجموع-ة تغی-رات   ھذهتكون منبثقة من فالعملیات  

تعمل على  تشكیل الخصائص المساحیة والشكلیة والتضاریسیة وخصائص  ویة وفیزیا اویةیكیم

بدراسة وتصنیف الوحدات   تھتم ھذه الدراساتكما .الشبكة النھریة واألشكال األرضیة للحوض 

األرض--یة  وم--ا تحتوی--ھ  م--ن م--وارد طبیعی--ة ض--من وح--دة بیئی--ة متكامل--ة ق--د تختل--ف ع--ن بیئ--ات 

أكانت ف-ي البیئ-ة األرض-یة وم-ا تعكس-ھ م-ن تن-وع  ص-خري متجاورة في أحواض أخرى ،سواء 

علی-ھ ف-الحوض  أو بیئة حیاتیة وما تعكسھ من تنوع  م-ائي ونب-اتي وحی-واني ، وأشكال أرضیة ،

 زراع-ة(النھري ال یمثل مورداً مائیاً فقط یمكن أن یعول علیھ في النشاطات والحاجات البش-ریة 

ً  م-ورداً ولكنھ یمكن أن یع-د   ،) ، استیطان رعي ، بع-د تنمیت-ھ م-ن خ-الل تن-وع الم-وارد  ص-ناعیا

خاص-ة وان الم-ورد الم-ائي الس-طحي ال یع-ول علی-ھ كثی-را  الطبیعیة النباتیة والثروات المعدنیة ،

   .في البیئة الصحراویة

من الھضبة الغربیة العراقیة ضمن منطقة جنوبي في الجزء ال ∗ابو طالحوادي یقع حوض 

المناخ الصحراوي الجاف لمعظم فصول السنة ، وقد نشأ الوادي في ظل  حیث سفلىالودیان ال

تم ، ) ٢كم ٥٦٢,١٨(ضتبلغ مساحة الحو.  زمن البالیستوسین  أحوال مناخیة مطیرة تعود إلى

جیة بیان مدى تأثیرھا في جیومورفولووالطبیعیة   الخصائص ي ھذه الدراسة التعرف على ف

 والمتمثلةیالً كمیاً  للخصائص المورفومتریة كما تم اجراء تحل.  وخصائص الحوض

بالخصائص  المساحیة والشكلیة والخصائص التضاریسیة وخصائص الشبكة النھریة ، اما 

االشكال االرضیة فقد تمت دراستھا بحسب العملیات المساھمة في تكوینھا والتي شملت عملیات 

كما تم اخیراً دراسة االشكال االرضیة  ،)المائیة ،الریحیة (التجویة وعملیات التعریة والترسیب 

 .وتوضیح عالقتھا  بالنشاط البشري وبیان اھمیتھا االقتصادیة والحضاریة  

                                                           
بنفس في محافظة النجف الغربیة  بمختلف مقایسھا وجود وادیین في الھضبة ت الخرائط التضاریسیةذكر ∗

، أظھرت بان الوادي ١/٢٥٠٠٠ئط الطبوغرافیة التسمیة و بعد إجراء االشتقاقات لمنطقة الدراسة وتحلیل الخرا
، وقد سمي بھذا االسم نسبة الى وجود )الدراسة الحالیة(الثاني لیس لھ أي امتداد أو ارتباط بوادي أبو طالح 

  .نبات الطلح فیھ
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  دراسةال مشكلة١-١
  :باالستفسارات اآلتیة دراسةتتمثل مشكلة ال

  :المشكلة الرئیسیة -

  ؟االشكال االرضیة المكونة لسطح االرض في حوض وادي ابو طالح  ھي ما

  :لثانویة ا المشاكل -     

  لیات الجیومورفیة في الحوض ؟ العم سھمت  في تكوینالعوامل التي أ ھي ما -١      

 وفقا للعوامل المكونة لھا ؟العملیات الجیومورفیة  تباینھل ت -٢      

  دور في تشكیل الخصائص المورفومتریة في الحوض ؟  ھل للعملیات الجیومورفیة -٣      

  ؟ھل للمظھر االرضي عالقة بالنشاط البشري -٤      

  دراسةال فرضیة ٢ -١
 بYھ بشYكل ویتمسYكتوصYل إلیYھ الباحYث یستنتاج ذكYي لفرضیة بأنھا عبارة عن تخمین أو أتعرف ا       

على ضوء مالدیھ من أدبیات أو حدس نابع من بیانات ومعلومات وأفكار تتعلق بمشكلة   البحث  )١(مؤقت

  :یفترض الباحث مایلي األساسوعلى ھذا 

  :ةیالفرضیة الرئیس -

  .التي كونت سطح االرض في حوض وادي ابو طالح ھنالك العدید من االشكال االرضیة

  : الفرضیات الثانویة - 

  ةالجیولوجیYالبنیYة بمتمثلYة  لیات الجیومورفیYةالعم سھمت  في تكوینھنالك العدید من العوامل التي أو -١

 .والسطح  والمناخ والموارد المائیة  والتربة والنبات الطبیعي

  . لھا وفقا للعوامل المكونةالعملیات الجیومورفیة  تتباین - ٢

  .رفیة دور في تشكیل الخصائص المورفومتریة في الحوضللعملیات الجیومو -٣

  . عالقة بالنشاط البشريفي حوض وادي ابو طالح للمظھر االرضي  -٤

  الدراسة أھداف ٣-١

  :تھدف الدراسة إلى تحقیق ما یأتي        

             في التعرف على االشكال االرضیة وفقا للعملیات المكونة لھا  وذلك لتباین العوامل التي اسھمت  -١

  .تكوین المظھر االرضي    

 .یةالھیدرولوجیة والجیومورف أھمیتھادراسة الخصائص المورفومتریة ومعرفة  -٢

 .والنشاط البشري فیھ أبوطالح واديالقة بین االشكال االرضیة لحوض الكشف عن الع -  ٣
                                                           

، بغداد،  مطبعة دار الشؤون الثقافیة العامة، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات، یلجيعامر إبراھیم قند )١(
  .٥٧ص، ١٩٩٣
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  وأھمیتھا دراسةال برراتم ٤ -١
         Yث لمبYا جاء اختیار موضوع البحYدة منھYة : ررات عYون المنطقYم كYلYة تYة درس  دراسYجیومورفی

ي ف الباحثة رغبةو، الحضاریة واالقتصادیة التي تمثلھا المنطقة  األھمیةمن رغم ال على  تفصیلیة من قبل

  .  یةاإلسھام بالدراسات الجیومورف

 منطقة الدراسة حدود ٥-١
ً  یقYYع حYYوض وادي ابYYو طYYالح          حYYوالي بمسYYافة شYYرف األمYYن مدینYYة النجYYف  جنYYوب ال إلYYى إداریYYا

  ◌َ  ٢٠(بYین دائرتYي عYرض فأنھ یقع فلكیاً  أما، یةالعراق الجنوبیة ھضبةمن ال شرقيفي الجزء ال )كم٣٠(

ً  °٤٤ ◌َ   ٢٥ - °٤٣  ◌َ  ٥٦(، وخطي طول )شماالً  °٣١   ◌َ  ٤٤-°٣١  الغربي من الشمال یحده). شرقا

 ً  الشرقي الجنوب السھل الرسوبي ومن يالشرق الشمال نوادي حسب ومحوض لخطوط تقسیم المیاه  وفقا

   .)١(، خریطة  )٢كم ٥٦٢,١٨(مساحة تبلغ ب ،سھل الحجارة  يغربال الجنوب وادي مدود ومنحوض 

  دراسةالمناھج  ٦-١
  :ین علمیین ھماھجاف الدراسة استعملت الباحثة منألجل تحقیق أھد         

  :ال األرضیة وتصنیفھا من خاللالمنھج الوصفي ویتمثل في وصف األشك -١

 .المرئیات الفضائیةتفسیر  -

 .والجیولوجیة تحلیل الخرائط التضاریسیة -

    .المیدانیة والصور الفوتوغرافیة المشاھدة - 

  المنھج التحلیلي الذي استعمل في تحلیل الشبكات المائیة لمعرفة كیفیة تطور األشكال األرضیة  -٢

   .ت في تشكیلھاوالعملیات التي ساھم     
  دراسة وتنظیمھاالطریقة  ٧-١

  )جمع المعلومات والبیانات االولیة (المرحلة األولى     
تضYYمنت ھYYذه المرحلYYة  جمYYع المصYYادر مYYن  الكتYYب والبحYYوث والتقYYاریر ورسYYائل الماجسYYتیر            

لوجیYYة، فضYYالً عYYن یتعلYYق منھYYا بالجوانYYب الجیومورفولوجیYYة والھیدرو واطYYاریح الYYدكتوراه ، وخاصYYة مYYا

كمYا تYم الحصYول علYى ، علیھYا واإلطYالعومYن ثYم جردھYا ،  اسات التي لھا عالقة بموضوع الدراسةالدر

  الخاصة بمنطقة الدراسة فضالً عن الخرائط التضاریسیة، المناخیة والبیانات  المعلومات الجیولوجیة
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  دراسةموقع منطقة ال)  ١( خریطة                                

  

                                      

  

  
                                                

  : من عمل الباحث باالعتماد على: المصدر              
  ١/٥٠٠٠٠،  ١/٢٥٠٠٠مقیاس رافیة ، ـ الھیأة العامة للمساحة ، الخرائط الطبوغ ١                 

  Arc Gis 9.3  مخرجات برنامج  -٢                
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  ذات  وخرائط تضاریسیة) خریطة ٢٠(ددھا ع) ١/٢٥٠٠٠(بمقیاس  تضمنت خرائط تضاریسیةوالتي 

وخریطYYYة  ،)١(عYYYدد) ١/٥٠٠٠٠(وخریطYYYة تضاریسYYYیة بمقیYYYاس ) ٢(عYYYددھا ) ١/٢٥٠٠٠٠( مقیYYYاس

المشYھد   land Sat  للقمYر الصYناعي األمریكYي(فضYائیة  ومرئیYة) ١/٢٥٠٠٠٠(یولوجیة ذات مقیYاسج

)R38-P168  ( ،٢٠٠٦(.  

  )مرحلة البرامجیات(المرحلة الثانیة 

) السكنر(الفضائیة إلى آلة الحاسب عن طریق الماسح الضوئي  تمثلت بإدخال الخرائط والمرئیة          

نظYم وتصYدیرھا إلYى بYرامج  (Globle Mampper 11)ألجYل معالجتھYا وتصYحیحھا باسYتخدام برنYامج 

، وبعYد ذلYك رسYم مجموعYة مYن الخYرائط ومقارنتھYا مYع G I S(  Arc map 9.3( لومات الجغرافیةالمع

االرتفاعYYات  خریطYYة معالجYYةل (Globle Mampper 11)م برنYYامج ااسYYتخدتYYم كمYYا ،  بعضYYھا الYYبعض

ً . وغیرھYا نحYدار واتجاھYھرتفاعات المتساویة واإلاإل یطةخر إلنتاجالرقمیة   وشYملت ھYذه المرحلYة أیضYا

لھا ، ومعالجتھا وتحسینھا وعمل موزائیك    (Erdas Emagine 8.4) ستخدامبأالفضائیة المرئیة حلیل ت

 وأحواضYھااشYتقاق الشYبكة المائیYة  وتYم الموضYوعیة والمصYححة الخرائط وتم مطابقتھا مع، )١(صورة 

 یطYYةائیYYة مYYع كYYل مYYن الخربحیYYث تتطYYابق الشYYبكة الم  Globle Mampper 11بواسYYطة برنYYامج  

  .ائیةالفض لمرئیةوا تضاریسیةال

  )مرحلة العمل الحقلي(المرحلة الثالثة   
عتمادا علYى النتYائج التYي إ  تضمنت ھذه المرحلة العمل المیداني لمنطقة الدراسة التي تم تحدیدھا         

زیYارة وقYد تYم ، والمرئیYة الفضYائیة لخYرائط الطبوغرافیYةإلیھا من خالل العمل المكتبي وتحلیYل ا توصلت

  .تم من خاللھا التعرف على التكوینات الجیولوجیةمنطقة الدراسة مرتین و

على الخریطة ودراسة  لتثبیتھا) GPS(وكذلك تم جمع عینات من التربة وتحدید مواقعھا باستخدام جھاز 

اھر الجیومورفیYYة المھمYYة وتصYYویرھا فوتوغرافیYYاً وإجYYراء القیاسYYات المورفومتریYYة لYYبعض ھYYYذه وظYYال

  .كما تم التعرف على نوعیة وتوزیع وكثافة  النبات الطبیعي  ھر، الظوا

  )مرحلة الكتابة(رابعةالمرحلة ال
مYا تYوفر  ل الدراسة التي تضمنت كتابة تقریر الدراسة من خاللوھي المرحلة األخیرة من مراح         

  .من معلومات وبیانات خالل المراحل السابقة

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 اإلطار النظري  ..............................................................الفصل األول   

 

  المرئیة الفضائیة لمنطقة الدراسة) ١(صورة                                    

  
  . ٢٠٠٦، )  R38 - P168(المشھد   )land Sat )ETM  7القمر الصناعي األمریكي  : المصدر             
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  دراسةھیكلیة ال ٨-١
  :جاءت ھیكلیة الدراسة  لتتضمن خمسة فصول          

الطبیعیYYة  خصYYائصال دراسYYة تنYYاول منھYYا  ثYYاني الفصYYل ال أمYYا . اإلطYYار النظYYري  تضYYمنالفصYYل األول  

 والنبYات  الطبیعYي والموارد المائیYة مثلة بالتكوین الجیولوجي والتضاریس والمناخ  والتربة تحوض الملل

  . یة في منطقة الدراسة الجیومورف اھروظومدى عالقة ھذه العوامل بال

الخصائص المساحیة والشYكلیة  ب تمثلت قد و ة للحوضالمورفومتریالث الخصائص ثبینما تناول الفصل ال

  .وخصائص شبكة التصریف النھري الخصائص التضاریسیة فضالً عنحوض  لل

األشYكال االرضYیة الناتجYة بتمثلYت التي و في الحوضاألشكال األرضیة  وضحفجاء لی رابع أما الفصل ال

 ألشYYكالوا  ،الریاحالمیYYاه الباطنیYYةفعYYل المیYYاه السYYطحیة ،  تجYYة عYYنواألشYYكال االرضYYیة الناالتجویYYة  عYYن

عالقYة األشYكال األرضYیة بالنشYاط  خYامسفYي حYین تنYاول الفصYل ال ،فعل اإلنسYان عن  االرضیة الناتجة

طYرق النقYل فضYال عYن ، التعYدین ، الرعYي ،وقد تضمن االستیطان، الموارد المائیة، الزراعYة  ، لبشريا

  .ثریة والسیاحیة وتنمیتھا في المنطقةذلك الجوانب اال

 مفھرسYة بالمصYادر وملخYص للدراسYة باللغYة اإلنجلیزیYة وقائمYة عYرض النتYائج والتوصYیاتتYم  واخیراً  

  .التي اعتمدت علیھا الباحثة في الدراسة المراجعو

  والمماثلة الدراسات السابقة ٩-١
ة ، نظرا لما تمثلYھ ھYذه المنطقYة مYن أھمیYة أجریت عدة دراسات جیومورفولوجیة للھضبة الغربی         

دراسYة مYن ھYذا النYوع ، إذ جYاءت ھYذه  ةھYذه المنطقYة بأیY الجانب الطبیعي ، فYي حYین لYم تحYظ كبیرة في

  -:التي تناولت الھضبة ومنھا  اسة مكملة للدراسات الجیومورفیةالدر

  الدراسات السابقة  -

  العوامل المكونة لألشكال األرضیة ضمن الحدود اإلداریة تناول فیھا ، )١(الزامليعاید جاسم  ةسادر  ـ١

    لمحافظة النجف ، وتم رسم خریطة جیومورفیة مفصلة ، ولكنھ لم یدرس الخصائص المورفومتریة      

  .للودیان      

٢YYة ـYYي دراسYYم الزاملYYد جاسYYة ، )٢(عایYYات المتقطعYYي الحافYYیة فYYكال االرضYYة االشYYى دراسYYدف الYYي تھYYوھ

بیYYة، إذ قYYام الباحYYث بدراسYYة الوضYYع الجیولYYوجي للمنطقYYة والخصYYائص الطبیعیYYة الجغرافیYYة للھضYYبة الغر

والعملیات الجیومورفیة وأثرھا في تكوین االشكال االرضیة في المنطقة ثYم درس التحلیYل المورفYومتري 

  .وأثر المظھر االرضي في استعماالت االرض
                                                           

  ، رسالة ماجستیر  ة النجفتحلیل جغرافي لتباین أشكال سطح األرض في محافظعاید جاسم الزاملي ،  )١(
  .٢٠٠١ة اآلداب ، جامعة الكوفة ، كلی ، ) منشورة غیر(     

  عاید جاسم الزاملي ، األشكال األرضیة في الحافات المتقطعة بین بحیرتي الرزازة وساوه وعالقتھا بالنشاط  )٢(
 . ٢٠٠٧البشري ،أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ،      
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  الدراسات المماثلة  -

دراسة الخصائص الطبیعیة وأثرھا في سیر العملیات   التي تناول فیھا ،  )١(انالعبدرحیم حمید  دراسة -١

الجیومورفولوجیة لحوض وادي عامج وأثر تلك العوامل السابقة في تكوین االشكال االرضیة في منطقYة 

  .الدراسة، كما قام بتصنیف االشكال االرضیة في المنطقة بحسب نشأتھا

تكYوین  دور العوامYل والعملیYات الجیومورفیYة فYي بحYث فیھYا عYن ، )٢(العجیلYي ة عبد هللا صبارسادر -٢

ً   ودرساحواض ودیان منطقة الدراسة ، الخصائص الطبیعیة وأثرھا في تكYوین االشYكال االرضYیة  ایضا

  .في المنطقة وتنوعھا وعالقتھا بالنشاط البشري

٣- YYYYة محمYYYYى دراسYYYYادي  د موسYYYYذ ،)٣(حمYYYYة  ، وكYYYYائص الطبیعیYYYYا الخصYYYYاول فیھYYYYائص تنYYYYلك  الخص

  .المورفومتریة للشبكات التصریفیة ،واثراالشكال االرضیة على النشاطات البشریة

وعالقتھYYYا  ، تنYYYاول فیھYYYا أھYYYم األشYYYكال األرضYYYیة )٤(دراسYYYة أحمYYYد ھاشYYYم عبYYYد الحسYYYین السYYYلطاني -٤

ء مYن ھضYبة محافظYة النجYف وتطYرق فYي أحYد اجYزأ الودیYان الموجYودة بYینوبھیدرولوجیة المنخفضYات 

YYبكة ، فصYYة الشYYمن منطقYYیرة ضYYان قصYYدة ودیYYومتري لعYYل مورفYYى تحلیYYھ ولھا الYYاً انYYى علمYYرق إلYYم یتطYYل

  .أسمائھا

القة فYYي ـا عYYـیات التYYي لھYYـل والعملYYـھا الYYى العوامYYـ، تطYYرق فیYY)٥(محمYYد بھجYYت ثYYامر الYYراويدراسYYة   -٥

YYYھ ـتYYYوض وھیدرولوجیتYYYد و كوین الحYYYد قYYYي احYYYاول فYYYتنYYYة تحلیYYYول الدراسYYYا لفصYYYض الخصYYYئصبع 

  فYي ھیدرولوجیYة  ومYدى تأثیرھYا تتباین في خصائصھا المورفومتریة مختارة لثالث ودیان ةمورفومتریال

  .حوض بحر النجف

الطبیعیة من مناخ وتربة وتضاریس، ثم قام  المقومات التي تناول فیھا،)٦( دراسة ماجد حمید محسن  - ٦

ً الثانویYة ، واألحYواض  الرئیسYي للYوادي الخصائص المورفومتریةبدراسة   بتصYنیف األشYكال وقYام أیضYا

  .األرضیة في المنطقة بحسب نشأتھا

 
                                                           

  ، كلیة اآلداب، )غیر منشورة(رحیم عبد ثامر العبدان، األشكال األرضیة لحوض وادي عامج، أطروحة دكتوراه  )١(
  .٢٠٠٤جامعة بغداد،     

  دراسة في  –، ودیان غرب بحیرة الرزازة الثانویة واألشكال األرضیة المتعلقة بھا العجیلي  عبد هللا صبار عبود )٢(
  .٢٠٠٥، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، )غیر منشورة(یعیة، أطروحة دكتوراه الطبالجغرافیة      

  ماجستیر باستخدام الصور الجویة،رسالة  ةمحمد موسى حمادي ، دراسة جیومورفولوجیة لمنطقة الحبانی )٣(
  .٢٠٠٥،كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ،)منشورة غیر(     
  لشبجة جنوب غرب العراق ، ولوجیة وھیدرولوجیة منطقة اأحمد ھاشم عبد الحسین السلطاني ، جیومورف )٤(

  .٢٠٠٦دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ،  أطروحة       
  ، رسالة  ھیدرولوجیة حوض بحر النجف باستخدام نظم المعلومات الجغرافیةمحمد بھجت ثامر الراوي ،  )٥(

  .٢٠٠٧تربیة بن رشد ، جامعة بغداد ، غیر منشورة ، كلیة ال ماجستیر     
  ، كلیة اآلداب)غیر منشورة(رسالة ماجستیر ، األشكال األرضیة في حوض وادي المالح، ماجد حمید محسن )٦(

  .٢٠٠٧ جامعة بغداد،،     
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  تمھید ١-٢
تع777د الخص777ائص الجغرافی777ة الطبیعی777ة وس777طاً دینامیكی777اً ألي منطق777ة ت777تحكم ف777ي ن777وع العملی777ات         

تكتم7ل بفع7ل عوام7ل فالعملی7ات تب7دأ و،  م7دى ش7دة أو ض7عف ھ7ذه العملی7اتمعرفة و ةالجیومورفیة السائد

ف7ي أش7كال  واضح تغیر دوثح إلىتصبح العملیة الجیومورفیة مؤثرة بفعلھا ومؤدیة ، جیومورفیة معینة 

وال77تحكم ف77ي نش77وء األش77كال  ر ف77ي الخص77ائص الجیومورفی77ة للح77وضم77ن خ77الل الت77أثی س77طح األرض

  :وھذه الخصائص تتمثل في مایلي .األرضیة

  الدراسة لمنطقة ةالجیولوجی الخصائص ٢-٢
  التاریخ التكتوني والترسیبي  ١- ٢-٢

لب7ي الذي یقع بین الح7وض الرس7وبي األ ریخ التكتوني للعراقیرتبط التاریخ التكتوني للمنطقة بالتا        

، من الجھة الشمالیة والشمالیة الش7رقیة وال7درع العرب7ي األفریق7ي م7ن الجھ7ة الجنوبی7ة والجنوبی7ة الغربی7ة

.  )١(حیث تفصل بین ھاتین اللوحتین التكتونیتین منطقة الطیات الواطئة التي غالباً ما تتمیز بخ7ط الفوال7ق

س7تثناء ج7زء أب الحض7ر  –یق7ع ض7من ح7زام الس7لمانن الح7وض أالتقس7یمات المحلی7ة ف7مس7توى   أما عل7ى

یقع7ان ض7من الرص7یف  وكالھم7اجی7ر أب7و  –یقع ض7من ح7زام النج7ف الشرقي شمال صغیر في أقصى ال

  .)٢(خریطة  ، المستقر المتمیز باالستقرار التكتوني النسبي وضحالة صخور القاعدة

عب77ر سلس77لة م77ن األح77داث  حة العربی77ة اإلفریقی77ة م77ع الص77فائح المحیط77ة بھ77اتش77كلت ح77دود الص77فیوق77د  

والحرك7ات التكتونی7ة الت7ي تعرض7ت لھ7ا  ، المختلفة نةمرت بھا منذ نشأتھا وخالل األزمالتي  ةالجیولوجی

ھب7وط ن7تج عنھ7ا أش7كال أرض7یة  ت ھذه  الحركات أما حركات رف7ع أووقد كان، )٢(والتي مازالت مستمرة

ومن ھذه الحركات حركة الحجاز التي تعود إلى حقب . ثل الھضاب والطیات المحدبة والمقعرة متنوعة م

الذي یمتد من ھیت إلى جنوب العراق، وحركة ) أبو جیر(صدع  نشوءسببت في تالتي وما قبل الكمبري 

  رقي ـــــلشجھ إلى الجنوب اـالذي یت )صدع الفرات ( نجد التي حدثت في الكمبري األسفل والتي یعود لھا

رجع7ان إل7ى العص7رین ال7دیفوني والك7اربوني عل7ى تاللت7ان  الھرس7ینیةحركات الرفع الكالدونیة و اوأعقبتھ

   .)٣(والتي عملت على حدوث انقطاعات ترسیبیة في حقب الحیاة القدیمة،  التوالي

                                                 
 (١)Buday .T. The  Regianal Geology of  Iraq  ,stratigraphy  and  paleogeography  V.1.state  

Organization  for minerals, Baghdad,  1980  P.14.     
    الكسرة اء الغربیة المنطقة الواقعة بین للجزء الجنوبي من الصحر  ھیدروجیولوجیة وتكتونیةأیسر محمد الشماع ،   )٢(

  .٢٩، ص ١٩٩٣، جامعة بغداد، كلیة العلوم) غیر منشورة(وشبجة ، أطروحة  دكتوراه      
  مشعل محمود فیاض الجمیلي، األشكال األرضیة لوادي نھر الفرات بین حدیثة وھیت ، أطروحة دكتوراه  )٣(

  ٢١ ص -١٩٩٠كلیة اآلداب ،جامعة  بغداد  )  غیرمنشورة(    
  
 
.  
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  بنیویة منطقة الدراسة) ٢( خریطة                                       

ال

دیثة خارطة العراق البنیویة الح ، الشركة العامة للمسح الجیولوجي والتعدین -١باالعتماد على  ةمن عمل الباحث :مصدر

  Arc Map 9.3ـ برنامج ٢ . ١٩٩٨،
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أما خالل حقب الحیاة المتوسطة فق7د ش7ھد العص7ر التریاس7ي المبك7ر واألوس7ط حرك7ة نھ7وض واس7عة ف7ي 

ضمنھا منطقة الدراس7ة غ7رب الع7راق وم7ا یجاورھ7ا ف7ي س7وریا ف7ي ح7ین من ولرصیف المستقر منطقة ا

إذ إن مجمل مساحة الرص7یف المس7تقر م7ن الع7راق غطاھ7ا تثیس بحر د أواخر التریاسي تقدما شامالً لشھ

وف77ي العص77ر ، )١(وق77د تجمع77ت فتات77ات جیری77ة ذات س77مك ض77ئیل،  البح77ر وامت77دت س77واحلھ إل77ى الس77عودیة

ك7ان أولھ7ا حرك7ة االنط7واء النمس7اوي ث7م الحرك7ة ضت المنطقة إلى عدة حركات أرضیة اشیري تعرالطب

ثم حركة الالرامید ، ثم تلتھا حركات الترونیان  مابعد الھرسینیة التي تسببت في انقطاعات ترسیبیة عدیدة

ن ھاتین الحركتین أصطدام ، إذ نتج ع االورجینیة التي تعد الطور األول من الحركة االلبیة البانیة للجبال

وف7ي . )٢(الصفیحة العربیة مع الصفیحتین اإلیرانیة والتركیة فنتج عنھما ارتف7اع من7اطق الطی7ات البس7یطة

نح7و الش7مال وش7مل من7اطق واس7عة م7ن بینھ7ا الع7راق ، ) تث7یس ( بدایة العصر الطباشیري تقـــــدم بح7ر 

وفي أواخر ھذا العصر أنحسر البحر تدریجیاً في . سمیكة ةطباشیریوفي قاع ھذا البحر ترسبت تكوینات 

االیوس7ین األوس7ط  فترس7بت  یوس7ین  وم7ن ث7م تق7دم البحــــ7ـر م7نالالب س7تمر ذل7ك ف7ي عص7رالعراق ، وأ

تـق7ـدم أذ  ،ك7ـانت أح7وال الی7ابس ھ7ي الس7ائدةفق7د االولیكوسین   في عصـــــرأما وینات الحجر الجیري تك

كبی7را م7ن  ءً تكوین7ات الكاربونی7ة الت7ي تغط7ي ج7زاألدنى وترس7بت خالل7ھ الالبحر فـي عصر  المایوسین  

  .  )٣(منطقة الدراسة

إن البح77ر ال77ذي غط77ى المنطق77ة أمت77از بع77دم اس77تقراره ویس77تدل عل77ى ذل77ك م77ن وج77ود التغی77رات العمودی77ة 

الث7اني  ویع7ود ذل7ك إل7ى الط7ور ، وكذلك التغیرات التي حدثت في سمك الرسوبیات ، ∗والجانبیة للسحنات

البالیوسین  والناتجة ع7ن  المایوسین  وبلغت ذروتھا في عصر حركة االلـبیـة التي بدأت من عصرمن ال

 أنفتاح البحر األحمر وخلیج عدن واالصطدام الذي حدث على امتداد الحافتین الشمالیة الشرقیة والش7مالیة

زاك77روس  -نتیجتھ77ا تك77ون جب77ال  للص77فیحة العربی77ة م77ع الص77فیحتین اإلیرانی77ة والتركی77ة والت77ي ك77ان م77ن

  .  )٤(طوروس

                                                 
  كبیر عن بقیة أجزاء تلك  السحنات جمع مفردھا السحنة وھي جزء صخري من وحدة طبقیة تظھر خواص تختلف بشكل *

  القدیم الوحدة الطبقیة بناء على أبعادھا الحجمیة ونوعیة كل من الصخر والبنیات الرسوبیة المرافقة التجاه التیار المائي   
  اطروحة ،  العبدان،األشكال  األرضیة في حوض وادي عامج رحیم حمید عبد ثامر یالحظ .واالحافیر المتوفرة فیھا    
  .١٤، ص٢٠٠٤، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ،) غیر منشورة(راه دكتو    

   ١٧٥،ص ١٩٨٢العراق ،ؤسسة دار الكتب،جامعة الموصل ،الموصل ،مجیولوجیة العراق،عبد هللا السیاب واخرون ، )١(
  اقعة بین أیسر محمد الشماع ، دراسة ھیدروجیولوجیة وتكتونیة للجزء الجنوبي من الصحراء الغربیة المنطقة الو  )٢(

  .٢٧-٢٦الكسرة وشبجة ، مصدر سابق ، ص     
  معھد الدراسات العربیة العالیة واالقتصادیة والبشریة ، ةمحاضرات في جغرافیة العراق الطبیعیجاسم محمد الخلف،  )٣(

  . ١٨، ص  ١٩٥٩،     
  غیر (راق ،رسالة ماجستیر محمد راشد عبود الجبوري ، مقارنة الكسور في مناطق ملتویة وغیر ملتویة في الع )٤(

   .١٥، ص١٩٨٨، كلیة  العلوم، جامعة بغداد ، ) منشورة     
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من الھضبة الغربیة من العراق والتي تعرف بالرصیف المستقر  لقد تأثرت منطقة الدراسة التي تعد  جزءً 

بالحركات األرض7یة بدرج7ة أق7ل مم7ا ھ7و علی7ھ ف7ي األج7زاء األخ7رى ویع7ود ذل7ك إل7ى بع7دھا ع7ن مرك7ز 

  . )١(شدیدة المقاومةالالعربیة ذات الصخور  الحركة األرضیة وقربھا من كتلة الجزیرة

كم7ا إن ،  الترس7یبإن عدم استقرار البحر أدى إلى تغییر السحنات العمودیة واألفقیة وكذلك تغیی7ر س7مك 

الت77ي تتص77ف بغطائھ77ا الرس77وبي غی77ر الس77میك تعرض77ت لحرك77ات تكتونی77ة مم77ا أدى إل77ى  دةص77خور القاع77

إذ تتمكن ، واضحة في منطقة الدراسة  كون انعكاساتھات وع وان ھذه الصد،  )٢ (تصدعھا بصورة رأسیة

ترش7ح ع7ن  المیاه من خاللھا بالتسرب إلى داخل الطبقات األرضیة لتقوم بتغذیة النباتات الطبیعیة ،فض7الً 

   .ھذه المیاه الى المكامن الجوفیة في المنطقة

  مكاشف الصخریة والرسوبیةال  ٢-٢-٢

، لبیة المكاش7ف الص7خریة ف7ي المنطق7ةغا) deposits  Tertiary(ثالثي ال زمنتؤلف ترسبات ال         

  :قسمین ھما إلىالترسبات في منطقة الدراسة  وتنقسم الرباعي، زمنفضالً عن ترسبات ال

  )Tertiary deposits(الثالثي  زمنترسبات ال -أ   
  :التكوینات الصخریة اآلتیة  تنكشف في منطقة الدراسة       

  )Dammam formation( دمامتكوین ال -١

ھ7ذا  یقعأذ ، )الزمن الثالثي(تى االیوسین االعلى سفل وحین من االیوسین االیمتد عمر ھذا التكو         

 ،الغربیة من منطق7ة الدراس7ة الجنوبیة الوسطى و وینكشف في األجزاء،  )٣ (التكوین اسفل تكوین الفرات

م7777ن مس7777احة الح7777وض  %)٧٧( ق7777در ح7777واليت نس7777بةبو )٢ك7777م٤٣٤,٦٠* (ح7777والي ھتمس7777اح تبل7777غو

  ).٣(، خریطة  في المنطقة انتشاراً الترسبات  وأوسع أقدملذا یعد من  ،)١(،جدولالكلیة

 الطبق7ات على التغیر في ص7خاریةاعتماداً  ، )Three members(یقسم ھذا التكوین إلى ثالثة أعضاء و

  . سفل العائد لالیوسین االوسطھو العضو االوالعضو المنكشف بشكل واسع في منطقة الدراسة  ،

حج7ر كل7س طب7اقي مص7مت، یت7داخل مع7ھ حج7ر  یا أو الم7دملكات القاعدی7ة یلی7ھتكون من البریش7یالذي    

كلس طباشیري إلى طفلي مع حجر كلس معاد التبلور یحت7وي عل7ى متحج7رات یتعاق7ب فوق7ھ حج7ر كل7س 

                                                                                                                                                         
       Arc Gis9.3تم احتساب المساحة اعتمادا على برنامج *    
  .١٨سابق ، ص مصدرواالقتصادیة والبشریة ،  ةمحاضرات في جغرافیة العراق الطبیعیجاسم محمد الخلف ،  )١( 
  العلوم ة ، كلی) غیر منشورة(جیومورفولوجیة  البادیة الشمالیة العراقیة  ، أطروحة دكتوراه   ، سحر نافع شاكر )٢( 

  .٣٦،ص١٩٩٣،جامعة بغداد ،     
  المنشأة     ، ، تعریب أزھار علي غالب لوحة المعانیة ،تقریر عن جیولوجیة ، فاروجان خاجیك سیساكیان وآخرون  )٣(

  .٣ص،  ١٩٩٥، التعدین للمسح الجیولوجي و العامة     
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ك7ون ح7د ی ، )١(لى عق7د م7ن الص7وانطفلي حاوي ع  نموالیتي رصاصي فوسفاتي یعلوه دولومایت سمیك

ً غی7ر توافقی7اً ح7دك7وین الف7رات تم7ع  تك7وین ال7دمام ل التماس االعلى بس7بب فق7دان ترس7بات عص7ر  ،مع7ھ  ا

   .االلیغوسین في المنطقة ویستدل علیة بوجود سطح البریشیا فاصال بینھما

  ادي ابو طالحفي حوض ووالرسوبیة تكوینات الصخریة ال )١(جدول                       

  
  الزمن

  
  عصرال

  
  التكوین

  
  طبیعة الصخور

  
  )٢كم(المساحة 

  
النسبة 
  %المئویة

  
  الرباعي

  

ترسبات   الھولوسین
  حدیثة

كثبان رملیة ، 
  ترب جبسیة

٣  ١٧,٤٠%  

  
  

  الثالثي
  
  
  

جیریة ، جیریة   الفرات  المایوسین
  طباشیریة ، مارل

٢٠  ١١٠,١٨%  

  
  االیوسین

  
  الدمام

 جیریة دولوماتیة
مارل جیریة 
  طباشیریة مارل

٧٧  ٤٣٤,٦٠%  

، مؤسسة النبراس ١موسى جعفر العطیة ، ارض النجف التاریخ والتراث الجیولوجي والثروات الطبیعیة ، ط: المصدر
  .٣١، ص٢٠٠٦لللطباعة والنشر والتوزیع ، العراق ، النجف االشرف ، 

  
  (Euphrates formation )  تكوین الفرات -٢

أذ یغط7ي ھ7ذا التك7وین  ،) ال7زمن الثالث7ي( التك7وین إل7ى عص7ر المایوس7ین األس7فل عمر ھذایعود          

 ١١٠,١٨(  ح7والي تھمس7اح ، تبل7غمنطق7ة الدراس7ة ش7مالیة الش7رقیة م7ن األج7زاء المساحات واس7عة عن7د 

ال7ى ثالث7ة  ) Consortium 1977(قب7ل ش7ركة  م7نوقد قسم ھ7ذا  التك7وین .% ) ٢٠(أي مانسبتھ ) ٢كم

، العضو االسفل یتألف من الحج7ر الجی7ري الطباش7یري ال7ذي یمث7ل الح7دود الطبقی7ة الس7فلى الت7ي  اءاعض

حالة عدم توافق مع تكوین الدمام ، ویتألف العضو االوسط من تناوب الحجر الجی7ري والحج7ر تكون في 

   ترسیب ھذاان بیئة )١(،جدول)٢(رلالجیري والما الطیني أما العضو االعلى فیتكون من تناوب الحجر

حد التماس فال یوجد ھناك حد واضح ب7ین تك7وین الف7رات وتك7وین أما ، )٣(ھي بیئة بحریة ضحلةالتكوین 

  ).٣(خریطة ،)٤(الفتحة یستدل على ذلك بوجود حجر المدملكات السمیك أو الطفل األخضر

  
                                                 

(1)  A.M.Barwary,N.A.Slewa,The Geology Of  Najaf ,Qudraugle . I.S.O.M. Directorate 
General For Gelogic survey Mineral   Investigation Geo. Dept.1995.p.3 
                                            

  .   ١٣١مصدر سابق ،ص،  العراقجیولوجیة عبد هللا السیاب واخرون ،  )٢(
  الكسرة  اء الغربیة المنطقة الواقعة بینھیدروجیولوجیة وتكتونیة للجزء الجنوبي من الصحر ،أیسر محمد الشماع  )٣(

  . ٢٨-٢٧ص، مصدر سابقوشبجة ،     
A.M.Barwary,N.A.Slewa.op.cit.p.8                                                                                         )4(
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  راسةجیولوجیة منطقة الد) ٣( خریطة                                   

  
  ٢٠٠٦ـ الشركة العامة للمسح الجیولوجي والتعدین ، لوحة النجف ،  ١: باالعتماد على  ةمن عمل الباحث: ر المصد

  .Arc Gis 9.3ـ برنامج٢                                                       
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  (Quatenary deposits )  الرباعي زمنترسبات ال -ب

ترس77بات البالیستوس77ین : ن77وعین ھم77ا  إل77ىب77اعي م77ن حی77ث العم77ر الر زمنتنقس77م ترس77بات ال77         

اقص77ى تظھ77ر الترس7بات الحدیث77ة ف7ي منطق77ة الدراس7ة والمتمثل77ة ف7ي  ، )الھولوس7ین(والترس7بات األح77دث  

) ٢ك7م ١٧,٤٠(  وتض7م مس7احة تق7در بح7والي ،) ٣(كم7ا یظھ7ر ف7ي خریط7ة ، الش7رقیة  الشمالیة االجزاء

وب7ذلك فھ7ي تش7كل اق7ل الترس7بات مس7احًة ، )١(، جدول الحوض الكلیة من مساحة %) ٣( وتشكل نسبة 

  :واع التالیة ــم إلى األنـوتنقس، في منطقة الدراسة 

  ترسبات المنحدرات -١

تظھ77ر ھ77ذه الترس77بات عن77د حاف77ات وادي أب77و ط77الح وفروع77ھ الرئیس77یة، وتش77كل ھ77ذه الترس77بات           

الصخریة الرئیسة وتختلف مكوناتھا من موقع إلى آخ7ر إذ تع7د منحدرات ناعمة ضیقة عند أقدام الحافات 

  .حالة انعكاسیة لمكونات الصخور التي اشتقت منھا

ھذه الترسبات من جرف السیول للفتات الصخري في أثناء جریانھا السریع على السطوح الشدیدة  تنتج 

  د المواالجریان وتتجمع االنحدار ، وحینما یقل انحدار األرض عند نھایة المنحدر تتناقص سرعة 

،  وتتكون من خلیط من الرمل والغ7رین والمفتت7ات الص7خریة ، المحمولة كترسبات عند أقدام المنحدرات

  . م )٢-٠,٥(ویتراوح سمكھا بین

  الودیان ءترسبات مل -٢
ً  وتختل7ف ف7ي نوعیتھ7ا وحجمھ7ا م7ن مك7ان الخ7ر ، تظھر ھذه الترسبات في قاع ال7وادي          ال7ى  تبع7ا

یتكون ھذا النوع من ترسبات فتاتیة  .)١(والمسافة التي قطعتھا فضال عن االنحدار وسرعة المیاهمصدرھا 

زاء المنبس7طة والواس7عة م7ن ناعمة طینیة ورملیة وغرینیة مع بعض الحصى ص7غیر الحج7م تغط7ي األج7

  . جیالمید تغطي االجزاء العلیا من الوادي خشنة من حصى و وكذلك ترسبات الوادي 

  )Eoline sediments( الترسبات الریحیة -٣
الت7ي  لكثب7ان الرملی7ة م7ن ن7وع البرخ7اناب تتمث7ل، اغل7ب منطق7ة الدراس7ةف7ي ظھر ھ7ذه الترس7بات ت        

 ج7اهتام7ن حبیب7ات رملی7ة غنی7ة بالس7یلكون أو كلس7یھ وی7دل  تتك7ونو، ش7رق منطق7ة الدراس7ةشمال  تتواجد

وتنتشر علیھا عالم7ات تس7مى  الشمالیة الغربیة الریاح السائدة وھيالریاح  جاهتاالكثبان الرملیة ھذه على 

  . عالمات النیم 

یص77ل  مثل77ث راس77ھا باتج77اه الری77احالل رملی77ة قریب77ة م77ن الش77كل التك77ون ف77ي ش77كل ت77الت77ي وكثب77ان النبك77ھ  

بارتف7اع نس7بة الم7واد العض7ویة  تص7فج7ة اعت7راض النبات7ات للری7اح وتنتیتتكون )سم ٥٠ ( ارتفاعھا الى

    .المتخلفة عن النبات الطبیعي
                                                 

T,Buday,&s.jassim,the regional geology of iraq,op.cit.p70.   )1(  
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  المنخفضات ءترسبات مل -٤
وتتك7ون ھ7ذه الترس7بات م7ن الم7واد  ، تنتشر ھذه الترسبات في مناطق متفرقة م7ن منطق7ة الدراس7ة        

، ومواد  ، وتتكون من مواد طینیة غنیة بأكاسید األلمنیوم التي  تجرفھا األمطار والسیول إلى المنخفضات

وتختلف ھذه الترسبات من مكان إلى أخر تبعاً لنوعیة  ، مع ترسبات ریحیة وقتیةاألنھار ال غرینیة حملتھا

  . )١(الصخور المشتقة منھا

   لتركیبي لمنطقة الدراسة البناء التكتوني وا ٣-٢-٢
ض7من الرص7یف  (Buday & Jassim1978 )وفق التقسیم الحدیث للع7راق  منطقة الدراسة تقع         

لت77واء بس77یطة اال ش77دیدةقلی77ل الس77مك وطی77ات  رس77وبي بغط77اءٍ ال77ذي یتمی77ز .  Stable Shelf   المس77تقر 

وعلى امتداد الصدوع المختلفة ، انعكس ت7أثیر  ) ( Basement Black تحكمت بھا حركة كتل األساس 

الحركات البانیة للجبال االلبیة التي بدأت في نھای7ة العص7ر الطباش7یري عل7ى الرص7یف المس7تقر بص7ورة 

ركات رفع عمودی7ة تص7احبھا ع7دة إزاح7ات أفقی7ة ف7ي كت7ل األس7اس مم7ا أدى إل7ى ظھ7ور تموج7ات ف7ي ح

  . (Grabens )والخسفات األرضیة   ( Horsts )الغطاء الرسوبي  مسببة نشوء أشكال التھضب 

  .)٢(التجاه غربابا)  كم ٦(ویقل الى )  كم ٩ – ٧( یتراوح عمق صخور الرصیف المستقر بین 

ی77ة تراكی77ب  منطق77ة الدراس77ة  بأنھ77ا تراكی77ب تح77ت س77طحیة ذات ت77أثیر واض77ح عل77ى ص77خور تتص77ف غالب

وقد أشارت  ، القاعدة و ھي بذلك تختلف في  اتجاھاتھا وأطوالھا تبعا التجاه وأطوال الصدوع والفواصل

  الذي یعود نشوءه  إلى حركة الحج7از) صدع أبو جیر(الدراسات السابقة إلى وجود صدعین كبیرین ھما 

ال77ذي یع77ود إل77ى حرك77ة نج77د الت77ي ح77دثت ف77ي )ص77دع الف77رات (قب77ل الكمب77ري و الت77ي ح77دثت ف77ي حق77ب م77ا

  . ن الصدوع ذات االتجاھات المختلفةالكمبري األسفل فضال عن وجود مجموعة م
 )(Lineaments الظواھر الخطیة ٤-٢-٢

ك7ن مالحظتھ7ا عل7ى طبیعی7ة ذات أص7ل جیول7وجي یم ةخطی7 ةظ7اھرالخطي بأن7ھ  التركیبیعرف         

ً ) خط77وط ( المرئی77ات الفض77ائیة أو الص77ور الجوی77ة عل77ى ش77كل اتجاھ77ات  تتب77این ف77ي ل77ون  مس77تقیمة تقریب77ا

الترب77ة أو تظھ77ر عل77ى ش77كل ترتی77ب خط77ي للنب77ات الطبیع77ي أو ج77زء مس77تقیم م77ن مج77رى نھ77ر رئیس77ي أو 

                                                 
(1) Al-Mubarak, M.A, 1983, Report on the Geological Mapping of the Eastern Part of the 
Western Desert and the Western Part of Southern Desert,geosurv, Report No. 1380, 
Baghdad,p391.   

