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 خالصت البحث 
بدراسة المناطق  باالهتمام الحاضرفي الوقت جية و فولر الدراسات الجيومو العديد من  بدأت 

 عمى العمميات في هذا البحث  التركيزدقة , لذا فقد تم  أكثروالمقاطع الصغيرة لمخروج بنتائج 

( والممتةةد مةةن ناحيةةة السةةنية ن مويمحةةة ( فولوجيةةة لممقطةةع الناةةري الخةةاص بةةةنيط الديوانيةةةالجيومور 
, حيث يبمغ طول المجرى الناري ضةمن هةذا المنطقةة بحةوالي مدينة الديوانية  وحتى جنوب مركز

 ( كم . 3112ن  
ن الجيومورفولوجيةةة ( التةةي يةةكماا الناةةر  األرضةةية األيةةكالوابةةرز  أهةةمكةةذلي يبةةين البحةةث  

العمميةةةةات  وفقةةةةًا لتنةةةةوع وتبةةةةاين تبعممياتةةةةم المختممةةةةة ضةةةةمن هةةةةذا المنطقةةةةة والتةةةةي تنوعةةةةت وتعةةةةدد
ليط الديوانية داخل مجراا وخارجم , وهذا ما تم بالتظافر مع العمميةات التعرويةة وجية الجيومورفول

( , , حةرارة , رطوبةة , ريةاح وهيرهةا  أمطةارالناتجة عن عمل عناصةر الغة ا الجةوي ن  األخرى
كحمقة متصمة وليسةت بصةورة منمصةمة تعمل مع بعضاا البعض  بمجممااالن هذا العمميات نظرًا 
 .  األخرى إحداهان مستقمة ع أو

مةةع االعتمةاد عمةةى الحقمةي الميةداني بصةورة كبيةةرة عمةى الجانةةب لقةد اعتمةدت هةةذا الدراسةة  
لمحصةةول عمةةى القياسةةات الدقيقةةة لممظةةاهر Arc GIS 10.0 ) البةةرامج الحاسةةوبية الحديثةةة ن 

ن إلصةدارامختممةة المقةاييس ومختممةة سةنوات تم االعتماد عمى الخةرائط كذلي , المختممة  األرضية
ضةةةةةةائية الحديثةةةةةةة ل عتمةةةةةةاد عمةةةةةةى المرئيةةةةةةات الم باإلضةةةةةةافة ( 1984,  1979,  1977,  1962

ماتاةةا الدقيقةةة فةةي معمو  ( وتوظيةةا  2011 , 2007,  2002ن لألعةةوامالخاصةةة بمنطقةةة الدراسةةة 
 . هذا البحث  

    
 مقدمت : 
 األرضسةةط   بدراسةةة جميةةع المظةةاهر الطبيعيةةة عمةةىياةةتم المختصةةين بالجيومورفولوجيةةا  

عميةق فاةم ت إلةىالماء , مةن اجةل جمةع الحقةائق المنظمةة التةي تاةدا  أوسواء كانت عمى اليابس 
فةةةي مختمةةةا منةةةاطق العةةةالم  األناةةةاربأسةةةرار البيئةةةة , ومةةةن هةةةذا الدراسةةةات دراسةةةة مجةةةاري  اإلنسةةةان

مةةا تةةم  اتةةم المختممةةة , وهةةذاالتةةي ييةةكماا الناةةر بعممي األرضةةية األيةةكاللمتعةةرا عمةةى العديةةد مةةن 
مةةن خةة ل دراسةةة المقطةةع الناةةري لمجةةرى يةةط الديوانيةةة فةةي هةةذا البحةةث المتواضةةع  التركيةةز عميةةم

الممتد من ناحية السنية وحتى جنوب مركز مدينة الديوانية , حيث تنوعت وتعددت تمي المظةاهر 
, فضةً  داخل مجرى يط الديوانية وخارجم وفقًا لتنوع وتباين العمميات الجيومورفولوجية  األرضية

خةارج نطةاق المجةةرى تتمثةل بالجوانةب المناخيةةة الخاصةة بمنطقةة الدراسةةة  أخةةرىعةن تةأثير عوامةل 
 والرطوبة النسبية والتبخر. واألمطارمن درجات الحرارة 
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 : ( Problem) مشكلت البحث . 1 
 وهي :  أسئمةنحدد ميكمة البحث بعدة  أنمن الممكن  
  منطقة الدراسة ؟ يط الديوانية ضمنجرى مالتي يكماا  األرضية األيكالما هي  -
ومةةةدى سةةةرعتاا التةةةي أثةةةرت فةةةي مجةةةرى الناةةةر  الجيومورفولوجيةةةة لمناةةةرالعمميةةةات  هةةةي مةةةا -

 منطقة الدراسة . وطورت أيكالم األرضية  ل

 
 فرضيت البحث :  . 2

 اإلجابة عن ابرز األسئمة الخاصة بموضوع البحث وهي :  
سةةن الناريةةة وظاةةور الجةزر الناريةةة واختمةةاء القديمةةة يةكل مجةةرى يةةط الديوانيةةة امتةداد األل -

 بعض األيكال التي يكماا النار طبيعيا مثل اندراس يط اليوسمية . لمناا واضمح 

االرسةةابية  ةانثنةةاءات ناريةةة مةةع االلتةةواء بسةةبب التعريةة 6ظاةةور أربةةع منعطمةةات مةةن أصةةل  -
 ليط الديوانية.

 
 : ( Projectمنهج البحث ). 3

الدراسةةةةات الجيومورفولوجيةةةةة الحديثةةةةة التةةةةي يةةةةتم وع الدراسةةةةة يقةةةةع ضةةةةمن نظةةةةرًا الن موضةةةة 
المتخصصةة فياةا مةن جاةة , فضةً  عةن العمةل الميةداني الجغرافيةة  والبرمجيةاتاستخدام التقنيةات 

الن هةةةةذا الموضةةةةوع ييةةةةتمل عمةةةةى متابعةةةةة العمميةةةةات الجيومورفولوجيةةةةة , ونظةةةةرًا  أخةةةةرىمةةةةن جاةةةةة 
( فةةي  واألصةةولي, فقةةد تةةم اعتمةةاد المناجةةين ن الموضةةوعي  عناةةاالتةةي نيةةأت  األرضةةيةوالمظةةاهر 

 هذا الدراسة كأساس لمناجيتاا . 
 
 ( :  Purpose Off. ىدف البحث ) 4

 (التةي يةكماا مجةرى ن يةط الديوانيةة األرضةية األيةكالوتحديد ابةرز  دراسة إلىيادا البحث     
 ةالجيومورفولوجيةةعمميةةات ضةةعا ال أومةةدى يةةدة  ضةةمن منطقةةة الدراسةةة , وكةةذلي دراسةةة وتحديةةد

التةةي يةةكماا مجةةراا ضةةمن مةةدة زمنيةةة  األرضةةية األيةةكاللمناةةر مةةن خةة ل متابعةةة ظاةةور وتطةةور 
 ( م .  2012 – 1962ناألعوام بين ( عاما امتدت 50من ن أكثراستغرقت 
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 األول ادلبحث

 يت جملري شط الديىانيت للمنطقت ادلمتدة بني السنيت والديىانيتعالبنيت الطبي
 الجغرافي : الفمكي و : الموقع أوال

يةةماال وبةةين خطةةي  ( 35 323 – 565 313ن تقةةع منطقةةة الدراسةةة فمكيةةا بةةين دائرتةةي عةةرض  
  (1ن ( يرقا . 595 443 -  465 443ن طول 
وكمةةا موضةة  فةةي تمتةةد مةةن يةةمال مدينةةة السةةنية وحتةةى جنةةوب مدينةةة الديوانيةةة  فإناةةاجغرافيةةا  أمةةا

 ( . 1اليكل ن 
 القادسية محافظةموقع منطقة الدراسة من العراق و يبين (  1شكل ) 

 
 ثانيًا: المناخ : 

بةةأخر عمةةةى مكونةةةات البيئةةةة  أوالتةةي تةةةؤثر بيةةةكل الطبيعيةةةة العوامةةةل  أهةةميعةةد المنةةةاخ مةةةن  
الطبيعةةةةي , ولغةةةةرض معرفةةةةة  اتبةةةةنمةةةةوارد المائيةةةةة وخصةةةةائص التربةةةةة والفةةةةي الوبخاصةةةةة الطبيعيةةةةة 

الديوانيةةة البةةد مةةن تحميةةل المعطيةةات المناخيةةة لمنطقةةة الدراسةةة  فةةي يةةطائص المنةةاخ المةةؤثرة خصةة
 وكما يأتي : 

 الشمسي :  اإلشعاع. 1

                                      
(1)   RTI International , MAP of IRAQ , Map Sheet M9 , Scale 1: 100 00, 2003 . 
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فةي يةدة الموقةع مةن تةأثير , ومةا لاةذا المنةاخ الصةحراوي  إقمةيمتقع منطقةة الدراسةة ضةمن  
فةةي السةةيما الحةةرارة عمةةى رفةةع دراجةةات الةةذي يعمةةل  األرضسةةط   إلةةىاليمسةةي الواصةةل  اإليةةعاع

أي منطقةةة جغرافيةةة عمةةى  إلةةىاليمسةةي الواصةةل  اإليةةعاعتعتمةةد يةةدة ومقةةدار  إذ, فصةةل الصةةيا 
 .(1)وطول الناار ومعدل عدد ساعات السطوع المعمية اليمسية األيعةمقدار زاوية سقوط 

 اإليةةعاعاليمسةةي وزاويةةة سةةقوط  اإليةةعاعيةةؤثر الموقةةع الممكةةي لمنطقةةة الدراسةةة فةةي كميةةة  
معةةةدل  إن( 1يتضةةة  مةةةن الجةةةدول نسةةةطوع اليمسةةةي النظةةةري والمعمةةةي , مةةةدة اليمسةةةي ومقةةةدار ال

تبةةةدأ فيةةةم معةةةدالت السةةةطوع  ( سةةةاعة إذ9195معميةةةة لمصةةةل الصةةةيا نسةةةاعات السةةةطوع اليمسةةةي ال
 األيةةارخةة ل ( سةةاعة وتةةزداد 912فةةي هةةذا اليةةار نبالزيةةادة ابتةةداء مةةن يةةار مةةايس ويبمةةغ معةةدلاا 

لكةل منامةا  وآبحزيةران وتمةوز  األيةار( ساعة فةي  1112و  1116و  11.4بمغت ن فقدال حقة 
معةدالتاا  أدنةىسةاعة وتصةل ( 615ع فيةم نفيبمغ معدل السةطو في فصل اليتاء  أماعمى التوالي . 
 ( ساعة لكل مناما عمى التوالي . 614و  611وكانون الثاني وتبمغ ن األولفي يار كانون 

 مدينةالشمسي النظرية والفعمية لمحيط ساعات السطوع ( المعدالت الشيرية لعدد 1جدول )
 ( 2007 – 1971لممدة )  الديوانية 

معدل ساعات السطوع النظري )  األشير
 ساعة /يوم(

السطوع الفعمية معدل ساعات 
 )ساعة/ يوم (

 614 10:13 كانون الثاني
 714 11:00 شباط
 718 12:00 آذار
 815 12:05 نيسان
 912 13:45 مايس
 1114 14:11 حزيران
 1116 13:57 تموز
 1112 13:19 آب
 1012 12:20 أيمول
 814 11:25 األولتشرين 

 615 10:28 تشرين الثاني
 611 10:00  األولكانون 

                                      
عبةةد اإللةةم رزوقةةي كربةةل , ماجةةد السةةيد ولةةي , عمةةم الطقةةس والمنةةاخ , الجةةزء األول , مطبعةةة جامعةةة البصةةرة ,  (1ن

 . 43, ص 1989البصرة , 
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الجويددة العراقيددة والرصددد المركددزي ه قسددم المندداخ ه  لألنددوا وزارة النقددل والمواصدد ت ه الييلددة العامددة  المصدددر :
 .2007غير منشورة ه  بغداد ه بيانات

 
يمسةي عةالي وتتمتةع بنسةبة عاليةة مةن السةاعات  إيةعاعمنطقةة الدراسةة ذات  أنيتض  مما سبق 

ضائعات ارتماع درجات الحرارة وزيادة عممية التبخير والنت  وزيادة حجم ال إلىمما يؤدي  ةالضوئي
عمةةى زيةةادة المظةةاهر انخمةةاض منسةةوب الميةةاا ومةةن ثةةم يسةةاعد  إلةةى المائيةةة مةةن الناةةر والتةةي تةةؤدي

الناريةةة وكةةذلي ارتمةةاع  اإلرسةةاباتالجيومورفولوجيةةة مثةةل نمةةو وتطةةور الجةةزر الناريةةة نتيجةةة لزيةةادة 
 سامية منبسطة وضعيمة االنحدار .  أراضيمنسوب القاع , السيما ان مجرى النار يقع ضمن 

 
 . درجة الحرارة : 2

وان معةةةةدالت ْم( 2411رة بمةةةةغ نالمعةةةةدل السةةةةنوي لدرجةةةةة الحةةةةرا إن( 2يتبةةةةين مةةةةن الجةةةةدول ن 
بمةغ  إذفصل الصيا ابتداء من يةار مةايس  أياردرجات الحرارة تأخذ باالرتماع التدريجي خ ل 

الحةةرارة فةةةي معةةدل لةةدرجات  أعمةةىل يسةةجتةةم ت إذ, التةةي تميةةم  واأليةةارْم( 2911المعةةدل اليةةاري ن
سةجل فةي يةار تيةرين  معةدل قةد وأدنةىعمةى التةوالي ْم( 3513و  3514نبمةغ  إذتموز وآب ياري 

ْم( 3419ويكةةون ادنةةى معةةدل لةةدرجات الحةةرارة العظمةةى خةة ل هةةذا المصةةل نْم( 2617االول اذ بمةةغ ن
عمةةةةى التةةةوالي , امةةةةا ْم( 4413ْم و 4319واع هةةةةا فةةةي يةةةةار تمةةةوز وآب ن األولفةةةي يةةةةار تيةةةرين 