  دراسة ھیدروجیولوجیة وتكتونیة للجزء الجنوبي من الصحراء الغربیة المنطقة الواقعة بین أیسر محمد الشماع ،   )٢(
  .٣١الكسرة وشبجة ، مصدر سابق، ص     
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ات إل777ى  مئ777ات كیل777ومترویت777راوح ط777ول التراكی777ب الخطی777ة ب777ین ع777دة  ج777داول مرتب777ة عل777ى اس777تقامة 

  .  )١(والكسور القاعدیة یبیة مثل الصدوعویرتبط وجود ھذه التراكیب بظواھر ترك . الكیلومترات

المرئی7ة الفض7ائیة للقم7ر الص7ناعي عل7ى  اً عتم7ادامنطقة الدراس7ة اسة الظواھر الخطیة في رتمت دوقد    

  .)٤( خریطة،Arc Gis 9.3وبرنامج )Dem( خرائط االرتفاعات الرقمیةو )Land sat(األمریكي 

وعن7د ، ) ٢(  ج7دول، ظاھرة خطیة ) ١٠٣(تم قیاس أطوال الظواھر الخطیة واتجاھاتھا وكان عددھا أذ 

  ، ظھر إن نسبة تكرار الظواھر الخطیة الشمالیة) ١(شكل ، التكراري والطولي  تجاھيرسم المخطط اإل

ة الش7مالیة الغربی7ة الت7ي تك7ون نس7بتھا وھي تفوق نسبة تكرار الظ7واھر الخطی7%) ٨٠,٦(الشرقیة بنسبة 

وھ7ي %)  ١٥,٣(في حین نالحظ بان نسبة أطوال الظ7واھر الخطی7ة الش7مالیة الغربی7ة تبل7غ  ،%)١٩,٤(

اظھ7ر وق7د %).  ٨٤,٧( مقارنة بأطوال الظواھر الخطیة الشمالیة الش7رقیة والت7ي نس7بتھا  نسبة قلیلة جداً 

 °)٣٩ -٣٠(الشرقیة سیادة الظواھر الخطی7ة الت7ي تتج7ھ بزاوی7ة  التحلیل العددي للظواھر الخطیة الشمالیة

                 حوض ، وھي المن مجموع الظواھر الخطیة الكلیة في %)  ٢٢,٣(نحو الشمال الشرقي ، حیث تمثل 

من مجموع أطوال %) ٢٨,١(تعكس أعلى نسبة من مجموع أطوال الظواھر الخطیة حیث تكون نسبتھا  

وقد اظھر التحلیل الع7ددي للظ7واھر الخطی7ة  . م)١٢٣٤٢٠(یة في منطقة الدراسة والبالغة الظواھر الخط

نح7و الش7مال الغرب7ي حی7ث تمث7ل  °)٩٠-٨٠( الظواھر الخطیة التي تتجھ بزاوی7ةسیادة  الشمالیة الغربیة ،

من مجم7وع الظ7واھر الكلی7ة لمنطق7ة الدراس7ة ، وھ7ي تعك7س أعل7ى نس7بة م7ن مجم7وع أط7وال %)  ٤,٩(

وھ7ذا م7ا  ، للح7وضمن مجموع أطوال الظواھر الخطیة الكلیة %)  ٦,٥(الظواھر الخطیة وتكون بنسبة 

إن نم7و نالح7ظ یتفق مع اتجاھات اغل7ب الودی7ان الت7ي تك7ون متوازی7ة ومتوافق7ة م7ع ھ7ذه التراكی7ب ، كم7ا 

  .یب خطیةنباتات الطلح بشكل مستقیم في بطون األودیة ھو اآلخر یعكس لنا وجود مثل ھكذا تراك

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  أطروحة ، المتعلقة بھا  الثانویة واألشكال األرضیة هالرز ازودیان غرب بحیرة ، عبد هللا صبار عبود العجیلي   )١(
  .٦٥ص ،٢٠٠٥، جامعة بغداد، ، كلیة اآلداب )غیر منشوره (دكتوراه     
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  الظواھر الخطیة في منطقة الدراسة) ٤(خریطة

  
  )Land sat(المرئیة الفضائیة للقمر الصناعي األمریكي  - ١باالعتماد على ةمن عمل الباحث:المصدر        

  )Dem(خرائط االرتفاعات الرقمیة-٢

  .Arc gis9  3برنامج-٣
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  لتكرار وأطوال الظواھر الخطیة في منطقة الدراسةالنسبة المئویة ) ٢(جدول                   

  االتجاه بالدرجات

 

% النسبة المئویة العدد

 من المجموع الكلي

  الطول

 )م (

النسبة 

من % المئویة

 المجموع الكلي

٩٠ -٨٠  

٧٩ -٧٠  

٦٩ -٦٠  

٥٩ -٥٠  

٤٩ -٤٠  

٣٩ -٣٠  

٢٩ -٢٠  

١٩ -١٠  

 ٠٩ -صفر

٦  

٤  

٨  

١٦  

١١  

٢٣  

٥  

٤  

٦  

 

٥,٨  

٣,٩  

٧,٨  

١٥,٥  
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  ٨٣ المجموع
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٠,٩  

٠  

١,٣  

٠,٥  

٢,٦  

٠ 

  ٢٠ المجموع
 

١٥,٣ ١٨٨١٧ ١٩,٤  

  ١٠٠  ١٢٣٤٢٠  ١٠٠  ١٠٣  المجموع الكلي

  ةالعتماد على خریطة الظواھر الخطیبا ةمن عمل الباحث: المصدر                             
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  التراكیب الخطیة لحوض وادي ابو طالح وأطوال ألعداد أالتجاھيالمخطط ) ١(شكل     

  

  
        

  خطیة٤=سم١

  المخطط اإلشعاعي التكراري للظواھر الخطیة                                 
  

  التكراري للظواھر الخطیة تجاھيالمخطط اإل

                                                  
  خطیة٦٠٠٠=م

  المخطط اإلشعاعي الطولي للظواھر الخطیة                                      
  

  

  )٢(باالعتماد على جدول  ةمن عمل الباحث:المصدر 
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  السطح  ریستضا ٣-٢
 منطق77ة ص77غیرة ج77داً تق77ع ض77من الس77ھل بأس77تثناءغالبی77ة منطق77ة الدراس77ة الھض77بة الغربی77ة  غط77يت        

 البح77ر ف77ي أقص77ى الش77مال الش77رقي عن77دمس77توى س77طح ف77وق ) م٢٠(الرس77وبي، تمت77د ب77ین خ77ط االرتف77اع 

 عند في الجزء الجنوبي الغربيفوق مستوى سطح البحر ) م ٢١٥(أراضي ھور صلیب، وخط االرتفاع 

) م١٩٥(،لذلك یكون الفرق في االرتفاع من بدایة منطقة الدراسة إلى نھایتھا بمقدار المنابع العلیا للحوض

ً منطإذ یتض77ح إن ال، ) ٥(، خریط77ة   تقس77م منطق77ة الدراس77ة ال77ى و.)ك77م/م٣,٢(بمق77دار ق77ة تنح77در ت77دریجیا

  )  :٦(خریطة ، األقالیم الطبیعیة التالیة 

  السھل الرسوبي إقلیم ١-٣-٢

 ویحت7ل مس7احة ، بمح7اذاة نھ7ر الف7رات طق7ة الدراس7ة الش7رقي م7ن منالش7مالي الج7زء اقص7ى  قعی         

ً  تضاریس فوال تختل ، كلیةمن مساحة الحوض ال %)٠,٩٣( ونسبة )٢كم٥,٢٤(  منطقة الدراسة اختالفا

 ً الیمك7ن كم7ا  ،ا وانحدارھا والمظھر الطبیعي لھ7اعن أجزاء السھل الرسوبي األخرى في انبساطھ واضحا

 ً م7ن جھ7ة  وضع حدود واضحة للسھل الرسوبي مع إقلیم الھضبة الغربیة بشكل دقیق ألنھ یتداخل رس7وبیا

ن ان القس77م الغرب77ي یش77ابھ ف77ي ع77 فض77الً ، باتج77اه الس77ھل الرس77وبي  نح77دروالن ارتف77اع الھض77بة الغربی77ة ی

وكذلك فان الترسبات الرملیة الھوائیة المستمرة والتي تحملھا الریاح فإنھا ،  العام الھضبة الغربیة همظھر

وتتمث77ل أراض7ي الس77ھل  ،)١(توض7ح الح77دود بینھم7ا الت77ي تغط7ي المنطق7ة االنتقالی77ة بحی7ث تخف77ي العالم7ات

ً الرس ف7ي التس7عینات م7ن وال7ذي جفف7ت أراض7یھ واستص7لحت  وبي في منطقة الدراسة بھ7ور ص7لیب س7ابقا

  .ةإلغراض الزراعالقرن الماضي 

  الھضبة الغربیة قلیمإ  ٢-٣-٢

 نس7بةأي ب )٢ك7م٥٥٦,٩٤( حواليشكل فھي ت الھضبة الغربیة معظم مساحة منطقة الدراسة غطيت        

التدریجي من الجنوب الغربي  ارنحدباالویتمیز سطح الھضبة  حوض،من المساحة الكلیة لل %)٩٩,٠٧(

  :ویقسم سطح الھضبة الغربیة في منطقة الدراسة الى قسمین ھما الشمال الشرقي ، الى

  الودیان السفلىمنطقة  -١ 

ً  ت7يتقع ھذه المنطقة ب7ین منطق         ً و الس7ھل الرس7وبي ش7رقا  يأي محص7ورة ب7ین خط7، الحج7ارة غرب7ا

  .ف الشجري رة أودیتھا ذات الصرأطلقت تسمیة الودیان علیھا لكث م) ٢٠٠-٢٥(اع المتساوي االرتف

وھي ب7ذلك تش7غل غالبی7ة  من مساحة منطقة الدراسة %)٩٧,٥٠(نسبة أي ب )٢كم٥٤٨,١٠(مساحتھا تبلغ

 غطي سطح ھذه المنطقة صخور الكلس المسامیة وبعض الرمال الخش7نة والحص7ى ،تأذ  ،منطقة الدراسة

                                                 
) منشورةغیر (تحلیل جغرافي لتباین اشكال سطح االرض في محافظة النجف ، رسالة ماجستیر  ، عاید جاسم حسین   )١(

  .٣٥، ص ٢٠٠١، كلیة االداب ،جامعة الكوفة ،
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ك77ان لطبیع77ة انح77دار المنطق77ة باتج77اه الش77رق والش77مال و  )١(ص77خور مكتل77ة  اكنتظھ77ر ف77ي بع77ض األم77و

وكذلك في  ، اثر واضح في خصائص الجریان  في منطقة الدراسة  العدید من الصدوعالشرقي، ووجود 

غ7رین نق7ل الترس7بات المختلف7ة م7ن الحص7ى والرم7ل وال ع7ن  فضالً  ، تشكیل مصادر مھمة للمیاه الجوفیة

   .المناطق الشمالیة الشرقیةتجاه أالغربیة لمنطقة الدراسة بالجنوبیة أثناء سقوط األمطار من المناطق 
  الحجارة -٢

 )٢ك7م٨,٨٤(تبل7غ مس7احتھا ، تحتل منطقة الحجارة أقصى األج7زاء الجنوبی7ة الغربی7ة م7ن منطق7ة الدراس7ة

ف7وق مس7توى ) م٢٠٠( اع المتس7اويرتف7ع7د خ7ط االوی ، من مساحة الح7وض اإلجمالی7ة%)١,٥٧( ونسبة

ذات  وروس77میت بھ77ذا االس77م لكث77رة الص77خ ، ھ77و الخ77ط ال77ذي یفص77لھا ع77ن الودی77ان الس77فلى س77طح البح77ر

ً  ،)٢(الجوانب الحادة لومایت وأحجار الكلس التي تغط7ي األرض والجالمید والصوان والد ویكثر فیھا أیضا

تساعد على  فیھا وتتجمع لتكون میاه باطنیة وال والتي تظھر في معظم أقسام الھضبة ،حیث تتسرب المیاه

  .نمو النبات،كما أن كثرة الحجارة فیھا یعرقل النقل وسیر اإلنسان والحیوان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ،جامعة بغداد، ١ط ، جانبھا البشري -نشاطھا االقتصادي-ي ،جغرافیة العراق إطارھا الطبیعيعباس فاضل السعد  )١(

  .٥٣،ص٢٠٠٨الجامعیة للطباعة والنشر،الدار      
  .٥٥٨، ص١٩٨٩عدنان باقر النقاش، مھدي محمد الصحاف ، الجیومورفولوجي ، كلیة التربیة األولى ، جامعة بغداد، )٢(
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  لمنطقة الدراسةالمتساویة خطوط االرتفاعات ) ٥(خریطة                           

  
  ،  ١/٢٥٠٠٠ مقیاسلھیأة العامة للمساحة ، الخرائط الطوبوغرافیة ،باالعتماد على ا ةمن عمل الباحث: المصدر        

  .  Arc Gis 9.3مخرجات برنامج   و              
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  منطقة الدراسةفي  اقسام السطح) ٦(خریطة                                          

  
  Arc Gis9.3اد على برنامج باالعتم ةمن عمل الباحث:  المصدر                               
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  االنحدار ٣-٣-٢
على أن7ھ ج7زء م7ن س7طح األرض ینح7در ع7ن المس7توى األفق7ي بدرج7ة ال  )Slop(یّعرف االنحدار       

  . )١(أما إذا زاد عن ھذه الدرجة فقد أصبح جرفاً أو حافة، )°٤٠(تزید عن 

وذل7ك للعالق7ة ب7ین ھ7ذا العام7ل  ی7ة ،وتعد دراسة االنح7دارات ذات أھمی7ة كبی7رة ف7ي الدراس7ات الجیومورف

، ویستفاد من دراسة االنحدارات في تحلی7ل  ونشاط عملیات التعریة التي تسھم في بناء األشكال األرضیة

الظواھر الجغرافیة التي ال توضحھا الخرائط بسھولة ومعرفة نتائج التغیرات التي أصابت سطح األرض 

النحدار وطول المنحدر وانتظامھ ودرج7ة االنح7دار ك7ل ھ7ذه فشكل ا.  )٢(حت والتعریةعوامل ال من حیث

الطبق7ة الس7طحیة م7ن  عل7ىتأثیرھ7ا  م7ن المائی7ة والھوائی7ة وم7ا یترت7ب  العوامل تحدد مدى فاعلیة التعریة

  .التربة 

تترك777ز و، تتمی777ز منطق777ة الدراس777ة بانح777دارات منتظم777ة وذل777ك الس777تواء وأفقی777ة الطبق777ات بش777كل ع777ام   

وقل7ة نش7اط المی7اه ف7ي قلتھا بس7بب جف7اف المنطق7ة من رغم على الانب الوادي وأكتافھ االنحدارات في جو

 Arc(برن77امجي  االعتم77اد ت77مفق77د لغ77رض قی77اس االنح77دارات ف77ي منطق77ة الدراس77ة  و .عملی77ة الح77ت

gis9.3وgloble mapper11(الىمنطقة الدراسة  قد قسمتو )فئ7ات انحداری7ة تتوض7ح ف7ي خارط7ة) ٤ 

  :ه الفئات ھيوھذ) ٣(جدول ) ٧(

والمن7اطق ذات التكوین7ات الص7خریة  االھوار والمستنقعات  وتتمثل في مناطق): °صفر(الفئة األولى  -أ 

م7ن مس7احة منطق7ة %)٠,١٦( وتس7ھم بنس7بة) ٢كم٠,٨٨٩(الشبة مستویة وتضم ھذه الفئة مساحة تقدر ب

  . الدراسة

الفئ7ات مس7احة وتغط7ي غالبی7ة منطق7ة  كث7رأتمث7ل ھ7ذه الفئ7ة ) :°٠,٥-°اكث7ر م7ن ص7فر(الفئة الثانی7ة  -ب 

  .من مساحة الحوض الكلیة %)٧٢,٣٥( نسبة)٢كم٤٠٦,٧٥(ب اذ تقدر مساحتھا الدراسة

م77ن  %)٢٥,٩٩( نس77بة )٢ك77م١٤٦,١٢( تش77غل ھ77ذه الفئ77ة مس77احة)°١-°٠,٥اكث77ر م77ن (الفئ77ة الثالث77ة -ج

  .وتغطي مناطق واسعة من منطقة الدراسة ، المساحة اإلجمالیة للحوض

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .٣٤٠،ص١،١٩٩٥ط أصول الجیومورفولوجیا ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، اإلسكندریة ،لعینین ، حسن سید احمد أبو ا )١(
 .  ٢٣٩، ص ١٩٧٢فالح شاكر اسود ، الخرائط الجغرافیة العلمیة  ، مطبعة العاني ، بغداد، ، مكي محمد عزیز  )٢(
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 ةساالنحدار في منطقة الدرا ) ٧( خریطة                                    

 
   Arc gis 9.3باالعتماد على خریطة فئات االنحدار وبرنامج  ةمن عمل الباحث :المصدر                             
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  في منطقة الدراسة سبي لفئات االنحدارالتوزیع الن) ٣(جدول                      

  ٢كم/ المساحة  )درجة(فئة االنحدار
النسبة المئویة 

  %للمساحة

  ٠,١٦  ٠,٨٨٩  )صفر(

  ٧٢,٣٥  ٤٠٦,٧٥  )°٠,٥-°اكثر من صفر(

  ٢٥,٩٩  ١٤٦,١٢  )°١-°٠,٥اكثر من (

  ١,٥٠  ٨,٤٢  )°١,٥-°١اكثر من(

  %١٠٠  ٥٦٢,١٨  المجموع الكلي

            
  Arc gis9.3باالعتماد على خریطة فئات االنحدار وبرنامج  ةعمل الباحث:المصدر                   

  

 نس777بةأي ب )٢ك777م٨,٤٢( تض777م ھ777ذه الفئ777ة االنحداری777ة مس777احة ):°١,٥-°١اكث777ر م777ن( الفئ777ة الرابع777ة -د

یتب7این  .الودیان والج7روف الص7خریة أكتافتتركز ھذه الفئة في مناطق  ، من المساحة الكلیة %)١,٥٠(

یتبین إن االتجاه ) ٤( جدولو ،)٨(خریطة  ،ومن خالل مالحظة نحدار منطقة الدراسة حسب االتجاھاتا

أي )٢ك77م ٣٢٦,٢(الس77ائد لالنح77دار ف77ي منطق77ة الدراس77ة ھ77و االتج77اه الش77مالي الش77رقي ویض77م مس77احة 

ف7ي ح7ین یش7غل %) ٣٣,٨٩(نس7بةبأي  )٢ك7م١٩٠,٥٤(،ویلیھ االتجاه الشرقي ویش7غل%) ٥٨,٠٢(نسبةب

أي )٢كم ٤,٧٣(یلیھ االتجاه الجنوبي الشرقي ویشكل %)٧,١٩( نسبةبأي )٢كم ٤٠,٤٠(التجاه الشمالي ا

أي  )٢كم٠,٣١(ویشغل ربيالشمالي الغاالتجاه في المنطقة  انحداراً ویبلغ اقل االتجاھات %)٠,٨٤(نسبةب

  ).٠,٠٦( نسبةب
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  اتجاھات االنحدارات لمنطقة الدراسة)  ٨( یطة خر                                   

  
  .) Arc Gis 9.3و      Globle  Mapper 11(باالعتماد على برنامجي  ةمن عمل الباحث: المصدر               

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 الخصائص الطبیعیة لمنطقة الدراسة. ..............................................الثاني الفصل 

  منطقة الدراسةفي وزیع النسبي التجاھات االنحدار الت) ٤(جدول                          

المئویة      النسبة    ٢لمساحة كما     االتجاه        

  %للمساحة

  ٧,١٩  ٤٠,٤٠  الشمالي

  ٥٨,٠٢  ٣٢٦,٢  الشمالي الشرقي

  ٣٣,٨٩  ١٩٠,٥٤  الشرقي

  ٠,٨٤  ٤,٧٣  الجنوبي الشرقي

  ٠,٠٦  ٠,٣١  الشمالي الغربي

  %١٠٠  ٥٦٢,١٨  المجموع الكلي

  

   .Arc gis9.3ارات وبرنامج باالعتماد على خریطة اتجاھات االنحد ةعمل الباحث:المصدر            

     المناخخصائص  ٤-٢

ن ت7أثیره ف7ي ھر األرضیة ، وھذا یأتي م7اظمالعوامل المؤثرة في تشكیل وتطور ال یعد المناخ احد        

ً  العملیات الجیومورفیة ال یمكن دراسة أي عملی7ة م7ن  إذ ، مباشرا للمناخ التي تعد في الكثیر منھا انعكاسا

، أو غی7ر مباش7ر ف7ي العملی7ات الجیومورفی7ة  بان أھمیتھ كعامل یتح7ـكم بش7كل مباش7ردون األخذ في الحس

ً و عملیات النقل والحتلتجویة وفھو یؤثر في قوة معدالت ا  اإلرساب ،حیث ترتبط ھ7ذه العملی7ات ارتباط7ا

 ً ة متباینة یأشكال جیومورفالتي ینتج عن اختالفھا  ارمطاألوبعناصر المناخ السیما الحرارة والریاح  وثیقا

  .)١(ا،حتى وان تشابھت في التضاریس ونوع الصخور وتركیبھ

 الن المناخ م7رَّ ، لزمنیة المتعاقبة البد من دراسة المناخ وتذبذباتھ خالل الحقب ا، ولدراسة المناخ الحالي 

ً  بعدة تغیرات اثرت على اشكال سطح االرض   .الموجودة حالیا
  
  
  

                                                 
  .٢٩ص،  ١٩٧٩مكتبة الخانجي ، مصر ، نھما،الجیموفولوجیا والمناخ دراسة تحلیلیة للعالقة بیآمال إسماعیل شاور،  )١(
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    المناخ القدیم ١- ٤-٢
ً  الرابع احدث مراحل تاریخ االرض وقد انفرد بطابع مناخي یمیزه تمیزاً یمثل الزمن   عن س7ابقھ  واضحا

تراوح77ت ب77ین س77یادة الفت77رات الجلیدی77ة وغی77ر الجلیدی77ة ف77ي  ذ تمی77ز بذب77ذبات مناخی77ة أ، ال77زمن الثال77ث  

  .)١(العروض العلیا ، وفترات مطیرة ومابین مطیرة في العروض الوسطى والمداریة ومنھا العراق

ملیون ) ٣-١(یقسم الزمن الرابع الى عصرین االقدم العصر الجلیدي البالیوستوسین ویقدر عمره مابین 

الف  ١٢عقب انتھاء العصر الجلیدي أي قبل نحو  لذي بدألوسین اوسنة من عمر االرض والحدیث الھ

  .)٢(سنة والنزال نعیش فیھ

والت7ي یرج7ع لھ7ا تك7وین  )البالیستوس7ین األعل7ى(ة عصر إلى فترة مطیرالقسم مناخ العراق في ھذا       

) منطق77ة الدراس77ة(الغربی77ة ومنھ77ا األودی77ة ف77ي الھض77بة لمظ77اھر االرض77یة الناتج77ة عنھ77ا مث77ل االعدی77د م77ن 

إذ  )البالیستوس7ین األوس7ط (غیر مطیرة  والفترة الثانیة ھي فترة، والروافد النھریة والموائد الصحراویة 

ومنخفض7ات  فظھ7رت من7اطق رملی7ة والبري لحت الریحي وعملیات الصقلونشطت عملیة افاف ساد الج

ف7ي ح7ین  لوس7ین واما نھایة البالیستوس7ین فق7د ش7ھدت فت7رة مطی7رة اس7تمرت حت7ى بدای7ة الھ . صحراویة

تناقصت ھ المناخ الحالي إذ صبح مناخ العراق یشبوأ  )٣(نالھولوسین إلى اال خاللاستمرت فترة الجفاف 

ت درج77ات الح77رارة و ارتفع77وي فص77ل الش77تاء عم77ا كان77ت علی77ة ف77ي العص77ور المطی77رة التس77اقط ف77 كمی77ات

لذا فان غزارة األمطار وانخفاض درجات الحرارة في المراح7ل المطی7رة ف7ي الص7حراء  ،معدالت التبخر

وان الودی7ان الجاف7ة المنتش7رة فیھ7ا ھ7ي حص7یلة  ، الغربیة عملت على تنشیط عملیات التعری7ة والترس7یب

التعری77ة المائی77ة الت77ي أدت إل77ى تعمی77ق ھ77ذه المج77اري وبالت77الي زی77ادة مع77دالت الترس77بات المالئ77ة عملی77ات 

می7ع ان ج و. أن شكلھا اآلن ال یتط7ابق م7ع ظ7روف المن7اخ المعاص7ر حظ، والمال)٤(للودیان والمنخفضات

ر حة  ف77ي تش77كیل الح77وض وتغیی77الرب77اعي كان77ت لھ77ا  بص77مات واض77 العوام77ل الت77ي ح77دثت خ77الل ال77زمن

  .والتي مازالت ماثلة للعیان عدیدة رضیة امظاھر وتكوین 

  

  

 
                                                 

غیر (  ، أطروحة دكتوراهالعراق وسیني لبحیرتي  الرزازة والثرثار وسطالمناخ البالیستالطواش ،  مجید بلسم سالم )١(
  . ٢٠، ص  ١٩٩٦العلوم ، جامعة بغداد ،   ، كلیة) منشورة

  (2)lowe,J.J.,and walker.M.J.C.,Reconstructing Quaternary Environment, Longman,London 
,1981,p.1 

  .١٠٠، المصدر نفسھ ، صوسیني لبحیرتي  الرزازة والثرثار وسط العراقالمناخ البالیستالطواش ، مجید بلسم سالم  )٣(
مجلة الجمعیة ،تطور مناخ العراق عبر األزمنة الجیولوجیة والعصور التاریخیة ، فاضل باقر الحسني   )٤(

  .١٩٧٨مجلد العاشر ،الجغرافیة،ال
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  لمناخ الحاليا ٢-٤-٢

محطتي النجف  في اعتماداً على البیانات المتوفرة الدراسةالحالي في منطقة  تمت دراسة المناخ          

األمط7ار، الح7رارة، الریاح،(  وش7ملت م وجود محطة مناخیة ضمن حدود المنطقةاعدنوذلك ال ∗والسلمان

      ).الرطوبة النسبیة و التبخر 

  )Temperature  (الحرارة ١-٢-٤-٢
في عملی7ات التجوی7ة الس7یما المیكانیكی7ة منھ7ا ، فالتب7این ف7ي درج7ات الح7رارة ب7ین  الحرارة ؤثرت         

ً  اوتفتتھ77 تكس7رھاالص7یف والش77تاء واللی77ل والنھ7ار ی77ؤدي ال77ى تم7دد الص77خور وتقلص77ھا وم7ن ث77م ال77ى   تبع77ا

  . )١(الختالف معامل التمدد للمعادن التي تحتویھا

م7ن ش7ھر نیس7ان وال7ذي  ات الح7رارة تأخ7ذ باالرتف7اع ب7دءً نجد أن معدالت درج ،)٥(جدول  إلىوبالنظر  

ویس7تمر االرتف7اع حت7ى  ،المن7اخیتینف7ي محطت7ي النج7ف والس7لمان )مْ ٢٤( یصل معدل درجة الحرارة فیھ

ْم ٣٦,٦( وص777777لت إل777777ىتم777777وز وآب والت777777ي  يش777777ھر تص777777ل ال777777ى أعل777777ى مع777777دالتھا وذل777777ك ف777777ي

على التوالي،أما درجات الحرارة العظمى فق7د س7جل  النجف والسلمان لمحطتي) مْ ٣٣,٨،مْ ٣٤,٨(و)مْ ٣٦،

،وف7ي ش7ھر آب لمحط7ة الس7لمان نجف لمحطة ال)مْ  ٤٤,٤ (أعلى معدل شھري لھا في شھر تموز إذ بلغت

لدرجات الحرارة العظمى في شھر كانون الثاني والذي كان اقل معدل شھري  في حین،)مْ ٤٣,٥( بلغت إذ

وكذلك الحال لدرجات الحرارة الصغرى  ،على التوالي تي النجف والسلمانلمحط) مْ  ١٦,٨،مْ  ١٦,٢( بلغ

واقلھ7ا ف7ي ش7ھر ك7انون ) مْ  ٢٦,٣، مْ  ٢٨,٨( فقد سجل أعلى معدل ش7ھري لھ7ا ف7ي ش7ھر تم7وز إذ بلغ7ت 

 آخ7ر إل7ىم7ن ش7ھر  ريلمدى الح7راتباین ای .على التوالي  للمحطتین) مْ  ٥,٤   ، مْ  ٥,٥( الثاني إذ بلغت 

وكان ،  محطة السلمان  في )مْ ٢٣,١(في محطة النجف و)مْ ١٦(إذ بلغ اعاله في شھر ایلول  خالل السنة 

 ١٣,٥( إذ بل7غ ، حصیلة الم7دى الح7راري الكبی7ر ب7ین الص7یف والش7تاء ارتف7اع الم7دى الح7راري الس7نوي

  ).٢،٣(شكللمحطتین على التوالي ،ل)مْ ١٥,٨،مْ 

یع77ود س77بب ھ77ذا التط77رف ف77ي درج77ات الح77رارة وارتف77اع م77دیاتھا الیومی77ة والس77نویة إل77ى الموق77ع الفلك77ي  

 ً   نتیجة  للمنطقة إذ تقع ضمن عروض شبھ المداریة وھو السبب نفسھ في ارتفاع درجات الحرارة صیفا

  ، فضالً عن عدم وجود مسطحات مائیة )٢(ارزیادة زاویة سقوط اإلشعاع الشمسي وطول ساعات النھ

                                                 
  وتقع محطة السلمان ، ) °٣١  ٥٧(ودائرة عرض ، فوق مستوى سطح البحر ) م٥٠(تقع محطة النجف على ارتفاع  ∗

  ).°٣١   ١٨(ودائرة عرض ،فوق مستوى سطح البحر) م٠٦(على ارتفاع    
1) Oliver , C.D. Weathering , 2nd Edition , Longman , London , 1975 , P. 11.(  

  كلیة التربیة ،  ،جیمورفولوجیة وھیدرولوجیة منطقة الشبجة جنوب غرب العراقاحمد ھاشم عبد الحسین السلطاني،   )٢(
  .٤١ص،٢٠٠٦، )غیر منشورة (الجامعة المستنصریة، اطروحة دكتوراة      
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وك77ذلك م77رور الكت77ل الھوائی77ة المداری77ة القاری77ة ص77یفاً والكت77ل  رة ت77ؤثر ف77ي تع77دیل درج77ات الح77رارة كبی77

م7ن ث7م الفیزیاوی7ة وعل7ى زی7ادة عملی7ات التجوی7ة ذل7ك أث7ر  مم7ا .الھوائیة القطبیة والمداریة البحری7ة ش7تاءً 

  .التعریة الریحیة أو المائیةعملیات ابلة لإلنتقال والتذریة بفعل ق وجعلھا تقشر الصخور وتفتتھا 
                                      )٢٠٠٩-١٩٧٩(  للمدة لمحطتي النجف والسلمان   )مْ (درجات الحرارة معدالت)٥(جدول      

  
  المحطة

  
  المناخیةالنجف  محطة   

  
  المناخیةالسلمان محطة         

  األشھر
  

(عظم]]ىال
  )ْم 

  الصغرى
  )ْم (

  المدى
  )ْم (
  

  المعدل
  )ْم (

  العظمى
  )ْم (

  ىالصغر
  )ْم (

  المدى
  )ْم (

  المعدل
  )ْم (

  ٢ك
  

١١,١  ١١,٤  ٥,٤  ١٦,٨  ١٠,٨  ١٠,٧  ٥,٥  ١٦,٢  

  ١٩,٣  شباط
  

١٣,٧  ١٢,٧  ٧,٤  ٢٠,١  ١٣,٤  ١١,٨  ٧,٥  

  ١٨,١  ١٣,٨  ١١,٢  ٢٥  ١٧,٨  ١٢,٧  ١١,٥  ٢٤,٢  آذار

  نیسان
  

٢٤  ١٥,١  ١٦,٥  ٣١,٦  ٢٤  ١٢,٧  ١٧,٧  ٣٠,٤  

  مایس
  

٢٩,٩  ١٥,٢  ٢٢,٣  ٣٧,٥  ٣٠,٢  ١٤,٧  ٢٢,٩  ٣٧,٦  

  حزیران
  

٣٣,٤  ١٦,٧  ٢٥,١  ٤١,٨  ٣٤,٤  ١٥,٤  ٢٦,٧  ٤٢,١  

  تموز
  

٣٤,٨  ١٧,١  ٢٦,٣  ٤٣,٤  ٣٦,٦  ١٥,٦  ٢٨,٨  ٤٤,٤  

  آب
  

٣٣,٨  ١٩,٣  ٢٤,٢  ٤٣,٥  ٣٦  ١٥,٩  ٢٨,١  ٤٤  

  ٢٩,٧  ٢٣,١  ١٨,٢  ٤١,٣  ٣٢,٦  ١٦  ٢٤,٦  ٤٠,٦  أیلول

  ٢٤,٣  ٢٠,٢  ١٤,٢  ٣٤,٤  ٢٦,٥  ١٤,٢  ١٩,٤  ٣٣,٦  ١ت

  ١٨,٣  ١٤,٢  ١١,٢  ٢٥,٤  ١٨,٣  ١٢,١  ١٢,٣  ٢٤,٤  ٢ت

  ١٢,٩  ١١,٨  ٧  ١٨,٨  ١٢,٥  ١١  ٧  ١٨   ١ك

  ٣٣,٦  ١٥,٨  ١٥,٧  ٣١,٦  ٢٤,٣  ١٣,٥  ١٧,٦  ٣١,٢  المعدل السنوي

        بیانات غیر  منشورة ، المناخ قسم ، الھیئة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي ، وزارة النقل والمواصالت : المصدر

     ،٢٠١٠.  
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  )٢٠٠٩-١٩٧٩(للمدة لمحطة النجف )م ْ(الت درجات الحرارة معد)٢(شكل             

0
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العظمى

الصغرى

المدى 

المعدل

  األشھر   
  .)٥(جدول رقم العتماد على اب ةمن عمل الباحث :المصدر                                  

  

  )٢٠٠٩-١٩٧٩(للمدة لمحطة السلمان )م ْ(الت درجات الحرارة معد)٣(شكل           

0
5
10
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العظمى

الصغرى

المدى 

المعدل

  األشھر   
  .)٥(جدول رقم باالعتماد على  ةمن عمل الباحث :المصدر                                  
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   )Winds(لریاح ا ٢-٢-٤-٢
لس7طح  يتش7كیل المظھ7ر الجیوم7ورفیعد فع7ل الری7اح م7ن العوام7ل المھم7ة ذات األث7ر الكبی7ر ف7ي          

  ش7یری فھ7ي تعم7ل بوص7فھا عام7ل ھ7دم ونق7ل وإرس7اب، ، الجافة وشبة الجافةالسیما في المناطق  األرض

ف7ي ) ث7ا/م ٤,٩،٣,٢( ل7غ أعل7ى مع7دالتھا ف7ي ش7ھر تم7وزالری7اح تب إن س7رع  ) ٤( ش7كلالو )أ٦(الجدول 

م  ١,٢( ك7انون االولأ مع7دالتھا ف7ي ش7ھر ف7ي ح7ین س7جلت أوط7 ،طتي النجف والسلمان على التوالي مح

أم7ا المع7دل اإلجم7الي فق7د س7لك  في محطة السلمان ، )ثا/٢,٧( تشرین الثانيشھرفي محطة النجف و) ثا/

واقل معدل لھا في شھري تشرین الثاني  )ثا/م٤(للریاح في شھر تموز إذ بلغت أعلى سرع ،المنحى نفسھ

لتب7این ف7ي ق7یم إل7ى الری7اح ف7ي ش7ھر تم7وز اس7رعة اع معدالت سبب أرتف، ویعود  )ثا/م٢(وكانون األول 

إذ یترافق ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام التساقط وقلة الرطوبة النسبیة وزی7ادة  ،الضغط الجوي

فتس77ھل عملی77ة تعریتھ7ا وفق77دان الترب77ة ، مم77ا ی7ؤدي إل77ى جف77اف الطبق7ة الس77طحیة للترب77ة وتش7ققھا ، التبخ7ر

ج7دول  ،ثم الشمالي بالمرتبة الثانی7ة،  اه الریاح السائد فھو الشمال الغربي بالمرتبة األولى، أما اتج ذراتھا

  .)٥(، شكل )ب٦(

ویفسر سیادة الریاح الشمالیة الغربیة في منطقة الدراسة إلى تأثیر المنطقة بالریاح المصاحبة لمنخفضات 

  .من جھة أخرى وتناقص الضغط الجوي ،البحر المتوسط خالل فصل الشتاء من جھة 
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  لمحطتي النجف والسلمان والمعدل العام   )ثا/ م (الریاح معدل سرع) أ٦(جدول                      
  )٢٠٠٩-١٩٧٩( للمدةلمنطقة الدراسة                                           

  
      

   المحطة              

  شھراأل  

  

  النجف

  

  السلمان

  

  

  معدل العامال

  ٢,٣  ٣,٣  ١,٤  ٢ك

  ٢,٧  ٣,٥  ١,٩  شباط

  ٣  ٣,٩  ٢,٢  آذار

  ٣,١  ٣,٩  ٢,٤  نیسان

  ٣,٢  ٤  ٢,٥  مایس

  ٣,٧  ٤,٥  ٣  حزیران

  ٤  ٤,٩  ٣,٢  تموز

  ٣,٥  ٤,٣  ٢,٧  آب

  ٢,٤  ٣  ١,٨  أیلول

  ٢,١  ٢,٨  ١,٥  ١ت

  ٢  ٢,٧  ١,٤  ٢ت

  ٢  ٢,٩  ١,٢  ١ك

  ٢,٨  ٣,٦  ٢,١  المعدل السنوي

  
  ،قسم المناخ ، الھیئة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي ، والمواصالت وزارة النقل : المصدر

  .٢٠١٠،بیانات   غیر  منشورة 
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  لمحطتي النجف والسلمان والمعدل العام لمنطقة الدراسة  ثا/سرعة الریاح م)  ٤(شكل          

                                              )٢٠٠٩-١٩٧٩(  
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محطة النجف

محطة السلمان

المعدل العام

  
  .)أ٦(  باالعتماد على جدول  ةمن عمل الباحث: المصدر                                

  

  للمدة لمحطتي النجف والسلمان(%) تجاھات الریاحالالنسبة المئویة ) ب٦(جدول           

                                                    )٢٠٠٩-١٩٧٩(  
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المجموع 
  الكلي

  النجف
  

١٠٠  ١٥,٧  ٦,٣  ٥,٤  ١٠,٥  ٤,٨  ٥,٥  ١٣,٨  ٢١,٨  ١٦,٢%  

  السلمان
  

١٠٠  ١٢  ٥,٢  ٧  ٥,٨  ٢,٧  ٤,٨  ٢١,١  ٢٣,٤  ١٨%  

  

منشورة بیانات غیر، قسم المناخ ، زالي الھیئة العامة لألنواء الجویة والرصد الزل، وزارة النقل والمواصالت : المصدر

،٢٠١٠.  
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  وردتي الریاح لمحطتي النجف والسلمان) ٥(شكل 
  

  

   وردة الریاح لمحطة النجف                                          

  
  وردة الریاح لمحطة السلمان                                             

 

  ).ب٦( باالعتماد على جدول ةمن عمل الباحث :المصدر                                         
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  )Relateve Humidity(ةالرطوبة النسبی ٣-٢-٤-٢
وب7ین  ف7ي  الھ7واء  الموج7ود فع7الً النسبة المئویة بین مقدار بخار الماء  بأنھا تمثل الرطوبة النسبیة

  .)١(في درجة حرارة معینة شباعةكمیة بخار الماء الالزمة أل

 %) ٢٠،٢٢(نخفاض معدالتھا في شھر تموز إذ س7جلتإطوبة النسبیة في منطقة الدراسة بز الرتمیت     

ف77ي  %)٦٧،٦٨,٥( لھ77ا ف77ي ش77ھر ك77انون الث77اني،في ح77ین بلغ77ت أعل77ى مس77توى للمحطت77ین عل77ى الت77والي

ویتفق ذلك مع ارتف7اع درج7ات الح7رارة وانع7دام  األمط7ار  وزی7ادة  ،المناخیتین محطتي النجف والسلمان

 ً طة اس7بو وبالت7الي تعریتھ7ا وجرفھ7اا وھ7ذا ی7ؤدي إل7ى جف7اف الترب7ة وع7دم تماس7كھ ، سرعة الریاح صیفا

                            ).٦( شكل ، )٧(جدول، الریاح والمیاه الجاریة 

  لمنطقة الدراسة والمعدل العام  نجف والسلمانلمحطتي ال  (%)النسبیة عدالت الرطوبةم) ٧(دول رقم ج

  )٢٠٠٩-١٩٧٩( للمدة

             المحطة            

  شھراأل   

  

  النجف محطة 

  

  السلمانمحطة 

  

  المعدل العام

  ٦٧,٧  ٦٧  ٦٨,٥  ٢ك

  ٥٧,١  ٥٦  ٥٨,٢  شباط

  ٤٩,٣  ٤٩  ٤٩,٧  آذار

  ٣٩,٢  ٣٧  ٤١,٤  نیسان

  ٢٩,١  ٢٧  ٣١,٣  مایس

  ٢٥,٦  ٢٧  ٢٤,٢  حزیران

  ٢١  ٢٠  ٢٢  تموز

  ٢٢,٦  ٢٢  ٢٣,٢  آب

  ٢٦,١  ٢٤  ٢٨,٢  أیلول

  ٣١,٨  ٢٤  ٣٩,٧  ١ت

  ٥٣,١  ٥٠  ٥٦,٣  ٢ت

  ٦٦,٢  ٦٥  ٦٧,٤  ١ك

  ٣٩  ٤٢,٥  يالسنو عدل الم
  

٤٠,٧  

  . ٢٠١٠،  ةغیر منشوربیانات ، قسم المناخ ، ویة والرصد الزلزالي الھیئة العامة لألنواء الج، وزارة النقل والمواصالت : المصدر 

                                                 
  .٢٤٧، ص١٩٩١إبراھیم إبراھیم شریف ، جغرافیة الطقس ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، )١(
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  )٢٠٠٩-١٩٧٩(  لمحطات منطقة الدراسة(%) معدالت الرطوبة النسبیة) ٦(شكل
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محطة النجف 

محطة السلمان

المعدل العام

         األشھر
  )٧(باالعتماد على جدول ةمن عمل الباحث: المصدر                              

    )Rainfull( ألمطارا ٤ -٢-٤-٢
 فضات القادمة من البح7ر وتعد المنخ ي منطقة الدراسة نظام أمطار البحر المتوسط األمطار فتتبع 

ج7دول ویتضح من خ7الل  ، السبب الرئیسي للتساقط ، وتتمیز األمطار بشكل عام بتذبذبھا وعدم انتظامھا

محطت77ي النج77ف ف77ي  )مل77م٩٧،١٣٠,٦،١١٣,٥(بل77غ لألمط77ار إن المجم77وع الس77نوي  ، )٧(وش77كل  )٨(

ش7ھر األمطار خالل  كمیات في حین بلغت أعلى معدالت،  والسلمان ومعدل منطقة الدراسة على التوالي

أم7ا  ،محط7ة الس7لمان ف7ي  )مل7م٣٤,٣(اني كانون الث7ش7ھرو ،محط7ة النج7ف في  )ملم١٦,٢(كانون األول 

  .كلیا في المحطتین  فتنعدم األمطار )حزیران ،تموز،آب،أیلول(خالل أشھر الصیف 

عل7ى ال7رغم م7ن تس7اقط األمط7ار فیھ7ا أال تشرین األول ومایس  يفضال عن شھر وتعد ھذه األشھر جافة

لذلك س7اھم عام7ل قل7ة األمط7ار الس7اقطة وارتف7اع درج7ات  ،ات قلیلة مقارنة باألشھر األخرىأنھا تعد كمی

 ة عل77ى معادل77ق77د ت77م االعتم77اد و ، الح77رارة ف77ي رف77ع مع77دالت التبخ77ر وم77ن ث77م جف77اف منطق77ھ الدراس77ة

  .لمعرفة مناخ منطقة الدراسة  )١(دیمارتون

                                                   