يةةرين بالنسةبة لمعةدل درجةة الحةرارة الصةغرى خة ل هةذا المصةل فقةد سةجل ادنةى معةدل فةي يةار ت
 في يار تموز .ْم( 2619ن وأع اْم( 1815ويبمغ ن األول

فةي فصةل اليةتاء الةى انخماضةاا ابتةداًء مةن يةار تيةرين درجةات الحةرارة وتيير معةدالت  
فةي يةار ْم( 1113التي تميم  معدل يةاري خة ل المصةل ن واأليارْم( 1815الثاني فسجل معدل ن

معةةدل لدرجةةة  أدنةةىويسةةجل هةةذا المصةةل ْم( 24.1بمةةغ ن إذيةةباط فةةي يةةار  وأعةة اكةةانون الثةةاني 
بالنسةةبة  أمةةا, ْم( 3111فةةي يةةار كةةانون الثةةاني واعةة ا فةةي يةةار نيسةةان نْم( 17الحةةرارة العظمةةى ن

معةدل فةي يةار كةانون الثةاني  صغرى خ ل هذا المصل فقد سةجمت أدنةىلمعدل درجات الحرارة ال
 ( في يار نيسان .مْ  1711واع ا نْم( 515صل الى نو 

 والتي تصل أعمى قمة لاامن يار مايس الصيا ابتداًء  أياردة درجة الحرارة خ ل زيا 
قمةة دة حجم الضائعات المائيةة و زيا إلىيزيد في عممية التبخير ومن ثم يؤدي في يار تموز وآب 

 اإلرسةةابالتصةةريا المةةائي ومةةن ثةةم حصةةول ضةةعا فةةي عمميةةات التعريةةة الناريةةة وزيةةادة عمميةةة 
 ر المظاهر االرسابية لمنار لصورة اكبر خ ل المصل الحار .تطو  الناري ومن ثم
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لممدة ( معدل درجات الحرارة الصغرى والعظمى والمعدل الشيري في محطة الديوانية 2جدول )
(1971-2007) 

 معدل درجة الحرارة )ْم( األشير
 الشيري العظمى الصغرى

 1113 17 515 كانون الثاني
 1316 2015 618 شباط
 1713 2315 1112 آذار
 2411 3111 1711 نيسان
 2911 3619 2213 مايس
 3315 4118 2512 حزيران
 3514 4319 2619 تموز
 3513 4413 2613 آب
 3210 4019 2311 أيمول
 2617 3419 1815 األولتشرين 

 1815 2512 1118 تشرين الثاني
 1216 1810 713 األولكانون 

 24.1 3115 1618 المعدل السنوي
الجويدة العراقيدة والرصدد الزلزالدي ه قسدم المنداخ ه  لألندوا وزارة النقدل والمواصد ت ه الييلدة العامدة  المصدر : 

 .2007بغداد ه بيانات غير منشورة ه 
 
 . الرياح : 3

الةةى الدراسةةة تصةةل ( ان المعةةدل السةةنوي لسةةرعة الريةةاح فةةي منطقةةة 3يظاةةر مةةن جةةدول ن 
لكةل م/ثةا 315ويبمةغ الةى اع هةا فةي يةار حزيةران وتمةوز اذ يصةل  م/ثا وتباين المعدل يةارياً 217

, ثةةم تأخةةذ هةةذا المعةةدالت فةةي الابةةوط فةةي يةةار تيةةرين االول ويةةار تيةةرين منامةةا عمةةى التةةوالي 
فتةؤدي زيةادة م/ثةا عمةى التةوالي , ( 119و  211و  211ن أدناهةا إلةىالثاني وكانون االول اذ تصةل 
المةةائي فةةي المجةةرى سةةرعة التيةةار ازديةةاد  بخةةر , مةةا يةةؤدي الةةىالتسةةرعة الريةةاح الةةى زيةةادة عمميةةة 

عمميةةات نيةةاط  , ومةةن ثةةميتعةةارض معةةم حينمةةا الناةةري حينمةةا يتوافةةق مةةع اتجةةاا الةةري  وبةةالعكس 
عنةةد حةةدوث  الناريةةةوقمةةة التعريةةة  الريةةاح مةةع اتجةةاااتجةةاا الجريةةان عنةةدما يتوافةةق الناريةةة التعريةةة 

 العكس . 
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ال يعتمةةةد بةةةدورا عمةةةى التبةةةاين فةةةةي  الناةةةريتجةةةاا الريةةةاح عمةةةى المجةةةةرى ا تةةةأثيرعمومةةةا فةةةان       
 : (1ن عمى عوامل عدة تتمثل باالتييعتمد  بلفقط اتجاهات الرياح 

 مع اتجاا الضماا . و مع اتجاا الجريان اتجاا الرياح  التي يصنعااالزاوية  .1
المبايةر , الرياح الممتتات المكونة لجوانب المجرى ومدى استجابتاا لتأثير طبيعة تكوين  .2

 . أمواجلما تثيرا الرياح من  أو

 جانبي المجرى . اا عمى تباينكثافة الغطاء و  .3

 درجة االنحدار لمجانب المعرض لمرياح . .4

 
-1971( معدل سرعة الرياح الشيري )م/ثا( واتجاىيا في محطة الديوانية لممدة )3جدول )

2007) 
 لسائدةاتجاا الرياح ا معدل سرعة الرياح م/ثا األيار

 يمالية هربية 216 كانون الثاني
 يمالية هربية 218 يباط
 يمالية هربية 311 اذار
 يمالية 313 نيسان
 يمالية 219 مايس
 يمالية 315 حزيران
 يمالية هربية 315 تموز
 يمالية هربية 219 اب
 يمالي هربية 213 ايمول

 يمالية 211 تيرين االول
 بيةيمالية هر  211 تيرين الثاني

 يمالية هربية 119 األولكانون 
 يمالية هربية 217 المعدل السنوي

الجويددة العراقيددة والرصددد الزلزالددي ه قسددم المندداخ ه  لألنددوا وزارة النقددل والمواصدد ت ه الييلددة العامددة  المصدددر :
 . 2007بغداد ه بيانات غير منشورة ه

                                      
محمد سممان صال  الجبوري : منعطمات نار دجمة بةين الصةويرة والعزيزيةة , أطروحةة دكتةوراا ن هيةر منيةورة  (1ن

 .66, ص 1985( قسم الجغرافية , كمية اآلداب , جامعة بغداد , 
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 (   Relative Humidity. الرطوبة النسبية )4
قد بمغت رطوبة النسبية في منطقة الدراسة المعدالت السنوية لم إن( 4لجدول نيظار من ا 

%( , وهةي عمةةى العمةةوم منخمضةةة وذلةةي لوقوعاةا تحةةت تةةأثير المنةةاخ الصةةحراوي , وييةةير 4215ن
بمغت فةي كةانون  إذمرطوبة النسبية سجمت في فصل اليتاء معدالت ل أعمى إن إلى أيضالجدول ا

المعةةدالت فةةي  أوطةةأ%( عمةةى التةةوالي , فةةي حةةين سةةجمت  78% و  67 وكةةانون الثةةاني ن األول
 % ( عمى التوالي . 25% و 26حزيران وتموز ن أياربمغت في  إذفصل الصيا 

ي )ممم( معدالت التبخر )ممم( ( معدالت الرطوبة النسبية % ومجموع التساقط المطر 4جدول )
 (2007-1971الديوانية لممدة ) لمحطة

 التبخر نممم( األمطار ن%( سبية %الرطوبة الن األيار
 8310 2411 78 كانون الثاني

 11416 1611 57 يباط
 19115 1416 48 آذار
 27513 1812 42 نيسان
 39616 316 31 مايس
 49910 - 26 حزيران
 55217 - 25 تموز
 50413 - 27 آب
 38916 - 28 أيمول

 26615 418 38 تيرين األول
 14216 1814 53 تيرين الثاني
 8213 1811 67 كانون األول
 3498 11810 4215 المعدل السنوي

الجويددة العراقيددة والرصددد الزلزالددي ه قسددم المندداخ ه  لألنددوا وزارة النقددل والمواصدد ت ه الييلددة العامددة  المصدددر :
 . 2007بغداد ه بيانات غير منشورة ه

 
رة خ ل فصل الصيا تةؤدي الحرا بة النسبية المصاحبة الرتماع درجةانخماض الرطو  نإ 

قمةةةة التصةةةريا المةةةائي داخةةةل مائيةةةة مةةةن السةةةطوح المائيةةةة و زيةةةادة التبخةةةر وزيةةةادة الضةةةائعات ال إلةةةى
ا الناةةر ضةةمن جيةةة التةةي ييةةكماو انعكةةاس ذلةةي عمةةى المظةةاهر الجيومورفولمةةن ثةةم المجةةرى الناةةر و 
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كبيةرة لكوناةا تقمةل نسةبة  أهميةةعةد ارتمةاع الرطوبةة النسةبية فةي الاةواء ذات , فيمةا ت منطقة الدراسةة
 .ند ارتماع درجات الحرارة صيما عوتصمباا زيادة تماسكاا  إلىتؤدي  جماا في التربة وال
 
 :  األمطار. 5

( ممةم ويظاةةر منةةم 11810وع االمطةةار السةنوية قةةد بمةةغ نان مجمةة يظاةر (4جةةدول نالمةن   
كميةة االمطةار السةاقطة التساقط المطري يبةدأ مةن يةار تيةرين االول حتةى مةايس , وان معةدالت 

معةدالتاا  أعمةى إلةى( ممم , ثم تدريجيًا لتصل 418بمت ن إذقميمة في بداية يار تيرين االول  تبدأ
( ممم ثم تأخذ المعدالت الياري بالتناقص التدريجي حتى ناةاي 2411في كانون الثاني اذ بمغت ن

في ايار حزيةران وتمةوز وآب  ( ممم وتنقطع تماماً 316يار مايس اذ بمغ المعدل في هذا اليار ن
 وايمول .
وقمةةةة  بتذبةةةذباالمطةةةار السةةةاقطة فةةةي منطقةةةة الدراسةةةة تمتةةةاز كميةةةة ويتضةةة  ممةةةا سةةةبق ان  

كمياتاةةةا وانعةةةداماا خةةة ل ايةةةار الصةةةيا االمةةةر الةةةذي يقودنةةةا الةةةى االعتمةةةاد عمةةةى المةةةوارد المائيةةةة 
نية وهو بدورا مما يقمل من لتمبية احتياجات المحاصيل الزراعية وخاصة مياا يط الديواالسطحية 

 تصريا مياا يط الديوانية .
 
 التبخر :  -6  
بمةةةغ المعةةةةدل السةةةنوي لاةةةةا  إذدا , أقيةةةةام التبخةةةر مرتمعةةةة جةةةة( ان مجمةةةوع 4يظاةةةر مةةةن الجةةةةدول ن  
بمةةةغ  إذايس ( ممةةةم , حيةةةث تبةةةدا معةةةدالت التبخةةةر باالرتمةةةاع التةةةدريجي ابتةةةداء مةةةن يةةةار مةةة34918ن

 وآبحزيةران وتمةوز  أيةارمعةدالت التبخةر فةي  أعمةى, فيمةا سةجمت ( ممةم 39616المعدل خ لم ن
( ممةةةم عمةةةى التةةةوالي , ويكةةةون معةةةدل التبخةةةر فةةةي فصةةةل  50403و   55217و  499اذ بمغةةةت ن 

( ممم وهذا االرتماع في معدالت  43417ن األولالصيا من يار مايس حتى نااية يار تيرين 
الحةةرارة وانخمةةاض معةةدالت الرطوبةةة النسةةبية تسةةجيل معةةدالت مرتمعةةة لةةدرجات  إلةةىالتبخةةر يعةةود 

 نياط الرياح الحارة الجافة. وانقطاع التساقط المطري , فض  عن اثر
(  82و  8213وكةانون الثةاني ن  األولمعدل لمتبخر فقد سجل فةي يةار كةانون  أوطأأما  

 ناايةة لةىإ األولممم لكل منامةا عمةى التةوالي , ويبمةغ معةدل التبخةر فةي فصةل اليةتاء مةن تيةرين 
( ممةةةم , وذلةةةي بسةةةبب انخمةةةاض درجةةةات الحةةةرارة وارتمةةةاع الرطوبةةةة  146175يةةةار نيسةةةان نحةةةو ن

 تمبد السماء الغيوم .قمة النسبية و 
 
 

 ثالثًا: السطح :
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االنحةةدار العةةام لمنطقةةة الدراسةةة هةةو مةةن  إن( ن حةةظ  2ن  اليةةكل رقةةمالنظةةر ب إمعةةانعنةد  
(م فوق مستوى سط  البحر يمر فةي 24ن يط الكنتور الجنوب اليرقي وان الخ إلىاليمال الغربي 

مةةةر جنةةةوب مركةةةز قضةةةاء (م فةةةوق مسةةةتوى سةةةط   البحةةةر ي18وري نناحيةةةة السةةةنية , والخةةةط الكنتةةة
 الديوانية .

 ( خارطة خطوط االرتفاعات المتساوية لمنطقة الدراسة 2شكل ) 

 
( وباستخدام مممات االرتماع الرقمية الخاصة بالصور  Arc GIS 10.0برنامج ن  المصدر : اعتمادا عمى

 المضائية الخاصة بمنطقة الدراسة .
 