معدل األمطار السنوي                                                                                                                     

  -------------------------------=  معامل الجفاف                          

  ١٠+متوسط الحرارة السنوي                                               
                                                 

  ،دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ، عمان ،االردن، األقالیم المناخیةو المناخ ، قصي عبد المجید السامرائي  )١(
                                                                                  .          ١٤٨ص، ٢٠٠٨،      
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  قل فالمنطقة صحراویة أو جافة جداأف ٥= إذا كان الناتج 

  منطقة استبس أو شبھ جافة ١٠-٦= إذا كان الناتج 

  ةفأكثر فالمنطقة رطب ١٠= إذا كان الناتج 

                                          ٩٧                               ٩٧  

  ٢,٨=_____________=_______________=محطة النجف المناخیة 

                                        ٣٤,٣                       ١٠+٢٤,٣  

  

                                       ١٣٠,٦                           ١٣٠,٦  

  ٢,٩=_______________=_____________=محطة السلمان المناخیة 

                                     ٤٣,٦                        ١٠+ ٣٣,٦    

معام7ل  بل7غ إذ،طق الجاف7ة ج7داً من7االتق7ع ض7من  النت7ائج أن منطق7ة الدراس7ة  المعادلة اظھرت وعند تطبیق

  ) .٢,٩،٢,٨(محطتي النجف والسلمان الجفاف ل
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لمنطقة                                والمعدل العام لمحطتي النجف والسلمان )ملم(مطاركمیة األمعدالت )  ٨(جدول رقم 
  . )٢٠٠٩-١٩٧٩( للمدة  الدراسة

  
  المحطة                

  
  شھراأل

  المعدل العام  )ملم(السلمان   )ملم(النجف 

  
  ٢ك

٢٥,١  ٣٤,٣                    ١٦  

  
  شباط

١٧,٩  ٢١,٤  ١٤,٤  

  
  آذار

١٦,٣  ٢٠,٦  ١٢  

  
  نیسان

١٢,٩  ١٢,١  ١٣,٨  

  
  مایس

٣,٧  ٣,٢  ٤,٣  

  
  حزیران

-  ٠,١  -  

  
  تموز

-  -  -  

  
  آب

-  -  -  

  
  أیلول

-  ٠,٣  ٠,٦  

  
  ١ت

٥,٩  ٦,٤  ٥,٥  

  
  ٢ت

١٥,٥  ١٦,٣  ١٤,٨  

  
  ١ك

١٥,٩  ١٥,٦  ١٦,٢  

  ١٣٠,٦  ٩٧  المجموع السنوي
  

١١٣,٥  

                         ةغیر منشوربیانات ،قسم المناخ،ألنواء الجویة والرصد الزلزاليالھیئة العامة ل،وزارة النقل والمواصالت : لمصدرا
،٢٠١٠.  
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لمنطقة  لمحطتي النجف والسلمان والمعدل العام )ملم(الشھریة  األمطاركمیة ت معدال)٧(شكل 

  )٢٠٠٩-١٩٧٩(الدراسة
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المعدل العام

         األشھر
  )٨(االعتماد على جدول ب ةمن عمل الباحث:المصدر                                           

  )Evaporation(التبخـر ٥-٢-٤-٢
ال7ة الس7ائلة ال7ى الحال7ة الغازی7ة والت7ي یس7تطیع عن7دھا الھ7واء حم7ل ذرات ھو تح7ول الم7اء م7ن الح

البخار،أما معدل التبخر من أي سطح فھو حجم الماء السائل الذي یتبخ7ر م7ن وح7دة المس7احات ف7ي وح7دة 

  .الزمن

ً  ة فيیدھم عوامل عدتسو  ،إذ یتناس7ب عملیة التبخر إال إن درجة الحرارة تعد من أھمھا وأكثرھا وض7وحا

 ً ق77یم إن مجم77وع ، )٨(ش77كلو )٩(ج77دول یتض77ح م77ن، وم77ع درج77ات الح77رارة  مق77دار التبخ77ر تناس77با طردی77ا

 المن7اخیتینف7ي المحطت7ین ملم )٣٤٨٤,٢،٣٧٣٥،٣٦٠٩,٣(وصلتالسنوي مرتفعة بشكل كبیر،إذ  التبخر

ف7ي ش7ھر  قیم التبخر خالل أشھر الس7نة فتص7ل أقص7اھا تتباین.على التواليوالمعدل العام لمنطقة الدراسة 

لمحطت7ین لمل7م )٧٧,٤،٨٩,٢(ف7ي ش7ھر ك7انون الث7اني  ،بینم7ا س7جلت اوطاھ7املم )٥١٤,٩،٥٨٥,٧(زتمو

  .السابقتین 

وھ7ذا یظھ7ر أث7رة  ، الصیف ویتضح مما تقدم أن منطقة الدراسة تعاني من ارتفاع قیم التبخر خالل اشھر

الریحی7ة منھ7ا ، فض7ال ع7ن ت7أثیره  تفككھا وبالتالي تعرض7ھا لعملی7ات التعری7ة وخاص7ةتربة وفي جفاف ال

 الترب7ة ذات راض7ياال والتي تظھر عند نھایة الوادي نتیجة لتوفر التبخر قیمالرتفاع تكوین السباخ نتیجة 

  .  منسوب الماء الجوفي التي یرتفع فیھا الطینیة
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  والمعدل العام لمحطتي النجف والسلمان ) ملم(لتبخرقیم امعدالت )  ٩(جدول رقم 

  )٢٠٠٩-١٩٧٩(  للمدةالدراسة  لمنطقة

  المحطة     

  

  شھرألا

  

  فالنجمحطة 

  

  السلمانمحطة 

  

  المعدل العام

  ٨٣,٣  ٧٧,٤  ٨٩,٢  ٢ك

  ١٢٢,٤  ١١٨,٦  ١٢٦,٢  شباط

  ١٩٣,١  ١٧٠,٥  ٢١٥,٨  آذار

  ٢٨٢,٩  ٢٧٢,٣  ٢٩٣,٦  نیسان

  ٤٠٥,٩  ٣٩٦  ٤١٥,٩  مایس

  ٤٩٢,٧  ٤٤٨,١  ٥٣٧,٤  حزیران

  ٥٥٠,٣  ٥١٤,٩  ٥٨٥,٧  تموز

  ٥١٧,٧  ٤٨٥,٤  ٥٥٠  آب

  ٤٠٥,٨  ٤٠٩,٣  ٤٠٢,٤  أیلول

  ٣٠٥,٨  ٣٣٢,٥  ٢٧٩,١  ١ت

  ١٥٦,٥  ١٨٦,٧  ١٤٤,٣  ٢ت

  ٩٢,٩  ٩٠,٥  ٩٥,٤  ١ك

المجم77777777777777777وع 

  السنوي

٣٧٣٥  

  

٣٤٨٤,٢  

  

٣٦٠٩,٣  

  
،  ةغیر منشوربیانات ، قسم المناخ ، الھیئة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي ، وزارة النقل والمواصالت : المصدر

٢٠١٠.  
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  للمدة  منطقة الدراسةل تي النجف والسلمان والمعدل العاملمحط )ملم(التبخرقیم معدالت )٨(شكل

)٢٠٠٩-١٩٧٩(  
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محطة السلمان

المعدل العام

         األشھر
  )٩( باالعتماد على جدول ةمن عمل الباحث :المصدر                                    

  

  الموارد المائیة ٥-٢
م7ن  ق7وم ب7ھدراسة الخصائص المائیة ذو أھمیة كبیرة في الدراسات الجیومورفی7ة ،نظ7را لم7ا ت تعد

وتقسم الموارد المائیة في .میاه سطحیة ام میاه جوفیةسواء أكانت  ، دور في تشكیل مظاھر سطح األرض

  :یأتي منطقة الدراسة الى ما

  المیاه السطحیة ١-٥-٢

 غذیتھ بالمیاه على تساقط األمط7ارة الجافة ، إذ یعتمد في تیعد  حوض وادي أبو طالح من األودی 

شھر من شھر تشرین الثاني ویتضاءل تدریجیاً في  ءً االتي تتبع نظام تساقط البحر المتوسط ،إذ تسقط ابتد

زخ7ات م7ن األمط7ار  م7دةال ھ7ذهس7قوط األمط7ار إال أن7ھ غالب7اً م7ا یتخل7ل  مدةآذار، وعلى الرغم من قصر 

عنھا جریان المیاه مكونة سیول جارفة تنحدر خالل األودیة الثانویة  ومنھ7ا ماینح7در خ7الل الغزیرة ینتج 

تج77اه نھ77ر أة الدراس77ة  والج77زء اآلخ77ر ینص77رف بال77وادي الرئیس77ي نح77و المنخفض77ات المنتش77رة ف77ي منطق77

  .كبر من المیاه السطحیة في تغذیة المیاه الجوفیةالفرات،ویسھم الجزء اال
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، )بیركل7ي التجریبی7ة(عل7ى معادل7ة تق7دیر حج7م اإلی7رادات الس7نویة  ات الریاض7یة ف7ياعتمدت التق7دیروقد 

ماد عل7ى عنص7ري المن7اخ عتقیاس كمیة التصریف المائي ، وباألل وذلك لعدم توافر محطات ھیدرولوجیة

  )١(تحسب على وفق الطریقة اآلتیة فأنھا والتضاریس 

R = (CIS)1/2   (W/L) 0.45                                                                                        

  :إذ أن

R :٣م جم الجریان السنوي المتوقع ملیارح.  

I : مل7م ف7ي مس7احة الح7وض /الس7نوي  ویحسب بضرب معدل االمط7ار(  ٣م ملیار  المتوقع التساقطحجم

  . )١٠٠٠٠٠٠ومن ثم یقسم الناتج على 

S :طول الحوض/الفرق بین أعلى وأدنى قیمة في ارتفاع الحوض ( كم/معدل االنحدار م( .   

W :حوضمعدل عرض ال.  

L : تم قیاسھ باستخدام برنامج      ( طول الوادي من المنبع إلى المصبAUTO DISK Map(  

C :٠.١٠( المناطق الجافة وشبھ الجافة في  همعامل ثابت وقدر .(  

س7نوي یظھر بأن حج7م الجری7ان ال) ١٠(جدول  لیھ من نتائج فيوماتوصل اتطبیق المعادلة أعاله ،  وبعد

أم7ا األح7واض الثانوی7ة فق7د تباین7ت ف7ي حج7م . ٣م/ ملی7ار ) ٠,٠٩٦٤٥٤( یصل ال7ىالمتوقع في الحوض 

 ٣م/ملی7ار) ٠,٠٢٦٤٤١(، و ولح7وض االالف7ي  ٣م/ملی7ار) ٠,٠٢٢٠٨٥(اإلیرادات التي تراوح7ت ب7ین 

ن ف7ي حج77م الجری7ان الس7نوي لألح7واض الثانوی7ة ، یعتم7د عل7ى كمی77ة ، إن ھ7ذا التب7ای راب7عح7وض الالف7ي 

ومع7دل ، فضالً ع7ن التب7این ف7ي المس7احة ومع7دل ع7رض المج7رى  األمطار الساقطة على تلك األحواض

ودرجة انح7دار الح7وض اكب7ر أدى ومعدل العرض  والمساحة اراالنحدار ، فكلما كان معدل تساقط األمط

إل7ى  المائیة التباین في حجم اإلیرادات ديویؤ. لحوضریان السنوي في ذلك اذلك إلى زیادة في حجم الج

والتعریة المائیة ، إذ تزداد ھذه العملیات مع زی7ادة مع7دل االنح7دار ، باین فـــي معدالت عملیات الحت تال

  .دة معدالت حجم الجریانوزیا

  

  

  
  

                                                 
    ، دور العملیات الجیومورفولوجیة في تشكیل المظھر االرضي لجزیرة سقطرى، اطروحة احمد عبد هللا احمد حمادي )١(

  .١٢٥، ص ٢٠٠٣، ) ابن رشد(، كلیة التربیة ) غیر منشورة(دكتوراه 
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  ابو طالحوض وادي حجم الجریان السنوي المتوقع لح) ١٠(جدول                   

رقم 
  حوضال

المساحة 
  ٢كم /

طول 
ض الحو
  كم/

عرض 
ض الحو
  كم/ 

 كمیات
 مطاراال

السنوي 
  ملم/ 

معدل 
االنحدار 

  كم/ م

 مطارحجم اال
  ٣م/ ملیار 

/ العرض 
  الطول

حجم الجریان 
السنوي 

 ملیار المتوقع
  ٣م/ 

٠,٠٢٢٠٨٥  ٠,٠٦٩٩  ٠,٠١٧٠٩  ٣,١٣  ١١٣,٥  ٣,٣٥  ٤٧,٩  ١٥٠,٦٥  ١  

٠,٠٢٥٦٥٥  ٠,١٥٣٦  ٠,٠١٠٤٥  ٣,٤  ١١٣,٥  ٣,٨٤  ٢٥  ٩٢,١٤  ٢  

٠,٠٢٢٢٧٢  ٠,١٠٦٨٤  ٠,٠١١٧١  ٣,١٧  ١١٣,٥  ٣,٣٧  ٣١,٥٤  ١٠٣,١٤  ٣  

٠,٠٢٦٤٤٢  ٠,٠٦٦٤٤  ٠,٠٢٤٥٤  ٣,٢٧  ١١٣,٥  ٣,٨٦  ٥٨,٠٩  ٢١٦,٢٥  ٤  

  ٠,٠٩٦٤٥٤              ٥٦٢,١٨  المجموع

   

  المیاه الجوفیة ٢- ٥-٢
سطح األرض في الفراغات والشقوق الموجودة ب7ین تعرف المیاه الجوفیة بأنھا المیاه الكائنة تحت 

حبیبات الص7خور والطبق7ات الص7خریة المختلف7ة الواقع7ة ال7ى مس7تویات متباین7ة م7ن س7طح األرض س7واء 

  . )١(أكانت ھذه المیاه راكدة أم جاریة وقد تظھر على السطح بشكل طبیعي أو اصطناعي

ق7د ول المی7اه الس7طحیة الجاری7ة ف7ي الح7وض ، عم7ع7ن أھمی7ة  یاه الجوفیة عمل جیوم7ورفي ال یق7لللمو  

 اوی77ة الذائب77ة عل77ى إذاب77ة یتعم77ل المی77اه الجوفی77ة المترش77حة أو الجاری77ة نتیج77ة احتوائھ77ا عل77ى الم77واد الكیم

الص77خور الكلس77یة والدولومایتی77ة الت77ي لھ77ا القابلی77ة عل77ى اإلذاب77ة ، وم77ن أھ77م الم77واد المذیب77ة للص77خور ھ77ي 

  .ربونات الكلوریدات والكبریتات والك

 زمنوحت7ى ال7 زمن الثالث7يتكوین7ات تنتم7ي إل7ى ال7الغربی7ة ف7ي  ھض7بةمكامن المیاه الجوفیة في ال تتواجد 

. )٢(الرباعي ، الت7ي تتك7ون بعض7ھا م7ن ص7خور رملی7ة وأخ7رى ص7خور جیری7ة أو دولومایتی7ة أو جبس7یھ

،  اوكثافتھ7مط7ار الس7اقطة كمی7ات االھذه العوامل ب وتتحكم عدة عوامل في تواجد وحركة المیاه ، وتتمثل

                                                 
  ، كلیة التربیة ) غیر منشورة(عمار حسین محمد العبیدي ، جیومورفولوجیة حوض وادي كوردة ره ، رسالة ماجستیر )١(

  .٦٧، ص ٢٠٠٥، جامعة دیالى ،     
   

(2) Ahmed A.M & Kraft , W, 1972,A . Contribution To The Hydrology Of The Westren Desert  Of   
                                                                     Iraq . Jour .Geol. Sec. Iraq .Vol .5.P P135-148              
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ونوعی7ة التض7اریس وطبیع7ة االنح7دار  ،والتراكی7ب الخطی7ة   وریع7ة الص7خطبوالبنیة األرضیة المتمثل7ة ب

والت777اریخ  ، فض777ال ع777ن كثاف777ة الغط777اء النب777اتي ونوعی777ة الترب777ة م777ن حی777ث قابلیتھ777ا عل777ى الترش777یح 

  . الجیومورفولوجي 

مكم7ن   یش7غلوالف7رات، و ال7دمام  ية الدراس7ة وھم7ا مكمن7نطق7ھنالك مكمنان رئیسان للمیاه الجوفی7ة ف7ي م

فص7ل بینھم7ا تھذا المكمن إل7ى   قس7مین رئیس7ین  مساحة واسعة من منطقة الدراسة، وینقسم تكوین الدمام

تق7ع  ةض7عیفة النفاذی7 ة، وص7خور كلس7ی)Marl(مكونة من الم7ارل ) Impermeable bed(طبقة صماء 

  ).م٣٠-٢٠(على عمق یتراوح بین 

وتكون میاھ7ھ معرض7ة إل7ى ض7غط ی7ؤدي ) المایوسین(الثالثي  زمنضمن رواسب ال تمكمن الفرا ویعد 

إلى رفعھا ارتوازیاً ، یتغذى ھذا المكمن من می7اه األمط7ار وك7ذلك م7ن طبق7ة المی7اه الموج7ودة ف7ي تك7وین 

من من المكامن المھمة الذي یتعاقب مع تكوین الفرات بشكل غیر توافقي فیعد ھذا المك) االیوسین( الدمام 

  .)١(وحجر الكلس الدولومایتي دراسة، یتكون من صخور الدولومایتفي منطقة ال

  )Soil(التربة  خصائص ٦-٢  
، )یuuة میكانیك( ویuuةبعملیuuات فیزیا وھuuي تكuuوین طبیعuuي فuuي تطuuور مسuuتمر كونتھuuا الطبیعuuة

  .)٢(اتأنواع الحیوان ت وبعضلنمو النبا وحیاتیة وھیأت فیھ الظروف الالزمة  ویةوبتفاعالت كیمیا

والجیومورفولوجیون یولون أھمیة خاصة لمعرفة العملیات التي تكون التربة وخصائص7ھا م7ن الن7احیتین 

والن ھ7ذه الخص7ائص تح7دد ، اویة ألنھما أمران مھمان في الدراسة الجیومورفولوجی7ة یالفیزیاویة والكیم

 ،)٣(األقالیم الجافةفي ي أشكال سطح األرض وخاصة مدى استجابة التربة لعوامل الحت فیظھر تأثیرھا ف

  :ھم الترب السائدة في منطقة الدراسة كما یأتي أو

  تربة قاع الوادي  -أ

 ،وھي ترب مزیجیة تتك7ون م7ن الرم7ل والحص7ى تت7داخل م7ع طبق7ات م7ن الغ7رین وحج7ر الكل7س 

ا المی7اه الجاری7ة تع7د أداة حیث عملت المیاه الجاریة على حت الصخور كم7ا إن ذرات الرم7ل الت7ي تحملھ7

حت مساعدة للمیاه أدت إلى زیادة سمك التربة في قاع ودیان المراتب الكبیرة نتیجة لحجم الترسبات التي 

مع7دل س7مكھا  یت7راوحإذ  )٤(وترسیب ما تحملھ م7ن م7واد فضالً عن التباطؤ المفاجئ لسرعة المیاه تحملھا

%) ٠,٥٤(لنبات77ات ،إذ بلغ77ت نس77بة الم77ادة العض77ویة فیھ77ا مم77ا جعلھ77ا ترب77ة مالئم77ة لنم77و ا)م ٣-١( م77ابین

                                                 
رسالة ماجستیر محمد بھجت ثامر الراوي،ھیدرولوجیة حوض بحر النجف باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة ،  )١(
  .٩٣، ص٢٠٠٧،جامعة بغداد ،)رشدابن (كلیة التربیة ) رةغیر منشو(
  . ٧،   ص  ١٩٨٥إبراھیم إبراھیم شریف ، علي حسین الشلش ، جغرافیة التربة ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد،  )٢(
  .٩٣ص ، ١٩٧٥، بغداد ، ترجمة وفیق الخشاب وعلي المیاح ، اسسس الجیومورفولوجیا، ولیم دي  ثورنبري )٣(

(5).Buringh ,soil and soil condilion in Iraq ,ministray of Agriculture , Baghdad , 1960,p.201   
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رمل الى أبیض اللون ممزوج مع تتكون ھذه الترب بشكل رئیسي من حصى كلسي شبھ دائري وردي إلو

س77اعة /س77م )  ٤,٢  - ٢,٨(ویص77ل مع77دل نفاذیتھ77ا م77ا ب77ین  مائل77ة إل77ى البن77يالجیری77ة الم77واد الو غ77رینالو

  . ) ٢ (صورة ،

  تربة قاع الوادي) ٢(صورة                                               

                                            

  ١٢/٤/٢٠١٢/التقطت بتاریخ                                                                

  :التربة الصحراویة الحجریة -ب
لترب77ة ف77ي الج77زء الجن77وبي الغرب77ي  م77ن منطق77ة الدراس77ة ، الس77یما ض77من منطق77ة تظھ77ر ھ77ذه ا   

ویرجع الس7بب ف7ي ذل7ك ال7ى ، الكلس والرمل وھي تربة ضحلة  تتكون ھذه التربة من حجرأذ الحجارة ، 

ائي بصورة مستمرة لتفریغ الھوتعرضھا الى عملیات اانجرافھا بفعل المیاه خالل مواسم تساقط األمطار و

  .)٣(صورة ، یساعدھما في ذلك تبعثر الغطاء النباتي )١(سم١٠الیتجاوز سمكھا وقلیلة السمك  علھامما یج

وغالباً ماتكون مغطاة بالحصى والرمال والصخور ذات  تتمیز بلون رمادي فاتح أو بني رمادي فاتح     

ً تك7ون قلیل7ة الملو اولكونھا ذات نسجھ خشنة ولجودة تصریفھا ل7ذ، األحجام الكبیرة عن7د  ح7ة وترتف7ع نس7بیا

  .المنخفضات لتجمع میاه األمطار ثم تبخرھا 

  التربة الصحراویة الجبسیة المختلطة  -ج

والت77ي تق77ع ض77من منطق77ة الودی77ان الس77فلى ، ،  م77ن منطق77ة الدراس77ةاالج77زاء الوس77طى تغط77ي ھ77ذه الترب77ة 

    م7ابینفیھ7ا وح نسبة الج7بس تترا ،من الجبس مع حجر الكلس والرمل لمادة األساسیة لھذه التربةاوتتكون 
                                                 

  الخصائص الطبیعیة والبشریة للھضبة الغربیة في محافظة النجف ، حسین جعاز ناصر، علي صاحب الموسوي   )١(
  .٢٩٥ص، ٢٠٠٤، العدد الخامس ،رافیة مجلة البحوث الجغ ،وعالقتھا في استغالل الموارد الطبیعیة المتاحة       
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ر الجبس7یة الت7ي انتقل7ت م7ع می7اه والص7خ ةجوی7تویعود ارتفاع نسبة الجبس فیھا الى %) ١,٧ -% ٠,١( 

  .طبقات أو بلورات تكوینات احدث وعلى شكل ضمن تترسبوول بشكل جبس ذائب یالس

) ٨,٨٩(  التتج7اوزة الكل7س ونسب)  ٠,٢٧(عن فیھا تزید إذ الز بقلة ماتحتویھ من مواد عضویة كما تتمی

من أمط7ار، أم7ا نفاذی7ة الترب7ة فھ7ي تص7ل  طة ما یسقط اسستمرة بومأیضا لعملیات الجرف ال عودالتي تو

ً . )٤(صورة ، )١()یوم/  سم ٢٤(الى  لذا  لتعریة الریحیة عرضة من غیرھا ل أكثر ةفان ھذه الترب وعموما

  .العضویة بالغطاء النباتي والمادةتربة ضحلة فقیرة  اصبحت

  التربة الرملیة  -د
 إذرملی7ة  عل7ى ش7كل كثب7انفي االجزاء الشمالیة الشرقیة م7ن الح7وض ، وتك7ون تظھر ھذه التربة 

الى  أدى ممالنباتي فیھا اتمتاز بقلة الغطاء  ،عملت الریاح والمیاه الجاریة على نقلھا الى مواقعھا الحالیة 

الت7ي تت7راوح م7ابین  العالی7ة نفاذیتھ7اع7ن  فض7الً ، %)٠,٠٥(والت7ي بلغ7ت نس7بتھا العض7ویة  ةادلمفقرھا با

ن خل7یط تتكون م وإنھاالسیما   وقلة المواد الطینیة فیھا ذراتھا الخشنة یعود الىوذلك  ساعة/سم)٤٠-٣٠(

  .وھذا یجعل منھا تربة مفككة سھلة التعریة بواسطة الریاح ، من الكوارتز والكلس 

 الحجری777777777ة ف777777777ي منطق777777777ة الدراس777777777ةص777777777حراویة الالترب777777777ة )٣(ص777777777ورة               

   
  ٢٠١٢/ ٤/ ١٢التقطت بتاریخ

  

  

  
                                                 

  الخصائص الطبیعیة والبشریة للھضبة الغربیة في محافظة النجف ، حسین جعاز ناصر، علي صاحب الموسوي   )١(
  .٢٩٥ص، المصدر نفسھ ، وعالقتھا في استغالل الموارد الطبیعیة المتاحة       
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  في منطقة الدراسةالجبسیة المختلطة الصحراویة التربة )٤(صورة                   

  
  ٤/٥/٢٠١٢/التقطت بتاریخ

   
  مورة بالغرینتربة االھوار والمستنقعات المغ -ھـ 

كانت ھذه التربة مغطاة بالمیاه ولكنھا وقد تسود ھذه التربة في الجزء األدنى من منطقة الدراسة ،  

ھ7ا االنح7دار إذ یص7ل تتص7ف باس7تواء س7طحھا ،حی7ث یق7ل فیو ، جففت حدیثا حیث اس7تغلت ف7ي الزراع7ة

اه جوفیة مرتف7ع اآلم7ر ، وتمتاز بصرف داخلي رديء وذات منسوب می)١(درجة ) ٠,٠٠٠٢( معدلھا الى

عل7ى الس7طح ، وتتك7ون م7ن ترب7ة رملی7ة ناعم7ة ونس7بة  الذي ترتب علیھ ارتفاع نس7بة األم7الح المتراكم7ة

  .من المواد العضویة المتحللة عالیة عن احتواھا على نسبة كبیرة من الطین والغرین ، ھذا فضالً 

   وبعم7ق م7ن ت7رب منطق7ة الدراس7ةعین7ات  خم7س أخ7ذبة ص7فات الترب7ة فق7د قام7ت الباحث7ة ولغرض معرف7

  :وھي كما یلي،  )٩(خریطة  ،) ١١(جدول ، والتي ظھرت نتائجھا في ،  )سم٣٠-٠(

 Text)(نسجة التربة  ١- ٦-٢
  

التوزی7ع النس7بي لمج7امیع االحج7ام المختلف7ة لمفص7والت الترب7ة ، وم7ن خاللھ7ا تح7دد ویقصد بھ7ا   

 وب7النظر ال7ى ،  )٢(تركی7ب الترب7ة الكیمی7اويخشونة أو نعومة الحبیب7ات المكون7ة لھ7ا بص7رف النظ7ر ع7ن 

من  التي تعد) ٥(ستثناء العینة رقم أنجد ان ترب منطقة الدراسة ھي ترب رملیة مزیجیة ب، ) ١١(جدول 

                                                 
، رسالة ماجستیر كال سطح االرض في محافظة النجف تحلیل جغرافي لتباین اش عاید جاسم حسین الزاملي ، )١(
  .٥٨، ص ٢٠٠١، كلیة االداب ،جامعة الكوفة ،) غیرمنشورة(
  . ٥٩، ص  ١٩٨٠،  ١ط مطابع دار الكتب ، جامعة الموصل ، الموصل ، عبد هللا نجم العاني ،مباديء علم التربة ، )٢(
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ة الجیولوجی7ة للمنطق7ة والت7ي تتك7ون م7ن الحج7ر الى الطبیع7في تكوینھا ویعود السبب نوع الترب الرملیة 

  . لذا تنشط فیھا عملیات التعریة الریحیة، لدمام ین االرملي الذي یرجع اصلھ الى تكو

ویعود السبب الى قلة الروافد والسیول  ،السیما في إقلیم الحجارة  اما النسبة المئویة للطین فھي منخفضة

حجر الكلس  من ألفعة المنطقة الحجریة التي تتعن طبی فضالً ، في المنطقة التي تجلب الطین 

  .والجالمید
  )Organic Mattor(العضویة  لمادةا ٢- ٦-٢

 ، واالنجراف من عملیات التعریة ةفي المحافظة على الترب كبیراتلعب المادة العضویة دورا          

س77اعدت عل77ى تماس77ك حبیب77ات الترب77ة م77ع بعض77ھا ال77بعض كلم77ا  فیھ77ا ةالعض77وی ةأذ كلم77ا زادت الم77اد

نجد ان نسبة المادة العض7ویة ، ) ١١(ل جدو ، ومن خاللل  قلیعلیھا التعریة  عملیات تأثیر  وأصبح

انعكاساً للظ7روف المناخی7ة  عطيوھذا ی) ٠,٥٤(لھا  لة جدا إذ بلغت اعلى نسبةفي منطقة الدراسة قلی

الجاف77ة ف77ي الح77وض الت77ي ال تس77مح بتك77وین غط77اء نب77اتي كثی77ف ی77زود الترب77ة بحاجاتھ77ا م77ن مخلف77ات 

   .النباتات 

  )Soil Salinity(ة ملوحة الترب ٣-٦-٢

 .)١(تعد ملوحة الترب7ة مص7طلحاً یس7تعمل للتعبی7ر ع7ن االیون7ات الموجب7ة والس7البة ف7ي الترب7ة        

  تكون   متوسطة ذات ملوحةالدراسة ھي ترب منطقة  تربنجد ان ، )  ١١ (ومن مالحظة جدول 

ال7ذي ص7نف ملوح7ة  ) ١٢ (ف7ي ج7دول  ج7اء حس7ب م7اوذل7ك ، س7م /ملیم7وز) ١٥,٥-١٠,٩(ما بین 

أن المی77اه الجوفی77ة ترتف77ع بفع77ل یع77ود التب77این ف77ي مق77دار الملوح77ة ف77ي منطق77ة الدراس77ة إل77ى وق77د ،التربة

وبعد تعرض تل7ك المی7اه إل7ى التبخ7ر بفع7ل درج7ات الح7رارة ، الخاصیة الشعریة حاملة معھا األمالح 

 ةحی7دورا ف7ي تك7وین ت7رب مل ةكما أن للرواسب الملحی ،المرتفعة تترسب االمالح على سطح التربة 

م7ن االم7الح بواس7طة الری7اح ث7م ت7ذوب وترس7ب م7ن جدی7د داخ7ل  ةمختلفة النسب أذ تنق7ل ذرات دقیق7

  .ةمسامات الترب

  

  
  
  
  
  

                                  

                                                 
    ،)بن رشدا(كلیة التربیة ، ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر ، دراسة جیومورفولوجیة تالل الطار ، فالح حسن شنون  )١(

  .٨٨ص،١٩٨٨، جامعة بغداد      
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  مواقع عینات الترب في منطقة الدراسة) ٩(خریطة                               
  

  
  

).١٤( لى جدول من عمل الباحثة باالعتماد ع: المصدر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     الخصائص الطبیعیة لمنطقة الدراسة.................................................اني الفصل الث

 

                                               
                                                                                                                             

  تحلیل الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لترب منطقة الدراسة) ١١(جدول            
  
  

رق7777777م 
  العینة

  
  اإلحداثیات

  
  التحلیل المیكانیكي

  
  التحلیل الكیمیائي              

خط 
  الطول

دائرة 
  العرض

 Ec  %العضویة  النسجة  %طین  %غرین  %رمل
  سم/ملموز

PH CaCo3  

١  
  

١٢,١٤ ١٤,٥ ٧٣,٣٦ ٣١,٣٨ ٤٤,١١ 

رملیة 
  مزیجیة

٧,٤ ١١,١ ٠,٢٤ 

  
  

٨,٥ 
٢ 
 

١١,٠٥ ٩,٤٦ ٧٩,٤٩ ٣١,٢٨ ٤٤,٠٨ 

رملیة 
  مزیجیة

٧,٥ ١١,٥ ٠,٢٥ 

  
  

٨,٥  
٣ 
 

١٠,٥٤ ١٢,٣٨ ٧٥,٤٧ ٣١,٢٤ ٤٤,٠٠ 

رملیة 
  مزیجیة

٧,٦ ١٥,٥ ٠,٢٧ 

  
  

٨,٤٩  
٤ 
 

١٢,٥ ١٦,٤٦ ٧١,٠٤ ٣١,٤٠ ٤٤,٢٠ 

رملیة 
  مزیجیة

٧,٧ ١٠,٩ ٠,٥٤ 

  
  

٨,٨٩ 
  
١٠,٥٤ ٦,٣٥ ٨٣,١١ ٣١,٣٩ ٤٤,١٦ ٥ 

  رملیة
٧,٣ ١١,١٣ ٠,٠٥ 

 
٨,٤ 

  
  ٢٠/٤/٢٠١٢بتاریخ  مختبرات كلیة الزراعة جامعة الكوفة :المصدر 

  
  الملوحة قیمةنوع التربة حسب  )١٢ (جدول                        

  
  التربةنوع   ) سم/ملیموز(الملوحة 

  غیر ملحیة    ٤ –صفر 

  لوحة ضعیفة الم   ٨ – ٤

  متوسطة الملوحة    ١٥ – ٨

  قویة الملوحة    ١٥أكثر من 

         
 .١٥٦ص،٢٠١١، الطبع7ة االول7ى ، عم7ان، االردن، التض7اریس االرض7یة، خلف حس7ین  ال7دلیمي :المصدر          

   )PH( س الھایدروجینياأل ٩-٦-٢
مراعاتھ7ا عن7د دراس7ة  م7ن اھ7م االختب7ارات الت7ي یمك7ن تعد دراسة ایون الھیدروجین واحداً    

الغذائیة في التربة وقابلیة ذوبان العناصر  على وفرة العناصر التأثیرفي  ألھمیتھتجویة التربة، وذلك 

 األس الت7ي تتوق7ف عل7ى والتحلل الطبیعي لخالی7ا الج7ذور والس7عة المتبادل7ة الكاتیونی7ةالسامة الغذائیة 

،ف77اذا وعل7ى النش77اط الب7ایولوجي ) ط7ین ، ال77دبال ال(لترب7ة وعل77ى الم7واد الغروی77ة ل) ph(الھی7دروجیني

ومعظ7م العناص7ر الغذائی7ة االخ7رى التربة تقل كمیة الفس7فور  في )ph( األس الھیدروجیني زادت قیم
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ً ان لتغی7رات أی7ون الھی7دروجین ارتباطPitty (7(وق7د ذك7ر ، )١(في الترب7ة بأعم7ار االش7كال االرض7یة  ا

مار ھذه االشكال بالمقارنة مع االشكال التي یك7ون فیھ7ا ای7ون فانخفاضھ دلیل على قدم اع، المكشوفة 

 ً لقد اظھرت نتائج التحالیل المختبریة ان درجة تفاعل التربة یك7ون م7ا ب7ین و .  )٢(الھیدروجین مرتفعا

  .)١١(جدول  ،قریب الى االعتدال بسیط  قاعدي  وھي بذلك تمثل ترب ذات تفاعل ) ٧‚٧ - ٧‚٣(

  )CaCO3ت الكالسیوم كاربونا(الكلس  ١٠- ٦-٢
غی77ر ض77ار ألغل77ب النبات77ات الزراعی77ة بس77بب قابلی77ة ذوبان77ھ القلیل77ة ج77داً ) الكل77س(یع77د ھ77ذا المل77ح               

 %)٨‚٨٩ -٨,٤(تراوحت النسبة المئوی7ة لمل7ح الكل7س ف7ي منطق7ة الدراس7ة ب7ین و. )٣()لتر/غم ٠‚٠١٣١(

الصخور الكلسیة وصخور ال7دولومایت ى وجود وذلك یعود ال ، )  ١١( یالحظ جدول، وھي نسبة عالیة 

ً رئیس77 اً مص77درالت77ي تع77د  انخف77اض عملی77ات الغس77ل مم77ا ی77ؤدي ال77ى زی77ادة محتواھ77ا م77ن  فض77الً ع77ن لھ77ا یا

ان وجوده بكثرة في التربة یسبب خفض7اً للس7عة التبادلی7ة  يمن اھم مشكالت الكلس ھلعل و، الكاربونات 

وب7ذلك یقل7ل م7ن الفعالی7ة ، لف7ة ح7ول دق7ائق الط7ین او مجامیعھ7الم7ا یمت7از ب7ھ الكل7س م7ن تك7ون اغ، للتربة

  .)٤(االمتصاصیة لسطوحھا

  النبات الطبیعي خصائص ٧-٢
للنب777ات الطبیع777ي م777ن حی777ث نوع777ھ وكثافت777ھ وتوزیع777ھ ف777ي أي منطق777ة دور فع777ال ف777ي العم777ل          

حد من آثار الح7ت المائی7ة لما لھ من تأثیر في ال. الجیومورفولوجي والھیدرولوجي في األحواض النھریة 

الترب7ة ویخف7ف م7ن ش7دة قط7رات الریحیة ،إذ یعمل على حمایة سطح األرض وتماسك جزیئات التعریة و

وما یسببھ م7ن إعاق7ة س7طحیة ع7ن طری7ق اعت7راض الجری7ان الم7ائي  المطر المنھمرة على سطح األرض

تتص77ف و. )٥(والس77طحیة أیض77االس77طحي واعت77راض المط77ر ،مم77ا ی77ؤدي إل77ى زی77ادة تغذی77ة المی77اه الجوفی77ة 

فھو یخضع لعوامل طبیعیة تتحكم في نوعیتھ وكثافتھ ومن ضمن ، منطقة الدراسة بفقرھا بالغطاء النباتي 

قلیل77ة م77ن كمی77ات  بأنھ77ا ذات ط77ابع ص77حراوي ج77اف م77عالمن77اخ فالمنطق77ة تمت77از ،ھ77ذه العوام77ل الطبیعی77ة 

أم7ا الری7اح ح7ارة جاف7ة . على الحیاة النباتی7ة فیھ7ا نعكس ذلك یلساقطة وارتفاع نسبة التبخر مما األمطار ا

                                                 
  رقیة احمد محمد امین العاني ، نمذجة الترب باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة ، كلیة االداب ،  )١(

  .٧، ص٢٠١٠جامعة تكریت ،       

  .٨٨ص،ومورفولوجیة تالل الطار ، مصدر سابق فالح حسن شنون، دراسة جی )٢(

  .٤١ -٤٠ص،  ١٩٨٤،مطبعة جامعة الموصل ، الري الزراعي ، رحمن حسن عزوز ،بدر جاسم عالوي  )٣(

  .١٩٣ص،  ١٩٨٦، مطبعة جامعة بغداد ، كیمیاء التربة ، نظیمة قدوري ، احمد حیدر ، احمد عبد الھادي الراوي  )٤(

،المجل77د  مجل77ة الجمعی77ة الجغرافی77ة العراقی77ة ، لتص77ریف النھ77ري والعوام77ل الت77ي ت77ؤثر فی77ھا ، محم77د مھ77دي الص77حاف )٥(

  .٣١،ص١٩٧٠مطبعة سعد ،بغداد ، السادس ، 
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أم77ا الترب77ة فتش77كل بط77ون األودی77ة والمنخفض77ات . محمل77ة باألترب77ة والرم77ال لتص77بح عام77ل ھ77دم للنبات77ات 

مواضع لإلرساب ولذلك تتوافر تربة عمیقة ومتجددة تساعد على وج7ود النبات7ات فض7ال ع7ن ت7وفر المی7اه 

وعلى العكس تكون النباتات قلیلة ومبعثرة في المناطق المرتفعة حی7ث الجوفیة بالقرب من سطح األرض 

  :تقسم النباتات في منطقة الدراسة كما یليو.قلیلة العمق تتعرض للتعریةالالتربة 

  النباتات المعمرة ١-٧-٢

وھ77ي عب77ارة ع77ن نبات77ات عش77بیة معم77رة ق77ادرة عل77ى تحم77ل الجف77اف لفت77رة أط77ول م77ن النبات77ات    

ن طریق مقاومتھا مدة انخفاض الرطوبة خالل مرحل7ة س7بات النب7ات ویس7تمر النم7و عن7د الحولیة وذلك ع

  .)١(تیسیر الماء ثانیة في غضون ذلك یبدو النبات شاحب اللون وكأنھ میت بسبب تعرضھ للشمس

والنبات777ات المعم777رة عل777ى أن777واع فمنھ777ا الطری777ة الت777ي تخ777زن الم777اء ف777ي األوراق وال777درنات واألبص777ال 

امتص77اص  ومنھ77ا المعم77رة الخش77بیة ولھ77ا ج77ذور طویل77ة وعمیق77ة تس77اعد عل77ى، والس77یقانوالریزوم77ات 

لذا ف7ان الم7اء ، األجزاء الخضریة المعرضة للجو وكیة التي تقلصت فیھاوالش. الرطوبة من أعماق التربة

ل7ة الذي یتبخر منھا یكون قلیال كما أن القس7م األخ7ر ق7د اكتس7ت أوراقھ7ا بطبق7ة ش7معیة مم7ا یس7اعد عل7ى ق

والغض7ا والرم7ث والكیص7وم والع7رفج والش7یح والج7داد والس7در  األث7ل( ومن أن7واع ھ7ذه النبات7ات . النتح 

  .)١٣(جدول ،  )٥(صورة ، )٣() والعضرس وشك الجمل والشوك والطلح

عام تنتشر عادة في ) ٢٠-٥( ھي عبارة عن شجرة معمرة تعیش فترة طویلة تتراوح بین : فنبات العرفج 

 قیمة علفیة جیدة من حی7ث االستس7اغة حی7ث تقب7ل ات عمیقة والرملیة الحصویة ویعتبر ذلیة الالترب الرم

  األغنام واإلبل والماعز علیھ بشھیة فائقة دون غیره من النباتات المعمرة وتستخدم كحطب لسھولة 

   . )٣(ستخدامات الطبیة واالقتصادیة لھاحتطابھا واقتالعھا فضال عن اال

تواج7د ف7ي بط7ون األودی7ة وبش7كل مس7تقیم یو ، النباتات انتشارا على مس7توى المنطق7ة كثرا الطلح فأنھ أما

  . )٦(،صورة ستعمل في الوقود والبناءیو ، التكتونیة ذا یعكس لنا وجود الشقوقوھ

یة المزیجیة ، وكذلك في المناطق ذات الترب الرمل أما نبات الرمث توجد ھذه النباتات في الكثبان الرملیة

  .ستعمل كوقود أیضایأھم األعالف المفضلة للجمال و من  برعتیو.جبسیة أحیاناأو ال

  

  

                                                 
  غیر (باستخدام الصور الجویة ، رسالة ماجستیر ةدراسة جیومورفولوجیة لمنطقة والحبانی، محمد موسى حمادي   )١(

  .٢٣، ص٢٠٠٥،  دادكلیة اآلداب ، جامعة بغ ،)منشورة     
  ص ، جانبھا البشري ، مصدر سابق  -نشاطھا االقتصادي-جغرافیة العراق إطارھا الطبیعي، عباس فاضل السعدي  )٢(

    ١٦٠.  
  عبد اللطیف بن حمود النافع، نبات العرفج دراسة في الجغرافیة النباتیة وحمایة البیئة ، مجلة الجمعیة الجغرافیة  )٣(

  .١٩، ص٢٠٠٥اغسطس ،  الكویتیة ،       
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  النباتات الحولیة ٢-٧-٢
تنمو ھذه النباتات وتبدأ دورة حیاتھا مع بدایة الموسم المطري من السنة الذي یبدأ ع7اده م7ن ش7ھر         

دھ7ر وتك7ون ب7ذورھا وم7ع بدای7ة تشرین األول وینتھي في شھر أیار وخ7الل ھ7ذه الفت7رة تثب7ت وتنم7و وتز

  . )١(ثم تنتھي جمیعھا خالل شھر أیارتدریجیاً حیاتھا باالنتھاء  دورةتبدأ شھر نیسان 

ً  بأنھ7ا تق7دم رعی7ا مفی7دا فض7الً  الحولی7ة النباتات  زوتمتا  ع7ن كونھ7ا تعم7ل عل7ى جع7ل الترب7ة أكث7ر تماس7كا

والرم77رام   الص77معة والخب77از (اعھ77ا نبات77اتوبالت77الي تعم77ل عل77ى تقلی77ل فع77ل عوام77ل التعری77ة وم77ن أھ77م أنو

وبط7ون الودی7ان ذات الت7رب ) الفیض7ات(وجمیعھا تنمو في أراض7ي المنخفض7ات ) ٧(،صورة  )والھربك

  .المزیجیة أو الترب الرملیة والحصویة أو الطینیة

 عضرسنبات ال )٦( صورة

  
  ١٢/٤/٢٠١٢ /التقطت بتاریخ                                                           

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   األراضي ةفي جغرافی اسةدر استعمالھاأشكال سطحھ ومجاالت  ،الحسینیة قطریب ، حوض وادي  إبراھیمحسین  )١(

  .٧٠، ص١٩٩٥، كلیة االداب ، جامعة بغداد ، ) غیر منشوره( ، أطروحة دكتوراه الجافة     
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               شجیرات الطلح) ٧(صورة                                          

  
                                      
  ٤/٥/٢٠١٢ /تاریخ التقطت ب                                                   

  

  

  نبات الھربك) ٧(صورة  

                       
  ١٢/٤/٢٠١ /التقطت بتاریخ
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  النبات الطبیعي في منطقة الدراسة): ١٣(جدول                                       

  نوعھ       االسم العلمي            النبات  ت

 شجري معمر Artemisia herba-alba الشیح ١

 شجري معمر Achillea fragrantissima كیصوم ٢

 شجري معمر  Haloxylon Salicornicum رمث ٣

 عشبي معمر  Teucrium Polium جعده ٤

 شجري معمر Zizyphus numlaria سدر  ٥

 شجري معمر Acacia negevesis Zohony طلح ٦

 شجري معمر  Rhanterium epapposum عرفج ٧

  عشبي حولي                        Stipa tortilis  الصمعة ٨

  عشبي معمر Peganum harmala حرمل ٩

 عشبي معمر Citrullus Colocynthic Schard حنظل ١٠

 شجري معمر /                  دفلة  ١١

  عشبي حولي                    Malva parviflo  الخباز  ١٢

 الس7777777777777777در ١٣

 البري

  شجري معمر  /                 

 شجري معمر /                  جداد ١٤

 شجري معمر  /                   عضرس ١٥

  شجري معمر                           Salsola ribes  ھروث  ١٦

  عشبي حولي Heliotropium ramosisimum  رمرام   ١٨

  عشبي حولي  /                      الھربك  ١٩

  

 ، جیومورفولوجیة وھیدرولوجیة منطقة الشبجة جنوب غرب العراقاحمد ھاشم عبد الحسین السلطاني ، - ١:المصدر

  .٦٦ص،٢٠٠٦، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ، ) غیر منشورة (اطروحة دكتوراة  

  .الدراسة المیدانیة -٢             
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  تمھید ١-٣ 

للودی22ان الجاف22ة اھمی22ة خاص22ة ف22ي الدراس22ات الجیومورفولوجی22ة  المورفومتری22ة تكتس22ب الدراس22ة           

مج2ال المص2ادر المائی2ة والترب2ة والھندس2ة الجیولوجی2ة  بن2ى علیھ2ا دراس2ات اخ2رى ف2يتبط او تلكونھا تر

والمرحل22ة حدی2د ش2كل الح2وض تف2ي تس2اعد و،  )١(ھ2ذا م2ن جھ22ة  االس2تثمار الم2دني والزراع2ي اریعومش2

. )٢(م2ن جھ2ة اخ2رى  كان2ت حتی2ة أو ارس2ابیةأاألرض2یة الناتج2ة  عنھ2ا س2واء  الحتیة لألحواض واألشكال

الكمی2ة  ت الحدیثة في حق2ل الجیومورفولوجی2ةمن التطورااالودیة  ألحواضس الصفات الطبیعیة ویعد قیا

ولتحدی2د وقی2اس الس2مات . )٣(كال األرض2یةالتي تعتمد على التحلیل اإلحصائي والریاض2ي لوص2ف األش2و

 ) ١/٢٥٠٠٠(مقی22اس  م االس22تعانة ب22الخرائط التضاریس22یةط22الح ت22 المورفومتری22ة ف22ي ح22وض وادي اب22و

أح2واض  أرب2عوادي  إل2ى ال2إذ قسم ح2وض ) Arc gis9.3(نظم المعلومات الجغرافیة  مجناوباستخدام بر

أساساً في اعتبار الحوض الثانوي حوضاً  لمرتبة الثالثةواتخذت ا ، باالعتماد على المراتب النھریة ثانویة

جدول ، ) ١٠(طة یخر ، في تصنیف الشبكة المائیة)  Strahler-ستریلر(متكامالً باالستناد على تصنیف 

وقد اتخذت كأحواض صرف مستقلة بھدف الوص2ول إل2ى تحلی2ل كم2ي تفص2یلي لمنطق2ة الدراس2ة ،  )١٤(

  :وذلك على النحو األتي
  خصائص المساحیة والشكلیةال ٢- ٣

م22ن خ22الل ارتباطھ22ا ف22ي االح22واض المائی22ة دراس22ة الخص22ائص المس22احیة والش22كلیة  أھمی22ةتظھ22ر          

إن األح2واض النھری2ة الت2ي تتش2ابھ  )س2تریلر(لذا ی2رى  بالعملیات الجیومورفولوجیة السائدة فیھا،المباشر 

 ن مث2ل ھ2ذا التش2ابھأل، جیوموفولوجی2ة األخ2رىأن تتماثل ف2ي خصائص2ھا الوفي خصائصھا الشكلیة البد 

  :إلىقسم نتو )٤(العملیات الجیوموفولوجیةنفس أن ینتج عن والبد 

  

  

  

  

                                                 
  مشاعل بنت محمد ال سعود ، تطبیقات تقنیة االستشعار عن بعد واالسالیب الجیودیسیة المتطورة في دراسة موفومتریة   )١(

  .٢الودیان الجافة ، كلیة االداب ، جامعة الملك سعود ، ص    
  امعة الموصل، اسباھیة یونس المحسن، التحلیل الجیومورفولوجي للخصائص المورفومتریة في حوض مخمور، ج )٢(

  .٢، ص١٩٩٣كلیة التربیة،     
  غیر (اتي، حوض وادي العجیج في العراق واستخدامات أشكالھ األرضیة، أطروحة دكتوراه احمد علي حسن البی )٣(

  .٦١، ص ١٩٩٥،كلیة اآلداب،جامعة بغداد،)منشورة     
  مجلة الجمعیة الجغرافیة الكویتیة ، یولیو حسن رمضان سالمة، الخصائص الشكلیة  ودالالتھا الجیومورفولوجیة،  )٤(

  .٥ص،  ٤٣، العدد١٩٨٢     
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   Area Characteristics )( الخصائص المساحیة ١-٢-٣

مورفولوجی2ة وأھمیة كبیرة في الدراس2ات الجی اسة الخصائص المساحیة لألحواض لھادر ان              

، وذلك من خ2الل عالقتھ2ا بتط2ور أع2داد واط2وال الش2بكة النھری2ة ، وتأثیرھ2ا عل2ى حج2م یة والھیدرولوج

  . )١(التصریف المائي ، إذ توجد عالقة طردیة بین المساحة وحوض الصرف

  الحط أبوالثانویة لحوض وادي  األحواض) ١٠( خریطة                               

  
  .(Arc gis9.3)على برنامج باالعتماد  ةمن عمل الباحث:المصدر

                                                 
 .١٣٠رحیم حمید عبد ثامر العبدان ، االشكال االرضیة في حوض وادي عامج ، مصدرسابق ، ص  )١(
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أح22واض ثانوی22ة  أرب22عویض22م ) ٢ك22م ٥٦٢,١٨(   تبل22غ المس22احة الكلی22ة لح22وض وادي أب22و ط22الح

 ،ثم یلیھ الحوض االول ) ٢كم٢١٦,٢٥(تھ مساح تبلغوالذي  الحوض الرابعاكبرھا تتباین في مساحتھا ،

 ٩٢,١٤( ح2وض الث2انيالو) ٢ك2م ١٠٣,١٤( الح2وض الثال2ث،ث2م  )  ٢ك2م١٥٠,٦٥(حیث بلغت مساحتھ 

الحوض2یة فق2د لالختالف في المساحة  تبعامن حوض ألخر ایضاً  ختلفةأما المساحة النسبیة فھي م). ٢كم

 یع2ودو،% ١٦,٣٩إذ بلغ2ت  وض الث2انيف2ي الح2 ا، وأدناھ2% ٣٨,٤٧ الراب2ع الح2وض كانت أعلى نس2بة

  .عامل االنحدار اخ والمنو الطبیعة الصخریة إلى التباین في  حواضالتباین في مساحات األ

  حواض أبعاد األ ١ -١-٢-٣

  -: یأتي وكما لألحواضالعرضیة  واألبعادالطولیة  بعاداألمل تتشو

  :)  Length   Basin( طول الحوض١-١-١-٢-٣

ھو مسافة محور الحوض والمقاسة من المنبع الى المصب ، وق2د ت2م قی2اس ط2ول الح2وض ابت2داًء  

 Geogorg andط22ھ ، وبحس22ب االس22لوب ال22ذي اقترح22ھ م22ن المص22ب وحت22ى ابع22د نقط22ة ف22ي محی

Walling)یظھ22ر ان االح22واض الثانوی22ة تباین22ت فیم22ا بینھ22ا م22ن حی22ث  )١٤(ج22دول وم22ن مالحظ22ة  .)١

والط2ول ) ك2م٥٨,٠٩( قد بلغ الطول الحقیق2ي ل2ھ ف اكثر االحواض طوالً، الحوض الرابع الطول،  أذ بلغ

 ٣١,٥٤ك2م ،٢٥،ك2م ٤٧,٩(  )٣،٢،١( الثانویة قیة لألحواضالحقیطوال األ تفیما بلغ ،كم)٥٦(المثالي 

الط2ول  أم2ا ، عل2ى الت2والي)ك2م٣٠,٦٥، ك2م٢٤، ك2م٤٥(بلغ2تلمثالی2ة لھ2ا ا ألط2والوا على الت2والي ،) كم

 األح22واضتب2این ویع2زى . )ك22م٥٩,١٢(الط2ول المث2الي و، ) ك2م ٦١,١٢(جمع2ھ بل22غ أالحقیق2ي للح2وض ب

، اي ان ھن2اك عالق2ة عكس2یة ب2ین درج2ة التض2رس  وش2دة التض2رس دار درجة االنح2ھا بتأثر إلىطولیا 

ل االحواض ، فكلما قلت درجة االنح2دار وش2دة التض2رس ادى ذل2ك ال2ى زی2ادة ف2ي اواالنحدار وبین اطو

 لتراكیب الخطیة ، كما یتأثر طول المجرى با االول والرابع ینالحوض ھذا ینطبق علىالحوض ، و طول
.   

  )Basin Width  ( عرض الحوض ٢-١-١-٢ -٣
یحس22ب متوس22ط أذ ، ن أبع22د نقطت22ین عل22ى مح22یط  الح22وضھ22ي المس22افة المس22تقیمة العرض22یة م22ابی 

     -:  )٢(العرض الحوضي وفق المعادلة اآلتیة
  
  

                                                 
 (1) K.J. Gregory and D. Walling . Drainage basin. Form and Prossess. A geomorphological   approach, 

Edward Arnold , 1973 , P. 49 .                                                                                                                               
  .١٠٢ص،١٩٨٩،لیبیا، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع،ھیدرولوجیة المیاه السطحیة ، محمود سعید السیالوي  )٢(
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  )٢كم(مساحة الحوض                                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= متوسط العرض          

  )كم(لحوض الحقیقي ل طولال                                     

رض ویتباین متوسط الع ، )١٤(جدول  ، كم) ٩,٥١(نحو  طالح أبومتوسط عرض حوض وادي  بلغ   

عل2ى ك2م )٣,٨٦(ك2م)٣,٣٧(ك2م)٣,٨٤(ك2م)٣,٣٥()٤،٣،٢،١(ضاح2واأل فيالثانویة إذ بلغ  األحواضفي 

  .كتونیة التي شكلت الصدوع بالحركات الت التباین یرتبطا الل ذلك یتضح ان ھذمن خ ،الترتیب 

  

  طالح أبوالخصائص المساحیة لحوض وادي )١٤(جدول                               
نس@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@بة   )٢كم( المساحة  الحوض

  %المساحة
الط@@@@@@@@@@@@@@@@@@ول 

  الحقیقي
  )كم(

الط@@@@@@@@@@@@@ول 
المث@@@@@@@@@@الي 

  )كم(

متوس@@@@@@@@@@@@@@@@@ط 
  العرض

  )كم(

 مح@@@@یط الح@@@@وض
  )كم(

١٢٤,٠٢  ٣,٣٥  ٤٥  ٤٧,٩  ٢٦,٨٠  ١٥٠,٦٥  ١  

٦٦,٣٨  ٣,٨٤  ٢٤  ٢٥  ١٦,٣٩  ٩٢,١٤  ٢  

٨٤,١٤  ٣,٣٧  ٣٠,٦٥  ٣١,٥٤  ١٨,٣٤  ١٠٣,١٤  ٣  

١٥٢,٢١  ٣,٨٦  ٥٦  ٥٨,٠٩  ٣٨,٤٧  ٢١٦,٢٥  ٤  

الح22وض 

  الرئیسي

١٦٧,٥٦  ٩,٥١  ٥٩,١٢  ٦١,١٢  %١٠٠  ٥٦٢,١٨  

  )(Arc Gis 9.3 برنامج     على باالعتماد ةمن عمل الباحث:المصدر

  

  )Basin Circumscription (محیط الحوض ٣-١-١-٢-٣
یقصد بھ الحدود الخارجیة للحوض الت2ي تفص2لھ ع2ن األح2واض األخ2رى والمتمثل2ة بخ2ط تقس2یم     

و یستخدم ھذا المعامل لتوضیح مدى انتشار الحوض واتساعھ إذ كلما زاد طول محیط الحوض ، )١(المیاه

  .)٢(ومورفولوجيازداد انتشاره وتوسعھ وازداد تطوره الجی

ت ق22یم المح22یط ب22ین األح22واض تف22اوتف22ي ح22ین ،  ك22م)١٦٧,٥٦( ط22الح  بل22غ إن مح22یط ح22وض وادي أب22و 

ویع22زى ،)١٤(ج22دول،  ك22م)١٥٢,٢١(،)٨٤,١٤(،)٦٦,٣٨( ،)١٢٤,٠٢(إذ بلغ22ت  )٤،٣،٢،١(الثانوی22ة

                                                 
  
  الطبعة ، عمان،دار صفاء للنشر والتوزیع ، علمیة تطبیقیة  ةدراسة جیومورفولوجی، التضاریس األرضیة، خلف حسین الدلیمي )١(

  .٢٦٧ص ، ٢٠١١األولى،       
  
  ، الجامعة   ة،كلیة التربی)غیر منشوره(رسالة ماجستیر،ماجد حمید محسن ،األشكال األرضیة في حوض وادي المالح )٢(

  ٦٩ص٢٠٠٧،ةالمستنصری      
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كلم2ا زادت  ذة والط2ول الحوض2ي اتباین المساحة الحوضی إلى ین المحیط الحوضي لألحواض الثانویةتبا

  .الحوضطول ومحیط زاد معھا التصریف حوض ة مساح

  )Form Characteristics (الخصائص الشكلیة٢-٢-٣
، إذ الم2ائي لح2تا قی2اس مع2دالت ف2يوض ـالدراسة التطبیقیة المورفومتریة لسمات شكل الح2 فیدت         

 األرض2یة األش2كالتف2اوت  ذلك في وأثر المجرى الرئیس،  الداخلة الىالمیاه  اتمعرفة كمیتتم  ھمن خالل

  )١(أحواضھاالناتجة، ومساحة 

 ھا ی2ؤدي إل2ى  الم2دلولـر من2ـال2رغم م2ن إن الكثی2عل2ى  ،كل الح2وض ـاس ش2ـق لقیائطر ةدــوجد عـت

ومع2دل ،ونسبة تماسك المحیط ، ك نسبة تماسك المساحة لفھنا، نفسھ  يي أو الھیدرولوجولوجالجیومورف

أم2ا معام2ل ش2كل . الى مدى اقتراب أو ابتعاد شكل الح2وض م2ن الش2كل ال2دائرياالستطالة وجمیعھا تشیر

  .)٢()المثلث( الحوض فھو یشیر إلى مدى اقتراب أو ابتعاد الحوض من الشكل الثالثي

  )Circularity Ratio (نسبة تماسك المساحة ١-٢-٢-٣
ن الش22كل ع22الح22وض  د ش22كلاع22تباب أو اراقت22م22دى  )االس22تدارة(نس22بة تماس22ك المس22احة  ظھ22رت      

ب الح2وض م2ن الش2كل كلم2ا اقت2ر الدائري، إذ كلما اقتربت قیم نسبة تماسك المساحة من الواح2د الص2حیح

حف22ر وتعمی22ق األنھ22ار ف22ي  عم22ل زی22ادةودورتھ22ا الحتی22ة  ف22ي األح22واضتق22دم  إل22ىذل22ك ش22یر یو .ال22دائري 

 مؤش2ر عل2ىن ذل2ك مس2تطیل ف2إب شكل الح2وض م2ن الش2كل الفي حالة اقترا أما مجاریھا قبل توسیعھا، ،

   .  )٣(كون الحـوض مازال فـي بـدایة دورتـھ الحتیة وعدم انتظام خطوط تقسیم المیاه فیھ

 ً   :)٤(ویعبر عنھا ریاضیا

                     )٢كم(مساحة الحوض                                         

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة االستدارة 

                )٢كم( الحوض نفسھمحیط مساحة دائرة یساوي محیطھا              

  

) ٠.٢٥(ق2د بلغ2ت  ھتمس2احط2الح نج2د نس2بة تماس2ك  أب2وعند تطبیق ھذه المعادلة عل2ى ح2وض وادي     

عل2ى الت2والي  )٠,١٢)(٠,١٨()٠,٢٦() ٠,١٢(، ) ٤،٣،٢،١(لألحواض في حین بلغت ، ) ١٥(جدول ،
                                                 

 (1)M.G.Anderson. Modeling Geomorphological system. New York. Jon Wiley & sons 1988 ,p100.     
                                                                                                                               

  مة، التحلیل الجیومورفولوجي للخصائص المورفومتریة لألحواض المائیة في األردن، مجلة حسن رمضان سال )٢(
  .٩٩، ص ١٩٨٠، )١(الدراسات اإلنسانیة، الجامعة األردنیة، المجلد السابع، العدد     

  .٦ص، مصدر سابق ،  الجیومورفولوجیة الخصائص الشكلیة  ودالالتھا ،حسن رمضان سالمة  )٣(
  . ٢٦٨ص، مصدر سابق ، دراسة جیومورفولوجیة علمیة تطبیقیة ، الدلیمي  خلف حسین)٤(
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لذلك فان حدوث  خطر .طیلالشكل المست منالمذكورة  األحواض اقترابوھي قیم منخفضة وتدل على ، 

 إل2ىة س2ن م2نقلیل2ة و متذبذب2ة عل2ى الح2وض الس2اقطة  األمط2اران كمی2ة س2یما وال ، توق2عالفیضان غی2ر م

  .أخرى

  ) (Compactness Factor نسبة تماسك المحیط ٢-٢-٢-٣ 

  ، نسبة تماسك المحیط مقیاساً آخر لمعرفة اقتراب أو ابتعاد الحوض عن الشكل الدائري تعد           
المن2تظم، ف2ي  عل2ى ابتع2اد الح2وض ع2ن الش2كل ال2دائريذل2ك  عن الواحد الص2حیح دل  ابتعدت القیم فكلما

 ل ال2دائري ویعب2ر عن2ھحین اقتراب القیم من الواحد الص2حیح ی2دل عل2ى اقت2راب ش2كل الح2وض م2ن الش2ك

  : )١(بالمعادلة اآلتیة

                               

                ١                   =                    نسبة تماسك المحیط   
                                                

  نسبة تماسك المساحة                                                       

  

ف2ي بلغ2ت ق2د نس2بة تماس2ك المح2یط ان لن2ا ظھ2ر یوادي أب2و ط2الح ق ھذه المعادلة على حوض وعند تطبی

 )١,٩٦)(٢,٨٩(الثانوی22ة فبلغ22ت األح22واض أم22ا.، إذ أن الح22وض یبتع22د ع22ن الش22كل ال22دائري)٢(ح22وض ال

وھي نسبة مرتفعة مم2ا یعن2ي ابتعادھ2ا ع2ن ، ) ١٥(، جدول )٤،٣،٢،١(في األحواض ) ٢,٨٩( )٢,٣٦(

  .وعدم انتظام خطوط تقسیم المیاه فیها الشكل المستدیر المنتظم

  )(Elongation Ratio نسبة االستطالة   ٣-٢-٢-٣
). ك2م(إل2ى ط2ول الح2وض )ك2م (ھي النسبة بین قطر دائرة تساوي ف2ي مس2احتھا مس2احة الح2وض         

ش222كل المس222تطیل، إذ یش222یر الم222دلول الدى امت222داد الح222وض مقارن222ة م222ع وتعب222ر نس222بة االس222تطالة ع222ن م222

 وإذااً، الجیومورفولوجي إلى أنھ كلما كان الرقم واحداً صحیحاً أو قریباً من2ھ ك2ان ش2كل الح2وض مس2تدیر

وتس2تخرج ھ2ذه النس2بة . الرقم عن الواحد الصحیح یعني ھذا اقتراب الح2وض م2ن الش2كل المس2تطیل ابتعد

     : )٢(تیةمن المعادلة اآل

  

  

                                                 
  ،    ٢٠٠٠) ٤٣(حوض نھر الخابور، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، العدد  رفومتریة ، ھیدرومو فأزاد جالل شری  )١(

  .١٨٢ص      
  .١٨٢، صحوض نھر الخابور، المصدر نفسھ رفومتریة ، ھیدروموفأزاد جالل شری )٢(
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  )كم(قطر دائرة مساحتھا تساوي مساحة الحوض                                 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=      نسبة االستطالة 

  )كم(وضللحالحقیقي طول ال                                          

  

  طالحأبو لحوض وادي  كلیة الخصائص الش )١٥(جدول                        
  الحوض

  
نس@@@@@@@@@@@بة    المساحة

تماس@@@@@@@ك 
  المساحة

نس@@@@@@@@@@@بة 
تماس@@@@@@@ك 
  المحیط

  نسبة
  االستطالة

نس@@@@@@@@@@@بة 
الط@@@@@@@@ول 
إل@@@@@@@@@@@@@@@ى 
  العرض

معام@@@@@@@@ل 
ش@@@@@@@@@@@@كل 

  ضالحو

معام@@@@@@@@ل 
  االندماج

  معامل االنبعاج

١  

  

٣,٨١  ٢,٨٥  ٠،٠٧  ١٣,٤٣  ٠,٢٩  ٢,٨٩  ٠،١٢  ١٥٠,٦٥  

٢  

  

١,٧٠  ١,٩٥  ٠،١٥  ٦,٢٥  ٠،٤٣  ١،٩٦  ٠،٢٦  ٩٢,١٤  

  

٣  

  

٢,٤١  ٢,٣٤  ٠،١٠  ٩,٠٩  ٠،٣٦  ٢،٣٦  ٠،١٨  ١٠٣,١٤  

٤  

  

٣,٩٠  ٢,٩٢  ٠،٠٦  ١٤,٥١  ٠،٢٩  ٢،٨٩  ٠،١٢  ٢١٦,٢٥  

الح22وض 

  الرئیسي
١,٦٦  ١,٩٩  ٠،١٥  ٦,٢٢  ٠،٤٤  ٢  ٠،٢٥  ٥٦٢,١٨  

  .)١٤(على جدول العتماد اب ةمن عمل الباحث :مصدرال

  

 )٠.٤٤( نسبة االستطالة فی2ھقد بلغت طالح  أبوتطبیق ھذه المعادلة یظھر بان  حوض وادي  دعن        

تباین2ت ف2ي فق2د األح2واض الثانوی2ة  أم2ا ،) ١٥(ج2دول  مس2تطیل ،ال اقتراب الح2وض للش2كل، وھذا یعني 

 ھ2ذا ی2دلعل2ى الت2والي )٤،٣،٢،١( لألحواض ) ٠,٢٩)( ٠,٣٦)(٠,٤٣)(٠,٢٩(بلغت إذنسب استطالتھا 

وعل@@ى ض@@وء ذل@@ك ف@@ان االح@@واض المس@@تطیلة تتمی@@ز  .لش22كل المس22تطیلقریب22ة م22ن ا األح22واض ان عل22ى

ة اط@@ول ، فیف المائی@ة بس@رعة النھ@ا تقط@ع مس@ااریف مائی@ة منتظم@ة م@ع تلك@ؤ وص@ول التص@@ارص@بت

المس@تدیرة الت@ي تتمی@ز ویتعرض جزء كبیر منھا للضیاع بالتبخر والتسرب ، على عكس االحواض 

  . غیر منتظم وسرعة وصول الموجات الفیضانیةي ئبجریان ما
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   )Length/Width Ratio( نسبة الطول إلى العرض ٤-٢-٢-٣
ارتف2اع وی2دل المورفومتریة الخاصة بقیاس م2دى اس2تطالة ح2وض النھ2ر  یعد من ابسط المعامالت        

ة الطول إلى العرض وقد استخرجت نسب،  اقتراب شكل الحوض من الشكل المستطیل إلىھذه النسبة قیم 

  .)١(طقة الدراسة حسب المعادلة اآلتیةألحواض من

  )كم  (طول الحوض                                                     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= لطول إلى العرضنسبة ا          

  )كم(عرض الحوض   

                                             

، ٢،   ١( لألح2واضبالنس2بة  أم2ا)٦,٢٢(ط2الح أبوض وادي لحو بلغت نسبة الطول إلى العرضوقد     

ي ق2یم مرتفع2ة  ھ2و، )١٥( ج2دول ،عل2ى الت2والي )١٤,٥١( )٩,٠٩)(٦,٢٥)(١٣,٤٣(فقد بلغ2ت )  ٤،  ٣

خط2وط تعرج2ات إل2ى زى ذل2ك ویع2،  واض تمیل إلى االستطالة أكثر من االس2تدارةمما یدل على أن األح

  .تقسیم المیاه فیھا

  )Form Basin Factor(معامل شكل الحوض ٥-٢-٢-٣
یشیر ھذا المعامل إلى مدى تناسق العالقة  بین طول الحوض وعرضھ بالنسبة لمساحة الح2وض 

 وان ھ2ذا المعام2ل ی2تم، ح2وض وم2دى انتظ2ام الش2كل الع2ام فی2ھ، إذ یستدل من خاللھ على تناسق أجزاء ال

القیم المنخفضة تدل على ف، ، الحصول علیھ من خالل العالقة بین مساحة الحوض ومربع طول الحوض 

  :)٢(وتستخرج قیم ھذا المعامل على وفق المعادلة اآلتیة ،ھ الى الشكل المثلثومیل انتظام الحوض عدم

  

  )٢كم(مساحة الحوض                                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  شكل الحوضمعامل         

  )٢مك (لحوضالمثالي لطول المربع                                       

  

فی2ھ  منخفض2ةة معامل ش2كل الح2وض یظھر أن نسب طالحأبو تطبیق ھذه المعادلة على حوض وادي  عند

  . ن الشكل المثلثمھذا یعني اقتراب شكل الحوض و  )٠,١٥(بلغت  اذ

وھ2ي ق2یم  )٠,١٥ـ  ٠,٠٧(فیھ2ا تت2راوح ب2ین   األح2واضمعامل شكل  قیم إنفنجد  الثانویة األحواض أما

    ). ١٥(، ج2دول   راب شكل األحواض من الشكل المثل2ثصحیح ، ویستدل من ذلك اقت) ١(منخفضة عن 
                                                 

  . ٢٠٨، ص  ٢٠٠١محمد صبري محسوب ، جیومورفولوجیة األشكال األرضیة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  )١(
  وعلي مصطفى القیسي ، وعبد العباس الغریري ، علم الموارد المائیة  دراسة تطبیقیة على  ،ألصالحي سعدیة عاكول  )٢(

  .٩٩ص ،٢٠٠٠الیمن، المكتبة المركزیة ، تعز،      
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نظام الصرف ، فعندما تشكل منطقة  الشكل واقترابھ من الشكل المثلث یؤثر على انخفاض قیمة معامل إن

مباش2رة ،  مط2اراألیزی2د بع2د س2قوط المنابع رأس المثلث ومنطقة المصب قاعدتھ ، فإن التصریف المائي 

ول والمس22یالت م22ن المص22ب اارتف22اع منس22وب الم22اء بش22كل س22ریع وذل22ك لق22رب الج22د إل22ى مم22ا ی22ؤدي

نطقة المصب وقاعدتھ عن2د المن2ابع ، فتص2ل التي یكون فیھا رأس المثلث م األحواضفي  أما. )١(الرئیسي

ھ2ذا ینطب2ق عل2ى ح2وض وادي اب2و ، والمیاه بشكل متعاقب ، لبعد الجداول والمسیالت عن المص2ب  إلیھا

  .طالح 

  )(compactnees Factor معامل االندماج ٦-٢-٢-٣
ویقیس مدى  ،تھیفید ھذا المعامل في معرفة مدى التجانس والتناسق بین  محیط الحوض و مساح         

فض2الً ع2ن م2دى تق2دم اح2واض التص2ریف ف2ي ، اقتراب اوابتعاد خطوط تقسیم المیاه ع2ن مرك2ز الح2وض

  دائرة الت2ي تك2افئ مس22احتھاال2مح22یط وح2وض المح2یط  العالق22ة ب2ین ط2ول م2نویحس2ب ، دوراتھ2ا التحاتی2ة

  -:)٣(كما في المعادلة االتیة ،)٢( مساحة الحوض كم

  )كم(محیط الحوض                                                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  معامل االندماج          

  )كم(مساحة الحوض التي تساوي مساحتھا دائرة محیط                                 

  

اي ، ھذا المعامل على ان االحواض تتمیز بكبر محیطھا على حساب مساحتھا الكلیةوتدل القیم المرتفعة ل 

ي حین تشیر الق2یم المنخفض2ة لھ2ذا المعام2ل ف، )٤( تزید تعرجات المحیط وتقل درجة انتظام شكل الحوض

  . )٥(اكثر انتظاماً وتناسقاً في شكلھ یرا في مراحل تطوره وبالتالي یصبحالى ان الحوض قطع شوطاً كب

)  ١,٩٩(بلغ2ت ق2د یالحظ ان قیم معام2ل االن2دماج لح2وض وادي اب2و ط2الح ، )  ١٥( ومن خالل جدول  

عدم تناسق ح2دوده وابتع2اد مرحلة مبكرة من دورتة التحاتیة یتبعھا  مازال فيوھذا یدل على ان الحوض 

یمثلھ2ا ) ٢,٩٢( ،امااالحواض الثانویة بلغت اقصى قیمة لھا نح2وخطوط تقسیم المیاه عن مركز الحوض 

خیرة على ان الحوض قط2ع وتبرھن القیمة اال، )١,٩٥(  وادنى قیمة في الحوض الثاني، الرابعالحوض 

                                                 
(1)K .J. Gregory & D .E. Walling. " Drainage basin, form & process," A.1979. p269. 

 
 
  ٢٦٨ص،،مصدر سابقعلمیة تطبیقیة  ةدراسة جیومورفولوجی ،خلف حسین الدلیمي )٢(
  .١٨٢مصدرسابق ، صحوض نھر الخابور،  رفومتریة ھیدرومو،  فأزاد جالل شری )٣(

(4)Word,R,C.prinsiples of hydrology,mcgrow- hill publishing co . Ltd.London,1976,p314. 
  .            ٣٢٠، ص١٩٩١، ١جودة حسنین جودة ومحمود محمد عاشور، وسائل التحلیل الجیومورفولوجي ، ط )٥ (
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 الح2وض واقتراب خطوط تقسیم المیاه من مركز ،وقلة تعرج محیطھ ،س بھ في مرحلة تطورهشوطاً البأ

  .ىمقارنة باالحواض االخر

  )Lemniscate Factor(معامل االنبعاج ٧-٢-٢-٣
الس2لبیات الت2ي تظھ2ر ف2ي مع2دل االس2تدارة، وذل2ك لع2دم امكانی2ة وج2ود اح2واض یعالج ھذا المعامل        

تتخذ الشكل الدائري تماماً، او تكون تامة االستدارة ولكن معظ2م االح2واض تأخ2ذ ع2ادة القط2ع الن2اقص أو 

  -:)١(المعادلة االتیة ھلیجي، ویستخرج منالشكل الكمثري أو اال

  

  )٢كم( لحوضالحقیقي لطول المربع                                             

  = معامل االنبعاج         

  )٢كم( اربعة امثال مساحة الحوض                                          

ویش2یر ارتف2اع قیم2ھ ال2ى تفلط2ح ، وھو بذلك یقیس مدى انبعاج محیط الحوض وعالقتھ بط2ول الح2وض  

، ض وقلة اعداد المجاري واطوالھا والسیما في رتبھا الدنیا التي تقع ع2ادة عن2د من2اطق تقس2یم المی2اهالحو

وعلى العكس من ذلك ان الق2یم المنخفض2ة تش2یر ال2ى تفلط2ح الح2وض وانس2یابیتھ وزی2ادة اع2داد المج2اري 

  .واطوالھا في مجاري الرتب الدنیا وزیادة عملیات النحت الرأسي والتراجعي

فى حین تراوحت قیم معامل ، )  ١٥(  جدول ، )١,٦٦( حوض وادي ابو طالحمعامل انبعاج بلغ وقد   

وزیادة اع2داد الحوض   قیمة انخفاض ویشیر ھذا الى، قیمة علىكأ  )٣,٩٠( حوض الرابعال في االنبعاج

یم22ة ق دن22ىوا المج22اري واطوالھ22ا ف22ي مج22اري الرت22ب ال22دنیا وزی22ادة عملی22ات النح22ت الرأس22ي والتراجع22ي

  . الثانيفي الحوض )١,٧٠(سجلت

  

  ) (Topological Characteristics الخصائص التضاریسیة ٣-٣     
تعد دراسة الخصائص التضاریسیة ذات أھمیة كبیرة ف2ي دراس2ة األح2واض المائی2ة وخصائص2ھا         

م الترسبات المنقولة المورفومتریة لما لھا من دور في معرفة القدرات الحتیة للمجاري المائیة و تقدیر حج

المرتبط222ة بھ222ا ، و المرحل222ة  األرض222یة األش222كالع222ن دورھ222ا ف222ي معرف222ة طبیع222ة و نوعی222ة  ، فض222الً 

                                                 
  
(١)K .J. Gregory & D .E. Walling. Drainage basin, form & process, A geomorphological  
approach op. cit. p52. 
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تس2تخدم ع2دة مق2اییس لمعرف2ة ھ2ذه الخص2ائص و،المائی2ة  األح2واضالتي تمر بھ2ا تل2ك  مورفولوجیةوالجی

  : كاألتيوھي 

  )Relief  Ratio( نسبة التضرس ١-٣-٣  

وی2تم الحص2ول علی2ھ م2ن قس2مة تض2اریس  ، المنطق2ة قاییس المھمة لمعرف2ة تض2اریسالموھو من         

تم حس2اب وی2، )١(الحوض التي ھي الفرق بین اعلى وادنى نقطة ارتف2اع ف2ي الح2وض ال2ى ط2ول الح2وض

   :)٢(اآلتیةنسبة التضرس وفق المعادلة 

  ) م() نقطة في الحوض وأدنى أعلىالفرق بین (تضاریس الحوض                                 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= لتضرس ا نسبة   

  )كم ( لحوضالحقیقي لطول ال                                                     

وتس2ھم ،إذ ت2زداد نس2بتھا م2ع زی2ادة التض2رسم الرواس2ب المنقول2ة عد مؤش2راً جی2داً لتق2دیر حج2ھذا یو     

المصب وم2ا ی2رتبط بھ2ا م2ن زی2ادة فاعلی2ة  إلىزیادة درجة التضرس في سرعة وصول الموجات المائیة 

  .)٣(جیومورفولوجیة مختلفة منھا المراوح الغرینیة أشكالوفي تكوین  النشاط الحتي للمیاه
 األحواض أما،  )١٦(جدول ، ) كم/م٣,١٩(طالح  أبوادي بلغت نسبة التضرس في حوض ووقد 

ھ2ذا على الت2والي، و) ٤،٣،٢،١(األحواضكم في /م)٣,٢٧( )٣,١٧)(٣,٤)(٣,١٣(الثانویة  فبلغت نسبھا

نح2دار كلم2ا ارتفع2ت نس2بة اال إذعام2ل االنح2دار ب2ین نس2بة التض2رس و طردی2ةھن2اك عالق2ة  إنیدل عل2ى 

ً  األح2واض أكث2ر ث2انيان الح2وض اللن2ا  خ2الل ذل2ك یتض2حم2ن و ، ارتفعت معھا نسبة التض2رس  تضرس2ا

  .ید بدوره من القدرة الحتیة للحوضوذلك یز انحداراً  وأكثرھا

  )Relative Relief( التضاریس النسبیة ٢-٣-٣

تعبر ھ2ذه النس2بة ع2ن العالق2ة ب2ین قیم2ة تعد التضاریس النسبیة مقیاساً اخر لقیاس شدة التضرس و        

عالق2ة ارتب2اط س2البة ب2ین التض2اریس النس2بیة  ، علم2اً ان ھنال2ك نسبي ومقدار مح2یط الح2وضتضرس الال

  . )٤(ودرجة مقاومة الصخر لعوامل التعریة عند تشابھ األحوال المناخیة

  

                                                 
  )٢كم(مساحة الحوض )/كم(مجموع اطوال المجاري المائیة=  كثافة الصرف الطولیة ∗

 
 . (1)Stanley , A.Schumm, Evalution of Drainge Systems and Slopes in Badland , At Perth 

Amboy New Jersey , Jor of Geo , Vol. 67 , 1956 , P. 612  
  .٢٧٠علمیة تطبیقیة ، مصدر سابق ، ص ةخلف حسین الدلیمي ، دراسة جیومورفولوجی )٢(
  .١٢١ص، مصدر سابق  ھیدروجیومورفولوجیة حوض التون كوبري ، م احمد جاسم  ،ابتسا )٣(
   ، مصدر    ي قصیب بالنطاق الشرقي في شبھ جزیرة سیناءالتطور الجیومورفولوجي لحوض واد، محمد مجدي تراب   )٤(

    .٢٧١ص، سابق
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  :)١(التضاریس النسبیة وفق المعادلة آالتیةویتم استخراج 

  ) م (تضاریس الحوض                                

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   =   ضاریس النسبیة الت  

                         ) كم (محیط الحوض                                

غت قیمة التضاریس طالح وأحواضھ الثانویة إذ بل أبوتقارب قیم التضاریس النسبیة لحوض وادي نالحظ 

فق2222د الثانوی2222ة  األح2222واض أم2222ا، ) ١٦(ج2222دول ، )ك2222م/م١,١٦(ط2222الح أب2222والنس2222بیة ف2222ي ح2222وض وادي 

اذ بلغ  الحوض الثالث  على التوالي ،) ٤,٣,٢,١(لألحواض  كم/م )١,٢٥()١,١٩)(١,٢٨)(١,٢١(بلغت

   األخرى باألحواض فیھ مقارنةعملیات التعریة  نشاطقلة بة وذلك یرجع لقلة انحداره ونس األحواضاقل 

  .، مما انعكس ذلك على قلة األشكال األرضیة المتضرسة في الحوض

  )Ruggedness Value(قیمة الوعورة ٣-٣ -٣
وان ارتف2اع . تشیر قیمة الوعورة إلى مدى تضرس الحوض ثم م2دى انح2دار المج2رى الم2ائي فی2ھ        

لح22ت ونق22ل الم22واد امائی22ة الت22ي تعم22ل عل22ى ق22یم ھ22ذا المعام22ل ی22دل عل22ى ش22دة التض22رس وس22یادة التعری22ة ال

وتس22تخرج ق22یم . الص22خریة م22ن المن22ابع العلی22ا إل22ى أس22فل المنح22درات  والمن22اطق المنخفض22ة م22ن الح22وض

  :)٢(الوعورة على النحو األتي

  

  ∗الصرف الطولیةكثافة × تضاریس الحوض                                    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=         قیمة الوعورة       

                                                            ١٠٠٠  

في حین تتفاوت  ،) ١٦(، جدول ) ٠,١٥(بلغت قد یظھر أن قیمة الوعورة في حوض وادي أبو طالح و 

وھي ) ٠,١٥-٠,٠٦(  بینارقام االحواض  ة التصریف إذ تراوحتالقیم في األحواض الثانویة وفقاً لكثاف

الدراسات عل2ى إن قیم2ة درج2ة الوع2ورة تب2دأ باالنخف2اض  ف2ي أول2ى مراح2ل  ، وتشیر قیم منخفضة جدا 

الدورة التحاتیة  ثم تبدأ تدریجیاً بالتزاید حتى تصل حدھا األقصى عند بدایة مرحلة النضج، ومن ث2م تب2دأ 

لم تصل  ھذه االحواضض مرة أخرى عند نھایة الدورة التحاتیة ، یستدل من ذلك على إن قیمتھا باالنخفا

  .في دورتھا التحاتیة إلى مرحلة النضج وذلك لقلة قیمة معامل الوعورة فیھا

  

                                                 
  
  .٢٧٠ص، مصدر سابق علمیة تطبیقیة ، ةدراسة جیومورفولوجی، خلف حسین الدلیمي )١(
  التطور الجیومورفولوجي لحوض وادي قصیب بالنطاق الشرقي في شبھ جزیرة سیناء، المصدر محمد مجدي تراب ،  )٢(

  .٢٧٢، صنفسھ        
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  وادي أبو طالح  الخصائص التضاریسیة لحوض) ١٦(جدول                      

  الحوض
ط@@@@@@@@@@@@ول 
الح@@@@وض 

  كم

  
  المساحة

تض@@@@@@@@@@@اریس 
  م/حوضال

نس@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@بة 
التض@@@@@@@@@@@@رس 

  كم/م

التض@@@@اریس 
  النسبیة

قیم@@@@@@@@@@@@@@@ة 
  الوعورة

  التكامل الھبسو
  م/ متري كم

١  ٠,١٠  ١,٢١  ٣,٣٥  ١٥٠  ١٥٠,٦٥  ٤٧,٩  ١  

١,٠٨  ٠,٠٦  ١,٢٨  ٣,٤  ٨٥  ٩٢,١٤  ٢٥  ٢  

١,٠٣  ٠,٠٨  ١,١٩  ٣,١٧  ١٠٠  ١٠٣,١٤  ٣١,٥٤  ٣  

١,١٤  ٠,١٥  ١,٢٥  ٣,٢٧  ١٩٠  ٢١٦,٢٥  ٥٨,٠٩  ٤  

الحوض 

  الرئیسي

٢,٨٨  ٠,١٥  ١,١٦  ٣,٢  ١٩٥  ٥٦٢,١٨  ٦١,١٢  

  

  .)١٤(باالعتماد على جدول  ةعمل الباحثمن : المصدر

  

   )Hypsometric Integral( التكامل الھبسومتري  ٤-٣-٣
یع22د التكام22ل الھبس22ومتري م22ن المؤش22رات المس22تخدمة لتمث22ل الفت22رة الزمنی22ة الت22ي قطعتھ22ا ال22دورة        

إذ أن ، مل العالقة بین المساحة الحوضیة وتضاریس الحوضالتحاتیة في األحواض النھریة من خالل تكا

   .الزیادة في المساحة یرافقھا زیادة في كثافة الصرف  وانخفاض في  تضاریس الحوض

  .)١(ویستخرج التكامل الھبسومتري  على النحو اآلتي

  )٢كم(مساحة الحوض                                                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=     التكامل الھبسومتري              

  )م(تضاریس الحوض                                                  

احتلت مس2احة واس2عة ایجابی2ة مم2ا لتكامل الھبسومتري  تعني أن األحواض النھریة قد ل إن القیم المرتفعة

وزی22ادة نش22اط  الص2رف زی2ادة كثاف22ةمؤدی2ة ال22ى  الس2یما م22ن الرت2ب ال22دنیا الش2بكة النھری22ة،زاد ف2ي كثاف22ة 

األح2واض ال  التكام2ل الھبس2ومتري تش2یر إل2ى ان  في حین أن  ص2غر ق2یم.وفعالیة عملیات الحت المائیة 

  .تزال  في مرحلة الشباب
دود بح2 ط2الح أب2و أن قیم ھذا المعامل قد بلغت ف2ي ح2وض وادي ،  )١٦(  ویتضح من خالل جدول

قل2ة االمط2ار الس2اقطة ل وذل2ك یع2ود ، الزال ف2ي مرحل2ة الش2بابوھذا یعني ان الح2وض ) م/ ٢كم ٢,٨٨(

                                                 
  والعلوم  اإلنسانیاتشبكات التصریف المائي، حولیة كلیة لد محمد عاشور، طرق التحلیل المورفومتري ومحم )١(

 .٤٨٥م، ص١٩٨٦جامعة قطر، العدد التاسع،  االجتماعیة،      
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 وتراوحت )م/٢كم١(بلغ معدل االحواض الثانویة بینما  . ضعف نشاط عملیات الحت التي یترتب علیھا 

جمی2ع المج2اري  وذل2ك یفس2ر أن، )م/ ٢ك2م ١.١٤-١(بین م2ا ف2ي تكاملھ2ا الھبس2ومتري االحواض الثانویة

ح22ت والنق222ل وإع22ادة تش22كیل ظ222واھر الح ال ت22زال ل22دیھا الق222درة عل22ى الط222 أب22والمكون22ة لح22وض وادي 

  .جدیدة جیومورفیھ

  )Hypsometric Factor( المعامل الھبسومتري ٥ -٣-٣
وھ22و مقی22اس ارتف22اع محل22ي كم22ي یوض22ح المرحل22ة الزمنی22ة الت22ي قطعتھ22ا ال22دورة  التحاتی22ة ف22ي         

ذات االنح2دار الش2دید  ف2األجزاء )١(المائیة ، إذ تتناقص قیمتھ مع استمرار ھذه الدورة ونش2اطھااألحواض 

ذات االنح2دار القلی2ل فت2دل  األج2زاء أم2ابدای2ة النض2وج ،  أوتدل على مناطق مازالت في مرحل2ة الش2باب 

یاض2یاً بالمعادل2ة ویعبر عنھ ر. )٢(مرحلة الشیخوخة إلىوصلت  أيعلى مرحلة متقدمة من الدورة الحتیة 

  : )٣(اآلتیة

   إلىخط كفاف مختار  أيالنسبة بین ارتفاع (االرتفاع النسبي                              

  )ارتفاع في الحوض أقصى                                              

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= المعامل الھبسومتري  

  خط  أيالنسبة بین المساحة المحصورة بین (المساحة النسبیة                            

  )المساحة الكلیة للحوض إلىكفاف ومحیط الحوض                                 

 أي( من2ھ األكب2رك2ان الج2زء  إذالش2باب ، یعد الحوض في مرحل2ة ا، ١٩٤٥وعلى وفق تصنیف ھورتون 

وال2ذي تتف2وق فی2ھ  ألح2تمن2ھ م2ازال ف2ي بدای2ة دورة  األكب2رالقس2م  أن أي،  غی2ر متع2رٍ %) ٧٥من  أكثر

، في حین یكون الحوض في مرحلة النضج ، عندما یكون ھنالك توازن بین  اإلرسابعلى  ألحتعملیة 

 إذاویمر الحوض بمرحلة الش2یخوخة ، . تعرى  من الحوض قد% ٤٥، ویكون  واإلرساب ألحتعملیة 

   .من مساحتھ فأكثر% ٥٥من  أكثر وأزیلت ىتعر

المعامل الھبس2ومتري لح2وض  أن،) ١٠(شكل ،)  ١٧ (عند تطبیق ھذا المعامل یظھر من خالل جدول و

 من الدورة الحتیة ، وان%) ٣٣,٢(الحوض قد قطع  إن، وھذا یعني %)٦٦,٨(طالح، قد بلغ  أبووادي 

الح22وض ف22ي  إن إل22ىالص22خریة ال زال22ت ف22ي انتظ22ار دورتھ22ا الحتی22ة ،وھ22ذا یش22یر  الم22وادم22ن %) ٦٦,٨(

وقد وجدت ھناك عالقة عكسیة بین المعامل ،  تزداد عملیة الحت على عملیة االرساب يإ شبابلمرحلة ا

                                                 
  ثي ، وزارة التعلیم العزیز ألحدی باتریك مكوال ، األفكار الحدیثة في الجیومورفولوجیا ، ترجمة وفیق الخشاب وعبد )١(

  .٤١، ص ١٩٨٦العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ،     
  .٥٥-٣٥ص،المصدر نفسھ ، األفكار الحدیثة في الجیومورفولوجیا باتریك مكوال ، )٢(

                                                                                                                                                                               
(3)Arthur N.. Strahlar "Dimensional analysis applied to fluvially eroded land forms. Geol. Soc. Amer. Bull, vol. 