وقمة  السال الرسوبي العراقي المعروا بانبساط سطحمتعد منطقة الدراسة جزءًا من  
 .(1نانحدارا العام 

 ممتةةةدة بةةةينالواحةةةد لممنطقةةةة ال الكيمةةةومتر( سةةةم فةةةي  41917  يبمةةةغ انحةةةدار يةةةط الديوانيةةةة ن 
, وقد انعكس ذلي عمى بطء سةرعة جريةان ميةاا يةط  سنية و جنوب مدينة الديوانيةيمال ناحية ال
( م/ثةةا لكةةل مةةن يةةمال ناحيةةة السةةنية  0147 – 0170وصةةل معةةدل سةةرعة جريانةةم ن إذالديوانيةةة , 

 .(2نوجنوب مدينة الديوانية عمى التوالي 
مةةةو مةةةن بعةةةض خال ت فإناةةةا ةالدراسةةة وعمةةةى الةةةرهم مةةةن االنبسةةةاط العةةةام فةةةي سةةةط  منطقةةةة 

 األناةةةار أحةةةواضومنطقةةةة  األناةةةار االمتمثمةةةة بمنطقةةةة كتةةةو المرتمعةةةة  رفولوجيةةةةمو المظةةةاهر الجيو 
                                      

,  2, العةةةدد  2رضةةةا عبةةةد الجبةةةار اليةةةمري , البنيةةةة الجغرافةةةي لمحافظةةةة القادسةةةية , مجمةةةة القادسةةةية , المجمةةةد  (1ن
 . 220, ص 1997

 . 2012مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية , اليعبة المنية , بيانات هير منيورة ,  (2ن

N 
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ارتمةةاع منطقةةة  إن كمةةاتمتةةد عمةةى يةةكل نطةةاق عمةةى جةةانبي يةةط الديوانيةةة , األناةةارفمنطقةةة كتةةوا 
 أدىالةةذي عمةةى االنبسةةاط عمةةى جةةانبي يةط الديوانيةةة مقارنةةة بمسةةتوى مياهةم سةةاعد  األناةةاركتةوا 

 القاع.الترسيب عمى زياد تعرج مجرى النار وازدياد  إلى
 
 

 رابعًا: التربة : 
المكونةةة مةةن اخةةت ا المةةواد  األرضةةيةهةةي الطبقةةة الخارجيةةة هيةةر المتماسةةكة مةةن القيةةرة  

 لاا يمد النبات جذورا خ وبقايا الكائنات الحية التي  الناتجة من تمتت الصخور وانح ل المعادن
 . (1نويستمد مناا هذاءا 

فةةي خواصةةاا الميزيائيةةة والكيمياويةةة وانحةةدار السةةط   ةوعمةةوم تربةةة منطقةةة الدراسةةة متيةةابا 
 ةوتمتةةاز بمقرهةةا بةةالمواد العضةةوية وذلةةي بسةةبب طبيعةةة مناخاةةا الصةةحراوي الةةذي يةةنعكس عمةةى نةةدر 

بالمواد العضوية فضةً  عةن د التربة النباتات الطبيعة وخاصة الحيائش التي تعد اهم عوامل تزوي
المموحةةة بسةةبب ارتمةةاع معةةدالت التبخةةر وانعةةدام الصةةرا الطبيعةةي بسةةبب قمةةة انحةةدار  ارتمةةاع نسةةبة

 . ناسيب المياا الجوفيةمالسط  فضً  عن ارتماع 
يط الديوانية فتميزت بأن محتواها مةن الغةرين  اة التي يجري خ لاخصائص الترب أهم أما       

لرمةةةةةل %( فةةةةةي حةةةةةين بمةةةةةغ معةةةةةدل محتواهةةةةةا مةةةةةن ا2113% ( ومةةةةةن الطةةةةةين ن60.20معدلةةةةةم ن غبمةةةةة
, تبمةةغ نماذيتاةةا عمومةةا التربةةة تعةةد هةةذا التةةرب مزيجيةةة هرينيةةة  %( وبتطبيةةق مثمةةث نسةةجة1615ن
ذات نسجة متوسطة بما يسال حركة الماء و ( م/يوم وهي بذلي ذات نماذية معتدلة السرعة 0170ن

ا وبذلي تكون قابميتاا ل حتماظ بالماء قميمة جدًا اال اناا تحتوي والاواء وتغمغل جذور النباتات فيا
 .(2نعمى نسبة من الماء الجاهز 

 
 
 

 (   Vegetationخامسًا: النبات الطبيعي ) 

                                      
 . 48, ص 1996مخما ي ل مرعي , إبراهيم محمد حسون , جغرافية الزراعة , مطبعة جامعة الموصل ,  (1ن

هةةا فةةي اسةةتعماالت األرض الزراعيةةة فةةي صةة ح ياركةةة ممةةي , جةةواد عبةةد الكةةاظم كمةةال , خصةةائص التربةةة وأثر  (2ن
  189, ص 2002,  49محافظة القادسية , مجمة الجمعية الجغرافية العراقية , العدد 
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كثيةةةرة ومختممةةةة مةةةن النبةةةات الطبيعةةةي فةةةي المنطقةةةة وهةةةي متباينةةةة مةةةن حيةةةث  أنةةةواعتنتيةةةر  
المةةؤثرة فةةي تربةةة المنطقةةة وعمميةةات  أدوارهةةاا وبالتةةالي اخةةت  ةالمختممةة أنواعاةةاب حسةةب أحجاماةةا

وابةةةةرز انواعاةةةةا القصةةةةب والبةةةةردي والغةةةةرب والصمصةةةةاا والحيةةةةائش الناةةةةري فياةةةةا  عريةةةة والحةةةةتالت
 .(  1وكما توضحم الصورة ن والطرفة المختممة وكذلي نبات اليمم  

(  النبات الطبيعي السائد في المنطقة  1صورة ) 

 
 صدر : الدراسة الميدانية . الم

كةة الميةاا الجاريةة حر  بير في تثبيت التربة من خة ل عرقمةةك تأثيريظار لمنبات الطبيعي  
الغطةاء النبةاتي الطبيعةي فةي  أهميةةتقميةل اثةر عمميةات التربةة المختممةة لمتربةة , لةذا تتجمةى عمياا و 

 (1ن. تعرية واالنجرااالمنطقة من خ ل دورا في الحماظ عمى التربة من عوامل ال
 األرضبةةاطن  إلةةى األمطةةاروجةةود النبةةات الطبيعةةي يسةةام فةةي زيةةادة تسةةرب ميةةاا  إنكمةةا  

مخةةزون  إلةةى تمةةي األمطةارميةةاا  تحةةولتسةام فةةي  إناةةامةةا كن جاةةة , مةالتعةةروي  أثرهةةاالتقميةل مةةن و 
بةةدورا  األمةةر, وهةةذا  تةةدريجي بالميةةاا عنةةد مواسةةم الصةةياودالناةةر بيةةكل  إمةةداديعمةةل عمةةى جةةوفي 
نجةدا في المنطقةة , كمةا  طريمرهم قمة التساقط ال يالنار د عمى استمرار عمميات الجريان سيساع

 أكثةريجعماةا  مجةرى الناةري ومنعاةا مةن االناةدام بةانيعمل في الوقت نمسم عمةى تثبيةت جوانةب ال
 .(2نجريان المياا في المجرى المائي لمنار أثناءمقاومة لعمميات التعرية المائية 

                                      
 الدراسة الميدانية .  (1ن
ماةةدي محمةةد عمةةى الصةةحاا , التصةةريا الناةةري والعوامةةل المةةؤثرة فيةةم , مجمةةة الجمعيةةة الجغرافيةةة العراقيةةة ,  (2ن

 .31, ص 1970ة اسعد , بغداد , المجمد السادس , مطبع

 مختلفة من النبات الطبيعي السائد في منطقة الدراسة  نوا صور أل
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مةةن النبةةات  ذات السةةطوح المسةةتوية لمجةةرى الناةةر الضةةماا المحدبةةةمعظةةم خمةةو ي حةةظ و  
بينمةةا ن حةةظ ازدهةةار النبةةات الطبيعةةي عمةةى  , هةذا أجزائةةمالمنطقةةة فةةي معظةةم الطبيعةي السةةائد فةةي 

 بيريإن سبب ذلي يرجع لسيادة نياط , ويبدو وهيرها الجوانب المقابمة منم ن الجوانب المقعرة ( 
مثل بتربية الحيوان ن تربية قطعةان الجةاموس( عنةد هةذا الجاةات المنبسةطة والمنسةابة متاقتصادي 

  (1ن.بتجريد هذا الضماا من نباتاا الطبيعي  مما يتسبب بمطا نحو مجرى النار
 

 شط الديوانية :  ةسادسًا: ىيدرولوجي
التةي ييمل حوض النار مجموع المساحة التي تنساب مياهاا الى جدول او رافةد او ناةر  

ي مجةرى موحةد يمصةمم عةن فةيتصل بعضاا ببعض بحيث تنساب كافة المياا وتصب فةي الناايةة 
لكةةل واحةةد مناةةا موقةةع وطةةول محةةدد ومسةةاحة عةةدة جةةداول ع منةةم مةةر , ثةةم يت (2نالمجةةاورة  األحةةواض

 :  أدنااتمصي  في  إيضاحااوالتي يمكن السنة  أيارباخت ا  اومعدل تصريا يختم يروياا
 
 مياه شط الديوانية . جداول 1

الرئيسة التي تجري في محافظةة القادسةية وهةو امتةداد ليةط  األنااريعد يط الديوانية احد  
رات مقةدم سةدة الانديةة , ويجةري اليةط مةؤخر نةاظم مةلناةر ال األيسرالحمة الذي يتمرع من الجانب 
مر فةةي الجريةةان مةةن ناحيةةة نةةاظم قةةاطع السةةنية ثةةم يسةةت كةةم ( 3513الصةةدر ولمسةةافة ناريةةة قةةدرها ن

ميةةةروع  أراضةةةيثةةةم يجةةةري فةةةي  57والكيمةةةومتر  51حتةةةى يختةةةرق مدينةةةة الديوانيةةةة بةةةين الكيمةةةومتر 
, واهةةم فةةروع وجةةداول يةةط الديوانيةةة  (3ن(83يةةافعية مةةارًا بناحيةةة السةةدير فةةي الكيمةةومتر ن –ديوانيةةة 

 ( وكما يمي :  5جدول ن يوضحاا 
م كة 30, يبمةغ طولةم  3415السةنية فةي الكيمةومتر المتمةرع مةن نةاظم أ. جدول الشافعية الحديث : 
مساحة من االراضي الزراعية تصل  إلرواء ة/ثا  مخصص3م15107وطاقتم التصريمية التيغيمية 

 دونمًا توزعت بن ناحيتي اليافعية والسدير , ومن تمرعاتم :  91630الى 
مةةةن جةةةدول  12جةةةدول النوريةةةة : يتمةةةرع جةةةدول النوريةةةة مةةةن يةةةط الديوانيةةةة عنةةةد الكيمةةةومتر  -

/ثا مخصصة 3م115كم , وطاقتم التصريمية التيغيمية  20اليافعية الحديث , يبمغ طولم 
 دونمًا .  13857الزراعية تصل الى  األراضيمساحة من  إلرواء

                                      
 الدراسة الميدانية .  (1ن
مقةداد حسةين عمةةي , خميةل إبةراهيم محمةةد , السةمات األساسةةية لمبيئةات المائيةة , الطبعةةة األولةى , دار اليةةؤون  (2ن

 .   75, ص 1999الثقافية العامة , بغداد , 

 .   49, ص 2005قسم اإليراا والمتابعة , محمد جاسم مكطاا , الموارد المائية في محافظة القادسية ,  (3ن
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 812الحمةةار الصةةغير : يتمةةرع جةةدول الحمةةار الصةةغير مةةن جةةول اليةةافعية عنةةد الكيمةةومتر  -
ة الرواء منطقةة /ثا , مخصص3م117ة التيغيمية كم , وطاقتم التصريمي1215ويبمغ طولم 
 دونمًا. 20000 يبحوال زراعية تقدر

 
يتمرع جدول اليافعية القديم مةن الصةمة اليسةرى ليةط الديوانيةة عنةد جدول الشافعية القديم :  -ب

/ثا مخصصة لسةقي منطقةة 3م1كم , وطاقتم التصريمية التيغيمية  6طولم  غ, ويبم 42الكيمومتر 
 دونمًا . 5840ل الى زراعية تص
الةةةذي يةةروي معظةةةم االراضةةي الواقةةةع عمةةى جةةةانبي يةةةط  ةامةةا ميةةةروع توسةةيع يةةةط الديوانيةة 

ناا اراضةي مالضة  مةن يةط الديوانيةة وبضةبالديوانية بين ناظم السةنية حتةى بدايةة ميةروع الرميثةة 
ي التصةاميم /ثا عند الصدر وتجةر 3م60ميروع ديوانية يافعية , تبمغ الطاقة التصريمية التيغيمية 

عمةى ضةمتي يةط الديوانيةة  ةالمساحة االجمالي غتبملعند الصدر ,  ا/ث3م9612ب التوسيعم الستيع
 .(1ندونمًا  485000يافعية  –والتي تقع ضمن ميروع ديوانية 
 المتفرعة من شط الديوانية األنيار( 5جدول  )

موقع التفرع من  اسم الجدول
 شط الديوانية كم

لتصريفية الطاقة ا طول الجدول
 /ثا3التشغيمية م

المساحة التي 
 يروييا دونم

 91630 15107 30 3415 جدول اليافعية الحديث
 13857 115 20 12 جدول النورية
 20000 117 1215 812 الحمار الصغير

 5840 1 6 42 جدول اليافعية القديم

 . 2012غير منشورة لعام  المصدر : مديرية الموارد في محافظة القادسية ه القسم الفني ه بيانات
 
( ان المعةةدل السةةنوي لمتصةةريا المعمةةي 6مةةن جةةدول ن يتضةة . تصددريف ميدداه شددط الديوانيددة : 2

التصةةاريا تبةةدأ باالرتمةةاع التةةدريجي ابتةةداء مةةن  إن/ثةةا , ويتضةة  3م40148ليةةط الديوانيةةة قةةد بمةةغ 
 رتماع بسبب ذوبان/ثا عمى التوالي , ويستمر باال3( م 48110و  51176ن غيار تموز وآب ويبم

وتتةألا معظةم المةواد العالقةة بميةاا اليةط مةن الجزيئةات  اليةمالية مةن العةراق ,  األقسةامالثموج فةي 
باالنخمةةاض فةةي يةةار التصةةريا الناةةري ثةةم يبةةدأ ,  (2نالدقيقةةة مةةن الغةةرين والرمةةل النةةاعم والطةةين 

وتيةةرين  األولار تيةةرين بسةةبب االسةةتعماالت الزراعيةةة , ثةةم يبةةدأ باالرتمةةاع الكبيةةرة فةةي يةة أيمةةول
                                      

 .  49, ص 2005محمد جاسم مكطاا , الموارد المائية في محافظة القادسية , قسم اإليراا والمتابعة ,  (1ن
 .  115, ص 2001ص ح الدين بحيري , أيكال األرض , الطبعة الثانية , دار المكر , دميق ,  (2ن
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وانخمةةاض درجةةات الحةةرارة الةةذي يةةؤدي  األمطةةاربسةةبب سةةقوط  األولالثةةاني ويسةةتمر الةةى كةةانون 
 بدورا الى قمة الضائعات المائية .