69. 1958.p282.   
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ند المنابع ، الھبسومتري والمساحة الحوضیة ، حیث تكون المساحة النسبیة صغیرة في بدایة األحواض ع

وتقل قیمة  وترتفع فیھا قیمة المعامل الھبسومتري ، وتزداد المساحة النسبیة في وسط ونھایة األحواض ،

  .المعامل الھبسومتري

   المعامل الھبسومتري في حوض وادي أبو طالح )١٧( جدول                         

االرتفاع 
  م/ المختار

المساحة 
المحصورة بین 

 /خط الكفاف 
  ٢كم

االرتفاع 
  النسبي

المساحة 
  النسبیة

/ المساحة الكلیة
  ٢كم

المعامل 
  الھبسومتري

١٠٠  ٥٦٢,١٨  ٠,٠١  ١  ٨,٧٩  ٢١٥  

٧,١٥ ٥٦٢,١٨ ٠,١٣ ٠,٩٣ ٦٤,٣٩ ٢٠٠ 

٢,٨٦ ٥٦٢,١٨ ٠,٢٩ ٠,٨٣ ٩٣,٠٩ ١٨٠ 

١,٧٢ ٥٦٢,١٨ ٠,٤٣ ٠,٧٤ ٧٩,٨١ ١٦٠ 

١,١٤  ٥٦٢,١٨  ٠,٥٧ ٠,٦٥  ٧٨,٠٤  ١٤٠  

٠,٨٢ ٥٦٢,١٨ ٠,٦٨ ٠,٥٥  ٦٣,٢١ ١٢٠ 

٠,٥٨ ٥٦٢,١٨ ٠,٧٩ ٠,٤٦ ٦١,٧٣ ١٠٠ 

٠,٤٢ ٥٦٢,١٨ ٠,٨٨ ٠,٣٧ ٤٩,٦٨ ٨٠ 

٠,٢٨  ٥٦٢,١٨  ٠,٩٥  ٠,٢٧  ٣٨,٦٤  ٦٠  

٠,١٨  ٥٦٢,١٨  ٠,٩٩  ٠,١٨  ٢٤,١١  ٤٠  

٠,٠٩  ٥٦٢,١٨  ١  ٠,٠٩  ٠,٦٩  ٢٠  

 
  Dem Arc gis9.3وبرنامج خرائط االرتفاعات  الرقمیة -١باالعتماد على  ةمن عمل الباحث:المصدر
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 الخصائص المورفومتریة ..........................................................الفصل الثالث  

  المعامل الھبسومتري لحوض وادي ابو طالح)  ١٠(شكل                             

  

     )١٧(ول دباالعتماد على ج ةمن عمل الباحث:المصدر                                    

  النسیج الحوضي ٦-٣- ٣
فكلم2ا  ف فیھا ،یعد ھذا المعامل مؤشراً لمعرفة مدى تضرس وتقطع سطح األرض وكثافة الصر  

طوالھا  دون األخذ بأ زاد اقترابھا من بعضھا البعض وتزاحمت خطوط شبكة الصرف ازداد عدد األودیة 

  :)٢(وتستخرج على وفق المعادلة اآلتیة.  )١(ومدى حجم معدالت الحت فیھا دل ذلك على شدة تقطعھا 

  ) وادي(عداد أودیة الحوضأ                              

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   ج الحوضي النسی

  )كم(محیط الحوض                     

  :وفي ضوء ذلك یمكن تقسیم النسیج إلى ثالثة مراتب 

  .كم/وادي) ٤(إذا كان معدل النسیج اقل من : خشن  -١
                                                 

(1)  Stunly A. Schumm . The fluvial system United of America , John Wiley and Sons, 1977 , P.67. 
 (2)  Arthur N., Strahler , Dimensional analysis applied to fluvially eroded land forms , Op. Cit., P.  
         283. 
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 الخصائص المورفومتریة ..........................................................الفصل الثالث  

  .كم/وادي) ١٠-٤(كان معدل النسیج بین إذا : متوسط  -٢

  .كم/وادي) ١٠(ن معدل النسیج أكثر من كا إذا: ناعم  -٣

وھ22و ب22ذلك یع22د  ،)١٨(ج22دولك22م ، /وادي ) ٠,٨٦(بل22غ النس22یج الحوض22ي لح22وض وادي أب22و ط22الح وق22د 

وادي ) ٠,٣٩)(٠,٣٤)(٠,٣٣)(٠,٢٧(ضي نسیج الحوالمعدل  بلغ فاألحواض الثانویة  امانسیجاً خشناً ، 

یدل ذلك و. ان األحواض جمیعھا ذات نسجة خشنة وھذا یوضح  على التوالي،)٤،٣،٢,١(لألحواض كم /

                                                                        .على تشابھ الظروف البیئیة في الحوض

  النسیج الحوضي في حوض وادي ابوطالح)  ١٨( جدول                          

وادي  س@@@@@یج الحوض@@@@@يالن  كم/محیط الحوض  أعداد األودیة  الحوض
  كم/

٠,٢٧  ١٢٤,٠٢  ٣٣  ١  

٠,٣٣  ٦٦,٣٨  ٢٢  ٢  

٠,٣٤  ٨٤,١٤  ٢٩  ٣  

٠,٣٩  ١٥٢,٢١  ٦٠  ٤  

أب@@@@@@@@و ط@@@@@@@@الح 
  الرئیسي

٠,٨٦  ١٦٧,٥٦  ١٤٤  

  

  و )  ( Globle mapar 11مخرجات برنامجيو) ١٤(باالعتماد على جدول  ةمن عمل الباحث:المصدر

)Arc,Gis 9,3.(  

  خصائص شبكة الصرف المائي ٤-٣

یعد الشكل العام لروافد النھر برتبھا داخل الحوض نتاجاً للعالقات مابین خصائص الصخور           

كما تعكس خصائص الصخور ، من جانب أخر السائدة في المنطقة وظروف المناخ، من جانب وبنیتھا

. صدوع بال المتمثلة التركیبیة خصائصمن حیث درجة النفاذیة والصالبة واالنحدار العام للسطح وال

، أودیتھبرز اثر كل تلك الخصائص في تعدیل المظھر العام لشكل التصریف النھري وتحدید نشاط وی

وسوف یتم دراسة خصائص شبكة . )١(فضال عن درجة التطور الجیومورفولوجي لحوض الوادي

  :على النحو األتي، لتصریف المائيا

  

  

  
                                                 

  .١٥٤مصدر سابق ، ص  ، محمد صبري محسوب، جیومورفولوجیة األشكال األرضیة  )١(
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Stream Orders((تب النھریةارمال ١-٤-٣ 
مراتب النھریة مجموعة الروافد التي یتكون منھا النھر أو الوادي نتیج2ة تجم2ع الرواف2د ویقصد بال   

الصغیرة جداً والتي تعد بدایات المسیالت والجداول المائیة إلى ان تتجمع بعضھا مع بع2ض وتنم2و ط2والً 

ات22ب تع22د دراس22ة المرو، )١(وعرض22اً وتص22ریفاً إل22ى ان تك22ون المج22رى الرئیس22ي ال22ذي ینتھ22ي إل22ى مص22بھ

ر النھری22ة ذات أھمی22ة كبی22رة ف22ي الدراس22ات المورفومتری22ة،وذلك لمعرف22ة كمی22ة التص22ریف الم22ائي ، وتق22دی

مخ2اطر الفیض2ان، فم2ن خاللھ2ا یمك2ن تخم2ین ق2درة تل2ك األح2واض الحتی2ة سرعة الجریان وإمكانیة توقع 

  .)٢(للحوض  واألرسابیة ومن ثم الحد من تأثیرھا على استخدامات األراضي المختلفة والمجاورة

طریقة  وقد تم اعتماد،في حساب المراتب النھریة للحوض الرئیسي واألحواض الفرعیة  ةالباحث تاعتمد

إذ تعد الجداول والمسیالت التي التصب فیھا أي مجاٍر مائیة بأنھار المرتبة األولى ) Strahler(ستریلر 

مرتب2ة ن التقاء ج2دولین أو أكث2ر م2ن ج2داول الفي حین  تنتمي إلى انھار المرتبة الثانیة الجداول الناتجة ع

ین أو أكثر من المرتبة الثانیة یتشكل نھ2ر المرتب2ة الثالث2ة وھك2ذا إل2ى أن نص2ل وعندما یلتقي رافد، األولى

تغی2ر ف2ي تسلس2ل المرات2ب أي ال یح2دث  .إلى  أعلى المراتب النھریة  التي تمثل المجرى الرئیس2ي للنھ2ر

  .)٣(دنیا مع مجرى من مرتبة أعلى عندما یلتقي مجرى من مرتبة

من مجموع أعداد األودیة وتباین اعداد المراتب النھریة نالحظ ،  ) ١٩( جدول عند النظر الى و

الث2اني وثالث مرات2ب للحوض2ین  )١١خریطة ( ذ بلغت خمسة مراتب في الحوض االولحوض الخر ، ا

تراوح2ت م2ابین أم2ا أع2دادھا ف).١٤ خریط2ة( مرات2ب للح2وض الراب2ع وأرب2ع) ١٣و ١٢ خریطة( والثالث

) ١٥خریط2ة (مرات2ب  ةخمس2فبلغ2ت  الرئیس2ي المراتب النھریة في الح2وض عدد اما،   وادي) ٦٠-٢٢(

%) ٧٧,٠٨(ة بنس2ب وادي) ١١١(المرتب2ة األول2ى  أودیةبلغ عدد ،  ألخرىمن مرتبة  أعدادھاتباینت في 

ف2ي ح2ین بل2غ ع2دد األودی2ة الت2ي تق2ع ض2من  ،وادي) ١٤٤(ف2ي الح2وض والب2الغ  األودیةمن إجمالي عدد 

%) ٤,٨٦(وبنس2بة اودی2ة) ٧(أما المرتبة الثالثة فبلغ عددھا%) ١٤,٥٨(وادیا وبنسبة) ٢١(المرتبة الثانیة

ف22ي ح22ین بلغ22ت المرتب22ة %) ٢,٧٧(وبنس22بة اودی22ة)٤(م22ن ع22دد األودی22ة ف22ي ح22ین بلغ22ت المرتب22ة الرابع22ة

ان ھن2اك  )١٤ ،١٣,١٢,١١,١٠(االش2كال  یتض2ح م2ن خ2اللو %)٠,٦٩(وبنسبة ) وادیاً واحداً (الخامسة

أن أع2داد المج2اري تتناس2ب تناس22باً (عالق2ة عكس2یة ب2ین المرتب2ة وع22دد المج2اري وھ2ذا م2ا أك2ده ھورت22ون 

  ).عكسیاً مع ازدیاد مرتبتھ

  

                                                 
  .٣٣٦ص ، مصدر سابق ، أصول الجیورفولوجیان، حسن سید أبو العینی )١(
  عالء نبیل حمدون ،حكمت صبحي الداغستاني، تحلیل الخصائص المورفومتریة ألحواض التصریف في منطقة دھوك  )٢(

  .٤ص ، مركز التحسس النائي ، شمال العراق باستخدام معطیات االستشعار عن بعد،جامعة الموصل    
  .٢٩٩ص ، ، مصدر سابق جیومورفولوجيال عدنان باقر النقاش، )٣(
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 كلم2ا زادت المس2احة الحوض2یة زادت مرات2بإن ھذا التباین یتناسب طردیاً م2ع المس2احة الحوض2یة ، إذ  

أي ان2ھ كلم2ا زاد ع2دد الودی2ان . ف2ي المرات2ب النھری2ة  األودی2ة أع2دادوبالت2الي زی2ادة لك2ل ح2وض ألودیة ا

إن ھذه الزی2ادة واألحواض على حساب األراضي المجاورة ،  نتیجة للحت والتعریة المائیة زادت مساحة

وج2ود ر وبنیتھ2ا وطبیعة الصخوتمثلھ بلیست متساویة من حوض ألخر بل تتحكم بھا عوامل جیولوجیة م

  .الفوالق والشقوق ، فضالً عن عامل االنحدار

  )١(للحوض  المراتب النھریة) ١١(خریطة                                  

  
  . (Arc gis9.3)باالعتماد على برنامج ةمن عمل الباحث:المصدر                                 
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  )٢(للحوض  المراتب النھریة) ١٢(خریطة                                       

  
  .(Arc gis9.3)باالعتماد على برنامج ةمن عمل الباحث:المصدر                                 
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٨١ الخصائص المورفومتریة ..........................................................الفصل الثالث  

                      

              )٣( للحوض المراتب النھریة) ١٣( خریطة                                  

      

  
  

  .(Arc gis9.3)باالعتماد على برنامج ةمن عمل الباحث:المصدر                             
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٨٢ الخصائص المورفومتریة ..........................................................الفصل الثالث  

  

  )٤( للحوض المراتب النھریة) ١٤( خریطة                                  

  
  .(Arc gis9.3)باالعتماد على برنامج ةمن عمل الباحث:المصدر                             
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 المراتب النھریة لمنطقة الدراسة) ١٥( خریطة                                

  
  .(Arc gis9.3)باالعتماد على برنامج ةمن عمل الباحث:المصدر                         
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  طالح أبوالمراتب النھریة في حوض وادي  أعداد) ١٩(جدول                         

ة المرتب@@@@@@@@@@@  الحوض
  األولى

المرتب@@@@@@@@@@@ة 
  الثانیة

المرتب@@@@@@@@@@@ة 
  الثالثة

المرتب@@@@@@@@@@@ة 
  الرابعة

المرتب@@@@@@@@@@@@@@@ة 
  الخامسة

  المجموع

١  
  

٣٣  ١  ٣  ٣  ٦  ٢٠  

٢  
  

٢٢  -  -  ١  ٣  ١٨  

٣  
  

٢٩  -  -  ١  ٤  ٢٤  

٨  ٤٩  ٤  
  

٦٠  -  ١  ٢  

الح@@@@@@@@@@@@@@وض 
  الرئیسي

١٤٤  ١  ٤  ٧  ٢١  ١١١  

  

  ).Arc,Gis 9,3(و  Global mappar 11باالعتماد على مخرجات برنامجي  ةمن عمل الباحث:  المصدر        

                                        

    طوال المجاريأ ٢-٤-٣ 
اما االحواض الثانویة فقد ).كم ٤٣٠,٧١( الرئیسي لحوضلبلغ مجموع أطوال المجاري المائیة  لقد       

%) ٤٠,٣(  لراب2عبلغت نسبة أطوال الودی2ان لح2وض ا اذ.اتضح ان اكبر االحواض مساحة اكثرھا طوالً 

ة تنسب تإذ بلغ ین جاء في المرتبة األخیرة حوض الثانيفي ح، ، كم) ١٧٣,٥٣(    وبمجموع أطوال بلغ

تض22ح أن ھن22اك عالق22ة عكس22یة ب22ین وی،  )٢٠ (، ج22دولك22م)  ٦٨,٢١( وبمجم22وع أط22وال بل22غ%) ١٥,٨(

الدنیا  وتقل في المرات2ب  إذ یزید مجموع أطوال المجاري في المراتب، المرتبة النھریة وطول المجاري 

%) ٤٢,٣(للحوض الرئیس2ي إذ بلغت نسبة أطوال المرتبة األولى، یعود إلى طبیعة االنحدار  وذلك،العلیا

ك222م إم222ا المرتب222ة الثانی222ة فكان222ت ) ١٨٢,٠٩( أط222وال جمی222ع المرات222ب وب222أطوال بلغ222ت   م222ن مجم222وع

% ) ١٨,٥( تب22ة الثالث22ة بنس22بة ك22م وج22اءت أط22وال المر) ١١٤,٨٧( وب22أطوال بلغ22ت ، %)٢٦,٦(نس22بتھا

كم ، أما )٥١,٧٥( وبأطوال %) ١٢( كم وبلغت نسبة أطوال المرتبة الرابعة )٧٩,٨٥(وع أطوال  مبمج

وك22ذلك الح22ال ینطب22ق عل22ى ،  ك22م)٢,٥١( وب22أطوال %) ٠,٥٨(  المرتب22ة الخامس22ة فكان22ت فیھ22ا النس22بة 

  .مراتب االحواض الثانویة
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  في حوض وادي أبو طالح حسب رتبھاأطوال المجاري المائیة  )٢٠(جدول                   
المرتب22222222222ة   الحوض

  األولى

المرتب22222222222ة 

  الثانیة

المرتب22222222222ة 

  الثالثة

المرتب22222222222ة 

  الرابعة

المرتب22222222222ة 

  الخامسة

  المجموع

١  

  

١٠٤,٦٩  ٢,١٥  ٢٧,٨٤  ١٣,٥١  ١٩,٥٦  ٤٥,٦٣  

٢  

  

٦٨,٢١  -  -  ٦,٢٢  ٣٣,١٨  ٢٨,٨١  

٣  

  

٨٠,٠٤  -  -  ٣٣,٠٣  ١٦,٩٢  ٣٠,٠٩  

٤  

  

١٧٣,٥٣  -  ٢٣,٩١  ٢٧,٠٩  ٤٥,١٣  ٧٧,٤٠  

  ابوطالح

  

٤٣٠,٧١  ٢,٥١  ٥١,٧٥  ٧٩,٨٥  ١١٤,٨٧  ١٨٢,٠٩  

  )Arc,Gis 9,3(و  Global mappar 11باالعتماد على مخرجات برنامجي  ةمن عمل الباحث:  المصدر         

  )Bifurcation Ratio(نسبة التشعب -٣-٤-٣
لمرتب2ة الت2ي تلیھ2ا النھری2ة ل مج2اريالع2دد  إل2ى سابقة ریة نھھي النسبة بین عدد مجاري مرتبة           

ف2ي األح2واض العادی2ة وھ2ي انعك2اس طبیع2ي للظ2روف المناخی2ة ) ٥-٣(وغالبا ما تتراوح تلك النسبة ب2ین

  .)١(والتضاریسیة والجیولوجیة لمنطقة الدراسة

  عدد مجاري مرتبة ما                                     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =سبة التشعبن             

  عدد مجاري المرتبة التي تلیھا                            

  

فق2د ج2اءت  الثانوی2ة األح2واض، أم2ا ) ٣,٥( اب2وطالحبة التشعب ف2ي ح2وض وادي نس عدلبلغ موقد 

، )٢١(ج22دول  ،) ١,٥٨(نس22بتھ  ي بلغ22تال2ذ االولباس22تثناء الح22وض  النس22بة الت22ي ح2ددھا س22تریلر ض2من

وب2ین مرات2ب الح2وض  وأخ2رب2ین ح2وض ص2رف  تتب2اینق2یم نس2ب التش2عب  إنذل2ك یتضح من وعموما 

 إن نج2دلذلك  ،  لتلك األحواض المكونة الصخور في خصائص االختالف إلىالنھري الواحد ویعود ذلك 

ح2ین قل2ت نس2ب التش2عب ض2من المرتب2ة  في المراتب األول2ى ف2ي بالتشعب الكبیراتسمت األودیة  مجاري

  .الثالثة والرابعة لكل األودیة

  
                                                 

(1) Horton.R E.Erosional development of stream and their drainage basins 
,geo.amer.bull.1945.v.56,p291.                            
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٨٦ الخصائص المورفومتریة ..........................................................الفصل الثالث  

  نسب التشعب في حوض وادي ابو طالح) ٢١(جدول                                     

  ٤نسب تشعب  ٣نسب تشعب   ٢نسب تشعب   ١نسبة تشعب  الحوض

  

نس22ب متوس22ط 

  التشعب 

١,٥٨  ١  ١  ٢  ٣,٣٣  ١  

٤,٥  -  -  ٣  ٦  ٢  

٥  -  -  ٤  ٦  ٣  

٤,٠٤  -  ٢  ٤  ٦,١٢  ٤  

ح@@@@@@@@@وض ال
  الرئیسي

٣,٥  ٤  ١,٧٥  ٣  ٥,٢٨  

                                       

  )١٩(باالعتماد على جدول ةمن عمل الباحث:  المصدر                                           
  )Stream remains ratio( معدل بقاء المجرى ٤-٤-٣

) ك2م(ى متوسط الوحدة المساحیة الالزمة لتغذی2ة الوح2دة الطولی2ة الواح2دة یمثل معدل بقاء المجر          

واتس2اع  ع2اد المج2اري ع2ن بعض2ھا ال2بعض اآلخ2رارتفاع2ھ ی2دل عل2ى ابت  .ضمن شبكة حوض الص2رف 

  :)١(اآلتیةالمساحة الحوضیة على حساب المجاري المائیة المحددة للطول، ویعبر عنھ بالمعادلة 

  

  )٢كم(المساحة                                

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معدل بقاء المجرى        

  )كم(المجاري  أطوالمجموع 

  

تباین2ت فق2د الثانوی2ة  األح2واضام2ا   ك2م/٢كم )١,٣١(طالح  أبووادي غ معدل بقاء المجرى في حوض بل

، ج2دول األولف2ي الح2وض  ك2م/٢ك2م )١,٤٤(وب2ین  الراب2عف2ي الح2وض  ك2م/٢ك2م )١,٢٥(ب2ین  فیھا القیم

ی2زداد تباع2د  لألنھ2اران معدل بقاء المجرى ی2رتبط بالمرحل2ة الحتی2ة ، فم2ع تق2دم المرحل2ة الحتی2ة .  )٢٢(

المج22اري المائی22ة ، وت22زداد مس22احة تغ22ذیتھا ، وتتق22ارب االودی22ة م22ن بعض22ھا ال22بعض ، اذ تس22ھم االمط22ار 

اما عامل التضاریس وارتفاع االنح2دار . ابلة للحت بفعالیة ھذه العملیةالساقطة على الصخور الضعیفة الق

فیؤدي الى سرعة الجریان السطحي على حساب معدل التسرب وزی2ادة ش2دة الح2ت ، وم2ن ث2م قل2ة مع2دل 

ف واطئة ، قیم منخفضة وھذا یعني كثافة صر ف نجد انھاومن مالحظة ارقام كثافة الصر .بقاء المجرى

 ف2اع نفاذی2ة الص2خور لتك2وینيارت ار ، اذ ان الحوض یقع ضمن منطقة جافة ، فضالً عناالمطوذلك لقلة 

  .التي تزید من التسرب  الدمام والفرات
                                                 

        (1 )Schumm, S.A., "Evolution of drainage systems and slopes in Badlands of Berth Amboy New   
                                                         Jersey...1956, p.600.                                             
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٨٧ الخصائص المورفومتریة ..........................................................الفصل الثالث  
  

  )Drainage density(كثافة الصرف ٥-٤-٣
تع2د اھ2م مقی2اس و. )١(ویقصد بھ2ا درج2ة انتش2ار الش2بكة النھری2ة وتفرعھ2ا ض2من مس2احة الح2وض        

ر والظروف والعوامل المناخیة والغطاء النباتي ونوع الصخ تأثیرائي اذ انھا تعكس لشبكة التصریف  الم

  .)٢(%)٩٧(ن عن الكثافة التصریفیة بنسبة ھما المسؤوال األرضویعد المناخ وشكل سطح  ،البیئیة

  -:وكثافة الصرف نوعین ھما

  كثافة الصرف الطولیة ١-٥-٤-٣ 
ئیة في حوض ما ومساحة ھذا الحوض ویعبر عنھ2ا بالمعادل2ة وھي النسبة بین طول المجاري الما        

  .)٣(اآلتیة

 كم(مجموع أطوال المجاري( 
 

 
              

ً  ،المناخی22ة  األح22والوالص22رف كثاف22ة ھن22اك عالق22ة قوی22ة ب22ین  م22ع درج22ة  اذ تتناس22ب ھ22ذه العالق22ة عكس22یا

ترتف2ع كثاف2ة الص2رف ف2ي المن2اطق الت2ي ت2نخفض فیھ2ا  إذ، كمی2ة األمط2ار الس2اقطة  الحرارة وطردیا م2ع

تمت2از بص2خور قلیل2ة النفاذی2ة وس2فوح الت2ي ، و األمط2اردرجات الحرارة وتسقط علیھا كمیات وفیرة م2ن 

   .)٤(شدیدة االنحدار

الثانوی2ة  األح2واض أم2ا، ٢ك2م/ك2م)٠,٧٧(وعند تطبیق المعادلة على حوض منطقة الدراسة كانت النتیجة 

 ، )٤،٣،٢،١(األح2واض في  ٢كم/كم)٠,٨٠) (٠,٧٨)(٠,٧٤)(٠,٦٩(بلغت إذ متقاربةفیھا  كانت النسب

 ، اوم2ة للتعری2ة المائی2ةقلیل2ة المق بأنھ2اطبیعة الصخور الجیری2ة الت2ي تمت2از  إلىوھذا یعود ،  )٢٢( جدول

 فض22ال ع22ن قل22ة كمی22ات األمط22ار الس22اقطة، ، حی22ث تتس22رب كمی22ات كبی22رة م22ن المی22اه إل22ى ب22اطن األرض

  .وارتفاع قیم التبخر

  كثافة الصرف العددیة ٢-٥-٤-٣
  وھو عدد األنھار والمجاري المائیة على الكیلومتر المربع الواحد من الحوض وتستخرج من        

  -:)٥(تیةالمعادلة اآل

                                                 
  ، حوض التصریف كوحدة جیومورفولوجیة أساسیة المدخل لدراسة العملیات الجیمورفولوجیة ، جي كورجي. آر  )١(

  .٦٦ص، ١٩٧٩، مطبعة جامعة بغداد،جامعة بغداد، ترجمة وفیق الخشاب، جیةدراسات في الجیومورفولو      
  .٥٤ص، ، مصدر سابق الجیمورفولوجیة والمناخ، اورشأمال إسماعیل   )٢(

3) Strahlar , A.N. Dimensional analysis , Op. Cit . P. 284(  
                                                                 

(4)David Ingle Smith Peter Stopp , The river basin , An Introduction to the study of hydrology 
, Cambridge ,University , 1978 , P. 58         

  .٥١٩ص، مصدر سابق الجیومورفولوجي، ،مھدي الصحاف، شباقر النقا انعدن )٥(
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٨٨ الخصائص المورفومتریة ..........................................................الفصل الثالث  

                                  )وادي(مجموع أعداد المجاري                                       

    = كثافة الصرف العددیة    

    ٢كم/ مساحة الحوض                                       

، وھ2ذا یعن2ي )٢٢(ج2دول  ،) ٢ك2م/وادي ٠,٢٦(حوض وادي أبو طالح  بلغت كثافة الصرف العددیة في

ح2ین نج2د تب2این ھ2ذه النس2ب ف2ي ، ان عدد االودیة  قلیلة وبالتالي قلة كمیات المیاه المنصرفة في الح2وض

س2جلت  ف2ي  الح2وض االول ف2ي ح2ین ٢ك2م/وادي )  ٠,٢٢( إذ سجلت أدنى نس2بة   في األحواض الثانویة

اإلش2ارة  ود ھ2ذا إل2ى األس2باب الت2ي س2بقویع2 ٢كم/وادي) ٠,٢٨(  لى نسبة في حوضین الثالث والرابعأع

  .لة بالظروف المناخیة إلیھا في كثافة الصرف الطولیة المتمث
  

  طالح  أبوالكثافة التصریفیة الطولیة والعددیة لحوض وادي ) ٢٢(جدول رقم                  

  عدد األودیة  الحوض

مجم2222222222222وع 

أط222222222222222وال 

  )كم(األودیة 

  المساحة

  )٢كم(

الكثاف222222222222222ة 

الطولی222222222222ة 

  )كم(

الكثاف222222222222222ة 

العددی22222222222222ة 

  ٢كم/ وادي

مع2222222دل بق2222222اء 

  المجرى

١,٤٤  ٠,٢٢  ٠,٦٩  ١٥٠,٦٥  ١٠٤,٦٩  ٣٣  ١  

١,٣٥  ٠,٢٣  ٠,٧٤  ٩٢,١٤  ٦٨,٢١  ٢٢  ٢  

١,٢٩  ٠,٢٨  ٠,٧٨  ١٠٣,١٤  ٨٠,٠٤  ٢٩  ٣  

١,٢٥  ٠,٢٨  ٠,٨٠  ٢١٦,٢٥  ١٧٣,٥٣  ٦٠  ٤  

الحوض 

  الرئیسي

١,٣١  ٠,٢٦  ٠,٧٧  ٥٦٢,١٨  ٤٣٠,٧١  ١٤٤  

  .)٢٠(و)١٩(جدولباالعتماد على  ةمن عمل الباحث:  المصدر                                      

  

  )Sinuosity Factor( النعطافمعامل ا٦-٤-٣
ویقص2د ، ویعبر عنھ بالطول الحقیقي للمجرى المائي للنھر أو ال2وادي إل2ى الط2ول المث2الي للمج2رى

الطول المثالي فھو أقصر طریق  أما بالطول الحقیقي للمجرى بأنھ المسافة التي یقطعھا النھر على الیابس

ویك22ون ع22ادة الط22ول الحقیق22ي أكب22ر م22ن الط22ول المث22الي ویمك22ن ، یس22لكھ المج22رى ب22ین المنب22ع والمص22ب

  -:  )١(استخراج معامل االنعطاف وفق المعادلة آالتیة

  )كم (الطول الحقیقي                                              

  ــــــــــــــ   = ل االنعطافمعام                  
  )كم (الطول المثالي                                              

                                                 
  .٥١٨ص، سابقالجیومورفولوجي ، مصدر ،مھدي محمد على الصحاف ، عدنان باقر النقاش   )١( 
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٨٩ الخصائص المورفومتریة ..........................................................الفصل الثالث  

  
 إذ األودی22ة أو ولمعام22ل االنعط22اف أھمی22ة كبی22رة ف22ي الدراس22ات الجیومورفولوجی22ة س22واء كان22ت  لألنھ22ار 

ض2ال ع2ن معرف2ة م2دى ق2درة ف، النھر أوفي معرفة المرحلة  الجیومورفولوجیة للوادي  األھمیةتكمن ھذه 

قسم شكل یك من لوھنا الجانبي ومدى تأثیره في استعماالت األرض المختلفة وألحتالوادي على اإلزاحة 

     -:)١(أشكالثالثة  إلىمجرى الوادي بحسب التعرج  أوالمجرى النھري 

  ). ١.١(الوادي مستقیما إذا كانت النسبة   أویكون النھر  -١

 ). ١.٥-١.١(لنسبة ما بین یكون متعرجاً إذا كانت ا -٢

  ). ١.٥(االنعطاف أذا تجاوز  أوالوادي عالي االلتواء  أویكون النھر  -٣

 االس2تقامة إل2ىوھذا یدل على انھ أق2رب ،  )٢٣(جدول  ، )١,٠٣(طالح  أبوبلغ معامل االنعطاف لوادي 

 )١,٠٤)(١,٠٦(الثانوی22ة فبلغ22ت األودی22ة أم22اوم22ا زال یم22ر ف22ي بدای22ة مراح22ل تط22وره الجیومورفول22وجي  

ویتضح من ھ2ذا إن انخف2اض ق2یم معام2ل االنعط2اف وتقاربھ2ا  ف2ي ) ٤،٣،٢،١( لألودیة) ١,٠٤()١,٠٣(

  .یشیر إلى تشابھ التكوینات الصخریة واألحوال المناخیة التي أثرت على قلة انثناءھا األودیةتلك 

   ح و طالمعامل االنعطاف لمجرى وادي أب ) ٢٣(جدول رقم                        

  معامل االنعطاف  )كم (الطول المثالي  )كم(الطول الحقیقي  لحوضا

١.٠٦  ٤٥  ٤٧,٩  ١  

١.٠٤  ٢٤  ٢٥  ٢  

١,٠٣  ٣٠,٦٥  ٣١,٥٤  ٣  

١,٠٤  ٥٦  ٥٨,٠٩  ٤  

  ١,٠٣  ٥٩,١٢  ٦١,١٢  الحوض الرئیسي
  ١٤(على جدول باالعتماد ةمن عمل الباحث: المصدر                                

  )  Stream  Drainage Forms (  صرف النھري أنماط ال ٥-٣
خ22ل الرواف22د برتبھ2ا المختلف22ة عن22دما تلتق22ي ببعض22ھا ال22بعض دا تأخ22ذهالش22كل الع22ام ال22ذي  ویقص2د ب22ھ       

ري النھریة المختلفة في إقل2یم یعد الشكل العام الذي تظھر بھ مجموعة المجاو. )٢(ف النھريحوض الصر

ي ت2ربط ب2ین طبیع2ة التك2وین الص2خري ونظ2ام بنائ2ھ م2ن جھ2ة وب2ین من2اخ المھمة الت2 األساسیةالنتیجة  ما

یع2د التص2ریف و. )٣(أخ2رىم2ن جھ2ة  اإلقل2یماإلقلیم والتطور الجیومورفولوجي للمجاري النھریة في ھ2ذا 

  ).  ٩(  خریطةالنھري الشجري من اكثر االنماط التصریفیة شیوعا ً

  
                                                 

  .٣٠٠خلف حسین علي الدلیمي ، دراسة جیومورفولوجیة علمیة تطبیقیة ، مصدر سابق، ص )١( 
  .١٩٣وجیة األشكال األرضیة ،  مصدر سابق ،صجیومورفول،  محمد صبري محسوب )٢(
  .٤٥٨ص، مصدر سابق  اصول الجیومورفولوجیا، ،حسن سید أحمد أبو العنین )٣(
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٩٠ الخصائص المورفومتریة ..........................................................الفصل الثالث  

   )Dendrite   Drainage(ف النھري الشجريالصر

إذ تلتق2ي الرواف2د م2ع بعض2ھا ، ش2یوعاً ف2ي منطق2ة الدراس2ة الص2رف نماطا أكثریعد ھذا النمط من 

ً ش2جری ش2كالً  فتأخ2ذمكونة زوایا حادة، وتكون ذات روافد عدی2دة وقص2یرة البعض  ، مم2ا یعك2س ص2ورة  ا

نطق2ة تجانس الصخور السائدة على السطح والتربة والظروف الطبیعی2ة والمناخیة،فض2ال ع2ن أرض2یة الم

التي تتمتع بمساحة  قلیلة االنحدار، ویتمیز ھذا النمط بتش2عب غی2ر من2تظم نح2و األط2راف، ی2رتبط وج2ود 

ھذا النمط من التصریف بالمناطق التي تكون عل2ى األغل2ب ذات طبق2ات ص2خریة أفقی2ة االمت2داد أو تمث2ل 

 ً وتختل22ف كثاف22ة التف22رع . رإذ تب22دو األنھ22ار م22ن ھ22ذا ال22نمط وكأنھ22ا تفرع22ات أغص22ان األش22جا. م22یالً بس22یطا

إذ ت2زداد كثاف2ة . النھري في ھذا التصریف تبعاً لدرجة صالبة الصخور ومسامیتھا وكذلك نوعیة المن2اخ 

، وتزی2د درج2ات  لص2خور الرس2وبیة صالبة قلیلة ،كما ھ2ي الحال2ة ف2ي االتفرع كلما كانت الصخور ذات 

  .)١(التفرع أیضا مع زیادة كمیة التساقط وتقل بقلتھ

  
  
  

    

                                                 
  .١٢٥، صمصدر سابق ،   األرضیة األشكالرزوقي كربل ، علم  اإللھعبد  )١(
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 األشكال األرضیة في منطقة الدراسة ...........................................الفصل الرابع  

  تمھید ١-٤
 العالق@ة ولك@نللتركی@ب الجیول@وجي المؤل@ف للمنطق@ة نعكاساً إ بصورة عامة  األرضیة تعد االشكال       

 فضالً  األرض أشكال تتوقف إذ،  الحد ھذا إلى بسیطة لیست الجیولوجي والتركیب األرضیة ألشكالا بین

وفیم@ا یل@ي  ،منیة التي مًر بھا الش@كل  العملیة التي تشكل السطح والفترة الز علىالجیولوجي  تركیبھا عن

  :رضیة الناتجة عنھاالسائدة في منطقة الدراسة وأھم األشكال األ عرض للعملیات الجیومورفولوجیة

  االرضیة الناتجة عن التجویة األشكال ٢-٤
ا وھ@ي  ف@ي مواقعھ@ا بط@رق  كیمیاوی@ة نحاللھ@الت@ي ت@ؤدي إل@ى تحط@یم الص@خور وإ اتعملیال ھيو        

ً  یزیاوی@@ةوف عل@@ى س@@طح  وج@@ودةن@@واع الص@@خور المأتتع@@رض ك@@ل  إذ،)١(لن@@وع م@@ن الت@@وازن وحیاتی@@ة تحقیق@@ا

تبع@آ  ةشكال األرض@یة القدیم@في األ غیرو تأ ةجدید ةرضیأشكال أنجم عنھا ی والتي  األرض لفعل التجویة

ة الت@ي تتع@رض والم@دة الزمنی@ ةمنھا الصخور من ناحی تتألفالتي  ختالف التركیب الصخري والمعادنأل

  .اخرى ةلھا الصخور لفعل التجویة من ناحی

   )Physical Weathering( التجویة الفیزیاویة ١-٢-٤ 
ال@@ى فت@@ات ص@@خري اص@@غر حجم@@اً م@@ن  فیزیاوی@@ة بأس@@الیبالص@@خور وتفتیتھ@@ا یقص@@د بھ@@ا تحط@@یم و       

  .)٢(صخور الناتجةالصخور االصلیة والیحدث أي تغییر مھما كان بسیطاً في التركیب الكیمیاوي لل

وقلیل@@@ة  ةي منطق@@@ة الدراس@@@ة ك@@@ون المنطق@@@ة جاف@@@وتع@@@د التجوی@@@ة الفیزیاوی@@@ة م@@@ن أنش@@@ط أن@@@واع التجوی@@@ة ف@@@

  -:في منطقة الدراسة  ةأنواع التجویة الفیزیاویة السائد ألھمعرض  یأتي،وفیما االمطار

    )Changes in temperature(تغیرات درجة الحرارة   ١-١-٢-٤ 
ً طقة الدراسة احدى المناطق الص@حراویة  الجاف@ة الت@ي تش@ھد ارتفاع@تعد من         ف@ي الم@دى الح@راري    ا

وف@ي محط@ة ) مْ ١٦(یص@ل الم@دى الح@راري ف@ي ش@ھر ایل@ول ف@ي محط@ة النج@ف ال@ى  إذفص@لي،الیومي وال

عل@@ى تم@@دد وانكم@@اش وانخفاض@@ھا ل@@یالً  ارتف@@اع درج@@ات الح@@رارة نھ@@اراً یعم@@ل  و  ،)مْ ٢٣,١(الس@@لمان ال@@ى

 التم@دد واالنكم@اش وبالت@الي عملی@ة یح@دث تب@این ف@ي الص@خریة دنامكون@ات المع@ لتب@این صخور ونظ@راً ال

 تك@ون مھی@أة  ةال@ى مفتت@ات ص@غیر ھ@ذه الص@خور  حولتت وبتكرار ھذه العملیة  ، ھاتفتتوالصخور  تشقق

، ص@@خریةوالحاف@@ات ال المنح@@درات س@@فوحظ@@اھرة عن@@د ال ویمك@@ن مالحظ@@ة ھ@@ذه واإلرس@@اب لعملی@@ات النق@@ل

    ).٨(ةصور

  

  

                                           
 .٤٩، ص ٢٠٠١محمد صبري محسوب ، جیومورفولوجیة االشكال االرضیة ، كلیة االداب ، جامعة القاھرة ، )١(
  .٨٣، ص١٩٨٦عبد االلة رزوقي كربل ،علم االشكال االرضیة ، كلیة االداب ، جامعة البصرة ، )٢(
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  الفواصل والشقوق بفعل التمدد الحراري) ٨(صورة   

  
  ٤/٥/٢٠١٢ /التقطت بتاریخ

  )crystal salt( البلورات الملحیة التجویة بفعل   ٢-١-٢-٤
 . الص@خوري ف@ المنتش@رة والحف@ر والفواص@ل الشقوق داخل الملح بلورات ونمو تكون ھاب یقصدو         

 للص@@خور الس@@طحیة األج@@زاء بع@@ض وتفت@@ت تفك@@ك ث@@م وم@@ن روالص@@خ عل@@ى طض@@غ خل@@ق إل@@ى ی@@ؤدىوھ@@ذا 

أي المی@اه الت@ي (سواء كانت میاه سطحیة ام می@اه جوفی@ةتتبخر المیاه یحدث ھذا النوع من التجویة عندما و

 م@ا تارك@ةً  لترب@ةمن عل@ى س@طح ا )ترتفع خالل مسامات الصخور الى االعلى بواسطة  الخاصیة الشعریة

تتفكك المواد الالصقة لذرات نمو البلورات الملحیة مع و ، )١(تحملھ من امالح داخل المسامات  الصخریة

ھم المعادن الملحیة ھي ومن أ الصخور وتتقشر طبقات منھا بسبب التمدد الحاصل في حجم تلك البلورات

لتجویة ف@ي منطق@ة الدراس@ة ض@من األج@زاء یحدث ھذا النوع من ا .)كلورید الصودیوم( توالھاالیالجبس 

  . الشمالیة

  )Biology(  الكائنات الحیة    ٣-١-٢-٤   
فى تفكك صخور القشرة األرضیة ،  بمختلف انواعھا نباتیة كانت او حیوانیة تقوم الكائنات الحیة         

ذورھا في الصخور المختلفة ،وذلك عندما تتعمق بج دور واضح في التجویة الفیزیاویة فالحیاة النباتیة لھا

تعمل على اضعاف الصخور وتفككھا  فأنھا،سواء منھا مایوجد تحت التربة او ماھو ظاھر على السطح ، 

 تأثیرھ@ابیة القویة كلم@ا ك@ان ،وكلما كان النبات من نوع االشجار او الشجیرات التي تتمیز بجذورھا الخش

                                           
 .٨٩صدر سابق، ص، معلم االشكال االرضیة  عبد االلھ رزوقي كربل ،  )١(
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یع الشقوق والمفاصل الموجودة فیھا مم@ا یزی@د م@ن نھا تعمل على توسعن إ في تلك الصخور فضالً  اقوى

ف@ي  بقدرتھا الفائقة رضیة األ الحیوانات تمیز، وكذلك ت )١(تعرضھا لعوامل التجویة والتعریة في آٍن واحد

ویھا في ب@اطن بحفر مآوذلك عندما  تقوم مثل الجرذان والفئران واالرانب تفتیت الصخور وتقلیب التربة 

      ).٩(صورة ،  تھا وانتقالھا من مكان الى اخرعن حرك فضالً االرض  

  جحر لحیوان بري ) ٩(صورة                                        

  
  ٤/٥/٢٠١٢ /التقطت بتاریخ

  

  )Chemical weathering(  التجویة الكیمیاویة٢-٢-٤

ة التي تقوم بھا مواد مختلفة كالماء واألوكسجین وثاني من التفاعالت المعقد ویقصد  بھا مجموعة        

لھذه المواد تأثیر واض@ح عل@ى الص@خور اذ انھ@ا ت@ؤدي  و. والحوامض والمواد العضویة أوكسید الكربون

  . )٢(تغییر وتبدیل المعادن وتركیبھا الكیمیاوي الى

ف@ي تحط@یم الص@خور  یزیاوی@ةثر فعالیة من التجویة الفأك على نطاق األرض تعد التجویة الكیمیاویةو