 
 /ثا3م 2011( معدل تصريف مياه شط الديوانية لعام 6جدول )

 تصريف شط الديوانية األشير ت
 27100 كانون الثاني  .1
 18168 يباط  .2
 41152 ارآذ  .3
 29138 نيسان  .4
 25159 مايس  .5
 39167 حزيران  .6
 51176 تموز  .7
 48110 آب  .8
 45150 أيمول  .9
 52165 األولتيرين   .10
 63131 تيرين الثاني  .11
 46198 األولكانون   .12
 40184 المعدل السنوي  .13

 . 2011ة لعام ه بيانات غير منشور المصدر : مديرية الموارد المالية في محافظة القادسية ه قسم التشغيل 
 
 

 الثاني ادلبحث
 شط الديىانيت اجليىمىرفىلىجيت جملري واألشكالادلىرفىمرتيت  اخلصائص

االرضية التي يةكماا  األيكالوابرز  أهمهذا المبحث عمى  انصبت الدراسة واالهتمام في
فقةد  باةذا الموضةوع ة الدراسة , والجل االحاطةةمجرى نار الديوانية ن يط الديوانية ( ضمن منطق

وتوظيماا  ايكالم المختممةو الدراسات والقياسات المورفومترية الخاصة بمجرى النار ابرز تم اجراء 
, كمةا تةم دراسةة اهةم وابةرز االيةكال االرضةية التةي يةكماا الناةر ضةمن بما يخدم موضوع البحث 

 منطقة الدراسة وبذا فان هذا المبحث سيضم فقرتين رئيسيتن هما : 
  : مجرى شط الديوانيةاسات المورفومترية الخاصة بالقي ابرز: أوال 
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ة الدراسةةة الةةذي يعةةد جةةزءًا مةةن السةةال الرسةةوبي قةةطيتاةةادى يةةط الديوانيةةة بمجةةراا ضةةمن من        
العراقةةةي المنبسةةةط ذي االنحةةةدار الطميةةةا جةةةدًا , ممةةةا يعمةةةل عةةةل التةةةأثير اليةةةديد فةةةي مجةةةرى الناةةةر 

في يكمم العام وعممياتم الجيومورفولوجية المختممة التةي وصور مختممة ومؤثرة تأثيرًا كبيرًا  بأيكال
المنيودة لم في كل جةزء منةم حالة التوازن واالستقرار المثمى يسعى النار من خ لاا الى تحقيق  

 ل الرسةةةوبي العراقةةةي عامةةةة , اوخةةة ل السةةةا ةنمجةةةراا( الممتةةةد كةةةل مناطقةةةمذلةةةي فةةةي  أكةةةان, سةةواًء 
  بصمة خاصة .  ة الممتد ضمن منطقة الدراسةعمقطل

العديد من العمميات التي يتم باا استخراج العديد من القياسةات المورفومتريةة المامةة  توجد        
مناةا وابةرزا معرفةة والمتةاح عمةى الضةروري  راسةات وهةي كثيةرة , اال ان الدراسةة ركةزتفي هةذا الد

 نسبة التعرج ونصا القطر الايدروليكي لمنار . 
فةي  البةالغ أثةرا لةألرض ار العةام الطميةا  نحةدلقد كان ل ط الديوانية : نسبة تعرج مجرى ش -1

 أرضةية أيةكالمةن ومةا كونةم  ةالجيومورفولوجيةثةم فةي عممياتةم مةن و  (1نضمن مجراا  سموي النار
 وادي الرافدين . بأرضالمعروفة  األرضهذا  أديممختممة اثناء مسيرا الطويل ضمن 

, بينمةةا يبمةةغ  مكدد (,312) ن منطقةةة الدراسةةة حةةوالييبمةةغ طةةول مجةةرى يةةط الديوانيةةة ضةةم  
, وهي اقصر مسافة يمكةن  كم ( ,202  )لم ضمن منطقة الدراسة نحو  (2نالمثالي المجرىطول 

فةةي يةةمال المنطقةةة وحتةةى منطقةةة الدراسةةة هةةذا مةةن بدايةةة مقطعةةم ان يسةةمكاا مجةةرى الناةةر ضةةمن 
الخاصةةة بمجةةرى الناةةر  نسةةبة التعةةرج لي يمكةةن ان نحصةةل عمةةىالواقعةةة جنوباةةا , وبةةذ أجزائةةمآخةةر 

 : (3نفي منطقة الدراسة وفقًا لممعادلة التالية
 الطول الحقيقي لمجرى النير                  

 نسبة التعرج = ددددددددددددددددد
 الطول المثالي                      

 

                                      
 – 4المائية في محافظة القادسية  يقدر انحدار السط  في منطقة الدراسة بنحةو ن وفقا لبيانات مديرية الموارد  (1ن
9  ِِ ِِ كم وهي قيمة منخمضة جدا , وباإلمكان استخراج معدل انحدار السط  مةن خة ل معةادالت رياضةية \( سمِ 

 أخرى , ينظر في ذلي :
 1اسة أيكال يةابس سةط  األرض , طفتحي عبد العزيز أبو راضي , األصول العامة في الجيومورفولوجيا عمم در 

 .   115, ص 2004لبنان , –, دار الناضة العربية, بيروت 
, دار صةماء لمنيةر  1دراسةة جيومورفولوجيةة عمميةة تطبيقيةة , ط-خما حسين الةدليمي , التضةاريس األرضةية (2ن

 .   300, ص  2011عمان , األردن , –والتوزيع 

, ص  , المصدر السابقدراسة جيومورفولوجية عممية تطبيقية -ألرضيةخما حسين الدليمي , التضاريس ا  (3ن
301- 304   . 
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                                                              31206 
  1.5= دددددددددد =  تعرج المجرى النيري لشط الديوانية عميو فان نسبة

                                                              20689  
 ةلةةةذا فةةةان مجةةةرى يةةةط الديوانيةةةة وفقةةةًا لاةةةذا المعطيةةةات سةةةيكون مةةةن نةةةوع المجةةةاري الناريةةة 

من جاة , ودخول مجةرى الناةر ضةمن  األرضاط الذي يدل عمى يدة انبس األمرالممتوية , وهو 
 من جاة ثانية . ( Old stage )مة الييخوخة مرح

المتمرعةةة عةةن المجةةرى  األناةةاربةةان المقطةةع الناةةري يعةةد جةةزًء مةةن منظومةةة  أوضةةحنالقةةد  
المجةاري الناريةة الصةغيرة مقارنةًة بةالمجرى الةرئيس لناةر  يمثةل احةدالرئيس لنار المرات , لذا فانةم 

, ومةن لةم ن حجةم القنةاة ( المجةرى الناةري أبعةادالةذي يعنةي صةغر حجةم وقياسةات  األمةر,  المرات
رئيس لناةر المةرات , وهةو ممجةرى الةلمع حجم التصريا المائي  ةمقارنالمائي لم  ثم قمة التصريا

انعكس بدورا واضحًا وجميًا عمى قدرات يط الديوانية من الناحية الجيومورفولوجية في  الذي األمر
منطقةةةة الدراسةةةة  أديةةةمسييةةةكماا عمةةةى  التةةةي يةةةكماا والتةةةي األرضةةةية األيةةةكالعة تكةةةوين وتغييةةةر سةةةر 

 .بالمقارنة مع نار المرات 
ذات المجةةاري  األناةةارذلةةي واضةةحة وجميةةة مةةن خةة ل معرفتنةةا بةةان قةةدرة  أسةةباب إنونجةةد  

اا فةي المجةاري من النارية يكون اكبر بكثير ةالجيومورفولوجي األيكالالكبرى عمى تيكيل وتغيير 
 مةن الرواسةب واسةتخدام هةذا الرواسةةب اقةدر عمةى نقةل حمولتاةا األولةىحجمةًا , الن  األقةلالناريةة 

ًِ بالقدرة الجيومورفية الناري األيكالفي تيكيل مختما  الصةغيرة  ةلممجاري الناري األقلة , مقارنًة
 . (1نفي مثل هذا العمميات الجيومورفولوجية النارية 

 تعةد معرفةة نصةا القطةر الايةدروليكي ل ناةار : ) طاقدة النيدر ( لييددروليكي نصف القطر ا –2
يمثةل ه و امةة فةي الدراسةات الجيومورفيةة لممجةاري الناريةةمن بين ابرز القياسات المورفومتريةة الم

ول نصةةةا القطةةةر الايةةةدروليكي الع قةةةة بةةةين مسةةةاحة المقطةةةع الناةةةري عنةةةد نقطةةةة معينةةةة منةةةم وطةةة
مةةةن خةةة ل قيمتةةةم الناتجةةةة مقةةةدار ومةةةدى احتكةةةاي المةةةاء بالقةةةاع وحةةةدوث  رالمحةةةيط المبتةةةل , لتظاةةة

هةةذا النةةوع مةةن  وألهميةةة, (2نالتعريةةة , فكممةةا قمةةت القيمةةة دلى ذلةةي عمةةى زيةةادة االحتكةةاي وبةةالعكس
القياسات  ألخذالقياسات المورفومترية فقد دعى ذلي الختيار موضع من النار يقع يمال المنطقة 

                                      
فتحي عبد العزيز أبو راضي , األصول العامة في الجيومورفولوجيةا عمةم دراسةة أيةكال يةابس سةط  األرض ,  (1ن
 .   122-120, ص 2004لبنان , –, دار الناضة العربية, بيروت  1ط
 
هاألىميددة لمنشددر 1عمددم شددكل األرت التطبيقددي ه ط –الجيومورفولوجيددا التطبيقيددة خمددف حسددين الدددليمي ه   (2)

 .174ه ص  2001عمان ه األردن ه –والتوزيع 
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اليةةمالية مةةن يةةط  لألجةةزاءد نصةةا القطةةر الايةةدروليكي لمجةةرى الناةةر تحديةة ألجةةل الخاصةةة بةةذلي
 . (  7وكما موض  في الجدول ن الديوانية في المنطقة 

 
 ( قياسات لموضع من مجرى شط الديوانية ) يقع جنوب ناحية السنية (    7جدول رقم ) 
رقم الموضع 
 المختار

طول المحيط 
 (2المبتل )

معدل عمق 
 المقطع )م(

قطع عرت الم
 )م(

مساحة المقطع 
 (2)م

 2م111 م37 م3 م48 (1ن
 المصدر : تم عمل الجدول اعتمادا عمى بيانات الدراسة الميدانية لممنطقة .

 
 ( 2.31=  48÷  111 = نلاةةةذا المقطةةةع  (1ننصةةةا القطةةةر الايةةةدروليكي إنلةةةذلي نجةةةد  

منطقةة الدراسةة وتحديةدا يتض  ان قيمة نصا القطر الايدروليكي لمموقع الذي تم اختيارا يةمال و 
 .(  2131ن  ( كم يبمغ  3ينة السنية بنحو ن جنوب مد
عاليةة فةي هةذا الجةزء  عمميةات اإلرسةاب سةتكون إنوهي قيمة منخمضة تةدل بةدورها عمةى  

 من مجرى يط الديوانية .
 
 :  النير ضمن منطقة الدراسة الرليسة التي كونيا ةالجيومورفولوجي األشكالثانيًا:  

مةةن المظةةاهر  تيةةكيل العديةةد إلةةى مةةن سةةط  األرض ي كةةل مكةةانفةة األناةةارجةةاري تعمةةد م 
 واأللسةةنةن االلتةةواءات والمنعطمةةات م ذلةةي ضةةمن مجةةرى الناةةر نمسةة أكةةانسةةواًء  ةالمختممةة األرضةةية

ن السةاول الميضةية والمجةاري الناريةة  خارج مجراا أوالطبيعية (  واألكتااالنارية والجزر النارية 
 حجةم ونضةج إن, كمةا (  2كمةا توضةحاا صةورة رقةم ن نقعات الدائمةة والمؤقتةة ( المندرسة والمسةت

سةةرعة تغيرهةةا ستتناسةةب طرديةةًا مةةع حجةةم وقةةوة التصةةريا المةةائي لممجةةرى و  األرضةةية األيةةكالتمةةي 
  الناري نمسم . 