،اذ ان كمیة األمطار وتوزیعھ@ا لھ@ا أھمی@ة كبی@رة ف@ي تحدی@د س@رعة التجوی@ة ، كم@ا ان الرطوب@ة ھ@ي 

ف@ي الكیمیاوی@ة  م@ن عملی@ات التجوی@ة ةوان االش@كال األرض@یة الناتج@ االخرى تحدد سرعة التجوی@ة ،

الصخریة المكاشف نتیجة وجود عي الربا زمنخالل التكونت  ةما ھي أال نواتج قدیم منطقة الدراسة

                                           
  ،  ١٩٩٣لعزیز طریح شرف ، الجغرافیة الطبیعیة اشكال سطح االرض، مؤسسة الثقافة  الجامعیة،االسكندریة،عبد ا )١(

  .٢٦٣ص    
  .٩١مصدر سابق ، ص ،علم االشكال االرضیة عبد االلھ رزوقي كربل ، )٢(
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الفواص@@ل ع@@ن وج@@ود  فض@@الً  عل@@ى الحج@@ر الجی@@ري وص@@خور المتبخ@@رات ف@@ي ذل@@ك الوق@@ت ةالحاوی@@

   :ة عملیات ھيوتضم التجویة الكیماویة عدَّ  على نشاط ھذه العملیة توالشقوق التي ساعد

  :)Solution(  عملیة اإلذابة ١-٢-٢-٤

تعتم@د . )١(االمط@ار ون@ة للص@خور أم@ا ف@ي المی@اه الجوفی@ة او می@اهادن المكوھي عملیة ذوبان المع      

على قابلیة ال@ذرات الص@خریة عل@ى مر فوق سطوح الذرات وكذلك الذوبان على كمیة المیاه التي ت عملیة

  ملح  (فمثال كلورید الصودیوم .الذوبان

ى موجوداً ف@ي القش@رة األرض@یة نھ الیبقللذوبان في الماء النقي ولذلك فأ یكون ذا قابلیة عالیة)  الطعام

داخل الصخر مما یقلل  مالح یترتب علیھ تكوین فراغاتن ذوبان ھذه االإذ إ ، )٢(إال في المناطق الجافة 

من تماسكھ ویجعلھ اكثر تعرضا للتفكك والتفتت ویمكن مالحظة ذلك في بعض صخور منطق@ة الدراس@ة 

  ).١٠(صورة  ،التي تظھر علیھا عملیة الذوبان ھذه 

                                                             Carbonationعملیة التكربن  ٢- ٢- ٢ -٤
تحول بعض المع@ادن الص@خریة مث@ل الجی@ر والص@ودا والبوت@اس وغیرھ@ا م@ن االكاس@ید  ویقصد بھ    

ھ@ذا ع@ادة عن@دما  ، ویح@دث )٣(القاعدیة إلى كاربونات بوساطة حامض الكاربونیك في الماء أو في الھواء

تحمل االمطار عند سقوطھا بعض ثاني اوكسید الكاربون من الھواء فتتحول الى حامض كربوني مخفف 

ج@دا  وم@ع ذل@@ك یس@تطیع ان یح@@ول كربون@ات الكالس@@یوم ال@ى بیكربون@@ات قابل@ة لل@@ذوبان ف@ي الم@@اء كم@ا ف@@ي 

  :المعادلتین التالیتین

  

                                                                               H2O→ H2CO3 2 + Co  

CaCO3  + H2CO3 →Ca(HCO3)2                                                                  

یعم@@ل ح@@امض الكاربونی@@ك عل@@ى ذوب@@ان وارتش@@اح الص@@خور الجیری@@ة ،الس@@یما عن@@د تخلل@@ھ الش@@قوق 

ویمك@ن مالحظ@ة ذل@ك ف@ي منطق@ة الدراس@ة . )٤(لفج@وات والكھ@وفوالفواصل فانھ ی@ؤدي ال@ى تك@وین ا

  . الجیریة فیھالصخور وجود متاز بالذي یالفرات تكوین  ضمن

  

                                           
  .١٩٠مصدر سابق ، صالجیومورفولوجي ، عدنان باقر النقاش ومھدي محمد الصحاف ،  )١(
  .٩١، صااللھ رزوقي كربل ،علم االشكال االرضیة ، مصدر سابقعبد  )٢(
  .٩٣مصدر سابق ، ص، علم االشكال االرضیة  عبد االلة رزوقي كربل، )٣(
  .١٨٦مصدر سابق ، ص الجیومورفولوجي ، عدنان باقر النقاش ومھدي محمد الصحاف ، )٤(
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        في منطقة الدراسة اإلذابة على الصخور عملیة) ١٠(صورة                                

  

  ٤/٥/٢٠١٢ التقطت بتاریخ

  

  : Hydrationعملیة التمیؤ   ٣-٢-٢-٤

لى تم@ددھا وزی@ادة حج@م للماء أو لبخاره من الجو مما یؤدي إمتصاص بعض المعادن ویقصد بھ إ        

وخیر مثال على ذلك ھ@و  . )١(ویؤدي ذلك بالتالي الى حدوث ضغوط اضافیة في داخل الصخر بلوراتھا ،

بع@د ترطیب@ھ ال@ى الج@بس كم@ا ف@ي المعادل@ة ) لس@یومكبریت@ات الكا(مایحدث عن تحول مع@دن االنھای@درایت 

  :التالیة

CaSO4  +     2H2O    →    CaSO4.2H2O                                           

نھای@درایت  ال@ذي یع@د حتواء بع@ض التكوین@ات عل@ى مع@دن األویظھر الجبس  في منطقة الدراسة نتیجة ال

 ً فإن عملیة التمیؤ تعم@ل عل@ى تح@ول اكاس@ید الحدی@د ال@ى ھیدروكس@ید  وكذلك .من نواتج ھذه العملیة  ناتجا

  .الحدید ، لذا فغن المعادن  المتموئة تكون اقل مقاومة لعملیات التعریة من المعادن االصلیة

  :Oxidation ةكسداألعملیة  ٤-٢-٢-٤

س@ھولة م@ع الحدی@د ، فاألوكس@جین یتح@د بویقصد بھا اتحاد األوكس@جین  م@ع العناص@ر أو المركب@ات        

  : لینتج أوكسید الحدید ذي اللون األحمر المسمى الھیماتایت كما في المعادلة اآلتیة 

  
                                           

  .٢٦٩مصدر سابق ، ص،  رضالجغرافیة الطبیعیة اشكال سطح االعبد العزیز طریح شرف ،  )١(
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4Fe+3 O2          →      Fe2O3  

ویمك@@ن أن تح@@دث األكس@@دة ف@@ي . المس@@مى اللیمونای@@ت  وق@@د ین@@تج عن@@ھ ھیدروكس@@ید الحدی@@د المص@@فر

ھكذا فإن المعادن المؤكس@دة ع@ادة م@اتكون  )١(بعد تحرر الحدید عن طریق اإلذابة الصخور الكلسیة

اقل واضعف مقاومة م@ن المع@ادن االص@لیة مم@ا یجع@ل ھ@ذه العملی@ة ذات اھمی@ة كبی@رة ف@ي التجوی@ة 

غالب@@ا ماتتض@@من عملی@@ة االكس@@دة م@@وت بع@@ض الم@@واد العض@@ویة وتحللھ@@ا و،  )٢(وتفت@@ت الص@@خور

لعملیات ھي التي تعم@ل عل@ى تك@وین واختالطھا ببعض المعادن الموجودة في قشرة االرض وھذه ا

تح@@دث ھ@@ذه العملی@@ة ف@@ي المنطق@@ة ض@@من التكوین@@ات الص@@خریة الظ@@اھرة عل@@ى الس@@طح  .)٣(الترب@@ة

  ).١١(والمتمثلة بتكویني الدمام والفرات ، صورة 

  عملیة االكسدة في صخور منطقة الدراسة)١١(صورة                               

  
  ٤/٥/٢٠١٢/التقطت بتاریخ

  

  

                                           
 .٩٨مصدر سابق ،صاالشكال االرضیة في حوض وادي عامج ، رحیم عبد ثامر العبدان ، )١(
  .٦٦محمد صبري محسوب ، جیومورفیة االشكال االرضیة ، مصدر سابق ،  ص )٢(
  لتوزیع ، القاھرة ، محمد صبري محسوب ومحمود دیاب راضي ، العملیات الجیومورفولوجیة ، دار الثقافة للنشر وا )٣(

  .١٨، ص١٩٨٩    
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  :الكائنات الحیة الكیمیاویة بفعل تجویةال٥-٢-٢-٤

ً واضح اً الكائنات الحیة دور تلعب  ً ومھم ا تحت@اج الی@ھ  النبات@ات م@ا تأخذذ إ ، في التجویة الكیمیاویة ا

ا كم@ .وتعطیھا بعض عناصرھا العضویة من ناحیة اخ@رى من ناحیة من امالح من التربة ومن الصخور

العض@@ویة  حم@@اضة البكتری@@ا ت@@ؤدي ال@@ى تك@@ون بع@@ض األان البقای@@ا النباتی@@ة الت@@ي تتحل@@ل ف@@ي الترب@@ة بواس@@ط

نھ@ا فإكسید الكربون وقلیل من النشادر وحامض النتریك، وعندما تختلط ھذه المواد بالماء ووبعض ثاني ا

،كم@@ا انھ@@ا  )١(اللیمونی@تف@ي الم@@اء الع@ادي مث@@ل  عل@@ى اذاب@ة بع@@ض العناص@ر المعدنی@@ة الت@ي الت@@ذوبتس@اعد 

ھا بدور تستطیع  جدیدة  یتخلف عنھا مواد رسوبیةتتفاعل مع المواد الالحمة لبعض الصخور الرسوبیة ف

فیظھ@ر م@ن خ@الل  ما دور الحیوانات في التجویة الكیمیاویةأ . )٢(رضیةان تتفاعل مع بعض المكونات األ

 ً ت@ؤثر  ین@تج عنھ@ا م@ن عملی@ات تحل@ل كیمی@اويز وما عملیات االفرا قیامھا بوظائفھا المختلفة ، وخصوصا

كثی@ر م@@ن عملی@@ات جس@@اد الحیوان@ات بع@@د موتھ@ا ی@@ؤدي ال@ى ح@@دوث كم@@ا إن تحل@ل أ. ب@دورھا ف@@ي الص@خور

اذ وتتمثل ھذه التجویة في مناطق الفیضات وبطون االودیة ومناطق تخ@زین المی@اه  .)٣(التجویة الكیمیاویة

  .كذلك تعد مناطق لرعي الحیوانات  ، تنتشر فیھا النباتات بشكل كثیف

  السطحیة االرضیة الناتجة عن فعل المیاه األشكال ٣-٤

تعمل االمطار والمیاه الجاریة عل@ى تعری@ة س@طح االرض وبش@كل متب@این م@ن مك@ان الخ@ر   

على كمیة االمط@ار الس@اقطة والمی@اه الجاری@ة ون@وع التكوین@ات الس@طحیة وحج@م الرواس@ب  اعتماداً 

ونظرا لما تتسم بھ منطقة الدراسة  ، )٤(التي تحملھا المیاه الجاریة فضال عن نوع االنحداروالمفتتات 

انعك@اس للعص@ور اال ھي م@افي الوقت الحالي فان اغلب االشكال االرضیة الموجودة فیھا من مناخ جاف 

  .عدة اشكال منھاالمائیة التعریة  الرباعي وتتضمن ة  والمتمثلة بالزمنالمطیرة السابق

 )Raindrops Erosion(تعریة قطرات المطر -أ
مد معدل تعری@ة او تن@اثر یعتو .یقصد بھا تفكك ونقل التربة الناجم عن فعل ضربات قطرات المطر       

 عامل قدرة االمط@ارمع بعضھا وتتمثل ھذه العوامل ب قطرات المطر على مجموعة من العوامل المتداخلة

 من ناحیة التفكك والتناثر والنق@ل بتھا لقوة ضربات قطرات المطركعامل حت وعامل التربة ومدى استجا

او مس@@انداً لم@@دى مقاوم@@ة الترب@@ة عل@@ى ) االمط@@ار(ال@@ذي یك@@ون ام@@ا مس@@اعداً لعام@@ل الح@@ت  وعام@@ل  الس@@طح

                                           
  .٢٦٤-٢٦٣مصدر سابق ، ص،  الجغرافیة الطبیعیة اشكال سطح االرضعبد العزیز طریح شرف ،  )١(
  .١٤١، ص ١٩٩٦اشكال الصحاري المصورة ،كلیة االداب ،جامعة االسكندریة ، محمد مجدي تراب، )٢(
  .٢٦٤-٢٦٣مصدر نفسة ، ص، ال ل سطح االرضالجغرافیة الطبیعیة اشكاعبد العزیز طریح شرف ،  )٣(
    .٣٠٣ص ، ٢٠١٢، جامعة االنبار ، علم شكل االرض التطبیقي ،خلف حسین الدلیمي  )٤(
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الساقطة على الح@وض بح@دوث ھ@ذا الن@وع م@ن  القویةمطر الزخات وتسھم .)١(الصمود امام عوامل الحت

تربة رملیة األودیة ، خاصة وأنھا تتمیز  ب ط منھا على سفوح  المنحدرات وحافاتالتعریة وخاصة مایسق

ل@ذا ف@ان جمی@ع ھ@ذه العوام@ل جعلتھ@ا ، انعدام الغطاء النب@اتي فیھ@ا جافة وغیر متماسكة فضال عن مزیجیة 

  .غیرھا لعوامل الحت والتعریة  استجابة من أكثر
  
  )Sheet Erosion ( التعریة الصفائحیة أو الغطائیة -ب

وتح@دث . س@طح االرضمساحة معینة من التربة عند تعني االزالة المتجانسة جداً لطبقة رقیقة من    

النب@@اتي بس@@بب تس@@اقط قط@@رات عملی@@ة التعری@@ة الص@@فائحیة عن@@دما تفق@@د الترب@@ة غطاءھ@@ا االرض@@ي والس@@یما 

ناثرھ@@ا وم@@ن ث@@م الت@@ي تض@@رب بق@@وة س@@طح االرض فتعم@@ل عل@@ى تط@@ایر ذرات الترب@@ة وتبعثرھ@@ا وت المط@@ر

یة عن@دما یك@ون إنح@دار تح@دث التعری@ة الص@فائح.  )٢(في عملی@ات الجری@ان الص@فائحي  جریانھا وانسیابھا

 فتزال طبقة رقیقة من الترب@ة بش@كل كتل@ة م@ن مكاش@ف تك@وین ال@دمام والف@رات الت@ي تمت@از األرض بطيء

اق@دام عن@د طق الھض@اب وال@تالل ووالرملیة كما تظھر فوق من@اطق تقس@یم المی@اه ومن@اة الجیری ھارصخوب

  .لمنحدراتا

  )Rill Erosion  (تعریة المسیالت المائیة -ج
تعمل میاه األمطار الغزیرة الس@اقطة ف@وق المنح@درات والس@یما ذات االنح@دار الش@دید او المتوس@ط         

  .  )٣(على نقل المواد المفككة من أعلى المنحدر إلى أسفلھ بدون فصل حبیباتھا

تك@ون تفین@تج عنھ@ا زی@ادة س@رعة الجری@ان وم@ن ث@م  ثناء كل عاصفة مط@ر غزی@رة  ،أ ذه المسیالتھ تنشأ

،واھ@م م@ایمیز ھ@ذا وض@یقة  وقص@یرة ومتوازی@ة تزی@د م@ن ق@درة المی@اه عل@ى التعری@ة  بدائیة صغیرة مجارٍ 

النب@ات  النوع من الجریان الس@طحي عظ@م نش@اطھ ف@ي تعری@ة الترب@ة ف@ي المن@اطق الفقی@رة او الج@رداء م@ن

  .)١٢(، یالحظ صورة الطبیعي

  

  )Gullies Erosion( )یةولالجد(األخدودیة التعریة -د
، حص@یلة المس@یالت المائی@ة الت@ي حف@رت مج@اري مائی@ة  تمثل اخادی@د التعری@ة ف@ي منطق@ة الدراس@ة        

مط@@ار عمیق@@ة ومتوازی@@ة م@@ع بعض@@ھا ال@@بعض والمنتش@@رة عن@@د س@@فوح المنح@@درات الص@@خریة ، إذ تعم@@ل اال

سیما تلك التي تكون على شكل زخ@ات قوی@ة دوراً رئیس@اً ف@ي تك@وین ھ@ذه الظ@اھرة الالساقطة في المنطقة 
                                           

  .٤،ص٢٠٠١العدد الثاني ،  –مجلة الجامعة اإلسالمیة المجلد التاسع صبري محمد التوم، تعریة قطرات المطر،  )١(
  ریة المطریة لسفوح تالل حمرین بأستخدام تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة ، مجلة رحیم حمید عبد ثامر العبدان ، التع )٢(

  .٣٢٨، ص ٢٠٠٨،   ٨١كلیة اآلداب ، العدد      
  .١٦٥، ص٢٠٠٧مھا قحطان جبار السامرائي، حوض تغذیة نھر باسرة ، كلیة االداب ، جامعة بغداد ، )٣(
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الرواس@ب والفت@ات الص@خري باتج@اه  لعامل االنح@دار، مم@ا ی@ؤدي ال@ى نق@لتبعاً  األرضالتي تمزق سطح 

ھ@@@ذه المن@@@اطق  المن@@@اطق المنخفض@@@ة واھ@@@م م@@@ایمیز ھ@@@ذا الن@@@وع م@@@ن االخادی@@@د عظ@@@م نش@@@اطھا ف@@@ي تعری@@@ة

ش@@كال ف@@ي منطق@@ة الدراس@@ة عن@@د وتظھ@@ر ھ@@ذه اال. الس@@یما وانھ@@ا خالی@@ة م@@ن النب@@ات الطبیع@@ي) المنح@@درات(

  .واكتاف االودیة المنحدرات

   المسیالت المائیة تعریة) ١٢(صورة                                         

  
  ٤/٥/٢٠١٢/التقطت بتاریخ

    -:اشكال ارضیة تعرویة  ١-٣-٤

  : أن األشكال األرضیة الناتجة عن التعریة المائیة تشمل مایاتي 

   ):Valleys(الودیان ١-١-٣-٤
  

خ@الل التي تكون@ت  تعریةتعد شبكة االودیة المنتشرة في منطقة الدراسة من ابرز نواتج عملیات ال        

ویعم@ل الجری@ان ال@وقتي  ،)العص@ر المطی@ر(لك الفت@رة ظروف مناخیة مطیرة ، إذ تشكلت معالمھا خالل ت

تتك@@ون االودی@@ة الثانوی@@ة  وبض@@منھا ال@@وادي .الش@@بكة وزی@@ادة مراتبھ@@ا واعماقھ@@ا الح@@الي عل@@ى تط@@ویر ھ@@ذه

اتس@اعا وعمق@ا  األودی@ةا ال@بعض وت@زداد تل@ك الرئیسي من التقاء عدد من الج@داول والمس@یالت م@ع بعض@ھ

لفترة طویلة من الجفاف دور كبی@ر  األودیةوقد یكون تعرض ، یة من المیاه الطاقة االستیعاب كلما ازدادت
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الس@@طحیة  تفك@ك مكون@@ات الص@خور إل@@ىتجوی@@ة الت@ي ت@ؤدي ف@ي تعمیقھ@ا وتوس@@عھا بس@بب نش@@اط عملی@ات ال

  .في القاع والضفاف فتسھل عملیة تعریتھا عند تعرضھا للسیول الموجودة 

  ) (River meandersلثنیات النھریةا٢-١-٣-٤
ھي ثنیات او تقوسات تحدث في المجرى النھري ، بسبب وجود احد العوامل المؤدیة الى تكوینھا         

وكمی@ة التص@ریف وم@دى انتظام@ھ فض@ال ع@ن وكمیة الرواسب وتنوع احجامھا والمتمثلة بسرعة الجریان 

ي وقت مبكر من فترات وتنشأ ھذه الثنیات ف.)١(خاللھا النھرمن اختالف التكوینات الصخریة التي یجري 

ان االنحدارات الخفیف@ة وقل@ة النحت عكس ماھو شائع من كونھا تحدث عندما یتوقف النھر عن التعمیق،و

وی@زداد حج@م الثنی@ات بواس@طة النح@ت ف@ي . تعم@ل عل@ى تك@ون الثنی@ات النھری@ة ھي االخ@رى حمولة القاع 

وادي ابو طالح بانثناءات بسیطة وذل@ك  یتمیز حوض و،  )٢(في الجانب المحدب واإلرسابجانبھا المقعر 

  .في بدایة تطورھا الزالت وإنھا )١,٠٣(یتضح من خالل معامل االنثناء الذي بلغ 

  )Ridges  Rocky ( الحافات الصخریة ٣-١-٣-٤

متداد تزی@د درج@ة انح@دارھا ع@ن المس@توى األفق@ي أسیة اوشبھ رأسیة األو ھي عبارة عن سطوح ر       

بع@د إن قام@ت  مج@اري األودی@ة  تكون@ت ھ@ذه الحاف@ات الص@خریة.)٣(درجة) ٤٠(ثر مناألرض بأك  لسطح

 التعری@ة الجانبی@ة والرأس@یة وقد تعرضت ھ@ذه الج@روف لعملی@ات طریقھا  في التكوینات الصخریة ،بشق 

  سمكوكلما زاد  المستمرة والتي أثرت في الطبقات الفتاتیة الھشة، لمیاه الجاریة والتعریة الھوائیةا بفعل

،حی@@ث ین@@تج ع@@ن ذل@@ك الح@@ت مفتت@@ات ص@@خریة الطبق@@ات الص@@لبة ازداد ارتف@@اع الحاف@@ة الص@@خریة وبالعكس

تصبح معدة للنقل بواسطة الجریان المائي السطحي ف@ي حال@ة س@قوط األمط@ار إذ  ،مختلفة الشكل والحجم 

بحس@ب طبیع@ة  الحاف@ات الص@خریة ف@ي منطق@ة الدراس@ة وذل@ك ویختل@ف ارتف@اع  ، أو ھبوب الریاح القویة

، وتتمثل الحافات في منطقة الدراس@ة ب@التالل المنف@ردة الت@ي تع@رف وشدة عملیات التعریةالصخور ونوع 

  .مثل كارة الذیب وكارة الوعروكارة ودیجان  )بالكارات(

  )Mesa(یة الموائد الصحراو ٤-١-٣-٤
طوح ذات جوانب ش@دیدة عبارة عن تالل مستویة الس ھي  ،)الكارات (أو)المیزا( ویطلق علیھا أیضا

وقد اقتطعت ھذه االشكال م@ن الھض@اب بفع@ل ، االنحدار تغطیھا طبقة صخریة صلبة تحمیھا من التعریة 

ت@@رات فنش@@اط عملی@@ات النح@@ت بواس@@طة المی@@اه الس@@طحیة الجاری@@ة الت@@ي تعرض@@ت لھ@@ا المنطق@@ة خ@@الل ال

                                           
  .٢١٩مصدر سابق ، ص التون كوبري، ھیدروجیومورفولوجیة حوض ابتسام احمد جاسم ، )١(
  .٨٩، ص١٩٩٦محمد صبري محسوب ،الجغرافیة الطبیعیة اسس ومفاھیم ، كلیة االداب ، جامعة القاھرة ، )٢(
  .٣٤٠،ص مصدر سابقاصول الجیومورفولوجیا ، حسن سید ابو العینین ،  )٣(
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وع@دم التج@انس الطبق@ي  لفواص@للة بكثرة الص@دوع واان عملیات الضعف الصخري المتمث اذ، )١(المطیرة

بفع@@ل عملی@@ات التراج@@ع الخلف@@ي للج@@روف والح@@وائط   ھ@@ذه االش@@كال العام@@ل الرئیس@@ي ف@@ي تك@@وینك@@ان 

 ، مستدیرة القمةوالفمنھا المستطیل ،  في منطقة الدراسة  اشكال عدة تتخذ الموائد الصحراویة ،الصخریة

وم@ن ھ@ذه الك@ارات  ،)ك@م١٠(ع@د عنھ@ا بح@دود یة جن@وب قری@ة الرحب@ة والت@ي تباورالموائ@د الص@ح تظھرو

 اللت@ان تقع@ان ف@ي الح@وض االول ،)الوعر ، ودیجان (التي تقع في الحوض الرابع وكارتي ) كارة الذیب(

  ).١٣(صورة 

  

  

  احد الموائد الصخریة) ١٣(صورة                                    

  
  ٤/٥/٢٠١٢/التقطت بتاریخ                                                     

  )( Buttes البیوت ٥-١-٣-٤
نتیج@ة ت@والي  وھو مصطلح یطلق على الموائد الصحراویة حینما تتعرض سطوحھا المعلقة لإلنھی@ار     

ى ض@غط عملیات التقویض السفلي بالمیاه واالكتساح بالریاح،لدرجة التقوى عن@دھا القش@رة الص@خریة عل@

ولكن تراكم المفتتات عند اقدام ھذه التالل یعمل على حمایتھا من عوامل النحت واإلزالة ، فتنھار توازنھا

عند ذلك تتكون أشكاالً أرضیة جدیدة  لبعض الوقت ، حتى تتمكن ھذه العوامل من سحقھا ونقلھا من جدید

  ).١٤(، یالحظ صورة  أو الشواھد الصخریة  تعرف بالتالل الشاھدة

  
                                           

  ام الصور الجویة ، كلیة التربیة ، جامعة منطقة الحبانیة باستخدلمحمد موسى حمادي ، دراسة جیومورفولوجیة  )١(
  .٣٨، ص٢٠٠٥االنبار،     
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  في منطقة الدراسة أحد البیوت) ١٤(صورة                                

  
  ٤/٥/٢٠١٢/التقطت بتاریخ

  

    (Evidence Rocks)الشواھد الصخریة ٦-١-٣-٤
موائ@د للعن@دما تتراج@ع الحاف@ات الص@خریة المكون@ة  وھي كت@ل ص@خریة متباین@ة الص@البة تتك@ون 

حی@@ث تعم@@ل الری@@اح عل@@ى نح@@ت ، س@@واءالتعری@@ة عل@@ى ح@@د لتجوی@@ة واملی@@ات لع نتیج@@ة تعرض@@ھاالص@@خریة 

ل الطبق@ة الص@لبة ي تظ@الطبقات السفلى اللینة بمعدالت اكبر من نحتھا للطبقات الصلبة التي تعلوھا وبالتال

ات وقد  تظھ@ر الش@واھد الص@خریة ایض@ا عل@ى ال@رغم م@ن تج@انس الطبق@ في صورة معلقة الى ان تسقط ،

،وفي ھذه الحالة یعزى وجودھا الى قوة نحت الریاح التي تزداد ف@ي االج@زاء القریب@ة م@ن س@طح االرض 

نتیجة تمكنھا من حمل حبیبات رملیة تستخدمھا كمعاول للنح@ت وتق@ل كمی@ة الرواس@ب ف@ي االج@زاء العلی@ا 

ز أش@كال الش@واھد تتمی@و،  )١(تظھر على شكل اعمدة صخریة بارزة وسط الس@ھول الص@حراویة،وبالتالي 

الصحراویة بالتطور من مظھر آلخ@ر ، تبع@اً لت@أثیر عوام@ل التعری@ة علیھ@ا ، ویتب@این مع@دل تطورھ@ا م@ن 

شكل ألخر بسبب اختالف درجة الصالبة لمكوناتھ@ا وم@دى تأثرھ@ا بأنظم@ة الفواص@ل وك@ذلك م@دى ت@وافر 

ی@@رتبط تواج@@د الش@@واھد  .األخ@@رىالمی@@اه والرطوب@@ة الجوی@@ة ، إل@@ى جان@@ب ش@@دة الری@@اح والظ@@روف المناخی@@ة 

  .األحیان غلبالمنطقة مع المیزا في أفي  الصخریة

  

  
                                           

 .٤٧محمد مجدي تراب ، اشكال الصحاري المصورة ، مصدر سابق، ص )١(
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  اشكال ارضیة ترسیبیة ٢-٣-٤
نتیجة التغیر  احركتھ ةطاق تفقد عندماتحملھ من مفتتات صخریة  المجاري المائیة بترسیب ما تبدأ         

وتتكون  ھا،من حمولت رسب جزءً تو،  لعلى النق ھاتضعف قدرتف،  في اإلنحدار أو السرعة أو التصریف

إنھ@@ا تمث@@ل حی@@ث المائی@@ة عل@@ى إمت@@داد ح@@واف قن@@اة المج@@رى وقیع@@ان ال@@وادي  ممی@@زة ف@@ي المج@@اري رواس@@ب

عندما تزداد الحمولة النھریة ویص@بح النھ@ر او. األماكن التي تحدث فیھا تغیرات في طاقة المجرى المائي

 الجالمی@دیرس@ب  إذ،  أحجامھ@امن مفتت@ات ص@خریة حس@ب  یحملھ ب مایعلى حملھا فیبدأ بترس غیر قادر

الكبیرة ف@ي بدای@ة المج@رى الم@ائي وم@ن ث@م المتوس@طة الحج@م وف@ي نھای@ة المج@رى ی@تم ترس@یب  واألحجار

  :ھي الناتجة األشكالالمفتتات الناعمة ومن اھم 

      الفیضات   ١-٢-٣-٤
تتجمع فیھا میاه السیول المنحدرة م@ن االراض@ي المرتفع@ة ذات انحدار قلیل  اراضي منخفضةي ھ        

وتك@@ون ذات ترب@@ة مزیجی@@ة غرینی@@ة غنی@@ة ب@@المواد الكلس@@یة تنم@@و فوقھ@@ا االعش@@اب بش@@كل  ، المج@@اورة لھ@@ا

ویع@@د انتش@@ار .بع@@ض الفیض@@ات تخترقھ@@ا الودی@@ان وال@@بعض االخ@@ر تمث@@ل نھای@@ة تل@@ك الودی@@ان  . )١(كثی@@ف

ویمك@ن اس@تغالل ،  لعوامل التي تؤدي الى التقلیل من خطر الفیض@انالفیضات ضمن حوض الوادي احد ا

تتكون ترس@باتھا م@ن الط@ین والرم@ل وبع@ض الحص@ى  اذلزراعة الحبوب والسیما القمح والشعیر ، تربتھا

غیر  أشكاالتتخذ الفیضات في منطقة الدراسة و م  ) ٢,٥-٠,٥( تتباین في سمكھا بینوواالحجار الناعمة 

  .)١٥( یالحظ صورة  ،)، العمیة، الشفلحیة، الطلحات یرة دام الغرانیج ، ام س(بفیضة ل منتظمة تتمث

  ) Valley floor deposits( رواسب قاع الوادي ٢-٢-٣-٤
مختلفة األحجام واألشكال تنتشر في قیعان األودیة ،وتتأثر  وھي عبارة عن رواسب صخریة فتاتیة  

شكل الوادي ودرجة االنحدار وطبیعة ونوعیة الصخور وكثافة كمیة الرواسب ونوعیتھا بعدة عوامل منھا 

  .النبات الطبیعي وكمیة المیاه الجاریة وسرعتھا

تحمل المی@اه الجاری@ة الرواس@ب معھ@ا كالجالمی@د والحص@ى وقط@ع الص@خور المھش@مة ث@م تب@دأ بترس@یبھا و

الم@واد الص@خریة  عندما تتناقص سرعتھا وتصبح غیر قادرة على حم@ل ھ@ذه الرواس@ب ، اذ نج@د ترس@ب

الثقیلة عند المن@ابع العلی@ا للح@وض ث@م ترس@ب الم@واد األخ@ف ف@األخف وص@والً ال@ى منطق@ة المص@ب الت@ي 

 تأخ@ذیتض@ح ان قط@ع الص@خور ) ١٦(ص@ورة مالحظ@ة  عندھا المواد الطینی@ة والغرینی@ة ، وعن@دتترسب 

ن مناطق تعریتھا الى مناطق مھذه الرواسب شكالً شبھ دائري وھذا یدل على بعد المسافة التي قطعتھا   

.وتنتشر ھذه الرواسب في قیعان االودیة الثانویة وقاع الوادي الرئیسي، ترسبھا   

                                           
  نافع ناصر القصاب ، المسرح الجغرافي لمنطقة الھضبة الغربیة من العراق ومؤھالتھ التنمویة ، مجلة الجمعیة  )١(

  .٥٨، ص ١٩٨٦لمجلد الثامن عشر ، بغداد ، الجغرافیة العراقیة ، ا    
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  ات في منطقة الدراسةفیضاحدى ال)١٥(صورة                            
  

                              
  ٤/٥/٢٠١٢ /التقطت بتاریخ

رواسب قیعان الوادي الرئیسي )١٦( صورة  

 
  ١٢/٤/٢٠١٢ /التقطت بتاریخ                                                        
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  المیاه الجوفیة فعل األرضیة الناتجة عن  شكالاأل ٤-٤
في الطبقات الصخریة تحت سطح االرض في وسط نفاذي یص@لح لتجمی@ع  ي تتكونوھي المیاه الت        

المیاه بكمیات وافرة نتیجة عملیات التسرب لمیاه االمطار والمجاري المائی@ة والفیض@انات ال@ى داخ@ل تل@ك 

 الطبیعي التدفق خالل من أو التصریف وأنفاق الطبقات ویمكن الحصول علیھا من خالل حفر ابار الضخ

  :ومن اھم االشكال الناتجة عنھا  .  )١( والینابیع النز طریق عن االرض طحس إلى

     Sebkhaاخالسب ١-٤-٤

مس@توى  تذب@ذبب تت@أثرمنخفض@ات ص@حراویة مس@طحة  إلىیشیر  األصلالسبخة مصطلح عربي  

ترسب على لت الذائبة ، األمالحبالمیاه حینما یرتفع ھذا المستوى حامال معھ بعض  فتمتلئالماء الباطني ، 

 اإلرس@اباتالس@باخ م@ن  أراض@ي، وتتك@ون معظ@م السطح خالل فصل الجفاف مش@كلھ طبق@ة ملحی@ة ص@لبة 

 طبقة بأنھا ملحیةالقشرة وتتصف ال . )٢(المسطح القلوي أحیانا، لذا یطلق علیھا  باألمالحالطینیة المشبعة 

عد على تصلب الرواسب في فصل عمل كمادة الصقة تساوت غیر نفاذة تحد من نمو النباتات بیضاء اللون

حس@ب الظ@روف الداخلی@ة والخارجی@ة الم@ؤثرة ف@ي تك@وین الس@بخة  األمالحویتفاوت سمك طبقة ،  الجفاف

ودرجة ملوح@ة الس@بخة وعم@ق  األمطاراختالف درجة الحرارة والرطوبة ومعدل سقوط  أھمھاوالتي من 

تغاللھا وذل@ك لق@رب مس@توى الم@اء الج@وفي وتتسم السباخ بصعوبة اس@ .)٣(مستوى  منسوب المیاه الجوفیة

منھا  ،كما یصعب اجتیازھا م@ن قب@ل االف@راد او المركب@ات ،ل@ذا یك@اد یختف@ي االس@تغالل البش@ري ف@ي ھ@ذه 

المی@اه الجوفی@ة  أن إذالش@رقیة م@ن منطق@ة الدراس@ة الش@مالیة  األجزاءالسباخ في  أراضيتظھر و ،المناطق

  .االحتفاظ بالمیاه  التي تتمیز بقدرتھا على الترب الطینیةعن توفر  فضالتكون قریبة من السطح 

  Sipring العیون ٢-٤-٤

 بصورة طبیعیة نتیجة لعوامل الحت المختلفة ،  األرضوھي میاه جوفیة متجمعة تبثق فوق سطح        

 األرضخ@روج المی@اه الجوفی@ة لس@طح  ویك@ون . األرض@یةاو نتیجة الص@دوع الت@ي تص@یب س@طح القش@رة 

  )٤(جریان مائي ضعیف او قوي حسب كثافة ومستوى الماء الجوفيضمن 
عل@ى الش@قوق  بوجود طبقات من الحجر الجی@ري واحت@واء ھ@ذه الص@خوراالرضیة یرتبط وجود األشكال 

 )االیوس@ین االس@فل(، ویتمثل الحجر الجیري في تك@وین ال@دمام  والفواصل فضالً عن وفرة المیاه الجوفیة

                                           
  االصناف النباتیة في حوض وادي /حسن ابو سمور ، النمط العام لتوزیع الخصائص المورفومتریة لبعض االنواع   )١(

  .٣١٩-٣٠١، ص٢، العدد ٢راسون ،  الجامعة االردنیة مجلة دراسات ،المجلد      
  .٢٤٤ صمصدر سابق ،رة ، اشكال الصحاري المصومحمد مجدي تراب ،  )٢(
  مجلة جامعة  ،بن ابراھیم المھیب ، التربة السبخة في المملكة العربیة السعودیة خواصھا وطرق معالجتھاعبد هللا  )٣(

  .٣٠، ص  ٢العدد ،  ١٤ جلدالعلوم الھندسیة، م، كلیة الملك عبد العزیز    
 .١٨٢، ص١، ط١٩٩٩ائیة ، عمان ،محسن ابو سمور ، وحامد الخطیب ، ، جغرافیة الموارد ال )٤(
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وتق@ع العی@ون ف@ي االج@زاء الش@مالیة الش@رقیة م@ن منطق@ة الدراس@ة  ، )١()ایوس@ینعصر الم(وتكوین الفرات

وھذه العیون ھي امتدادا للعیون المائیة الممت@دة ب@ین الس@ماوة ) ودیجان الرحبة ،الرویس ،(وتتمثل بعیون 

  .وكبیسة والتي تتماشى مع االمتداد الخطي لفالق ابو جیر

  لریاحالناتجة عن فعل ا األرضیة شكالاأل ٥-٤
دوراً رئیسیاً ف@ي تش@كیل س@طح االرض ف@ي المن@اطق الجاف@ة یف@وق بكثی@ر ذل@ك ال@دور تلعب الریاح        

ف@ي التعری@ة ع@ن طری@ق عملیت@ین یص@عب تحدی@د ایھم@ا الریاح تسھم و، ذي تقوم بھ في المناطق الرطبة ال

  او) الذرو ( یھا اسم عل وھي التي اطلق،   Deflationعملیة االكتساح :  أوالھما، اقوى تاثیراً 

ق الحص@ى م@ن مك@ان ال@ى ئوتعمل على حمل ودفع المفتتات الصخریة من غب@ار ورم@ال ودق@ا) التذریة(  

  .اخر

حی@ث تق@وم تل@ك الری@اح المحمل@ة بالمفتت@ات الص@خریة باالنقض@اض ،   Abrasionوالعملیة الثانیة النحت 

وذل@ك اعتم@اداً وصقلھا مخلفة اش@كاالً متع@ددة  الصخور وبریھافتقوم بمسح ، على اشكال السطح المختلفة 

  . )٢(على المقاومة  اوقدرتھر وح وطبیعة الصخاقوة الری على

  شكال ارضیة تعرویة أ ١-٥-٤
       :ومن اشكال التعریة الریحیة في منطقة الدراسة ما یاتي، وتبعا لذلك تنشأ وتتكون اشكال ارضیة جدیدة 

  Desert pavements ) )(یرالسر(الصحراویة  األرصفة ١-١-٥-٤ 
بع@د ان ازیل@ت   واألحج@ارالمستویة المغطاة بالمفتتات الخشنة كالحص@ى  عبارة عن االراضيوھي        

مكوناتھا الحصویة وذلك تبعا لسرعة الریاح اذ كلما   وأشكال أحجاموتتباین  ،)٣(الرمال منھا بفعل الریاح

عالی@ة ل@ذلك یك@ون  ی@ةذبنفاتتمی@ز ارض الس@ریر .م@ل زادت سرعتھا ازدادت طاقتھ@ا عل@ى حم@ل ذرات الر

لذا تعد اراضي السریر ت التي تسقط فیھا زخات مطر قویة  الجریان السطحي فیھا محدوداً اال في الحاال

  . فوق الھضابفي السریر في منطقة الدراسة  انتشار . الغنیة بالمیاة الجوفیة  ضيمن االرا

      ) Depressions Desert(المنخفضات الصحراویة  ٢-١-٥-٤
وھ@@ي منخفض@@ات حوض@@یة مغلق@@ة بالص@@حاري تغ@@ور تح@@ت الس@@طح بض@@عة امت@@ار وحت@@ى مئ@@ات         

  .)٤(االمتار

                                           
  حیرتي الرزازة وساوه واثارھا عاید جاسم الزاملي ، االشكال االرضیة في الحافات المتقطعة للھضبھ الغربیة بین ب )١(

  .١٧٧النشاط البشري ، مصدر سابق ، ص على    
  .٢١،ص١٩٩٧، جامعة االسكندریة ،،كلیة االداب ، جودة حسنین جودة ،الجغرافیة الطبیعیة لصحاري العالم العربي  )٢(
  .٥٩،ص٢٠٠٣الصحراویة بدولة الكویت ، ةرأفت فھمي میساك واخرون ، البیئ )٣(
  .١٨٩مصدر سابق ، صاشكال الصحاري المصورة ، محمد مجدي تراب ،  )٤(
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تنشا وتتكون المنخفضات عندما تنشط الریاح و یصبح بمقدورھا ان تزیل الم@واد المفكك@ة  بفع@ل التجوی@ة 

والنحت التذریة   عملیة ات الصخریة  وتتوالىالمیكانیكیة ، فتعمل الریاح على بري وكشط وتذریة المفتت

تحم@ل الری@اح معھ@ا المفتت@ات الص@غیرة ج@دا ام@ا المفتت@ات فحتى یھبط منسوب تلك البق@اع عم@ا یجاورھ@ا، 

م@واطن لتجم@@ع المی@اه  المنح@@درة م@ن الج@@داول  بع@د ذل@@ك تص@@بحل الخش@نھ فترس@@بھا عن@د اس@@فل المنخفض@ات

لطین والطمي  المحملة بھ  وتحول دون تسرب مایتجمع فیھا م@ن واالودیة  لتغطي ارضیتھا  بطبقة من ا

   .ماء المطر

  الحجارة  سھل ٣-١-٥-٤

س@طحھا  یك@ون . وحت@ى نھای@ة منطق@ة الدراس@ة )م٢٠٠(الحج@ارة عن@د خ@ط االرتف@اع تظھر سھول         

على حمل ذرات  عملت التعریة الریحیة أنبعد وذلك  ، المختلفة األحجامذات  والجالمید باألحجارمغطى 

 ،األمط@ارذات نفاذی@ة عالی@ة لمی@اه وانھ@ا حتف@اظ بالرطوب@ة الا عل@ى تتمیز بعدم قدرتھا تربتھا الخشنة التي 

قل@ة المج@اري بخلوھ@ا م@ن الغط@اء النب@اتي وكم@ا تمت@از  ، تعریتھ@ا بفع@ل الری@احو جفافھ@ا إلى ادى ذلكمما 

  ).١٧( صورة ، فیھا جریانال ملیةالكبیرة التي تعیق ع األحجارالمائیة فیھا وذلك لوجود 

             

  سھول الحجارة)١٧(صورة

  
  ١٢/٤/٢٠١٢ /التقطت بتاریخ
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  اشكال ارضیة ترسیبیة ٢-٥-٤
أو حینما تزید الحمولة المنقولة  تحدث عملیة الترسیب الریحي في حالة ضعف طاقة التیار الھوائي       

تج@د بع@ض الحبیب@ات أو كلھ@ا الق@وة الدافع@ة الس@تكمال رحلتھ@ا   عندئ@ٍذ الو ، لریاح الناقلة لھابالنسبة لشدة ا

  :ھي األشكالمكونة  اشكال جیومورفولوجیة متنوعة، وأھم ھذه )١(تھدأ أو تستقر على السطح فسرعان ما

  )Sand Dunes(الكثبان الرملیة  ١-٢-٥-٤
نتیج@ة لتح@رك الحبیب@ات الجاف@ة أو الترابی@ة غی@ر  تنش@أ كالاألش@تراكمات منتظم@ة  نوھي عبارة ع        

 الس@ائدة الری@اح وتح@دد ،المتماسكة مع بعضھا للتجمع بشكل تالل منف@ردة أو سالس@ل م@ن ال@تالل الرملی@ة 

تتخذ الكثبان الرملیة أشكاال عدة اعتمادا عل@ى مجموع@ة عوام@ل أھمھ@ا س@رعة . )٢(حركتھا وأنماط أشكالھا

  .اھھا واإلمداد الرملي ودرجة ثبات الریاح التي تعد من أھم ھذه العواملوثبات اتج الریاح

 األكث@رتعد ) البرخان(كثبان الھاللیة ال إن إال، الطولیة والھاللیة تظھر في منطقة الدراسة الكثبان الرملیة 

ة ف@ي اتج@اه بالحرك@ ویب@دأتتك@ون الكثب@ان الھاللی@ة عن@دما یبل@غ الكثی@ب المس@تطیل نس@بة النض@وج  ، انتشاراً 

وب@ذلك . الكثیب اقل مقاومة للریح من وسط الكثیب  أطرافھذه الحركة تكون  أثناءوفي . الریاح السائدة 

الدرجة التي تحقق مقاومة للریح تس@اوي  إلىیمتد طرفا الكثیب في ھیئة جناحین یصل طولھما وتقوسھما 

عل@ى  لظ@البرخ@ان النم@وذجي وال@ذي ی أوعندئٍذ یتكون الكثی@ب الھالل@ي من الكثیب  األوسطمقاومة الجزء 