                                      
 يتم استخراج نصف القطر الييدروليكي من المعادلة التالية :   (1)

R = A/WP  

 حيث إن : 
A  مساحة المقطع العرضي = 

WP  طول المحيط المبتل = 
دراسة جيومورفولوجية عممية تطبيقية ه مصدر  –مف حسين الدليمي ه التضاريس األرضية ينظر في ذلك : خ

 . 298سابق ه ص 
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 ( مرلية فضالية لمنطقة الدراسة 2صورة ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( من شبكة المعمومات العالمية  Google Earthبرنامج ) ستخدام االمصدر : المرليات الفضالية المتاحة ب
 (االنترنت)

لقد كون يط الديوانية العديد من األيكال الجيومورفولوجية لم خة ل مسةيرتم الطويمةة فةي  
المنطقةةة , فاةةو لةةم يرتضةةي لنمسةةم أن يسةةقي هةةذا األرض ليةةروي عطيةةاا وحسةةب, بةةل سةةاهم فةةي 

اؤا العةةذب بةةذرات ترتباةةا الطةةاهرة , فكةةون أيةةكاال أرضةةية مختممةةة بنائاةةا طبيعيةةًا بعةةد أن اخةةتمط مةة
 أبرزها :ومتنوعة 

 . االلتوا ات والمنعطفات : 1
ييةةةكل  إننظةةةرًا الن مجةةةرى الناةةةر يمةةةر بمرحمةةةة اليةةةيخوخة , لةةةذا فقةةةد كةةةان مةةةن الطبيعةةةي  

مجةةراا فةةي ( مةةن بدايةةة 6الناريةةة التةةي بمةةغ عةةددها نحةةو ن توالمنعطمةةامجةةراا العديةةد مةةن االلتةةواءات 
منطقة الدراسة وحتى نااية مجراا , وكما تم تحديدها بدقة مةن خة ل القياسةات المورفومتريةة التةي 

نمسةةةتقيم ,  الحقيقيةةةالجيومورفولوجيةةة تحديةةد هويتاةةا ألجةةةل  تمةةي االلتةةواءات المختممةةةل إجراؤهةةاتةةم 
ات مقاييس الرسم من خ ل االط ع عمى الخرائط ذبصريا تم تحديدها  أنبعد  (التواء , منعطا

 .(  8 صور المضائية , وكما موض  في الجدول نالو المختممة 
 منطقة الدراسة ( ( يبين القياسيات المورفومترية اللتوا ات ومنعطفات شط الديوانية ) 8جدول ) 

 ت
رقم 

المنعطف 
 واسمو

طول 
الموجة    

 ) كم (

طول 
المجرى في 

المنعطف    

المدى     
 ) كم (

معدل 
رت ع

المنعطف 

 نسبة
 التعرج

نسبة طول 
المجرى إلى 
معدل 

اتجاه تقعر 
 المنعطف

N  
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 العرت ) م ( ) كم (

 هرب-يمال 13217 115 48 2141 6137 4113 ( السنية1ن  .1
(هرب 2ن  .2

 يماال 60 112 3515 0179 2172 2113 الجامعة

( يرق 3ن  .3
 يماال 5515 116 34 1106 3118 1189 الجامعة

( السيد 4ن  .4
اليايد 
 الصدر

2.0. 2153 0169 24 
112 
 هربا 8612 

 أهل( 5ن  .5
 يرق-يمال 48 116 2815 0172 2124 1137 اليط

( بحيرة 6ن  .6
جنوب 
 الديوانية

 يرق-يمال 5116 3 24 1151 3179 1124

 م .  2011سة والمرليات الفضالية لعام اعتمادا عمى بيانات خرالط منطقة الدرا المصدر : 
 

,  1154عطمةةةات فةةةي مجةةةرى الناةةةر تراوحةةةت نسةةةب تعرجاةةةا بةةةين ن من ي حةةةظ وجةةةود أربةةةع         
 األمةاكن أسماءوقد تم تسميتاا بحسب الجنوب عمى التوالي  إلى( من اليمال  3, 1163,  1168

التي تواجدت فياا وابرز ع ماتاا الدالة فكانت ن منعطا السنية ومنعطا يرق جامعة القادسةية 
ومنعطةا بحيةرة جنةوب الديوانيةة نسةبة ليةكل المنعطةا  اليط وسط مدينة الديوانية أهلومنعطا 

لممجةةرى الناةةري اكبةةر  األخيةةرضةةم الجةةزء , وقةةد  وعمةةى التةةوالي جنوباةةا إلةةى مةةن يةةمال المنطقةةة (
 بحيرة جنوب الديوانية ( . – 6رقم ن  األخيرمنعطماتم النارية وهو المنعطا  وأوض 

( والتواء 2هما التواء رقم نلمنطقة في االتوائين فقط ضمن مجرى النار  كما ي حظ وجود  
وقد تم تسميتاما   ( لكل مناما عمى التوالي ,1112,  1127بة تعرجاما ن( المذين بمغت نس4رقم ن

( ,  -قةدس –السةيد اليةايد محمةد محمةد صةادق الصةدر  لتواء هرب جامعةة القادسةية ومنعطةاان
ان هناي بعض النار المختممة ب ألجزاء إجراؤهاالتي تم ة من القياسات المورفومتريكذلي  تبين وقد

لةم تةزل بحالةة مسةتقيمة  نارية التي يمكن تحديدها بصريا اال اناةا وفقةا لاةذا القياسةاتال االنثناءات
( منعطمةات 6( , لذا فقد ضم مجرى يةط الديوانيةة ن 111نت اقل من ن ا كانظرا الن نسب تعرجا

  لمجراا في المنطقة .والتواءات 
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صةاحبت  االستثنائية التةي ن المورفولوجية (  اليكمية ود بعض الحاالتي حظ كذلي وج  
فةي او بايةكال هندسةية منتظمةة امةًا ظاةر فياةا بصةورة مسةتقيمة تمي اجزاًء من مجرى النار, حيث

واهر الجيولوجيةة الموجةودة ي بةالظتةأثر المجةرى الناةر  يدل عمى أمروهو اجزاء محدودة من مجراا 
( ,  linements Features -الظواهر الخطيةة ن الخطيةات بة ا يعةرامة داً ضمن المنطقةة وتحدية

التةي و المقاطع من المجرى الناري الصور المضائية لبعض تمي عند االستعانة ب  ذلي يتوض ويمكن
 ( . 3 خطيات منطقة الدراسة , صورة ن بدرجة كبيرة ب تأثرت

 مقاطع من مجرى النير متأثرة بجيولوجية المنطقة  ( 3صورة ) 
 
 
 

التعرج هي الحالة السائدة في مجرى النار , وان و حالة االلتواء  إنلما سبق نجد  وفقالذا  
يمر بمرحمة  يصغيرة االمتداد والطول هي حالة االستثناء في مجراا الذ ةبعض المقاطع المستقيم

 الييخوخة . 
 
 
 
 
 
 
 

 .  2012 /8/5ريخ المصدر : المرليات الفضالية لممنطقة وصور الدراسة الميدانية بتا
 أثرهةةةاالخاصةةة بمنطقةةةة الدراسةةةة قةةد تركةةةت  (1ن " البصدددمة الجيولوجيدددة" كمةةا ي حةةةظ بةةأن  

التةةي  األخةةرىواضةةحًا عمةةى اتجاهةةات التةةواءات وتعرجةةات مجةةرى الناةةر , بالتعاضةةد مةةع المةةؤثرات 

                                      
البصمة الجيولوجيدة : األثدر الدذي تتسدبب بدو المظداىر الجيولوجيدة التركيبيدة ) الطيدات والصددوع والشدقوق  (1)

وىدي نفسديا  تعطدي تدأثير مدا يعدرف األرضية وغيرىا ( عمى األشكال األرضية السطحية ومنيدا مجداري األنيدار 
 يالخطيات في معظم األحيان ) الباحثان ( .
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قةةا تو  واضةةحًا وكبيةةرًا فةةي  أثةةراكةةان لمبصةةمة الجيولوجيةةة  وبةةدرجات مختممةةة , فقةةد سةةاهمت بةةذلي
يمكةن  , وهةي حالةةومةن ثةم ثبةات يةكماا العةام  اليكل العام لمنعطمات مجرى النارونضج تطور 

( اهةل اليةط  – 5المقارنة البصةرية والمورفومتريةة بةين المنعطمةين ن إجراءبوضوح عند  ام حظتا
( بيةةكل رائةةع ومثةةالي نظةةرًا لضةةعا 6( , حيةةث يظاةةر المنعطةةا نبحيةةرة جنةةوب الديوانيةةة – 6ن و

اليةةكل القريةةب مةةن اليةةكل  أعطةةااالمختممةةة عمةةى مجةةراا ممةةا  وأيةةكالاابالتراكيةةب الجيولوجيةةة  تةةاثرا
 (5الواضةةة  فةةةي المنعطةةةةا ن أثرهةةةةا ن لمبصةةةمة الجيولوجيةةةةافيمةةةا كةةةة , لي مةةةةن جاةةةةالةةةدائري المثةةةا

منعطةةةا  – 3التةةةواء هةةةرب الجامعةةةة ( والمنعطةةةا ن  – 2والمقطةةةع الناةةةري الواقةةةع بةةةين االلتةةةواء ن 
االمر الذي يبدو واضحًا وجميًا عند نقاط قمتم ثم يكمم العام الذي اضحى ييبم  (  يرق الجامعة

ايضةةا اثةةر  غمةةليمكةةن ان ن ال,و  ( 4,  3كمةةا موضةة  فةةي صةةورة رقةةم ن  (نمسةةتطيً  نةةاقص ضةةمع
عمةةى يةةكمم الحةةالي وعةةدم السةةماح لةةم  ن مجةةرى يةةط الديوانيةةة ( النيةةاط البيةةري فةةي ابقةةاء مجةةراا 

جزئةةةةم الةةةةذي احةةةةاط بةةةةم المركةةةةز الحضةةةةري لمدينةةةةة الديوانيةةةةة  فةةةةي الطبيعةةةةي يبةةةةالتطور المورفولةةةةوج
  بالخصوص من جاة ثانية .

 بعت أجزالو  عند النير مجرىاالنحراف الشديد لمقطع من (   4صورة )  
 
 
 

        
 
 
 

 . المصدر : الدراسة الميدانية
, حالةة مةن اءيةم االثنةين والتو  األربةعمنعطماتم كست الصورة الحالية لمجرى النار بقد عل  

النياط التعروي واالرسابي الضخم التي مارسةاا الناةر ضةمن مجةراا الةذي سةمكم فةي هةذا المنطقةة 
 تمتاةا وكةذلي العقةود التةي وأربعينيةات القةرن العيةرين, السيما في ث ثينيات  ليس بالقريب أمدمنذ 

كةان يعطةي لمناةر طاقةة وقةوة ا ممةحينما كان التصريا المةائي اكبةر بكثيةر ممةا هةو عميةم اليةوم , 
اكبةةةر بكثيةةةر مةةةن طاقتةةةم التةةةي يتمتةةةع باةةةا اليةةةوم لممارسةةةة نيةةةاطاتم التعرويةةةة واالرسةةةابية وتيةةةكيمم 

 لمظاهرا الجيومورفولوجية المختممة ضمن مجراا وخارجم .
 
 التناظر في التوا ات ومنعطفات النير :  حالة التناظر وعدم -2

08-05-2012 
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 المجةةةاري الناريةةة واحةةدة مةةةنو التةةواءات منعطمةةات لتنةةاظر مةةن عةةةدماا تعةةد معرفةةة قةةةيم ال 
عن المجرى الناري ومقةدار  القياسات المورفومترية التي يتم استخداماا لمعرفة الكثير من الحقائق

وامةةل المحيطةةة بةةم والمةةؤثرة ضةةمن مجةةراا مةةن جاةةة , ومةةدى تةةأثرا بالع لةةم جيومورفولةةوجيالعمةةل ال
 ات وقياسةات مختممةة مةن جاةة ثانيةة ,لمائيةة باتجاهةظاور يكل مجرى قناتةم اعميم التي تتسبب ب

ط الديوانيةةة ( يوضةة  قةةيم التنةةاظر وعةةدم التنةةاظر فةةي التةةواءات ومنعطمةةات مجةةرى يةة 9الجةةدول ن و 
 . المنطقة في
 

 ( حالة التناظر وعدم التناظر بين أطراف التوا ات ومنعطفات منطقة الدراسة  9جدول ) 

اسم 
المنعطف 
 ورقمو

قيمة  الطرف س
يار مع

 التناظر

قيمة  الطرف ص
معيار 
 التناظر

التجاه العام ا صفة التناظر
طول  لممنعطف

 Aالجز  

طول 
 الجز 
B 

طول 
 Aالجز  

طول 
 Bالجز  

 هرب-يمال هير متناظرة 5119 م1275 م1379 6016 م1724 م2655  .1
 يماال هير متناظرة 5813 517 724 3017 931 413  .2
 يماال متناظرةهير  3811 1068 660 55 620 758  .3
 هربا هير متناظرة 2416 364 119 7712 135 459  .4
 يرق-يمال متناظرةهير  6916 425 965 4018 548 379  .5
 يرق -يمال متناظرة 5313 965 1103 4615 1068 931  .6

ه عددن الخددرالط والمرليددات الفضددالية لمنطقددة الدراسددة  المددأخوذةاعتمددادا عمددى البيانددات والقياسددات  المصدددر :
ه  األرضدديةوباسددتخدام المعددادالت الرياضددية الخاصددة بيددا ينظددر فددي ذلددك : خمددف حسددين الدددليمي ه التضدداريس 

      .   303مصدر سابق ه ص 
 

( , فيما كان ك  االلتوائين هير 4ن أصل( منعطمات من 3قيم عدم التناظر في ن ظارت        
االلتةةةواءات والمنعطمةةةات  أطةةةراار بةةةين التنةةةاظعةةةدم حالةةةة  إن, لةةةذا نجةةةد  أطرافامةةةامتنةةةاظرين فةةةي 

فةي خمةس مةن منعطماتةم والتواءاتةم فيمةا تةم تسةجيل حالةة  الديوانية قد وجدت الخاصة بمجرى يط
 . منعطماتم  إلحدىتناظر واحدة فقط 

ي حالةةةة عةةةدم ي حةةةظ ان الحالةةةة السةةةائدة فةةةي معظةةةم مجةةةاري اناةةةار المنةةةاطق السةةةامية هةةة 
, وذلةي الن كةل طةرا مةن االلتةواء او المنعطةا  األحيةان في معظم المنعطمات ألطرااالتناظر 

عمى كة  طرفيةم , تبةدأ  التأثيرظروفًا تختما في  األحيانلمجرى نار ما سيواجم بدورا في معظم 
نةوع  الةى رها بالظواهر الخطية الجيولوجية ومةن ثةم بكميةات التصةريا المةائي وتصةل حتةىمن تأث

العمةةةل الجيومورفولةةةوجي تةةةأثير اتجةةةاا الريةةةاح السةةائدة فةةةي الةةى  باإلضةةةافةالنبةةات الطبيعةةةي وكثافتةةةم 



 24 

رهةةم تيةةابم نوعيةةة التربةةة ,  األخةةرىة تةةجافةةي  تةةأثيرامنةةم وكوناةةا اقةةل فةةي جاةةة  تأثيرهةةالمناةةر وقةةوة 
 وكميات التصريا المائي في مجراا ضمن ك  طرفي االلتواء او المنعطا الناري .

التةةواءات ومنعطمةةات مجةةرى الناةةر  اأطةةرالةةذا فقةةد ظاةةرت سةةيادة حالةةة عةةدم التنةةاظر فةةي  
% مةةةن جممةةةة 83بمغةةةت نسةةةبتاا نحةةةو  اسةةةة وكانةةةت هةةةي الحالةةةة السةةةائدة حيةةةثضةةةمن منطقةةةة الدر 

 التواءاتم ومنعطماتم .
 
 ( :   Rivers Barsالجزر النيرية )  -3

ضةةمتيم , واحةةدة مةةن  إحةةدىقةةرب  أوتنيةةأ وسةةط المجةةرى المةةائي  تعةةد ظةةاهرة الجةةزر التةةي 
, لذا نجةد  مسيرتاا الطويمة والمستمرة أثناءالتي تيكماا  لألناارولوجية المامة المظاهر الجيومورف

تظار فةي مقةاطع مختممةة مةن المجةرى الناةري وبأيةكال ومسةاحات مختممةة بحسةب  هذا الجزر إن
تمعةب عوامةل ظاورها ونموهةا ضةمن المجةرى الناةري , و  إلى أدتنوع واثر العوامل المختممة التي 

وكميةةات الرسةةوبيات التةةي  ألحجةةامطةةور نمةةو الجةةزر الناريةةة , فمناةةا مةةا يرجةةع كثيةةرة فةةي ظاةةور وت
ترجةع لنوعيةة الطبقةات الصةخرية الرسةوبية  وأخرى,  األرضوع قتاا بدرجة انحدار  يحمماا النار

 كثيرة . أخرى أسبابالتي يخترقاا , فضً  عن 
تم تيةخيص موضةعين فةي مجةرى الناةر تظاةر فيامةا الجةزر الناريةة بوضةوح وبمسةاحات  

 .قة الدراسةخ ل الدراسة الميدانية والصور المضائية الحديثة لمنطكبيرة نسبيا من 
كل عةةام ييةةبم اليةةكل م مةة  ومعةةالم واضةةحة , ولامةةا يةةب ظاةةرانان هةةاتين الجةةزرتين الناةةريتين ت 

 .  لكل مناما (5ورة نص, وكما تبينم ال المغزلي
 
 

 ( الجزر النيرية لمنطقة الدراسة 5صورة رقم )  
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الدراسددة الميدانيددة لممنطقددة صددور ( و  2011ه  2007المصدددر : المرليددات الفضددالية لمنطقددة الدراسددة لعددام ) 

 .  م 8/2012/ 31- 8/5يخ بتار 
 

الديوانيةة , وتحديةةدًا مةةن مجةرى يةةط  األولنصةا الهاتةان الجزرتةةان الناريتةان ضةةمن تقةع  
 يةة , والجةدول نمدينةة الديوانالناةر دخةول الممتةد مةن السةنية وحتةى مةا قبةل ضمن المقطع الناةري 

 ممنطقة .الديوانية ل في مجرى يطالموجودة لجزر با الخاصةالقياسات  أهميوض  (  10

 ( جزيرة الجامعة  2الجزرة النهرية رقم ) آ                    - ( جزرة خان جدول 1الجزرة النهرية رقم ) 



 26 

 اسةالجزر النيرية لمنطقة الدر  وصفات قياسات ( 10 جدول )

اسم الجزيرة 
 رقميا أو

طول 
 الجزرة

اقرب 
ضفة 
 لمجزرة

متوسط 
عرضيا 

 م

تيا مساح
 2م

عرت 
المجرى 
النيري 

ند ع
موقع 
 الجزرة

شكميا 
 العام

ارتفاع 
 الجزر
عن 
   هالميا
 )سم(

نوع 
تربتيا 
 السالد

نوع النبات 
الطبيعي 
 فييا

تاريخ 
 ظيورىا

               جزرة رقم
   (آ  -1ن

جزرة خان 
 آ جدول

320 
 - طولية 122 11558 3413 اليمن 

 مغزلية
 طينية 80 - 60

حيائش + 
تجمعات 
صغيرة 
 لمقصب
 والحمما

قبل عام 
2007 

جزرة رقم         
ب (  – 1ن 

جزرة خان 
 جدول ب

 -طولية  122 550 6-4 اليسرى 110
 مغزلية

 هرينية 40-50

تجمع كثيا 
جدا لنبات 
القصب 
والبردي 
 والحيائش

أواخر 
عام 
2011 

جزرة نارية 
( 2رقم ن

جزرة 
 الجامعة

 - طولية 82 3900 2014 اليمنى 235
 مغزلية

70- 100 
 
 طينية

حيائش + 
تجمعات 
صغيرة 
 لمقصب

قبل عام 
2007 

( فددي استحصددال البيانددات  Arc GIS 10.0سددتخدام برنددامج ) ا  -2 الميدانيددة الدراسددة  -1المصدددر :  
 والقياسات المختمفة .

 
 إحةةةدىجةةةزرتين ناةةةريتين واضةةةحتين هيةةةر ممتحمتةةةين مةةةع  ظاةةةور تةةةم م حظةةةة وتيةةةخيص

منامةا  فةاألولى ,( جزرة خان جدول  1ببعضاما عند موقع الجزرة النارية رقم ن  أو ضمتي النار
عنةد بدايةة  ( 2007ن قبل عام  التي تيكمت ونمت( آ  – 1ن واألولىالرئيسة وهي الجزرة النارية 

 ,م  ( 973بعةةد نةةاظم خةةان جةةدول بنحةةو نوتحديةةدًا  سةةنية (ن جنةةوب مدينةةة ال يةةط الديوانيةةةمجةةرى 
 . ( 5 ن وكما توضحاا الصورة

ابتعادهةةا معةةدل يصةل و  اليمنةى لمناةةرمةةن الضةةمة جةدًا  قريبةةة( آ  – 1الجةةزرة رقةم نتظاةر  
 نحةو ن إلةىبمعةدل يصةل ( م , فيما تبتعد بدورها عن الضةمة اليسةرى 8بنحو ن األقربعن الضمة 

اتسةاع  أقصةىفةي ( ليصل آ  – 1عند موقع ظاور الجزرة رقم نجرى النار م , ويتسع م ( 3813
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 أجزائاةةاهيةةر مكتممةةة النمةةو فةةي بعةةض كانةةت  بةةان هةةذا الجةةزرةم , وي حةةظ  (122نحةةو ن إلةةىلةةم 
 4 – 2بةين ن  تتراوحةخ ل مدة وجيةزة  نموها قد اكتمل إن إال,  2007وفقا لمرئية عام الناائية 
ولتةةدخل النيةةاط  لرسةةوبيات الكبيةةرة التةةي تحمماةةا ميةةاا يةةط الديوانيةةةنظةةرا لحجةةم وكميةةة ا ( سةةنوات

 . (1نالبيري بصورة هير مبايرة في ذلي
( لةةم تكةةن بممردهةةا منةةذ آ -1الدراسةةة الميدانيةةة اتضةة  ان الجةةزرة رقةةم ن إجةةراءعنةةد كةةذلي ف
 ألقةدما رةيةحديثة تقع الةى يسةار الجز  أخرىم , بل تيكمت جوارها جزرة نارية  2011ناايات عام 

 6 الصةورة نوكما توضةحاا  او جزرة خان جدول ن ب ( , ب ( – 1عمياا تسمية ن  أطمقناوالتي 
. ) 

 ب ( –( الجزرة النيرية حديثة الظيور ) جزرة خان جدول  6صورة ) 

 
ة وجيةزة خة ل مةدة زمنية ة النارية األحدث قد تيكمت ونمةتوال فت لمنظر فان هذا الجزر  

وكةذلي مةا أكةدا أهةالي المنطقةة  2011ال تتجاوز السنتين وهةو مةا تؤكةدا المرئيةات المضةائية لعةام 
ي حةظ بةأن كما من النار ,  ضماا يط الديوانية عند هذا الموضعالقاطنين بصورة مبايرة عمى 

ن تةراوح بةين ( م وباتساعاا الذي ي 110ن تتسم بطولاا الذي يبمغ نحو هذا الجزرة النارية األحدث
, كةذلي بدرجةة كبيةرة وكةذلي مةن الطةين (  والرمةل الغرين (م وبتربتاا المزيجية المؤلمة من ن 4-6

مةا  داثتاا وبالتةالي مسةاميتاا الكبيةرةتمتةاز بنمةو كثيةا لنبةات القصةب عمةى سةطحاا نظةرًا لحة فإناا
تكةةاد تتوسةةط الناةةر  فإناةةابةةين الضةةمتين  بالنسةةبة لموضةةعاا أمةةا, تربتاةةا العاليةةة يةةدل عمةةى رطوبةةة 

 اقرب نسبيًا لمضمة اليسرى من يط الديوانية .لكناا عمومًا 

                                      
 الدراسة الميدانية . (1ن

 ”  األحدث” ب  –جزرة خان جدول 

  ”القديمة ” آ  –جزرة خان جدول 

31 – 08 - 2012 
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, ومةةةن ثةةةم فةةةي المنطقةةةة فةةةي سةةةرعة ظاورهةةا وتيةةةكماا  األحةةةدثالظةةةاهرة  اكتيةةاا هةةةذا إن
ميدانيًا ليؤكد بالتالي حجةم الرسةوبيات الكبيةرة التةي يحمماةا يةط الديوانيةة فةي مجةراا  تأكيدهاعممية 
الظروا الم ئمة لبداية نمةو في وقت قصير حال توفر  أخرىنارية ور جزر ظا إمكانيةومن ثم 

هيةر  األجةزاءسرعة بنةاء يعطي فكرة واضحة عن  مدى  األمركما ان هذا  من جاة ,تمي الجزر 
مكانيةةو ن الجزر الناريةة فةي المنطقةة (  مكتممة النمو مناا نالقديمةة والحديثةة (  التحةام الجةزرتين  ا 
وكةةةذلي بحسةةب تةةدخل اإلنسةةان بنيةةةاطاتم  ل القريةةب وفقةةةا لمعطيةةات هةةذا الدراسةةةمعةةًا فةةي المسةةتقب

 . من جاة ثانيةالمختممة في هذا العممية بصورة مبايرة أو هير مبايرة 
( عنةةةد 1م نتقةةةع الةةةى الجنةةةوب مةةةن الجةةةزرة رقةةة فإناةةةا( 2رقةةةم ن بالنسةةةبة لمجةةةزرة الناريةةةة أمةةةا
ظاةةر هةةةذا الجةةزرة بةةدورها قريبةةةة جةةدًا مةةةن وت المنطقةةةة ,مةةن مجةةةرى الناةةر ضةةمن ( 15الكيمةةومتر ن

م امةا معةدل  (16 - 7ن نحةو هةذا الضةمةالمسةافة بيناةا وبةين  تتةراوحالضمة اليمنى لمنار , حيةث 
 أجزائاةةاالمعةةالم فةةي جميةةع متكاممةةة النمةةو وواضةةحة  , وهةةي عمومةةاً م  (1715فيبمةةغ نحةةو نعرضةةاا 

ان اجةةزاءا مةةن جةةزرة فةةبالةةذكر  در, ويجةة (5صةةورة رقةةم نوكمةةا توضةةحاا  الدراسةةة هةةذا اجةةراء وقةةت
, ( 7صورة ن  2007مكتممة النمو عند مقدمتاا قبل عام ( هذا كانت هير  2الجامعة ن جزرة رقم 

 . (1ن(سنتينن اقل من سرعان ما اكتمل نمو اجزائاا تمي خ ل مدة وجيزة  اال انم
 2007جزرة الجامعة غير مكتممة النمو عام -(2( الجزرة النيرية ) 7صورة ) 

 
 م . 2007المصدر : المرلية الفضالية لممنطقة لعام 

                                      
تمةةت متابعةةة ذلةةي مةةن خةة ل المرئيةةات المضةةائية مختممةةة سةةنوات اإلصةةدار لاةةذا الجةةزر , فضةة  عةةن الدراسةةة   (1ن

 الميدانية والمقاءات اليخصية مع سكان المنطقة .  

غير مكتمل النمو  األماميالجزء  2007
 2007قبل عام 
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 االسةةتعانة ببيانةةات الصةةورب الجةةزر الناريةةة فةةي المنطقةةةوتطةةور نمةةو عنةةد متابعةةة ظاةةور 
يجمةع كةة  مةةوقعي ظاةور الجةةزر الناريةةة تري ميةة عامةلالمضةائية والدراسةةة الميدانيةة اتضةة  وجةةود 

, اال وهةو وجةود امةاكن تربيةة قطعةان الجةاموس جةوار الضةماا الناريةة التةي ة الرئيسة فةي المنطقة
ونظةةرا لنيةةاطات هةذا النةةوع مةةن الحيوانةةات ومةةن خةة ل التعةةرا  ظاةرت بةةالقرب مناةةا هةةذا الجةةزر ,

وما  بالقرب منااجد او ترها المباير في تعرية ضماا النار في تمي المواضع التي تيمدى تاثعمى 
هةذا  من الممكةن ان يكةون وجةود قطعةانفقد كان لذا  وبيات في مياا النار,لمرس إضافةمن  تسببم

الجةزر الناريةة بعةض تيةكل وسةرعة نمةو  إلةى أدتالتةي  المامةة والرئيسةة األسةباباحةد  الحيوانات
 . ( 8, وكما توضحم الصورة ن المنطقة مواضع مختممة من مجرى يط الديوانية في في

 الشديدة بفعل تربية الحيوانات  رضة لمتعرية( الضفاف النيرية المتع 8صورة ) 

 
 

يةط  التةي تةم تيخيصةاا فةي مجةرى ن الرئيسةة ( بان ك  الجزر الناريةعمومًا وي حظ   
 القريبةة باةذا الضةمةا االلتحام لا توقعي, لذا  لمجرى الناراليمنى من الضمة  الديوانية تظار قريبة

وسرعة ما ينتج عةن ذلةي مةن عمميةات ترسةيب كبيةرة لمنار الجيومورفولوجية  ممياتمع استمرار الع
الحةةال الةةى تنيةةيط العمميةةات  ةذلةةي بطبيعةةمةةن جاةةة , وبعةةد حصةةول هةةذا الحالةةة المتوقعةةة سةةيؤدي 

فيمةةةا تنيةةةط عمميةةةات الترسةةةيب عنةةةد  ( لاةةةاالمقابمةةةة لمناةةةر ن الضةةةمة التعرويةةةة عنةةةد الضةةةمة اليسةةةرى 

ى الجزر النهرية لمنطقة الدراسة وآثار تعرية الضفاف الشديدة بفعل وجود قطعان الجاموس قرب مجر