تترك@ز الكثب@ان الرملی@ة ش@مال ش@رق منطق@ة الدراس@ة .)٣(شكلھ ھذا طالما بقیت الریح تھب في نفس االتجاه

  ).١٨ ( صورة، وتكون بشكل حزام یمتد باتجاه شمال غرب جنوب شرق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٢٥٢مصدر سابق ، صاشكال الصحاري المصورة، محمد  مجدي تراب ،  )١(
  ، ١٩٨٩، حركة الكثبان الھاللیة في الكویت ، الجمعیة الجغرافیة الكویتیة ، یولیو ، جاسم محمد عبد هللا العوضي )٢(

  .٥ص     
  .٢٥٠مصدر سابق، ص ،الجیومورفولوجي قاش ومھدي الصحاف ،عدنان باقر الن )٣(
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  حب@@@@@@@@@ة الكثب@@@@@@@@@ان الرملی@@@@@@@@@ة عن@@@@@@@@@د قری@@@@@@@@@ة الر)  ١٨( ص@@@@@@@@@ورة                     

  
  ٤/٥/٢٠١ /التقطت بتاریخ                                                    

  

  Sand  Shadow )            (الظالل الرملیة  ٢-٢-٥-٤

یشترط ان یكون الع@ائق كبی@ر  رملیة صغیرة تتكون بنظام معین حول عائق ما والوھي تراكمات         

ك@@ن یع@@د وج@@ود ھ@@ذا الع@@ائق ش@@رطا مھم@@ا یك@@ون ص@@خرة ص@@غیرة اونب@@ات عش@@بي، ولج@@م ب@@ل یكف@@ي ان الح

مام@ھ ترس@یب حبیب@ات الرم@ل وتراكمھ@ا اف@ي طری@ق الری@اح ال@ى  ھذا الع@ائق ویؤدي اعتراض ،)١(لتكونھا

عن@د  حیث یكون الھواء راكداً ومع استمرار تراكم الرمال على الج@انبین مع@اً ، یتوق@ف نم@و كوم@ة الرم@ل

ف@ي  تختل@ف التراكم@ات الرملی@ة الت@ي تتجم@ع ح@ول النبات@ات و ،)٢(ھن@ا ظ@ل الرم@ل ھذا الحد ، ویطلق علیھ

ویطل@ق تش@كل ح@ول ن@وع واح@د  م@ن النبات@ات ت أحجامھا ودرجة تطورھا من مكان إلى آخر رغم أنھ@ا ق@د

ھب@وب الری@اح وكمی@ة  إل@ى تغی@رات محلی@ة مرتبط@ة بنظ@امتعود ھذه االختالفات  ،وكلتسمیة النباك  علیھا

نوعی@ة المی@اه الجوفی@ة القریب@ة م@ن س@طح الترب@ة وك@ذلك مورفولوجی@ة النبات@ات والرمال المت@وافرة وعم@ق 

ش@بھ المثل@ث عل@ى ش@كل ی النباكھذه  تكون عادة ماو ،)٣(المنتشرة في المنطقة وعلى أحجام النباك المنفردة

 فیمتد مع اتجاه الری@اح الس@ائدة  مھب الریاح ،أما رأسھالمتساوي الساقین ،قاعدتھ مثبتھ بالنباتات وتقع في 

                                           
  .٢٨٤مصدر سابق ، ص،  الجغرافیة الطبیعیة اشكال سطح االرضعبد العزیز طریح شرف ،  )١(
  .٢٥٤صمصدر سابق ،اشكال الصحاري المصورة ، اب ، محمد مجدي تر )٢(
  .٦٣مصدر سابق، ص، الصحراویة بدولة الكویت  ةالبیئرافت فھمي میساك واخرون ،  )٣(
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 األشكال األرضیة في منطقة الدراسة ...........................................الفصل الرابع  

، )م١,٥(والیزید طولھا ف@ي اغل@ب الح@االت ع@ن  )سم ٥٠(تجاوز ارتفاعھا ، وھي ذات ابعاد صغیرة الی

  .) ١٩(كما في صورة 
  ظاھرة النباك)١٩(صورة                                         

  

  
  ٤/٥/٢٠١٢/ طت بتاریخالتق

  سفي الرمال ٣-٢-٥-٤
منح@@درات ال@@تالل والج@@روف الص@@خریة  س@@فوح عن@@دف@@ي منطق@@ة الدراس@@ة  یتك@@ون س@@في الرم@@ال

تعمل خالل ھذه الحركة  تجعل الریاح تتحرك إلى أعلى ، وبعدما تقل سرعة الریاح اذ ، للریاح المواجھة

تكون فیھا الریاح شدیدة ال تترسب إال كمی@ات تحملھ من رمال ، وفي بعض األماكن التي  ب ماترس على

 ضئیلة من حمولتھا في األجزاء السفلى من المنحدرات ، حیث یصبح الترسیب مركزاً في أعلى المنح@در

     .)٢٠(صورة  ،
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  ي الرمال عند احد الجروف في منطقة الدراسةسف) ٢٠(  صورة                       

  
  ٤/٥/٢٠١٢ /التقطت بتاریخ

  
                           

  )Ripple Marks(موجیة ال عالمات النیم ٤-٢-٥-٤
عن عملیة ترسیب سریعة فوق سطح مستٍو  نشأتصغیرة الحجم التي الالرملیة  األشكالتعد من           

رتفاع وط@ول الموج@ة عل@ى مس@طح كما تعتمد النسبة بین  اال ، نسبیا،یعتمد طول موجتھا على قوة الریاح

وبالنسبة للحافات الرملیة الصغیرة فان حجمھا وطول موجتھا یزدادان بوضوح مع مرور .عرض التموج

التموج@ات  هتنشا ھ@ذو.)١(ویعتمد معدل نموھا على كمیة المواد الخشنة المتوافرة وعلى عملیة القفز.الزمن

 بت@أثیرھ@ا الترس@یب بفع@ل ق@وة الج@ذب ،أي لدقیقة وی@زداد معمن الرمال ا مزیداعندما تستقبل البقع الرملیة 

الكتلة المتراكمة التي تعمل كحاجز یصد الحبیبات التي تحملھ@ا الری@اح وب@ذلك تعل@و البق@ع الرملی@ة بالنس@بة 

تنتش@ر ھ@ذه و. في ھیئة مایسمى بعالمات النیم الموجیة، وینتج عن ذلك تموج سطح الرمل  األخرىللبقع 

النیم تحتوي رم@اال  قمم الموجات المكونة لعالمات أنویالحظ . ة على المسطحات الرملیة العالمات بكثر

تختلف عالمات النیم من .دقیقة ، اما المنخفضات بین الموجات فتحتوي رماال خشنة وعلى حصى صغیر

 )٢(الذي یتوقف على درجة تفاوت احجام حبیبات الرمل وقوة الریاحWave Lengthحیث طول الموجة 

  ).٢١(صورة  ،

  
                                           

  .٢٢٣مصدر سابق ، ص جیومورفولوجیة االشكال االرضیة ، محمد صبري محسوب ، )١(
  .٢٤٥مصدر سابق ، ص،  الجیومورفولوجيعدنان باقر النقاش ومھدي محمد علي الصحاف ،  )٢(
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 األشكال األرضیة في منطقة الدراسة ...........................................الفصل الرابع  

  في منطقة الدراسة وجیةعالمات النیم الم) ٢١(صورة 

  
  ١٢/٤/٢٠١٢ /التقطت بتاریخ

  االشكال االرضیة الناتجة عن فعل االنسان ٦-٤
فولوجی@@@ة م@@@ن خ@@@الل انش@@@طتھ عل@@@ى العملی@@@ات الجیومور الت@@@أثیردور مھ@@@م وواض@@@ح ف@@@ي  نس@@@انلإل        

وعل@@ى م@@دى اس@@تجابة ، عل@@ى كثاف@@ة االس@@تغالل البش@@ري م@@ن جھ@@ة  الت@@أثیرق@@ف م@@دى ھ@@ذا ویتو.المتع@@ددة

تش@كیل مظ@اھر یت@دخل االنس@ان بش@كل مباش@ر وغی@ر مباش@ر ف@ي و .)١(الظاھرات الطبیعیة من جھة اخرى

م@ن  نس@انال الناتجة ع@ن الت@دخل المباش@ر لإلاذ ان االشك، العملیات الجیومورفولوجیةوفي طح االرض س

وذلك بسبب س@رعة تكوینھ@ا فض@ال ع@ن ، دا مالحظتھا وتمییزھا عن االشكال االرضیة الطبیعیة السھل ج

وتتمثل ھ@ذه  )٢(تمییزھا ببعض المظاھر الواضحة التي تجعلھا تختلف بعض الشيء عن االشكال الطبیعیة

الترابی@ة الخزن المائیة وش@ق الط@رق  وأحواضاالشكال بالحفر والمنخفضات الناتجة من عملیات التعدین 

 ، )الثای@@ات(كعالم@@ات لالس@@تدالل عل@@ى الطری@@ق الص@@حیح والت@@ي تس@@مى ب ووض@@ع اك@@وام ترابی@@ة ص@@غیرة

ام@ا االش@كال  ،منھ@ا ف@ي خ@زن المی@اه خ@الل فص@ل الص@یف  لألستفادةوانشاء سدود ترابیة  ،) ٢٢(صورة 

التت@رك نت@ائج ھ@ا لالنس@ان فان@ھ ل@یس م@ن الس@ھل رص@دھا النالناتج@ة ع@ن الت@دخل الغی@ر مباش@ر  االرضیة 

مباشرة على اشكال سطح االرض لكونھا تحدث نتیجة للتغیر البیئي بواسطة تكنولوجیا االنسان وبطریقة 

                                           
  ، ١٩٨٥اغسطس ، ٨٠المجلة الجغرافیة الكویتیة ، العدد االنسان كعامل جیومورفولوجي ، عبد الحمید احمد كلیو، )١(

  .٦ص   
  .١٠المصدر نفسه، ص، االنسان كعامل جیومورفولوجي  عبد الحمید احمد كلیو ، )٢(
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 األشكال األرضیة في منطقة الدراسة ...........................................الفصل الرابع  

 وتكس@@یر وتفتی@@ت )التب@@ویر(واس@@لوب الزراع@@ة المتب@@ع  وتتمث@@ل بعملی@@ات الرع@@ي الج@@ائر ،)١(غی@@ر مقص@@ودة

س@@تغل ف@@ي ص@@ناعة االس@@منت كم@@واد بن@@اء وخاص@@ة ص@@خور الحج@@ر الجی@@ري ال@@ذي یاس@@تغاللھا والص@@خور 

االنش@طة  ك@ل ھ@ذهان ، )٢٣(ص@ورة ، حركة مرور السیارات من والى المقالع بطرق غیر منظمةكذلك و

تح@@ویر س@@طح االرض الخ@@ارجي وتغیی@@ر معالم@@ھ  ت@@ؤدي ال@@ىاالنس@@ان وبش@@كل غی@@ر م@@نظم  الت@@ي یمارس@@ھا

  .یة من التربةالریحیة خاصة الطبقة السطحالمائیة والتعریة  عملیاتعرضھ لتوبالتالي 

  

  احد الثایات الموضوعة على الطریق الترابي)٢٢(صورة                          

  
  

  ١٢/٤/٢٠١٢ /التقطت بتاریخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .١١مصدر سابق ، ص، وجياالنسان كعامل جیومورفول عبد الحمید احمد كلیو ، )١(
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 األشكال األرضیة في منطقة الدراسة ...........................................الفصل الرابع  

  ابو طالح واديمصب  عملیات التعدین عند) ٢٣(صورة 

  
  ١٢/٤/٢٠١٢ /التقطت بتاریخ
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 النشاط البشريب االشكال االرضیة وعالقتھا..........  ....................الفصل الخامس  

  تمھید ١-٥
االس;تفادة  وأوج;ھتھتم الجیومورفولوجیة التطبیقیة بدراسة العالق;ة ب;ین االش;كال الجیومورفولوجی;ة   

حیث تناول ، المخاطر الناجمة عن تدخالت االنسان في تغییر وتیرة العملیات الجیومورفیة  وإبراز منھا 

لم;;وارد ا نش;;اط البش;;ري مث;;لال ھوأوج;;ھ;;ذا الفص;;ل العالق;;ة ب;;ین االش;;كال الجیومورفولوجی;;ة ف;;ي الح;;وض 

 .االمكانیات المتاحة في المنطقة لكشف عنوالتعدین والطرق واالمائیة والزراعة والرعي 

  الموارد المائیة  ٢-٥
تعد المیاه  اثمن الموارد الطبیعیة في المناطق الجافة وشبھ الجاف;ة ، حی;ث انھ;ا ت;تحكم ف;ي وج;ود          

وتح;;دد م;;;دى مالئم;;ة تل;;ك المن;;اطق لالس;;;تغالل  الحی;;وان واالنس;;ان ات ووتوزی;;ع وكثاف;;ة ك;;ل م;;ن النب;;;

الى ن;وعین في منطقة الدراسة وارد المائیة تنقسم المو، والصناعة االقتصادي المتمثل بالزراعة والرعي 

 :رئیسیین

  السطحیةیاه الم ١-٢-٥
منھ;ا  ف;ي من;اطق  تعد االمطار المصدر الرئیس للمیاه السطحیة في منطقة الدراسة ویمكن االف;ادة   

یتجم;;ع منھ;;ا ف;;ي  س;;قوطھا مباش;;رة ع;;ن طری;;ق الجری;;ان الس;;طحي المؤق;;ت ال;;ذي یص;;یب االودی;;ة  وم;;ا

وقد تم احتساب حج;م الجری;ان الس;نوي المتوق;ع ف;ي ح;وض  ،المنخفضات والفیضات واحواض التخزین 

 تفاد الس;كان من;ھاذ یس;  ٣م/ ملی;ار ) ٠,٠٩٦٤٥٤(، والذي بل;غ بنح;و )في الفصل الثاني(وادي ابوطالح 

ال;ى  ما یتسرب منھن فضال ع،  في ري محاصیلھم الزراعیة وسقي حیواناتھم وسد احتیاجاتھم االخرى 

  .باطن االرض والذي یساعد على رفع مستوى المیاه الجوفیة

  

  المیاه الجوفیة٢-٢-٥
الھش;ة ال;ى داخ;ل والت;ي تتغلغ;ل عب;ر طبق;ة الترب;ة س;طح االرض ترشحة م;ن وھي تلك المیاه الم           

)١(تكوینات القشرة االرضیة والتي تصبح فیما بعد خزانات كبیرة للمی;اه الجوفی;ة   ویمك;ن الحص;ول علیھ;ا.

سطح االرض عن طریق ف او من خالل التدفق الطبیعي الى الصر وأنفاقحفر ابار الضخ عن طریق   

.والینابیع  لعیونا  

اذ انھا تمثل المورد المائي الوحید لسكان المنطقة ، الدراسة اھمیة كبیرة في منطقة ذات الجوفیة  تعد المیاه

قص الحاصل في المیاه ـسد النـ، كما انھا تعد میاه مكملة لوخاصة في مواسم الجفاف وقلة سقوط االمطار  

ل على ذلك ـوالدلی،  منطقة الدراسةفي سابقا شرة ـمنت تـكان یة ـالمیاه الجوفغالل ـإن عملیة است، السطحیة 

                                                 
  .١٥١ص حسن ابو سمور ، حامد الخطیب ،جغرافیة  الموارد المائیة ، مصدر سابق ، )١(
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 النشاط البشريب االشكال االرضیة وعالقتھا..........  ....................الفصل الخامس  

مختلفة ولكن تم ردم ھذه اآلبار من قبل الرعاة  ألغراضالتي كانت تستخدم  القدیمة االبارالعدید من  جودو

. بعد ھجر المنطقة بسبب الجفاف  

ت دراستھا وتحدیدـاذا تم لـة االستغالل االمثـة في منطقة الدراسـیاه الجوفیـویمكن استثمار واستغالل الم  

.یة لالستعماالت المختلفةمفق المعاییر المحلیة والعالو الخزین الفعلي ومدى صالحیتھا  

ص;احب الق;رار  یع;ین س;لیم بحی;ثالتخط;یط الوبالتالي  فمن الضروري ترشید استعمال المی;اه م;ن خ;الل 

  .صحیحة في التخطیط واالستثمار االمثل للمشاریع المائیةالقرارات العلى اتخاذ 

  الزراعة  ٣-٥
ش;أنھا ف;ي تع;اني المنطقة   وذلك لكون. جود النشاط الزراعي  شكل عام لوتفتقر منطقة الدراسة ب        

كبیر للم;وارد  إھمالن العدید من المناطق الصحراویة االخرى الواقعة ضمن الھضبة الغربیة من ذلك شأ

فعل;ى ال;رغم م;ن  ،میاه االبار ، مما انعكس ذل;ك عل;ى ت;دھور العملی;ات الزراعی;ة فیھ;ا  وباألخصالمائیة 

ومصباتھا  األودیةالمنخفضات والفیضات ومجاري  بأراضيالصالحة للزراعة والمتمثلة  األراضيتوفر 

بأي استثمار اوعنای;ة م;ن قب;ل الجھ;ات المعنی;ة باس;تثناء بع;ض المن;اطق المتمثل;ة بھ;ور  اال انھا لم تحظ، 

 راض;;ياألتبل;;غ مس;;احة ھ;;ذه اذ ،  واستص;;لحت لزراع;;ة المحاص;;یل الحقلی;;ة أراض;;یھص;;لیب ال;;ذي جفف;;ت 

عن;د الواقع;ة الزراعی;ة  األراض;يك;ذلك و، التي تروى من جداول نھ;ر الف;رات و، دونم ) ١٥٠٣(بحدود 

الموجودة في المنطقة  اآلبارالتي تعتمد في ریھا على و ، )١(دونم) ٢٢١٦(مساحتھا قریة الرحبة والبالغة 

 الشتاء لزراعة محص;وليفي فصل ) الفیضات (المنخفضات فضال عن ذلك یستغل البدو الرحل  ترب ، 

عن;د منطق;ة المص;ب ال;رش المح;وري  ةانشاء شبكة من منظومة طریق;كما تم مالحظة ، الحنطة والشعیر

  .)٢٤(صورة،  لزراعة المحاصیل الحقلیة وھذه الطریقة تتالئم وطبیعة المناخ السائد في المنطقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . ٢٠٠٩، ١/ كانون ، األطلس الزراعي  ، شعبة اإلحصاء ، راعة محافظة النجف  مدیریة ز )١(
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 النشاط البشريب االشكال االرضیة وعالقتھا..........  ....................الفصل الخامس  

   ابو طالح واديمصب الري بالرش عند ) ٢٤(صورة                            

  
  ٤/٥/٢٠١٢ /التقطت بتاریخ

  :المحمیة الطبیعیة في حوض وادي ابو طالح ٤-٥
لما تؤدیھ من  وذلك نظراً ، یعد انشاء المحمیات الطبیعیة في البیئات الصحراویة ذات اھمیة كبیرة         

واالنقراض ، خاصة وأن العدید من ھذه االحیاء قد اختفى  الحیاة البریة من التدھوردور في الحفاظ على 

نتیج;;ة لتغی;;ر المن;;اخ والرع;;ي الج;;ائر والص;;ید غی;;ر الم;;نظم والتط;;ور التنم;;وي ف;;ي الزراع;;ة والص;;ناعة 

فضال عن دورھا كمعلم سیاحي یساعد عل;ى نش;اط وبع;ث روح الحی;اة ف;ي تل;ك ، والعمران والمواصالت

  . المناطق

جن;;وب غ;;رب قری;;ة  والواقع;;ة، ) دون;;م ٥٢٠(محمی;;ة الطبیعی;;ة ف;;ي منطق;;ة الدراس;;ة تبل;;غ مس;;احة ال        

محط;;ة لتربی;;ة وإكث;;ار الحی;;اة البری;;ة المھ;;ددة ب;;االنقراض م;;ن نبات;;ات  وتع;;د، ) ك;;م ٦(  الرحب;;ة بح;;دود

اغنام العواسي وغزال الریم والجم;ال العربی;ة االحیاء البریة مثل حیث یوجد فیھا الكثیر من ، وحیوانات 

ص;;ورة ، ) ٢٥,٢٤(ج;;دول ، بط العراق;;ي والباكس;;تاني واالوز العراق;;ي والنع;;ام والطی;;ور والحش;;رات وال;;

)٢٦،  ٢٥.(  

) ٤٥(اذ جمع اكثر من ، كما یوجد في المحمیة مجموعة من النباتات الطبیة والسمیة والرعویة          

  ).٢٦(جدول ، نوع من النباتات السمیة والرعویة لغرض اكثارھا في المحمیة 

المزروع;ة  ھاش;جاربل;غ مجم;وع أ، یوكالبتوس واألث;ل تم زراعة خمس واحات من أشجار القد و         

وك;;ذلك الزراع;;ة المحمی;;ة لمحص;;ول ، نخل;;ة  ٢٧٠وتض;;م واح;;ة النخی;;ل ، أل;;ف ش;;جرة  ٤٥ف;;ي المحمی;;ة 
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ل;;ى تعتم;;د ف;;ي ریھ;;ا عو، دون;;م م;;ن الش;;عیر  ١٥٠فض;;ال ع;;ن زراع;;ة ،الطماط;;ة ف;;ي البی;;وت البالس;;تیكیة 

كما وجد ستة آبار ارتوازی;ة ف;ي ، )  ٢٧(صورة  ،)الري بالتنقیط، الري بالرش (الطرائق الحدیثة للري 

كما س;اعد ت;وفر المی;اه عل;ى ، المحمیة تم تشغیل أربعة آبار منھا مع نصب مضخات علیھا مع المسقفات 

  .منھا اسماك الكارب وجود مسطح مائي یجتذب الطیور المھاجرة ویشجع على تربیة أنواع من األسماك

  الطبیعیة في منطقة الدراسةالحشرات والحیوانات البریة في المحمیة ) ٢٤(جدول                

  

  ت

  

  ةاسم  الحشر 

  

  ت

  

  الحیوان البري 

  

١  

  

  عنكبوت الجمل

  

١  

  

  األرنب البري

  

٢  

  

  الفراشة الملكیة

  

٢  

  

  الخفاش

  

٣  

  

  أنواع مختلفة من الرعاش

  

٣  

  

  الضب الصحراوي

  

٤  

  

  الجنادب المختلفة

  

٤  

  

  الورل

  

٥  

  

  الدعسوق

  

٥  

  

  أفعى الجنینیة

  

٦  

  

  النمل األسود

  

٦  

  

  الصل

  

٧  

  

  أنواع مختلفة من الفراشات والحشرات

  

٧  

  

  أم سلیمان

  

٨  

  

  الضارة والنافعة

  

٨  

  

  العضائة

  

٩  

  

  النحل البري

  

٩  

  

  قوارض مختلفة

  

  

    

١٠  

  

  أبو الحصین

  

  

    

١١  

  

  األصلة

  
  .بیانات غیر منشورة ،٢٠١١، المحمیة الطبیعیة ، النجف محافظة  مدیریة زراعة :المصدر
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  في منطقة الدراسة الطیور البریة في المحمیة الطبیعیة) ٢٥(جدول                  
  

  ت

  

  

  الطیور البریة

  

  ت

  

  

  الطیور البریة

  النورس  ١

  

  كنبر  ١٣

  الكطة  ٢

  

  البوم  ١٤

  

  الوروار  ٣

  

  الصعوة البریة  ١٥

  

  انواع مختلفة من الصقور  ٤

  

  أم سالم  ١٦

  

  الكرسوع  ٥

  

  الحمام  ١٧

  

  الھدھد  ٦

  

  الفختى  ١٨

  

  الرھو  ٧

  

  أنواع مختلفة من العصافیر  ١٩

  

  المالك الحزین  ٨

  

  أنواع مختلفة من البالبل  ٢٠

  

  جحالي  ٩

  

  اإلوز البري  ٢١

  

  عبید الكطة  ١٠

  

  الططوة  ٢٢

  

  الغراب األسود  ١١

  

  الزیطة  ٢٣

  

  انكوضة  ١٢

  

  النعام  ٢٤

  

  

  .بیانات غیر منشورة، ٢٠١١، المحمیة الطبیعیة  ،  محافظة النجفمدیریة زراعة : المصدر
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  البط  واالوز العراقي والبط الباكستاني في المسطح المائي)  ٢٥( صورة                   

  
  ٤/٥/٢٠١٢ /التقطت بتاریخ      

  

  في منطقة الدراسة طائر النعام في المحمیة الطبیعیة)  ٢٦(  صورة                              

  
  

  ١٢/٤/٢٠١٢ /التقطت بتاریخ       
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  الطبیعیة في منطقة الدراسة النباتات الطبیة والرعویة والسمیة في المحمیة)  ٢٦(جدول
       
  ت

  
  اسم النبات

  
  ت

  
  النباتاسم 

  
١  

  
  الشیح

  
٢٠  

  
  فطر

  
٢  

  
  الرغل

  
٢١  

  
  رشاد بري

  
٣  

  
  الكبر

  
٢٢  

  
  تمر صلیب

  
٤  

  
  جعدة

  
٢٣  

  
  شك الجمل

  
٥  

  
  نعیمة

  
٢٤  

  
  سن الكلب

  
٦  

  
  خباز

  
٢٥  

  
  سدر بري

  
٧  

  
  عرف الدیك

  
٢٦  

  
  قلیقان

  
٨  

  
  سلج بري

  
٢٧  

  
  بختري

  
٩  

  
  حمض

  
٢٨  

  
  حلبة

  
١٠  
  

  
  اركیجة

  

  
٢٩  

  
  البین

  
١١  

  
  حرمل

  
٣٠  

  
  روثھ

  
١٢  

  
  رجل الغراب

  
٣١  

  
  كسوب األصفر

  
١٣  

  
  قصب بري

  
٣٢  

  
  ازریجة

  
١٤  

  
  بردي

  
٣٣  

  
  البیردة

  
١٥  

  
  سعد

  
٣٤  

  
  صریمة

  
١٦  

  
  الشوفان

  
٣٥  

  
  كلغان

  
١٧  

  
  حندقوق

  
٣٦  

  
  طلح

  
١٨  

  
  كرط

  
٣٧  

  
  كرفس جبلي

  
١٩  

  
  حنظل

    

                 

  .بیانات غیر منشورة ،٢٠١١،المحمیة الطبیعیة  ، النجف  محافظة مدیریة زراعة: المصدر                   

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 النشاط البشريب االشكال االرضیة وعالقتھا..........  ....................الفصل الخامس  

  في المحمیة الطبیعیة المساحات المزروعة بمحصول الشعیر)٢٧(  صورة            

  

  ٤/٥/٢٠١٢/التقطت بتاریخ

  

لترب;;ة م;;;ن االنج;;;راف وبالت;;الي یمك;;;ن الق;;ول إن وج;;;ود المحمی;;;ات الطبیعی;;ة یس;;;اعد ف;;ي الحف;;;اظ عل;;;ى ا

من التص;حر و اتس;اع رقع;ة األراض;ي المزروع;ة فض;ال ع;ن انھ;ا تمث;ل منطق;ة بھا واألراضي المحیطة 

  . سیاحیة جمیلة

  

  الـــرعي ٥-٥
تع;;د حرف;;ة الرع;;ي م;;ن األنش;;طة المھم;;ة الت;;ي تم;;ارس ف;;ي منطق;;ة الدراس;;ة وتتص;;ف بمحدودی;;ة    

  .طھا على فصل الشتاءقولتي ینحصر سویعزى ذلك لقلة  األمطار الموسمیة ا، انتشارھا 

الش;;یح ( والمعم;;رة منھ;;االنبات;;ات الحولی;;ة ع;;دد م;;ن ف;;ي منطق;;ة الدراس;;ة عل;;ى  تالحیوان;;ارع;;ي عتم;;د ی

واألعش;;اب الطبیعی;;ة ومخلف;;ات األراض;;ي ، ) ٢٨(ص;;ورة ،  )والكیص;;وم والحرم;;ل والع;;اقول والخب;;از

ص;;;ادر المی;;;اه وف;;;ي بط;;;ون االودی;;;ة ی;;;زداد أنتش;;;ارھا ب;;;القرب م;;;ن مو ) الحنط;;;ة والش;;;عیر(الزراعی;;;ة 

     .كمیة األمطار السنویةھا في مناطق الحوض األخرى وفقاً لوالمنخفضات ویتذبذب حجم
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  في منطقة الدراسة نباتات الشیح الرعویة)  ٢٨ (صورة 

  
  ٤/٥/٢٠١٢ /ت بتاریخطالتق

  

بالمرتبة االولى  وتنتشر في  تأتيروة الحیوانیة في منطقة الدراسة إذ تعد تربیة األغنام اھم أنواع الثو

یستثنى ، أتي بعدھا الماعز ویصعب تقدیر عددھا بسبب حركتھا المستمرة ثم ی ، معظم أجزاء الحوض 

اما ،  رأسا) ٩٨٧(والماعز  رأسا )٢٥٦٥(منھا مایعود ملكیتھ الى سكان المنطقة اذ بلغت اعداد االغنام 

وتم میدانیا مالحظة تربیة ،  )١(تتركز جمیعھا عند قریة الرحبة، رأسا ) ٢٤٧(فبلغت أعدادھا  الجمال

تمتاز ھذه األغنام بقدرتھا الكبیرة على تحمل الظروف البیئیة و، أغنام العواسي داخل المحمیة الطبیعیة 

) ٢٩( صورة ، لخشن تعطي كمیة كبیرة من الصوف ا وإنھافضال عن انھا تمتاز بكبر حجمھا ، القاسیة 

  ).٣٠(صورة ، غزال ) ١٩(تربى فیھا  الجمال العربیة وغزال الریم  ویبلغ عددھا  وأیضا، 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢٠١٠شعبة االحصاء ، بیانات غیر منشورة ،  ،مدیریة زراعة النجف  )١(
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  األغنام العواسي في مراعي المحمیة الطبیعیة )٢٩ (صورة                            

  
  ٤/٥/٢٠١٢/التقطت بتاریخ

  

  الطبیعیة لعراقي في مراعي المحمیةاغزال الریم )  ٣٠(  صورة

  
  ٤/٥/٢٠١٢/التقطت بتاریخ 
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تطیع اإلنسـان الـتحكم بهـا ال یسـاذ تتاثر المراعـي فـي منطقـة الدراسـة بعـدة عوامـل  منهـا طبیعیـة    
درجـات الحـرارة وزیـادة كمیـة التبخـر  أي ان قلـة االمطـار السـاقطة وارتفـاع، عـاملي المنـاخ  والتربـة السیما 

كــذلك فــان للتربــة دور فــي كمیــة النباتــات  ، خــالل فصــل الصــیف اثــرت فــي كمیــة ونوعیــة النباتــات الرعویــة 
نتیجــة لتــوفر التــرب الســمیكة الغنیــة بــالمواد ، اذ نجــدها تنتشــر فــي بطــون االودیــة والمنخفضــات ، وتوزیعهــا

بـالرعي الجـائر والغیـر منـتظم واحتطـاب االشـجار  ل البشـري المتمثـلمعدنیة ، ومن العوامل االخرى العامـال
لــذا فالبــد مــن وضــع حلــول ، مــن قبــل البــدو  والــذي یــنعكس علــى النباتــات نفســها وعلــى خصــائص التربــة 

  : مناسبة لهذه المشكالت للحد منها وذلك من خالل
  .صة اثناء فترة نموها توفیر اعالف للحیوانات تعد مكمله او بدیلة للنباتات الرعویة وخا -
  .منع البدو من اقتالع النباتات الرعویة واستخدامها كوقود -
 البیئیة وخاصة  تلالجتھادالنباتات الرعویة المتحملة من خالل زرع اتحسین إنتاجیة المراعي الطبیعیة  -

  .الجفاف
من خالل الحفاظ علیھا وذلك لى النباتات الرعویة في منطقة الدراسة أھمیة المحافظة ع مما سبق یتضحو

  .ھا وتنظیم استغاللھا في عملیة الرعي والجوانب االخرىتوالتوسع في زراع
  

  یطان تاالس ٦-٥
المی;اه ع;د ت اذ ،الم;وارد المائی;ة فیھ;ا قل;ة وذل;ك ل ،نلس;كالمناطق القلیلة ا ىاحد منطقة الدراسة تعد        

ً عیون; كان;تأرب مصادر المیاه س;واء ق االستیطان نجدالمورد االساسي لحیاة السكان ، لذلك  اذ ، آب;اراو  ا

إل;ى العص;ر  یع;ود نش;وءھاتاریخی;ة قدیم;ة  وھ;ي منطق;ةنجد غالبیة سكان المنطقة ھ;م م;ن قری;ة الرحب;ة  

اس;توطن الس;كان فیھ;ا  وق;دغ;زو الق;ادم م;ن الص;حراء الغربی;ة ،نقط;ة مراقب;ة لل تمثل العثماني حیث كانت

ھاجر العدید  ات االخیرة العین في السنووبسبب نفاذ میاه ،  الرحبة كنیة حول عینسوتجمعت الوحدات ال

في تلبیة احتیاج;اتھم  مونیعتمدیتھم غالب ،) نسمة٦٠( ال عددھمیتجاوز  الف اما ماتبقى منھم  ،من سكانھا

خ;الل فص;ل  األمط;اریتجم;ع م;ن می;اه  عل;ى م;او المنطق;ة المنتش;رة ف;ي االرتوازی;ةعلى اآلبار من الماء 

  . الرئیسي الذي یمر بالمنطقة الواديمجرى المنخفضات وفي ء في الشتا

ت;زداد كثاف;ة  األمطار مواسم سقوط وخالل ،ھناك البدو الذین یمتھنون حرفة الرعي  واجد عدد منكما یت

ف;ي ، ام;ا على شكل مس;توطنات غی;ر مس;تقرة ف;ي بط;ون االودی;ة والمنخفض;ات وینتشرون  السكان البدو

م;;ن مص;;ادر المی;;اه  القربم;;ون ب;;ویقیلم;;اء والعش;;ب ا ع;;ن حث;;اؤالء الس;;كان بھ;; فیھ;;اجرفص;;ل الص;;یف 

 .حولھا  یستوطنونو

  موارد االقتصادیةال ٧ -٥
لھ;ا اھمی;ة اقتص;ادیة الت;ي الثروات والخام;ات  المعدنی;ة من  على العدیدتحتوي منطقة الدراسة          

لھ;ا ف;ي ص;ناعات اخ;رى كالص;ناعات فض;ال ع;ن دخوفي سد االحتیاجات المحلیة من الم;واد االنش;ائیة 
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ومن ھذه المعادن م;اھو مكش;وف عل;ى الس;طح ومنھ;ا م;اھو تح;ت الس;طح ف;ي ش;كل ، الھندسیة وغیرھا

   : ة في السمك ، ومن اھم ھذه المواردطبقات ورواسب متباین

   الكلسیة الصخور ١-٧-٥

، اذ یوج;د ض;من تك;ویني  یتوفر حجر الكلس بطبقات سمیكة وبمساحات كبیرة في منطقة الدراسة        

 )١(م ف;;ي تك;;وین الف;;رات) ٧٠(م ف;;ي تك;;وین ال;;دمام ، وال;;ى ) ٢٢٥(یص;;ل س;;مكھ إل;;ى ، الف;;رات وال;;دمام 

والجی;ر، ) بورتالن;دي(وتستخدم ھذه الصخور في ع;دد م;ن الص;ناعات المھم;ة، منھ;ا ص;ناعة االس;منت ،

الس;كر والن;ورة والكاش;ي ، ورصف سكك الحدید  والزجاج واألصباغ وصھر المعادن وصناعة الورق و

  . كما یدخل كمادة أساسیة ذات مواصفات عالیة الجودة في البناء وتغلیف واجھات المباني

  حصى والرملال ٢-٧-٥
بط;ون الودی;ان والت;ي تكون;ت ف;ي تنتشر ھذه الترسبات في معظم ارجاء منطقة الدراسة السیما            

سب في العدید من الصناعات االنش;ائیة ومنھ;ا البل;وك والش;تایكر تدخل ھذه الرواو.  نتیجة التعریة المائیة

واألنابیب الكونكریتیة ، فضالً ع;ن اس;تخدامھ ف;ي البن;اء  ∗والكاشي والموزائیك والبیھارثون والكربستون

  .الجاھز والكتل الكونكریتیة 

ذه الم;واد ب;ان وبسبب الحاجة لھ; ،مخلوطا مع الرمل والطین ویمتاز حصى منطقة الدراسة بكونھ حصى 

ألزال;;ة الش;;وائب ) المق;;الع(تك;;ون نظیف;;ة وخالی;;ة م;;ن االترب;;ة والرم;;ال ل;;ذا فھ;;ي ت;;رتبط بمعام;;ل الغس;;ل 

  .  )٣١(صورة ، المتراكمة او الملتصقة بھا

  األطیان ٣-٧-٥
تمث;;ل االطی;;ان الم;;ادة االولی;;ة ف;;ي ص;;ناعة الط;;ابوق  ، وك;;ذلك ت;;دخل ف;;ي ص;;ناعات اخ;;رى مث;;ل   

االطیان في حوض الوادي ضمن ھذه تتواجد وومواد البناء والزینة ،  واعھ المتعددةاالواني والخزف  بان

منطقة الس;ھل الرس;وبي ، وك;ذلك تتواج;د بنس;ب متفاوت;ة عن;د بط;ون الودی;ان والفیض;ات ، ان ت;وفر ھ;ذه 

وزی;ادة طل;ب الس;كان عل;ى م;ادة الط;ابوق م;ن جھ;ة  ات كبیرة في منطقة الدراسة من جھ;ةالرواسب بكمی

  . تطلب قیام مصانع خاصة بھا وذلك  عند توفر مقومات الصناعة االخرى اخرى ی

  

  

                                                 
  .مختلفةانب الطرق وتكون بأشكال وقیاسات قطع بالطات كونكریتیة ملونة تستخدم في اكساء االرصفة وجو:. البیھارثون ∗

  .قطع كونكریتیة تستخدم في اطراف الشوارع والطرق لتحدیدھا وتكون بقیاسات مختلفة:. ونتالكربس   
  عاید جاسم الزاملي ، األشكال األرضیة في الحافات المتقطعة بین بحیرتي الرزازة وساوة وآثارھا على النشاط البشري  )١(

  . ٢٣٩، مصدر سابق ، ص      
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  احد المقالع الموجودة في منطقة الدراسة)٣١ (صورة                               

 
  ١٢/٤/٢٠١٢التقطت بتاریخ 

  
جیة على منطق;ة الدراس;ة ویمك;ن ع;د ھ;ذه وعلى العموم یمكن القول ان عملیات التعدین لھا اثار مورفولو

العملیات ضمن عملیات التفكك المیكانیكي للص;خور بفع;ل العام;ل البش;ري م;ن حف;ر وتنقی;ب ف;ي من;اطق 

متفرقة ومن ثم تراكم المواد الصخریة الناتجة عن الحفر في شكل تالل مما یجعلھا مھیئة لعملی;ات الح;ت 

ن انھی;ارات وخلخل;ة طبق;ات الص;خور ف;ي المق;الع ومس;اعدة المائي والریحي، وماینتج عن اعمال القلع م

  .المناخ على تعریة وانجراف التربة

  والسیاحي ريااألثالجانب  ٨-٥
درب  ( اھ;;م الط;;رق التاریخی;;ة االس;;المیة القدیم;;ة ال;;ذي یع;;رف باس;;متض;;م منطق;;ة الدراس;;ة اح;;د          

ھ;ذه ، وق;د اش;تھر ب الل العص;ر اإلس;الميیعد ھذا الطریق من أھ;م ط;رق الح;ج والتج;ارة خ;اذ  ،)  زبیدة

ھ;ذا الطری;ق  وقد اس;تعمل. في عمارتھالتي اسھمت ھارون الرشید زوج الخلیفة زبیدة نسبة إلى  التسمیة 

، إذ  منتظم;اً ومیس;وراً بدرج;ة كبی;رة ، وأص;بح اس;تعمالھ ف;ي المش;رقاالس;الم وانتش;ار الع;راق بعد ف;تح 

وف;ي العص;ر العباس;ي . تعدین الواقع;ة علی;ھ إل;ى محط;ات رئیس;یةوأماكن الرعي وال المیاهتحولت مراكز 

وق;د .وبقی;ة أنح;اء الجزی;رة العربی;ةمك;ة المكرم;ة و الكوفة المقدس;ةأصبح الطریق حلقة اتصال مھمة بین 

أھ;;تم الخلف;;اء العباس;;یون بھ;;ذا الطری;;ق وزودوه بالمن;;افع والمراف;;ق المتع;;ددة، كبن;;اء اح;;واض المی;;اه وحف;;ر 

عل;ى توس;یع الطری;ق حت;ى  اعمل;وكم;ا  ،)٣٢(ص;ورة ، لبرك وإقامة المن;ارات وغی;ر ذل;كاآلبار وإنشاء ا
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 النشاط البشريب االشكال االرضیة وعالقتھا..........  ....................الفصل الخامس  

اآلث;;ار الباقی;;ة إل;;ى أن مس;;ار ھ;;ذا وت;;دل . الحج;;اج والمس;;افرین ودوابھ;;میك;;ون ص;;الحاً لالس;;تخدام م;;ن قب;;ل 

المحط;;ات والمن;;ازل  هامت;;دادط;;ول ، حی;;ث أقیم;;ت عل;;ى  الطری;;ق خط;;ط بطریق;;ة عملی;;ة وھندس;;یة متمی;;زة

، فض;الً ع;ن  ، ورصفت أرضیتھ بالحجارة في المناطق الرملی;ة والموحل;ة)٣٣(صورة  ،  احاتواالستر

ومش;اعل تزویده بالمنافع والمرافق الالزمة من آبار وب;رك وس;دود، كم;ا أقیم;ت علی;ة عالم;ات ومن;ارات 

راس;ة معالم ھذا الطریق الواضحة ف;ي منطق;ة الد اھم ومن .لیھتدي بھا المسافرون  ومواقد توضح مسارة

  :ھي

   خان الرحبة -١

حت;;ى یص;;ل ال;;ى قری;;ة ) ك;;م٣٠(یق;;ع خ;;ان الرحب;;ة عل;;ى طری;;ق الح;;ج الق;;دیم بمنطق;;ة منخفض;;ة بح;;دود     

  . الرحبة

  رونكمنارة أم   -٢

درب (  ری;ة الرحب;ة عل;ى طری;ق الح;ج الق;دیمجن;وب ش;رق ق) ك;م١٦(رون عل;ى بع;د كتقع منارة أم      

   .الطرق الصحراویة لغرض الداللة وضبط مواقع الطرق حیث كانت المنارات تبنى في ، )زبیدة 

 وبإمكانھeا  وعلى العموم فان ھذه المعالم تضیف للمنطقة مكانة خاصة بین االماكن االثریة في القط;ر     

ان تصبح اماكن جذب للسیاح من منeاطق مختلفeة لeو تeم العنایeة بھeا وترمیمھeا وصeیانتھا مeن قبeل الجھeات 

ندما یكون استعمال السیاحة بطرق علمیة مدروسة تبنى علeى أسeاس حeاالت االنتعeاش والسیما ع، المعنیة 

،كم;;ا ان االقتصeeادي المحلeeي للمنطقeeة التeeي تتeeوفر فیھeeا كeeل الظeeروف الطبیعیeeة المناسeeبة لصeeناعة السeeیاحة 

لم;ا تحتوی;ھ م;ن نبات;ات وحیوان;ات موقع;ا س;یاحیا اخ;ر تمث;ل وجود المحمی;ة الطبیعی;ة الت;ي انش;ات ح;دیثا 

  .نادرة
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 النشاط البشريب االشكال االرضیة وعالقتھا..........  ....................الفصل الخامس  

  احد اآلبار القدیمة المحفورة على طریق زبیدة) ٣٢( صورة 

  
  ١٢/٤/٢٠١٢/التقطت بتاریخ

  احد المنازل الموجودة على طریق زبیدة  )٣٣( صورة                               

  
  ١٢/٤/٢٠١٢ /التقطت بتاریخ
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   طرق النقل  ٩-٥   

لم;ا تتمی;ز ب;ھ م;ن ، تعد مجاري األودیة  انسب األشكال الجیومورفولوجیة المرتبط;ة ب;الطرق     

اذ الیوج;د فیھ;ا ، تعاني منطق;ة الدراس;ة م;ن انع;دام الط;رق المبلط;ة . انحدار قلیل ونعومھ الرواسب فیھا 

یق;وم بنق;ل ال;نفط  وأ بموازاة أنبوب النفط طریق الخط الستراتیجي والذي انش واحد ھو طریق معبدسوى 

 األج;زاءعن;د  واديال;ھ;ذا الطری;ق قط;ع یو  ،) ٣٤( ص;ورة  ، من مدینة حدیثة إلى الفاو فالخلیج العرب;ي

كونھ انشأ على أراضي جیریة تحتوي على تجاویف في ب;اطن ل التخسفات الكبیرة وذلك فیھ تكثرو ،الدنیا

أم;ا الط;رق الترابی;ة فتتمث;ل بطری;ق الح;ج  . لھ;ذا الطری;ق  التخطیط بالحسبان عند تأخذاألرض والتي لم 

الشبكة فضال عن وجود ط;رق ترابی;ة  أخ;رى  -البري القدیم الذي یستخدم حالیا طریق یربط بین النجف 

غی;;ر منظم;;ة یس;;لكھا الب;;دو أثن;;اء ت;;نقلھم م;;ن مك;;ان الخ;;ر بحث;;ا ع;;ن الم;;اء والعش;;ب ، وك;;ذلك الط;;رق الت;;ي 