 (  2011 – 2007المرئيات الفضائية لمنطقة الدراسة )  –النهر 

الضفاف المتعرضة 
للتعرية الشديدة بفعل 
نشاط قطعان الجاموس 

 بالقرب منها 

الجزرة 
النهرية 

 – 2رقم 
جزرة 

  الجامعة

تواجد  أماكن

 قطعان الجاموس

موقع 
الجزرة 
النهرية 

 – 1رقم 
خان 

 جدول 

ضفاف 
متعرضة 
لتعرية 

تواجد  شديدة
قطعان 
الجامو

 س

31-08-2012 

آثار التعرية الشديدة للضفاف النهرية بفعل وجود 

  الحيوانات

31-08-2012 

  التي خلفها تربية الحيوانات قرب الضفاف اآلثار
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 مجرى النار عمومًا ولممقطع الناريالتعروية والترسيبية لر , بحسب الدورة الضمة اليمنى من النا
لةةم ان يتسةةبب , االمةةر الةةذي يتوقةةع  بالخصةةوص الناةةرضةةمتي  بإحةةدىالجةةزرة التحةةام عنةةد موقةةع 

مةةةع اسةةةتمرار العمةةةل مةةةن جاةةةة ثانيةةةة كنتيجةةةة لةةةذلي  المنةةةاطقناةةةري جديةةةد فةةةي هةةةذا بظاةةةور التةةةواء 
 . لمنار يالجيومورفولوج

مرتمعة من قاع النار وهي قريبة من الضماا بيكل ييبم  أجزاءيخمى كذلي ظاور  وال 
سرعان ما تختمي مع ارتماع  إناا إالالجزر النارية ن جزر مؤقتة ( عند مواسم الصياود , 

 ( . 9رقم ن  مناسيب المياا في مجرى النار , صورة
 بالنيرية المؤقتة عند انخفات المنسو ( ظيور الجزر  9صورة ) 

ظهور جزر نهرية مؤقتة 

عند انخفاض المياه في 

مجرى النهر

 
 8/5/2012المصدر : الدراسة الميدانية بتاريخ 

 
 : (    Deposits Tongues) النيرية  األلسنة. 4

اثنةاء وجةودا بمجةراا  ترنحةمعمةى حالةة لقد تةري الناةر آثةارًا ضةخمة وواضةحة دلةت بةدورها  
حجةم ومسةافة تحةري التواءاتةم ي توضة  الناريةة التةااللسةنة , ومناا ظةاهرة طيمة مدة زمنية طويمة 

خارج مجراا  ب تصاالجزاء المحدبة مناا ييئا فييئًا لمناا وتري باتجاا االجزاء المقعرة ومنعطماتم 
االرسابي  –النارية التي تدل عمى نياطم التعروي الجيومورفولوجية احد ابرز االيكال , وليظار 
تطور حالةة النمةو فةي التةواءات الناةر ومنعطماتةم ذاتم عمى في الوقت , بل وهي دالة في آن واحد

في مجراا عند كل نقطة من  النار الى تحقيقاا تحقيقًا لحالة االستقرار والتوازن المثالي التي سعى
 لةةألرضبةةين االنحةةدار العةةام القائمةةة  التةةوازنحالةةة , وهةةي ضةةمن المنحنةةى الطةةولي لمجةةراا نقاطةةم 

 وبيات .وحجم وكمية الرسوكمية التصريا المائي 
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تتيةةةكل هةةةذا الظةةةاهرة فةةةي المنعطمةةةات وااللتةةةواءات الناريةةةة , وتتركةةةز تحديةةةدا عنةةةد الجوانةةةب       

المحدبةةة مناةةا , فعنةةةدما تةةنخمض سةةرعة التيةةةار فةةي المجةةةرى الناةةري عنةةد هةةةذا الجاةةات سيصةةةعب 
بالتةةالي عمةةى الناةةر حمةةل الرواسةةب عنةةد هةةذا المنةةاطق ن المحدبةةة ( مةةن المجةةرى الناةةري , بينمةةا 

في الجاةة المقابمةة ن المقعةرة ( نتيجةة لقةوة تيةار مجةرى  أيدهاتكون عمميات التعرية مستمرة وعمى 
زيةةادة عمميةةة الترسةةيب فةةي الجاةةات المحدبةةة مةةن مجةةرى  إلةةىالناةةر فةةي هةةذا الجوانةةب ممةةا يةةؤدي 

 . (1نالنار
 

رى تمتةع باةا مجةوجمي عمى العافيةة التامةة التةي بيكل واض   األرضية األيكالهذا تدل  
, وكةةان معةةدل  أيةةداالمةةائي لةةم عمةةى يةةط الديوانيةةة فةةي السةةنوات الماضةةية حينمةةا كةةان التصةةريا 

العةاليين التةي نيةاط الو قةوة اا مةن المجةر لفقةد كةان  , ومةن ثةم اآلناكبر مما هو عميم عرض مجراا 
بيةةةكل واضةةة   واإلرسةةةابة الممضةةةمة جميعاةةةا فةةةي التعريةةةة تانيةةةطمةةةن ان يمةةةارس م وقتةةةذاي مكنتةةة
( مةن المنطقةة وكةةذلي مةا تركةم مجةراا الناةةري 6ا ظاةر جميةا فةي المنعطةةا الناةري رقةم نوكمةومؤثر 

( إال إناةةةا تقةةةع خةةةارج منطقةةةة الدراسةةةة ن  6تيةةةبم المنعطةةةا ن  أخةةةرىمةةةن نةةةدب التةةةواء ومنعطمةةةات 
انةةم لةةم يةةزل  إال, وبةةرهم قمةةة التصةةريا المةةائي لمناةةر خةة ل السةةنوات الماضةةية  يةةمالاا وجنوباةةا (
 .ة من عافيتم السابقنضعيمة ( ينة يحتمظ بدرجة مع

االرضةةية الخاصةةة بةةم , اتضةة  ظاةةور السةةنة  واأليةةكالمةةن خةة ل تتبةةع المجةةرى الناةةري  
 يظاةر فةيووضةوحًا  وأكثرهةاان ابرزهةا  إالنارية كثيرة لمجرى يةط الديوانيةة فةي منطقةة الدراسةة , 

حةدى تمةي المواضةع إل ( 10ن  ة, وكمةا توضةحم الصةور  من مجرى الناةر ( مواضع 8ن  من أكثر
 .الرئيسة 

 
 
 
 

 ( األلسنة النيرية التي تظير عند منعطف بحيرة جنوب الديوانية  10صورة ) 

                                      
قاش واسادورهبارسوم , الجيومورفولوجيا والجيولوجيا التركيبية وجيولوجية العراق, وزارة التعميم العالي عدنان الن  (1ن

 . 178,ص  1995والبحث العممي, جامعة بغداد , بغداد , 
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 : صدرالم

- HIC Humanitarian Information Centre of IRAQ ( HIC 204 ) , Ikonos Satellite 

Imagery Space Imaging Europe , 2002 .                                            

 
التةةي النمةةو المسةةتمرة حالةةة  عمةةىيعةةد دلةةيً  واضةةحًا  آثارهةةاوضةةوح و  األلسةةنةهةةذا وجةةود ان  
 هةةذا االيةةكالالمختممةةة , فقةةد ظاةةرت  اومنعطماتاةة االتواءاتاةةعنةةد تيةةكيل  األناةةار اريمجةة تيةةادها
المةدرجات ذات االنحةةدار الطميةا جةةدًا  تيةةبمسةانية لامتةةدادت الناريةةة ( بايئةة  األلسةنةن  االرسةابية

سرعان ما تنمو لتيكل عدة مستويات  إناا إال األمربادي ضمافم  إحدىنار عند صوب مجرى ال
 في المنطقةة تظارترسيبية ن السنة نارية ( متدرجة باتجاا مجرى النار , وهذا االيكال االرضية 

الةةذي يعكةةس  األمةةرقميمةةة  أحيةةانوبامتةةدادين فةةي  اناألحيةةلسةةانية فةةي معظةةم امتةةدادات بايئةةة ث ثةةة 
 .( 10, صورة ن  منم ألجزاء ة في بناء هذا المظاهرالمتقدمحالة المراحل 

ذات الخةرائط   اعتمةادا عمةى  ليةط الديوانيةة الناريةة األلسةنةنمةو حالةة يةكل و عند مقارنةة  
لمنطقةةةةة المضةةةةائية الصةةةةور و  األحةةةةدثمةةةةع الخةةةةرائط  ومقارنتاةةةةا 1962لعةةةةام  20000:  1مقيةةةةاس 
الناريةةة  لأللسةةنةحالةةة النمةةو  أن مةةى التةةوالي , اتضةة ع 2011و  2007 ,2002 لألعةةوامالدراسةةة 

الناةر فةي بعةض اجةزاء  1962كانت مستمرة , اذ نجدها قد تطةورت مةن لسةان صةغير واحةد لعةام 
نيةأتاا قةت عمةا كانةت عميةة و والمسةاحة االمتداد واضحة  متدرجة السنة كبيرةث ثة ,لتصب  حاليًا 

الجيومورفولوجيةةة فةةي وقةةوة الناةةر حالةةة النيةةاط الةةذي يعكةةس  األمةةر, وهةةو  ومةةا قبمةةم 1962لعةةام 
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السيما مةايتعمق مناةا بالمظةاهر االرسةابية التةي ييةكماا  اآلنولحد  1962وخارجم منذ عام مجراا 
 جيومورفولوجية.الحد من قدراتم الوبالتالي البيرية عمى كمية تصريمم المائي , رهم السيطرة النار

( التةةي تظاةةر حالةةة النمةةو والتطةةور اليةةكمي الثنةةين مةةن  11 بعةةة الصةةورة ني حةةظ مةةن متا 
واحةةةد فقةةةط  إرسةةةابيلسةةةاني بامتةةةداد  األلسةةةنةحيةةةث كانةةةت تمةةةي  االرضةةةية الناريةةةة ,  األيةةةكالهةةةذا 

رطةة عةن الخا ةالمةأخوذا عمةى التةوالي وفقةا لقياسةاتاا مة( م لكةل منا 60,  90وبطول يبمغ نحو ن 
 .آ ( -11 وكما توضحاا الصورة ن 20000: 1 بمقياس 1962الدراسة لعام الخاصة بمنطقة 

ب ( فقد بينت حالة النمو الكبيةرة والواضةحة التةي يةادتاا نمةس هةذا  - 11 نالصورة  أما 
 االرسةةابية بعةةدة تةةدرجات األلسةةنةأضةةحت تمةةي  ( عامةةا , حيةةث 50الناريةةة عمةةى مةةدى ن  األلسةةنة
 . لكل مناا عمى التوالي  2011( م عام  354,  246نحو ن بمغ ت وبأطوال

 م 2011 – 1962( تطور نمو األلسنة النيرية  11) صورة 

 
 المصدر :

ه صادرة عن  1:20000بمقياس  66الكيمومتر  إلى 26الخارطة الموقعية لشط الديوانية من الكيمومتر  -آ 
شراف إعدادمنطقة ري الديوانية ه  –مديرية الري العامة  : د.باقر كاشف الغطا  والميندس جاسم محمد  وا 
 . 1962نيسان -( 6283مان ه لوحة رقم )يموالميندس فاضل س

 ( . 2011-2007)  لألعوامالمرليات الفضالية لممنطقة  -ب
 الطبيعية :  األكتاف -5

لسان نهري صغير 
عام 
وبتدرج 1692

واحد ال يتجاوز 
 م  05

صغير عام  إرسابيلسان 

1692  

  التواء غرب الجامعة

  1692حالة األلسنة النهرية في خرائط عام  –آ 

 (. 2511 – 2552تطور نمو نفس األلسنة النهرية وفقا للمرئيات الفضائية ألعوام )   –ب 
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,  األناةارماا مجةاري التةي تيةك يعد الكتا الطبيعي لمنار من االيكال االرضية الرئيسةة  
قد عمل النياط االرسابي لمجرى يط الديوانية اثناء وجودا في هذا الجاات من السال الرسوبي و 

مجةةةرى يةةةط  يعمةةةى جةةةانبمةةةن الطبيعيةةةة لةةةم حينمةةةا كانةةةت الميةةاا تمةةةيض  األكتةةةااالعراقةةي بتيةةةكيل 
 الديوانية اوقات مواسم الميضان.

 - 10مةةع مجةةرى يةةط الديوانيةةة بارتمةةاع يتةةراوح بةةةين ن  الطبيعيةةة الممتةةدة األكتةةااتبةةدو   
هذا المجرى  إمكانية( م , وهو االمر الذي يعكس حالة 100- 50( م وبعرض يتراوح بين  ن 20

المةةائي فةةي تيةةكيل المظةةاهر الجيومورفولوجيةةة الناريةةة المختممةةة والتةةي تتناسةةب ابعادهةةا مةةع حجةةم 
 بياتم التي حمماا سابقًا ويحمماا حاليًا. قناتم وكمية تصريمم المائي وحجم وكمية رسو 

 
 المجاري النيرية المندرسة ) مجرى نير اليوسفية المندرس ( :   -6

ممجةةرى بالنسةةبة لتسةةاع المندرسةةة مختممةةة االمتةةدادات والقةةد تةةم تحديةةد عةةدة مجةةاري ناريةةة  
لسةةقي  اإلنسةةانا حمرهةةبةةدورا قنةةاة مائيةةة مةةا كةةان صةةغيرًا جةةدًا قةةد يمثةةل الناةةري الخةةاص باةةا , فمناةةا 

 من ذلي .مزروعاتم , ومناا ما كان اكبر حجمًا 
مةةن يتمةةرع رئيسةةًا , مجةةرى ناةةري كةةان يعةةد فرعةةًا تمةةي المجةةاري المندرسةةة فةةان ابةةرز عمومةةًا  

يةةط الديوانيةةة قبيةةل دخولةةم مدينةةة الديوانيةةة الحاليةةة مةةن يةةمالاا , وتحديةةدًا هةةو المجةةرى الةةذي كةةان 
( مةن جاتةم  3يوانية عند منعطا يرق الجامعةن المنعطةا رقةمليط الداليسرى يتمرع عن الضمة 

( كةةم مةةن جسةةر اليةةايدة آمنةةة بنةةت الاةةدى , الةةذي يةةربط 1المقعةةرة , بمسةةافة تقةةدر بنحةةو اقةةل مةةن ن
 . ن أم الخيل ( بمنطقة حي الحكيم 3بدورا حي العروبة 