  . سیارات عند تحمیلھم لمواد البناءلیستخدمھا اصحاب ا

  

  

  في منطقة الدراسةالطریق الستراتیجي ) ٣٤(صورة                           

  
  ٤/٥/٢٠١٢التقطت بتاریخ 
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  :)Conclusion(الستنتاجاتا     
  وتحدیداً اآلیوسین  تتدرج في أعمارھا من العصر الثالثي، بأنھایظھر من دراسة جیولوجیة المنطقة  -١

  .األسفل وحتى العصر الرباعي     

  ن حیث ظھر إ، ظاھرة خطیة  )١٠٣(وكان عددھا  ھاـجاھاتـتة وإـواھر الخطیـوال الظـطاس أـم قیـت -٢

        طوالھاأما نسبة أ%) ٨٠,٦(سائدة إذ بلغت نسبتھاـي الـرقیة ھـمالیة الشـكرار الظواھر الشـسبة تـن     

  والسیما ، تجاه الشمال الشرقيتضح بإن لھا دور في تحدید إتجاه الوادي بإـذ یإ، %) ٨٤,٧( تـبلغ     

      .الصدوع والفوالق الطویلة     

  وجزءضمن منطقة الودیان السفلى  ان غالبیة الحوض  یقع  وغرافیةتبین من خالل التقسیمات الفیز -٣

  ضمن یقع اخر جزء و، %)  ٠,٩٣( یشكل نسبةذي ـوالوبي ـسھل الرسـقع ضمن الـیصغیر منھ      

  بین خط  اذ تقع منطقة الدراسة  .من مساحة الحوض الكلیة %)١,٥٧(ة منطقة الحجارة یشكل نسب     

  خط رقي وــمال الشـد اراضي ھور صلیب في الشـطح البحر عنــستوى سـفوق م )م٢٠(فاع ـاالرت     

  .الغربي عند المنابع العلیا فوق مستوى سطح البحر في الجنوب) م٢١٥(     

  أثره في تشكیل الظواھر االرضیة الموجودة في منطقة الدراسة، ) البالیستوسیني(كان للمناخ القدیم  -٤

  الرضیة ھي نتیجة عملیات تعود الى مناخ أكثر مطراً من المناخ الحالي، الذي إذ أن اغلب االشكال ا    

   ساھم بدوره في اجراء بعض التعدیالت على ھذه االشكال وابراز ظواھر ارضیة جدیدة تمثل المناخ    

  یةــالغرب شمالیةـة ھي الریاح الـطقة الدراسـسنة في منـدة لمعظم ایام الـائــاح السـأن الریاذ . الحالي   

  لشھر تموز في محطتي النجف والسلمان على التوالي ،) ثا/م ٣,٢،٤,٩(اقصى سرعة لھا  وسجلت    

  مما یؤدي  یتزامن ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام االمطار وقلة الرطوبة  وزیادة التبخر    

  .وفقدان التربة حبیباتھاالى جفاف الطبقة السطحیة للتربة وتشققھا فتسھل عملیة تعریتھا ،     

  التي و ،السائدة في منطقة الدراسةالتربة ة ھي ان التربة الرملیة المزیجی، أظھرت نتائج تحلیل التربة -٥

  .تمتاز بفقرھا للمادة العضویة ، وانھا ذات تفاعل قاعدي بسیط یمیل الى االعتدال     

  فیما بینھا تباینت ،  ثانویة  احواض اربع وجودبینت الدراسة المورفومتریة لحوض وادي ابو طالح  -٦

   ث  المساحةــبة االولى من حیـع المرتـل الحوض الرابـاذ احت، ساحیة ـص المـث الخصائــمن حی     

  ، )كم٥٨,٠٩ (اما الطول فبلغ ،)٢كم ٢١٦,٢٥ (احتھ ــت مسـاذ بلغ، طـوالعرض والمحی ولـوالط     

  جمیع  فيالثاني فاحتل المرتبة االخیره  اما الحوض، ) كم١٥٢,٢١(المحیط ،  )كم٣,٨٦ (العرض     

  ) ٢كم٩٢,١٤(فبلغت ساحتھ ــم اما) كم٣,٨٤ ( بلغ يذلعرضھ ا باستثناءالخصائص السابقة الذكر      

  ةـاثرھا بالبنیـوھذا االختالف یعود الى ت ،) كم ٦٦,٣٨ (طھ ـوبلغ محی)  كم٢٥ ( ھ ـحوض ولـوط     

   اما الخصائص الشكلیة للحوض الرئیسي واالحواض .یة وطبیعة السطح وعامل المناخ جیولوـالج     

   اذ ، مھا بعیدة عن الواحد الصحیحـیل الى االستطالة وقیـتمھا ـسبھا الى انـن عـشیر جمیـتانویة  فـالث     
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        ویة مابینوتراوحت نسبة االحواض الثان، ) ٠,٤٤(بلغت نسبة االستطالة لحوض وادي ابو طالح     

  اما االحواض، للحوض الرئیسي  ) ٠,١٥(بلغت فقد  معامل شكل الحوضنسبة أما ، )٠,٤٣-٠,٢٩(   

        وھذا یشیر الى ان جمیع االحواض بما فیھم الحوض ) ٠,١٥   - ٠,٠٦   (الثانویة فتراوحت مابین    

  .روف البیئیة في الحوضوھذا یدل على تشابھ الظ، تقترب من الشكل المثلثالرئیسي     

  ومن خالل ذلك ،  وھي نسبھ مرتفعة،) كم/م٣,٢٩(التضرس في حوض وادي ابوطالح بلغ معدل  -٧

      یتضح ان ھناك عالقة طردیة بین نسبة التضرس وعامل االنحدار فكلما زادت نسبة االنحدار زادت     

     في حین بلغت قیمة . القدرة الحتیة للحوضتبعا لذلك نسبة التضرس، وھذا بدوره لھ عالقة في زیادة     

    دة تضرس الحوض فضال عن قلة االمطار ــوذلك لش،  ضاأیـ فعةـسبة مرتـوھي ن) ٠.١٥(الوعورة     

  )م/٢كم٢,٨٨( التكامل الھبسومتري بلغ اما . ى زیادة عملیات التعریة المائیةالساقطة التي  تعمل عل    

   ویشیر المعامل الھبسومتري الى أن . ن الحوض في مرحلة الشبابوھي قیمة مرتفعة تعني أ    

، وان % ٣٣,١٢ف}}}ي مرحل}}}ة الش}}}باب ایض}}}ا، إذ بلغ}}}ت نس}}}بة الص}}}خور المع}}}راة   الح}}}وض یم}}}ر    

ي ـسیج الحوض}ـا الن}ــام.حتیة ـھا الــظار دورتـفي انت ة ال زالتـات الصخریــنــكویــن التـم% ٦٦,٨٨

  وجمیعھا ) كم/وادي٠,٣٩-٠,٢٧(اوحت النسبة في االحواض الثانویة مابین وتر)كم/وادي٠,٨٦( لغ ــفب

  .وتقطع سطح االرض فیھا   ى شدة التضرسذات نسجة خشنة تشیر تلك النسب  ال  

  مراتب نھریة، وقد بلغ عدد المجاري المائیة في جمیع رتبھا في الحوض  خمسةیتألف الحوض من  -٨

   وادي  )١١١(ه المراتب من حیث اعدادھا اذ بلغت المرتبة االولى تباینت ھذوقد ،  مجرى )١٤٤(     

  في حین المرتبة الرابعة ، اودیة  )٧(اما المرتبة الثالثة بلغت ، وادي  )٢١( والمرتبة الثانیة بلغت      

   مراتب  )٥(  انویة فتتكون منـالث حواضاما اال ،)وادي واحد(  اودیة والمرتبة الخامسة )٤( بلغت     

  تكونان من ـاما الحوضین الثاني والثالث فی ، وادي   )٣٣(  ومجموع االودیة نھریة للحوض االول     

  فاحتوى اما الحوض الرابع ، للحوضین على التوالي ) ٢٩,٢٢(مراتب ومجموع االودیة بلغت ) ٣(     

  ع المساحة ـاً مــاسب طردیـتنـباین یـإن ھذا الت ،وادي  ) ٦٠( اودیتھ  ومجموع  مراتب) ٤( لى ـع     

  الحوضیة ، إذ كلما زادت المساحة الحوضیة زادت مراتب األودیة لكل حوض وبالتالي زیادة أعداد      

  .األودیة في المراتب النھریة      

  ، أما األحواض الثانویة فقد جاءت ضمن ) ٣,٥(بلغ معدل نسبة التشعب في حوض وادي ابوطالح  -٩

  تضح من ذلك إن ــی، )  ١,٥٨(حددھا ستریلر باستثناء الحوض االول الذي بلغت نسبتھ  النسبة التي    

  قیم نسب التشعب تتباین بین حوض صرف وأخر وبین مراتب الحوض النھري الواحد ویعود ذلك      

   اري األودیةـواض  ، لذلك نجد إن مجـلك األحـة لتــص الصخور المكونــالف في خصائـإلى االخت     

   سب التشعب ضمن المرتبة والرابعةـر في المراتب األولى في حین قلت نـعب الكبیـسمت بالتشـات     

 .حواضلكل األ والخامسة      
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  بلغ الحوض فاما االحواض الثانویة  ،) ٢كم/كم٠,٧٧ (بلغت كثافة الصرف الطولیة في الحوض  -١٠

    وھذا یعود إلى طبیعة الصخور الجیریة  ، نخفضةم وھي قیم) ٢كم/كم  ٠,٨٠(  اعلى قیمة)  ٤ (      

  حیث تتسرب كمیات كبیرة من المیاه إلى باطن ،   یةـلة المقاومة للتعریة المائـالتي تمتاز بأنھا قلی      

  ،في حین بلغت كثافة الصرف  فضال عن قلة كمیات األمطار الساقطة وارتفاع قیم التبخر، األرض      

 .منخفضة ایضا وھي قیم) ٤(وبلغت اعلى قیمة الحوض ،) ٢كم/وادي٠,٢٦(العددیة        

  وبلغت ، ، وھو یتمیز بقلة انثنائھ وتعرجھ ) ١,٠٣(طالح معامل االنعطاف لحوض وادي ابو بلغ -١١

  ویتضح من ھذا إن انخفاض قیم معامل االنعطاف ،   )١,٠٤(  بة في االحواض الثانویةــاعلى نس      

  وتقاربھا  في تلك األودیة یشیر إلى تشابھ التكوینات الصخریة واألحوال المناخیة التي أثرت على       

  .قلة انثناءھا      

  عدة عملیات  نشأتھااالرضیة في منطقة الدراسة ساھمت في  كالـــة الى ان االشــتوصلت الدراس  -١٢

  وعملیات التعریة المائیة )الكیمیاویة  یكانیكیة والم (جویة بنوعیھا ـات التـلت بعملیـة تمثـرفیجیو      

  .تبعا لتلك العملیات  في منطقة الدراسة  االشكالوالریحیة وصنفت       

  سواء أكانت عملیات التجویة المیكانیكیة أو الكیمیاویة ، أشكال أرضیة ناتجة بفعل عملیات التجویة  -١٣

  یكانیكیة الرتفاع المدى الحراري الیومي والفصلي والذي ، وتسود في المنطقة عملیات التجویة الم      

  .بدورة یؤدي إلى تفتت وتكسر الصخور      

  تضم اشكال ارضیة تعرویة والتي تشمل الودیان والثنیات النھریة والبیوت أشكال أرضیة مائیة ، و -١٤

  ت بالفیضات ورواسب قاع ـكال ارضیة ترسیبیة والتي تمثلـواش،  والمیزا والشواھد الصحراویة        

  سباخ ـة والمتمثلة بالـاه الباطنیـاتجة عن المیـة النــكال االرضیــال عن االشـفض، الیا ـالوادي والب      

  .والعیون المائیة      

  اذ تسھم  خفضات الصحراویة ،ـمنة والـفة الصحراویـرصریحیة ، كاالعرویة ـت ة ـكال أرضیــأش -١٥

  قلة كمیات  بسبب ت الحالي ، وذلكـة في الوقـكال االرضیـكوین االشـر في تــدور كبیــب اح ـالری      

  ة وسفي الرمال ، ـالل الرملیـوالمتمثلة بالظواشكاال ارضیة ترسیبیة ریحیة ،  اقطةــطار الســاالم      

  .والكثبان الرملیة      

  بالحفر والمنخفضات الناتجة من عملیات  االنسان ، وتتمثل ھذه االشكالأشكال أرضیة من صنع  - ١٦

  ویقصد بالثایات اكوام (التعدین واحواض الخزن المائیة وشق الطرق الترابیة ووضع الثایات علیھا        

  فضال عن انشاء ) م توضع لالستدالل على الطریق الصحیح١,٥ترابیة صغیرة الیتجاوز ارتفاعھا        

  .السدود الترابیة        

  وشحة  تعد المیاه الجوفیة المورد المائي الوحید الذي یعتمد علیھ سكان المنطقة وذلك بسبب قلة  -١٧

  اما الجانب الزراعي فاقتصر على اراضي ھور صلیب اذ بلغت المساحات . المیاه السطحیة فیھا       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

  والتي بلغت  ة الواقعة عند قریة الرحب الزراعیة  واالراضي) دونم ١٥٠٣(المزروعة حوالي        

  .االمطار قوط ــم ســدو الرحل خالل موسـستغلھا البـفضال عن الفیضات التي ی) دونم٢٢١٦(       

  تعد  ،) دونم ٥٢٠ (احتھا ـبلغ مسـة تـة الرحبـوب غرب قریـقع الى جنـة تـة طبیعیـود محمیـوج -١٨

  اما الرعي في .من نباتات وحیوانات  قراضـددة باالنـریة المھـاة البـار الحیـة وإكثـطة لتربیـمح  

  صوم ـیح والكیـشـل الـة والمعمرة مثـات الحولیـباتـدد من النـى عـعتمد علـة فیــطقة الدراسـمن  

  ة ـمراعي خاص ھیئةـال عن تـفض، ة ـي الزراعیـاالراضات ـى مخلفـوعل، ازـاقول والخبـوالع   

  .ل المحمیةلحیوانات داخل    

  التي تعد ، وذلك لقلة  الموارد المائیة فیھا ، سكان ـاطق الطاردة للـة من المنـطقة الدراسـعد منـت  -١٩

  والبالغ عددھم حوالي  الركیزة االساسیة الستقرار السكان اذ ان غالبیة السكان ھم من قریة الرحبة       

  صاءھم والذین الیمكن اح البدو الرحل الذین یتنقلون وراء الماء والعشب ،فضال عن ) نسمة ٦٠(       

  .تنقلھم المستمر  نتیجة        

  بات الحصى والرمل ـسیة وترسـملت الصخور الكلـصادیة في الحوض ، اذ شـنوع الموارد االقتـت -٢٠

  اذ تعد ذا اھمیة اقتصادیة كبیرة وذلك كونھا تدخل في العدید من الصناعات كصناعة ، واالطیان       

  . والطابوق وغیرھا تایكر والكاشياالسمنت والش      

  ظرا لوقوعھا على اھم الطرق ـق وذلك نـاریخ حضاري واسالمي عریـة بتـطقة الدراسـتتمیز من – ٢١

  ویوجد فیھا العدید من ، االسالمیة القدیمة وھو طریق الحج البري القدیم اوما یعرف بطریق زبیدة       

  .حبة ومنارة ام كرون ابرزھا خان الر،  المواقع االثریة      

  طریق معبد واحد ، ھو  انھا تحتوي علىتفتقر منطقة الدراسة إلى طرق النقل بصورة عامة ، إذ ـ  ٢٢

  تراتیجي ـطریق الخط السربط ـفط الذي یـوب النـأ بمحاذاة أنبـطریق الخط الستراتیجي والذي انش      

  .ج العربي ـفاو فالخلیـة إلى الـن مدینة حدیثـقل النفط مـو یقوم بن      

  السیاحیة في المنطقة والتي من شانھا ان  واألماكنود العدید من المواقع ـة الى وجـارت الدراسـاش -٢٣

  .الزمة لھالوتوفیر الخدمات ا  تأھیلھاوتصبح اماكن جذب للسیاح بعد العنایة بھا       
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  ):Recommendation(التوصیات
   الطبیعیة  وخاصة ادخال اصناف جدیدة من بذور النباتات  ي وذلك عن طریق تطویر النبات الطبیع  -١

   ئراالجفعل الرعي ـات الطبیعیة بـالرعویة لتعویض اراضي المراعي الطبیعیة عما فقدتھ من النبات     

  ،  تیعابیةـھا االسـات التي تفوق طاقتـكبیرة من الحیوان عدادبأوبشكل خاص عندما تتحمل المراعي      

 .كما یمكن االفادة من ھذه النباتات ألغراض العالج وغیرھا     

  دوائر الحكومیة المختصة ألجل التوسع في ـالل ـقبا من ـادة اعدادھـار وزیـانة االبـالعمل على صی -٢

  الري  (واستخدام منظومات الري الحدیثة ة في منطقة الدراسة ـاه الجوفیـتثمار المیـة ، واسـالزراع    

 .الضائعات المائیة حجم لتقلیل) بالتنقیط او الرش     

  ینصح  بتعبید طریق الحج البري القدیم  لغرض االفاده منھ كطریق یربط ویسھل حركة النقل بین   -٣

  ریة ـمن ناحیة و كونھ یمثل طریقا مھما  وحیویا تقع علیھ معظم المواقع األث)الشبكة   -النجف  (     

  ة اخرى ، فضال عن ذلك  وضع خطة ــسیاحة من ناحیـتثمارھا ألغراض الـم اسـتـیالتي یمكن إن     

  كل یسھل استثمار الموارد االقتصادیة المتاحة  ضمن ـلتعبید الطرق بش عملیة وھندسیة مدروسـة    

  .حوض الوادي      

  ھا من اھمیة كبیرة  في االھتمام بالمواقع االثریة وترمیمھا والحفاظ علیھا من االندثار نظرا لما ل -٤

 .الجانب السیاحي واالثري والحضاري     

  زراعة والمتمثلة في ـطقة واستغالل االراضي الصالحة للـي في المنـاط الزراعـع النشـبتوس ل ـالعم -٥

  فضال عن دورھا في الحفاظ على تماسك التربة وعدم تعرضھا لعملیات ، بطون الودیان والفیضات     

 .ةالتعری    

  تطبیق قانون استثمار المقالع الذي وضع خطة علمیة مدروسة  الستثمار الموارد االقتصادیة تتضمن  -٦

  ھم وضرورة تشكیل لجان خاصة لمحاسبة ــیحد من انشاء ھذه المقالع بحسب رغبات األفراد وأھوائ     

 .خفضاتمنالمتجاوزین والزامھم بردم وتسویة ما نجم عن ھذه المقالع من حفر و    

  ؤدي إلى تزوید والتي ت لخزن میاه االمطار، على مجاري الودیان والحواجز الترابیة إنشاء السدود  - ٧

  .فضال عن االستفادة منھا  في الجانب الزراعي، مكامن المیاه الجوفیة بالمیاه العذبة      
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  المستخلص                                
ي یقع في بو طالح الذحوض وادي أاألشكال األرضیة في  تھدف الدراسة إلى معرفة

ً ، الجنوبیة الغربیة  الجزء الشرقي من الھضبة تبلغ ، جنوب غرب محافظة النجف  ویقع اداریا

، وخطي )شماالً ° ٣١ ◌َ  ٤٤- ° ٣١ ◌َ  ٢٠(بین دائرتي عرض  یقع) ٢كم ٥٦٢,١٨(مساحتھ 

ً ° ٤٤  ◌َ  ٢٥ - ° ٤٣َ◌  ٥٦   ( طول    ). شرقا

ً  ،تقع منطقة الدراسة وفق التقسیم التكتوني للعراق ضمن الرصیف المستقر تقع ضمن  محلیا

یقع ضمن حزام  الشرقي جزء صغیر في أقصى الشمال ستثناءالحضر بأ -نطاق  السلمان 

تكویني الدمام ة في منطقة الدراسة بتمثلت التكوینات الجیولوجیقد ، و أبو جیر –النجف 

 الرابع ،الزمن  الھولوسین التي تعود الى ترسباتالثالث و الزمنن یعودان الى والفرات اللذا

من %) ٧٧(ام معظم مساحة منطقة الدراسة اذ شكلت نسبة حوالي غطت ترسبات الدمًّ  حیث

المنحدرات وترسبات ملء ضّمًت ترسبات  قدالمساحة الكلیة ، أما ترسبات الزمن الرباعي ف

  .الودیان وترسبات ملء المنخفضات والترسبات الریحیة

ً واضح اً أظھر التحلیل اإلتجاھي للظواھر والتراكیب الخطیة في منطقة الدراسة بان لھا تاثیر    ا

اذ بلغ ، تم دراسة خصائص االرتفاع واالنحدار ، الوادي نحو الشمال الشرقي في تحدید اتجاه 

عند الشمال الشرقي ) م٢٠(عند الجنوب الغربي وادنى ارتفاع لھ ) م٢١٥(للحوض  اعلى ارتفاع

ً في تشكیل جیومورفولوجیة الحوض في حین كان التأثیر ،  وكان للمناخ القدیم دوراً واضحا

في عصر البالیستوسین حیث تسیر علیھ مما كان  تأثیراالجیومورفي للمناخ الحالي اقل 

كما تناول البحث دراسة خصائص التربة  والنبات الطبیعي . العملیات الجیومورفولوجیة ببطء

  .وبیان أثرھما في تكوین تلك المظاھر

الخصائص لتعرف على وا خصائص الشبكة النھریةمورفومتري لالتحلیل الكما تم اجراء 

نتج عن تفاعل العوامل  وقد .والتضاریسیة للحوض المساحیة والشكلیة والخصائص الطولیة

 اتطبیعة العملی أشكاال ارضیة اعتمدت في تصنیفھا على   الطبیعیة والعملیات الجیومورفیة

واالشكال االرضیة الناتجة  ت التجویة الفیزیائیة والكیمیائیةوالتي ضمت عملیا  التي كونتھا

كانت ریحیة أو مائیة واالشكال االرضیة ، وكذلك عملیات التعریة والترسیب سواء أعنھا

  . عمل االنسان  اتجة عنفضال عن االشكال االرضیة الن، المرتبطة بھا 

والتي تمثلت بالموارد المائیة ، االشكال االرضیة على النشاط البشريدراسة اثر  تواخیرا تم

  .نقل والزراعة والرعي واالستیطان والتعدین والمواقع االثریة والسیاحة وطرق ال
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  قائمة المصادر                                                     

  الكتب 
  ،االسكندریة ، أصول الجیومورفولوجیا ، مؤسسة الثقافة الجامعیة أبو العینین ، حسن سید احمد ، -١

  .١١،١٩٩٥ط     

  .١٩٩٩،  ، عمان  ١طابو سمور،  حسن ، وحامد الخطیب ،جغرافیة الموارد المائیة ،  -٢

  معھد  واالقتصادیة والبشریة ،  ةالخلف ، جاسم محمد ، محاضرات في جغرافیة العراق الطبیعی -٣

  .١٩٥٩الدراسات العربیة العالیة ،     

  االھلیة للنشر ،  )علم شكل االرض التطبیقي(مورفولوجیا التطبیقیة والجی، خلف حسینالدلیمي ،  -٤

  .٢٠٠١، االردن ، والتوزیع      

  دار صفاء ، علمیة تطبیقیة  ةدراسة جیومورفولوجی رضیةالتضاریس األ، خلف حسین لدلیمي ، ا -٥

  .٢٠١١،  عمان،للنشر والتوزیع      

  ، مطبعة جامعة بغداد ، كیمیاء التربة ، نظیمة قدوري ، احمد حیدر ، احمد عبد الھادي  الراوي ، -٦

     ١٩٨٦.  

  ، جغرافیة األراضي الجافة ، كلیة اآلداب  الریحاني د مخورعب،  قصي عبد المجید السامرائي ،  -٧

  .١٩٩٠،جامعة بغداد ، مطبعة دارالحكمة ،     

  ،البشريجانبھا  -نشاطھا االقتصادي-السعدي، عباس فاضل ،جغرافیة العراق إطارھا الطبیعي -٨

  .٢٠٠٨،جامعة بغداد، الدارالجامعیة للطباعة والنشر،١ط       

  بد هللا واخرون ، جیولوجیة العراق ، مؤسسة دار الكتب ، جامعة الموصل ، الموصل السیاب  ، ع -٩

  . ١٩٨٢، العراق ،      

  لیبیا ، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع، ھیدرولوجیة المیاه السطحیة ، السیالوي ، محمود سعید -١٠

       ،١٩٨٩ .  

  ، علم الموارد المائیة  الغریري عبد العباس ،  القیسي علي مصطفى،  سعدیة عاكول،  الصالحي -١١

  .٢٠٠٠دراسة تطبیقیة على الیمن، المكتبة المركزیة ، تعز،       

  ، مطابع دار الكتب ، جامعة الموصل ، الموصل ، ١ط عبد هللا نجم ، مباديء علم التربة ،، العاني  -١٢

       ١٩٨٠.  

  ، ١لتراث الجیولوجي والثروات الطبیعیة ، طموسى جعفر ، ارض النجف التاریخ وا ،العطیة -١٣

  .٢٠٠٦مؤسسة النبراس لللطباعة والنشر والتوزیع ، العراق ، النجف االشرف ،        

  المحسن، اسباھیة یونس ، التحلیل الجیومورفولوجي للخصائص المورفومتریة في حوض مخمور،  -١٤

  .١٩٩٣التربیة، ، جامعة الموصل، كلیة        
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  جامعة ، الجیومورفولوجیا التركیبیة وجیولوجیا العراق ، ھمبارسوماسادور ، عدنان باقراش ، النق -١٥

  .١٩٨٥بغداد،        

  ، الجیومورفولوجي ، كلیة التربیة األولى ، جامعة الصحافالنقاش، عدنان باقر ، مھدي محمد  -١٦

  .١٩٨٩بغداد ،      

  ، بغداد ، ترجمة وفیق الخشاب وعلي المیاح ، یااسسس الجیومورفولوج، ولیم دي ثورنبري ،  -١٧

      ١٩٧٥.  

  ، ١ط، الجیومورفولوجي وسائل التحلیل، وزمالئھم، عاشور محمود محمد،  حسنین جودة، جوده -١٨

  .١٩٩١،  اإلسكندریة،  دار المعرفة الجامعیة      

  كلیة االداب ،جامعة االسكندریة ، جودة ، حسنین جودة ،الجغرافیة الطبیعیة لصحاري العالم العربي  -١٩

  .١٩٩٧، ٦ط،       

  فاضل الحسني ، حازم العاني ، المناخ المحلي ، مدیریة دار الكتب للطباعة  احمد سعید ، ، حدید -٢٠

  .١٩٨٢، والنشر ، جامعة الموصل      

  مكتبة الخانجي ، شاور، امال اسماعیل ،الجیومورفولوجیا والمناخ دراسة تحلیلیة للعالقة بینھما ،  -٢١

  .١٩٩٧القاھرة ،       

  شرف ، عبد العزیز طریح ، الجغرافیة الطبیعیة اشكال سطح االرض، مؤسسة الثقافة  الجامعیة ،  -٢٢

  .١٩٩٣االسكندریة ،       

  .١٩٩١شریف ، إبراھیم إبراھیم ، جغرافیة الطقس ، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد ، -٢٣

  ، الخرائط الجغرافیة العلمیة  ، مطبعة العاني ، بغداد،  اسود حمد ، فالح شاكرعزیز ، مكي م -٢٤

      ١٩٧٢.  

  . ١٩٨٤،مطبعة جامعة الموصل، ري الزراعي ال،  عزوز رحمن حسن، عالوي ، بدر جاسم  -٢٥

  فیة مطبعة دار الشؤون الثقا، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات، قندیلجي ، عامر ابراھیم -٢٦

  .١٩٩٣، بغداد، العامة        

  ، جامعة  اآلدابالجیورمورفولوجیة ، كلیة  األرضیة األشكالرزوقي ، علم  اإللھعبد ،  كربل -٢٧

  .١٩٨٦البصرة ، مطبعة جامعة البصرة ،        

                  حوض التصریف كوحدة جیومورفولوجیة أساسیة المدخل لدراسة العملیات ، جي. كورجي ، آر -٢٨

            مطبعة، جامعة بغداد ، ترجمة وفیق الخشاب ، دراسات في الجیومورفولوجیة ، الجیمورفولوجیة        

  .١٩٧٩، امعة بغداد ج       

  ، جامعة القاھرة ، كلیة اآلداب ، األشكال األرضیة  ةجیومورفولوجی، محسوب ، محمد صبري -٢٩

      ٢٠٠١.  
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  الجغرافیة الطبیعیة اسس ومفاھیم ، كلیة االداب ، جامعة القاھرة  بري ،محسوب ، محمد ص -٣٠

      ،١٩٩٦.  

  محمود دیاب راضي ، العملیات الجیومورفولوجیة ، دار الثقافة للنشر ، محسوب ، محمد صبري  -٣١

  .١٩٨٩والتوزیع ، القاھرة ،       

  ، ترجمة وفیق الخشاب وعبدالعزیز  مكوال، باتریك ، األفكار الحدیثة في الجیومورفولوجیا -٣٢

  .١٩٨٦ألحدیثي ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ،         

  الصحراویة بدولة الكویت ،مركز البحوث والدراسات  ةمیساك ، رأفت فھمي واخرون ، البیئ -٣٣

  . ٢٠٠٣،الصحراویة       

  الرسائل واالطاریح    
   ، لعراق واستخدامات أشكالھ األرضیةلي حسن ، حوض وادي العجیج في ااتي ، احمد عالبی  -٣٤

  .١٩٩٥، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ،) منشورةغیر(أطروحة دكتوراه          

  الجبوري ، محمد راشد عبود ، مقارنة الكسور في مناطق ملتویة وغیر ملتویة في العراق ، رسالة  -٣٥ 

 .١٩٨٨، كلیة  العلوم، جامعة بغداد ،  )غیر منشورة ( ماجستیر      

  الجمیلي، مشعل محمود فیاض ، األشكال األرضیة لوادي نھر الفرات بین حدیثة وھیت ، أطروحة  -٣٦

  .١٩٩٠كلیة اآلداب ، جامعة  بغداد ،)  غیرمنشورة(دكتوراه      

  ،الجغرافیةلومات محمد بھجت ثامر ،ھیدرولوجیة حوض بحر النجف باستخدام نظم المع ،الراوي -٣٧

  .٢٠٠٧،جامعة بغداد،)ابن رشد(كلیة التربیة )غیر منشورة (رسالة ماجستیر        

                     ح االرض في محافظة النجف ، تحلیل جغرافي لتباین اشكال سط،عاید جاسم حسین ، الزاملي  -٣٨

  .٢٠٠١فة ،، كلیة االداب ،جامعة الكو) غیر منشورة(ماجستیر رسالة       

  ، االشكال االرضیة في الحافات المتقطعة للھضبھ الغربیة بین بحیرتي  حسین عاید جاسم ، الزاملي -٣٩

  .٢٠٠٧الرزازة وساوه واثارھا على النشاط البشري، كلیة االداب، جامعة الكوفة ،      

  كلیة ، )منشورة غیر( رسالة ماجستیر، حوض تغذیة نھر باسرة ، مھا قحطان جبار، السامرائي  -٤٠

  .٢٠٠٧االداب ، جامعة بغداد،       

  ،جیمورفولوجیة وھیدرولوجیة منطقة الشبجة جنوب غرب  احمد ھاشم عبد الحسین ، السلطاني - ٤١

  .   ٢٠٠٦، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ، )غیرمنشوره ( اطروحة دكتوراه  ، العراق        

  سة ھیدروجیولوجیة وتكتونیة للجزء الجنوبي من الصحراء الغربیة درا ، أیسر محمد،  الشماع -٤٢

  ،جامعة كلیة العلوم)غیر منشورة(دكتوراه بین الكسرة وشبجة،أطروحة   ،المنطقة الواقعة      

  .١٩٩٣بغداد،       

     راه ، المناخ البالیستوسیني لبحیرتي  الرزازة والحبانیة ، أطروحة دكتو مجید بلسم سالم ،الطواش -٤٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  .١٩٩٦، كلیة العلوم ، جامعة بغداد ، )غیر منشورة (      

  غیر ( ي حوض وادي عامج ، اطروحة دكتوراهرحیم عبد ثامر ، االشكال االرضیة ف ، العبدان -٤٤

  .٢٠٠٤،كلیة االداب ، جامعة بغداد، ) منشورة      

  غیر (ره،رسالة ماجستیر،جیومورفولوجیة حوض وادي كوردة  عمار حسین محمد، العبیدي  -٤٥

  .٢٠٠٥،كلیة التربیة،جامعة دیالى،)منشورة      

  الثانویة واألشكال األرضیة المتعلقة  هالرزازودیان غرب بحیرة ، عبد هللا صبار عبود،  العجیلي -٤٦

  .٢٠٠٥، جامعة بغداد، كلیة اآلداب ) غیر منشوره (أطروحة دكتوراه ، بھا        

  یر غ(مد ،ھیدروجیومورفولوجیة حوض التون كوبري ،أطروحة دكتوراه ابتسام اح ، جاسم -٤٧

  .٢٠٠٦بغداد،،كلیة اآلداب ،جامعة )منشورة      

  یحیى عباس ، المیاه الجوفیة في الھضبة الغربیة من العراق وأوجھ استثمارھا ، رسالة  ،حسین -٤٨

  .١٩٨٩، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد،)غیر منشورة(ماجستیر       

  احمد عبد هللا احمد حمادي ، دور العملیات الجیومورفولوجیة في تشكیل المظھر االرضي لجزیرة  -٤٩

  .٢٠٠٣، ) ابن رشد(، كلیة التربیة ) غیر منشورة(سقطرى، اطروحة دكتوراه        

  باستخدام الصور الجویة،رسالة  ةدراسة جیومورفولوجیة لمنطقة الحبانی، محمد موسى ، حمادي  -٥٠

  .٢٠٠٥،كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ،)غیرمنشورة(ماجستیر      

  غیر (أطروحة دكتوراه   دراسة جیومورفولوجیة  البادیة الشمالیة العراقیة  ، سحر نافع ،، شاكر  -٥١

  .١٩٩٣جامعة بغداد ، ، ، كلیھ العلوم) منشورة      

  كلیة ، )غیر منشورة(لة ماجستیر رسا، ار دراسة جیومورفولوجیة تالل الط، فالح حسن ،شنون -٥٢

  .١٩٨٨، جامعة بغداد  ، )ابن رشد(التربیة        

      في   اسةدر استعمالھا،أشكال سطحھ ومجاالت الحسینیة، حوض وادي  إبراھیمحسین  ،قطریب -٥٣

  .١٩٩٥، كلیة االداب ، جامعة بغداد ، ) غیر منشوره(، أطروحة دكتوراه األراضي الجافةجغرافیھ       

  ،)منشورةغیر (رسالة ماجستیر ، األشكال األرضیة في حوض وادي المالح ماجد حمید ، ،محسن -٥٤

                                                                           .٢٠٠٧، ة، الجامعة   المستنصریةكلیة التربی       

  

  الدوریات  
االصناف النباتیة /حسن ، النمط العام لتوزیع الخصائص المورفومتریة لبعض االنواع ، ابو سمور  -٥٥

  .٢، العدد ٢في حوض وادي راسون ،  الجامعة االردنیة مجلة دراسات ،المجلد 

العzدد الثzاني  ،مجلد التاسzعمجلة الجامعة اإلسالمیة التعریة قطرات المطر،  صبري محمد ،، التوم  -٥٦

 ،٢٠٠١. 
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ال سzzعود ، مشzzاعل بنzzت محمzzد ، تطبیقzzات تقنیzzة االستشzzعار عzzن بعzzد واالسzzالیب الجیودیسzzیة   -٥٧

 .المتطورة في دراسة موفومتریة الودیان الجافة ، كلیة االداب ، جامعة الملك سعود

افzzد ھیدرومورفومتریzzة حzzوض ر ،مھzzدي محمzzد علzzي ، كzzاظم موسzzى الحسzzن ، الصzzحاف   -٥٨

الجغرافیzة العراقیzة ، نیسzان ،  التطبیقیة ، مجلة الجمعیة ادراسة في الجیومورفولوجی –الخوصر

 .١٩٩٠، مطبعة العاني ، بغداد ، ) ٢٥(العدد 

مجلة الجمعیة الجغرافیzة  ،التصریف النھري والعوامل التي تؤثر فیھ ، محمد مھدي، الصحاف   -٥٩

 .١٩٧٠داد ،المجلد السادس ،مطبعة سعد ،بغ ، العراقیة

رقیة احمد محمد امین ، نمذجة الترب باستخدام االستشzعار عzن بعzد ونظzم المعلومzات ، العاني   -٦٠

  .٢٠١٠الجغرافیة ، كلیة االداب ، جامعة تكریت ، 

رحzzیم حمیzzد عبzzد ثzzامر ، التعریzzة المطریzzة لسzzفوح تzzالل حمzzرین بأسzzتخدام تقنیzzة نظzzم ، العبzzدان  -٦١

 .٨١ة اآلداب ، العدد المعلومات الجغرافیة ، مجلة كلی

جاسzzم محمzzد عبzzد هللا ، حركzzة الكثبzzان الھاللیzzة فzzي الكویzzت ، الجمعیzzة الجغرافیzzة ، العوضzzي  -٦٢

 .١٩٨٩الكویتیة ، یولیو ،

  عبد هللا بن ابراھیم ، التربة السبخة في المملكة العربیة السعودیة خواصھا وطرق ، المھیب -٦٣

  .٢العدد ، ١٤ جلد، م العلوم الھندسیة، كلیة عزیزمجلة جامعة الملك عبد ال، معالجتھا       

                                          شریة للھضبة الغربیة     الخصائص الطبیعیة والب، حسین جعاز ناصر، علي صاحب، الموسوي   -٦٤ 

         العدد ،فیة مجلة البحوث الجغرا،محافظة النجف وعالقتھا في استغالل الموارد الطبیعیة المتاحة  في

                          ٢٠٠٤،   الخامس        

                     ،الجغرافیةصالح الدین ، نحو تصنیف مورفولوجي لمنخفضات الصحراء ، الجمعیة ،بحیري  -٦٥    

  .١٩٧٩اكتوبر،           

                          دي قصیب بالنطاق الشرقي في التطور الجیومورفولوجي لحوض وا، محمد مجدي، تراب  -٦٦     

  العدد ، معیة الجغرافیة المصریةتصدر عن الج، المجلة الجغرافیة العربیة، شبھ جزیرة سیناء            

 .١٩٩٧، الجزء الثاني، ٣٠            

  مجلة ،ور التاریخیة تطور مناخ العراق عبر األزمنة الجیولوجیة والعص، فاضل باقر ، الحسني  -٦٧

  .١٩٧٨، المجلد العاشر ، الجمعیة الجغرافیة العراقیة         

    باستخدام تصنیفي دیمارتون وكوبن ، تحدید األقالیم المناخیة في إیران، بھاء بدر ، حسین  -٦٨

 .١٩٩٠، ٢٥ – ٣٤العددان ، الجغرافیة العراقیة  مجلة الجمعیة، المناخیین       
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   عzzالء نبیzzل ،حكمzzت صzzبحي الداغسzzتاني، تحلیzzل الخصzzائص المورفومتریzzة ألحzzواض  ،حمzzدون  -٦٩

التصریف في منطقة دھوك شمال العراق باستخدام معطیات االستشzعار عzن بعد،جامعzة الموصzل،مركز 

 .التحسس النائي

ي حسن رمضان ، التحلیل الجیومورفولوجي للخصائص المورفومتریة لألحواض المائیة ف، سالمة  -٧٠

  .١٩٨٠، )١(األردن، مجلة الدراسات اإلنسانیة، الجامعة األردنیة، المجلد السابع، العدد 

حسن رمضان ، الخصائص الشكلیة و دالالتھا الجیمورفولوجیة ، مجلة الجمعیة الجغرافیة ، سالمة  -٧١

  .١٩٨٢،   ٤٣الكویتیة ،  العدد 

  ریر عن جیولوجیة رقعة الرمادي،لوحةسندس مھدي صالح ، تق، فاروجان خاجیك ، سیساكیان  -٧٢

،المنشzzzاة العامzzzة للمسzzzح الجیولzzzوجي والتحzzzري ) ١/٢٥٠٠٠٠(مقیzzzاس)١٨جzzzي  أم(٩-٣٨ا ي  –ا ن  

  .١٩٩٥المعدني، نقریرغیر منشور،

تقریzر عzن جیولوجیzة لوحzة ، تعریب أزھzار علzي غالzب ، فاروجان خاجیك وآخرون سیساكیان ،  -٧٣

 .١٩٩٥، للمسح الجیولوجي والتعدین المنشأة العامة  ، المعانیة 

حوض نھر الخابور، مجلة الجمعیة الجغرافیzة العراقیzة،  رفومتریة أزاد جالل ، ھیدرومو،  فشری -٧٤

  .٢٠٠٠) ٤٣(العدد 

اثر التغیرات المورفودینامیكیة للعصر الرباعي علzى السzھل الرسzوبي ، فؤاد عبد الوھاب، العمري  -٧٥

 .١٩٩٢جامعة القادسیة ، ، مي األول المؤتمر العل، في العراق 

شzzبكات التصzzریف المzzائي، حولیzzة كلیzzة لمحمzzد محمzzد ، طzzرق التحلیzzل المورفzzومتري ، عاشzzور  -٧٦

  .١٩٨٦والعلوم االجتماعیة، جامعة قطر، العدد التاسع، اإلنسانیات

٧٧- zة الكویتیzة الجغرافیzوجي ، المجلzل جیومورفولzان كعامzدد عبد الحمید احمد كلیو، االنسz٨٠ة ، الع ،

  . ١٩٨٥اغسطس ، 

مجلzة الجمعیzة الجغرافیzة  ، ھیدرولوجیة ودیان الھضبة الغربیة في العzراق ، كاظم موسى ، محمد  -٧٨

  . ٢٠٠٠بغداد ، ،  )  ٤٦( العراقیة ، العدد

لوحzة  نتقریzر عz غالzب ، يأزھzار علzترجمzة  رول یعقzوب یوحنzا ، ، إبzراھیمعبzد الحzق ، مھدي  -٧٩

 نشأة العامة للمسح الجیولوجي والتعدین ، دائرة المسح الجیولzوجي ، قسzم المسzح الجیولzوجي ،،المشثاثة 

١٩٩٦  .  

  عبد اللطیف بن حمود ، نبات العرفج دراسة في الجغرافیة النباتیة وحمایة البیئة ، مجلة ، النافع  -٨٠

  .٢٠٠٥الجمعیة الجغرافیة الكویتیة ، اغسطس ،       
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   الدوائر الحكومیة
  ٢٥٠٠٠/  ١و  ١/١٠٠٠٠٠الھیأة العامة للمساحة ، الخرائط الطبوغرافیة مقیاس ـ ٨١

  .الشركة العامة للمسح الجیولوجي والتعدین  ـ٨٢

  .ـ الھیأة العمة لألنواء الجویة العراقیة ، قسم المناخ ٨٣

  .مدیریة الزراعة في محافظة النجف ـ ٨٤

  

  المصادر االجنبیة
  
  

85- Ahmed A.M & Kraft , W, 1972,A . Contribution To The Hydrology Of 
     The  Westren Of Iraq . Jour .Geol. Sec. Iraq .Vol .5.   
   
86-Al-Mubarak, M.A., 1983, Report on the Geological Mapping of the Eastern   
      Part of the Western Desert and the Western Part of Southern Desert,              
  
     GEOSURV, Report No. 1380, Baghdad.                                                           
                                                      
87-M.G.Anderson. Modeling Geomorphological system. New York. Jon Wile&                                                                                            
   sons 1988.                                                                                                             
                   
88-Arthur N., Strahler , Dimensional analysis applied to fluvially eroded land     

Geol , Soc., Amer Bull, Vol. 69 ,1958.                                                  forms ,      
                   
89-David Ingle Smith Peter Stopp ,The river basin, An Introduction to the study 
of    hydrology , Cambridge ,University , 1978.  
                                                          
90-.Barwary  , N.A.Slewa,The Geology of Najaf ,  Qudraugle. I.S.O.M.   

    General For Geologic  survey Mineral   Investigation Geo.sur. Dept.1995.  
  

،91- Buday .T. The  Regianal Geology of  Iraq  ,stratigraphy  and   
    paleogeography  V.1.state  Organization  for minerals Baghdad  1980 . 

   
92- Buringh ,soil and soil condilion in Iraq ,ministray of Agriculture ,  
    Baghdad , 1960.     

  
93- Gregory, K.J and D.E. Walling , Drinage basin , form and Process , A           
      geomorphological approach , Edward Arnold , 1973 .  
                                   

 .E. Walling  Drainage Process,A .1979.  D 94- Gregory, K. J., &   
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

95-lowe,J.J.,and walker.M.J.C.,Reconstructing Quaternary Environment,            
                                                                Longman,London,1981 .  

   
96- Oliver , C.D. Weathering , 2nd Edition , Longman , London , 1975 .   

  
97- S-A. Schumm, Eraluvalvation of Drainage Systems and Slopes in Bad          
      Lands, Atperth Amboy. Bellein of the Geological Society of American,         
      Vol.67,N-4, 1956. 

  
 
98- Schumm, S.A., "Evolution of drainage systems and slopes in Badlands of 
       Berth Amboy New Jersey...1956.  

                
99- Stunly A. Schumm . The fluvial system United of America , John Wiley and 
               

 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