 مؤكةةدة باسةةم يةةط اليوسةةمية المنةةدرس بصةةورةالمنةةدرس  الناةةري الةةرئيسهةةذا المجةةرى يظاةةر  
,  2011و  2007لعةام المضةائية في المرئيات  أجزائم, وبعض  1962لعام  األقدمعمى الخرائط 

عةن مجةرى يتمةرع المندرس فرعةًا رئيسةًا  الناري فقد كان هذا المجرى حجم مقطعملقياسات و  ونظرا
ان  الإالقةةرن العيةةرين ,  وأربعينيةةاتفةةي ث ثينيةةات واسةةعة مسةةاحات زراعيةةة يةةط الديوانيةةة ويةةروي 

الزراعية الةى  األراضيتمي  صمة بسبب تحولكبيرة في عممية اندراسم ساهم بدرجة المدينة توسع 
حتةى ان مجةراا القةرن العيةرين  أربعينيةات, وهو مةا تةم فعةً  بعةد حضرية ارض استعماالت صمة 

 تمةةي أديةةموعمةةى يةةيدت فةةوق مجةةراا التةةي السةةكنية  األحيةةاءتحةةت تمةةي  اآلن قابعةةا أضةةحىالمنةةدرس 
الكثيةر كان هنالةي  إذ,  األيامالمندرس يومًا من يروياا نار اليوسمية التي كان الزراعية  األراضي

فةي هةذا الجاةات التةي كةان يروياةا يةط اليوسةمية  لةون مانةة الزراعةةو يزاكةانوا الةذين الم حةين من 
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فةةي ر عمةةى ذلةةي الناةةواليةةتوية الصةةيمية ومةةنام السةةيد محةةي الزاممةةي الةةذي كةةان يةةزرع الخضةةروات 
 ( توض  هذا المجاري .12ن , والصورة(1ننالعيريخمسينيات القرن 

 ( ابرز المجاري النيرية المندرسة في المنطقة  12صورة ) 

 
 . 2011المصدر : المرلية الفضالية لممنطقة 

 
 أمناةر ن ةب يتمرع من التواء هرب الجامعة يعرا  فقد كان هنالي مجرى ناري آخركذلي  
المندرسةةة حاليةةا , وي حةةظ ان مجةةراا المنةةدرس يظاةةر  األناةةارويعةةد مةةن  (نعةةاج أبةةويةةط العةةويس و 

 أمناةةر  بوضةةوح عةةالي فةةي المرئيةةات المضةةائية مقارنةةة بمجةةرى ناةةر اليوسةةمية , بسةةبب ان مجةةرى
نعةاج المنةةدرس لةم تيةيد فوقةةم منةاطق سةةكنية كمةا حصةل مةةع المجةرى المنةةدرس  أبةةويةط العةويس و 

 تم الزراعية .ليوسمية , بل ظل موقعم محتمظا بصمط الي
 
 المؤقتة : الدالمة و المستنقعات  -7

لممجةاري الناريةة بصةمة المصةاحبة مةن المظةاهر المؤقتةة الدائمةة و المسةتنقعات تعد ظاهرة  
 تحةةدث عنةةدظةةاهرة مؤقتةةة  , فبالنسةةبة لممؤقتةةة مناةةا نجةةد اناةةافةةي سةةاولاا الميضةةية السةةيما عامةةة 

قةةد تنسةةاب مةةن الميةةاا نجةةد ان موسةةم الةةذروة , لةةذا  الميةةاا فةةي المجةةرى الناةةري فةةيناسةةيب ارتمةةاع م
بةدورها مسةتنقعات يةكل تالمجاورة لمجراا لالمنخمضة احدى ضمتين النار او ك هما نحو االجزاء 
هةةةذا تتةةةري عمومةةةا او اكثةةةر, و سةةةم  ( 90 – 30نبةةةين ذات اعمةةةاق ضةةةحمة يتةةةراوح معةةةدل عمقاةةةا 

بالتةةالي  مةةا يعةةرالتيةةكل التةةي تغمرهةةا المنخمضةةة الجاةةات ترسةةيبة واضةةحة عمةةى الاثارهةةا الظةةاهرة 

                                      
 .  2/4/2012يد محمد محي الزاممي بتاريخ السمقابمة مع شخصية مع احد أبنالو وىو  (1)
 

  منعطف شرق الجامعة

 التواء غرب الجامعة

آثار مجرى نهر ام 
العويس و شط  

آثار مجرى شط اليوسفية  نعاج المندرس أبو

 المندرس

 

 جامعة القادسية 
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المصةةل  أثنةةاءالتةةي تةةدل عمياةةا بعةةد جمافاةةا  األخةةرى وآثارهةةاالمؤقتةةة ترسةةبات المسةةتنقعات بمنةةاطق 
 . ( 13التيققات الطينية الدالة عمياا , صورة ن أبرزهامختممة  أرضية أيكالالحار وما تتركم من 

 لتشققات الطينية التي تظير صيفا( ا 13صورة ) 

 
 

سةوبياتاا تكةون مختممةة لمجرى الناةر فةي حظ بةان ر مجاورة هذا المستنقعات ونظرًا لوجود  
الطبيعيةةةة نمةةةو العديةةةد مةةةن النباتةةةات الكبيةةةرة الةةةى الدقيقةةةة مناةةةا , كمةةةا ي حةةةظ  األحجةةةام تتةةةراوح بةةةين
 األجةةةزاءوهيرهةةةا ضةةةمن هةةةذا  وأنةةةواع مختممةةةة مةةةن الحيةةةائش  لطرفةةةةبالقصةةةب والبةةةردي واالمتمثمةةةة 

 .مؤقتاالمغمورة بالمياا 
وان وقةت الدراسةة  يماجةود هةذا النةوع مةن المسةتنقعات السةو في منطقة الدراسة لقد ظارت  
 2012معينةة مةن عةام  أليةارمع ارتماع كبير في مناسيبم المائيةة يط الديوانية قد تزامن لمجرى 

وبمسةاحات اكبةر , وكمةا توضةحم ظاور هذا المسةتنقعات بيةكل واضة   إلى أدىذي ال األمرم , 
 .(  14ن   الصورة

 
 

 شط الديوانيةتنقعات المالية المؤقتة حول مجرى ( انتشار المس 14صورة ) 

08-05-2012 
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 ت الدائمةةةةة التةةةةي يةةةةرتبط ظاورهةةةةا بمورفولوجيةةةةة ثباتةةةةا فاةةةةي المسةةةةتنقعا األكثةةةةرالظةةةةاهرة  أمةةةةا 
المبايةر وهيةر   اإلنسةانار باا مجرى النار من الناحيةة الطبيعيةة , او بسةبب تةدخل الم األراضي
معمةةةل لمطةةةابوق فةةةي  إنيةةةاءفةةةي ظاورهةةةا وهةةةو مةةةا يتضةةة  جميةةةا فةةةي المنطقةةةة , اذ تسةةةبب المبايةةةر 
 بإيجةاد لمطةابوق األوليةةبةم كوناةا المةادة القرن العيرين ومن ثم عمميات اقةت ع التربةة قر  أربعينات

جامعةة القادسةية عةن موقةع م ( 2600مجاور ليط الديوانية يبعد نحو ن في مكانمنخمض ارضي 
 ( . 15, صورة رقم ن منطقة سكنية تعرا بحي العامل  وهو يقع حاليا جوار

 ( المستنقع الدالم لشط الديوانية في المنطقة) بحيرة معمل الطابوق ( 15صورة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م والدراسة الميدانية . 2011المصدر : المرلية الفضالية لممنطقة 

8 – 5 - 2012 8 – 5 - 2012 
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قد اضةحى بةدورا احةد  السابقة ان هذا المنخمض الناجم عن نياطات االنسان االقتصادية  
 عند التواء هرب الجامعة . المستنقعات الدائمة التي تظار جوار النار من جاة ضمتم اليمنى

لوحيةد الةذي بقةي مةن ذلةةي ا هةو االثةر او بحيةرة معمةل الطةابوق القةةديم الةدائم مسةتنقعالهةذا ان كمةا 
م (  4-2, كمةةا ان اعماقةةم تتةةراوح بةةين ن 2م(  389967 ويتسةةم بةةان لةةم مسةةاحة تقةةدر بنحةةو ن (1نالمعمةةل
وبةةذا فقةةد السةةيما عنةةد حافاتةةم ينتيةةر فةةي امةةاكن عديةةدة منةةم نبةةات القصةةب والبةةردي و  الغالةةبفةةي 

 أمةةا,  رهةةم فةةارق المقارنةةة ن االهةةوار (الطبيعيةةة الدائمةةة  اليةةبم بالمسةةتنقعات مةةن كثيةةرلةةم  أصةةب 
 مناسيب المياا داخمم فاناا ترتمع مع ارتماع مناسيب مياا يط الديوانية وبالعكس .

 
 السيل الفيضي : 

يجةةةةد الناةةةةر فرصةةةةتم الكبيةةةةرة فةةةةي تيةةةةكيل سةةةةامم الميضةةةةي عنةةةةد دخولةةةةم مرحمتةةةةي النضةةةةج  
المائيةةة ن مجةةراا واليةةيخوخة بمضةةل اتسةةاع  بطةةن واديةةم نظةةرا الزديةةاد التةةواءات ومنعطمةةات قناتةةم 

رسةةابالناةةري ( , ونتيجةةة لمعمةةل الجيومورفولةةوجي المختمةةا لمناةةر مةةن تعريةةة  عمةةى جةةانبي تمةةي  وا 
االلتواءات والمنعطمات التي تظار بصورة تعريةة يةديدة فةي الجوانةب المقعةرة مةن تمةي المنعطمةات 

 لنيةةأةالمجةةال  إفسةةاح إلةةىوبصةورة ترسةةيب عنةةد الجوانةةب المحدبةةة مناةةا , مةةا يةؤدي بطبيعةةة الحةةال 
عرضةة  األسةط مستوية متزايدة المساحة عمى ك  جانبي مجةراا , سةرعان مةا تصةب  هةذا  أسط 

لتمقي كميات كبيرة من الرسوبيات الميضةية الناريةة وقةت الميضةان عنةدما تتخطةى ميةاا الناةر كمتةا 
   (2ن. األحيانضمتيم في معظم 

بعةةةةد  بةةةةالظاور بالسةةةةال الميضةةةةيهةةةةذا المظاةةةةر الجيومورفولةةةةوجي الناةةةةري المعةةةةروا  يبةةةةدأ 
بصورة مبايرة , وهو يتيةكل مةن الرسةوبيات الميضةية المختممةة ل ناةار  لألناارالطبيعية  األكتاا

بالدرجةةةة الرئيسةةةة لةةةذا فانةةةم يعةةةرا باةةةذا التسةةةمية , اال ان هنةةةاي عناصةةةر اخةةةرى تسةةةاهم فةةةي نقةةةل 
ر االرضةية وكمةا هةو الحةال تكةوين هةذا المظةاهالمساهمة مع االناةار فةي الرسوبيات اليم ومن ثم 

مةةع عامةةل الريةةاح , لةةذا يعةةرا هةةذا المظاةةر الجيومورفولةةوجي حيناةةا بالسةةال الرسةةوبي النةةم تيةةكل 
 بالتالي من الرسوبيات الميضية ل ناار والرسوبيات التي جمبتاا الرياح .

ة مةدة الرسوبي في المنطقة بمعل الميضةانات المتكةررة ليةط الديوانيةة طيمة –تيكل السال الميضي 
وتسةةبباا بترسةةيب طبقةةات رسةةوبية عةةدة مةةن الغةةرين  األرضهةةذا  أديةةمجريةةان وفيضةةان مياهةةم عمةةى 
اال ان اهمباةةةا كانةةةت مؤلمةةةة مةةةن  ,ألواناةةةاى وحتةةة وأيةةةكالاا أحجاماةةةاوالطةةةين والرمةةةل المتباينةةةة فةةةي 

لرمةل , الرسوبيات الناعمة المتكونة من الطين الغريني تمياا رسوبيات الغرين الطيني فةالغرين ثةم ا

                                      
 لمقاب ت اليخصية مع بعض سكان المنطقة .الدراسة الميدانية وا  (1ن
 . 261فتحي عبد العزيز أبو راضي , مصدر سابق , ص   (2ن
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امةةا بالنسةةبة لمرسةةوبيات التةةي جمبتاةةا الريةةاح لممنطقةةة فنجةةدها مؤلمةةة فةةي اهمباةةا مةةن حبيبةةات الرمةةل 
الرسةةةوبي يعةةةد جةةةزءا مةةةن السةةةال  –عمومةةةا فةةةان هةةةذا السةةةال الميضةةةي  (1نمختممةةةة الحجةةةم والمةةةون .

وسةط  لناةري دجمةة والمةرات وفروعامةا يالذي تيكل نتيجةة لمعمةل الجيومورفولةوجالرسوبي العراقي 
   . وجنوب العراق

بعةةد ان تطرقنةةا ل يةةكال االرضةةية الرئيسةةة التةةي يةةكماا مجةةرى يةةط الديوانيةةة فةةي المنطقةةة  
الحكومةةةة  ذكةةةر امةةر هةةام وهةةو قيةةامعمةةى مةةر سةةنين طةةوال , يجةةدر بالةةةذكر فةةي ختةةام هةةذا البحةةث 

مميةات كةري بالمبايةرة بع 2012منةذ آذار مةن عةام ع وزارات الدولةة االتحاديةة المحمية وبالتظافر مة
كانةةةت بةةةدايات تمةةةي العمميةةةات فةةةي مركةةةز مدينةةةة الديوانيةةةة ضةةةمن المقطةةةع  , مجةةةرى يةةةط الديوانيةةةةل

وحتةةةى جسةةةر  –قةةةدس  –الناةةةري الممتةةةد بةةةين جسةةةر السةةةيد اليةةةايد محمةةةد محمةةةد صةةةادق الصةةةدر 
عرا بمنطقة ن كورنيش الديوانيةة ( , ومةن ثةم فقةد اسةتمرت ليايدة آمنة بنت الادى , ضمن ما يا

باتجاا ناحية السنية والى ا الكري هذا باالتجاا يماال نحو منعطا يرق الجامعة واستمرار  عمميات
قةةد بمغةةت جنةةوب الديوانيةةة ضةةمن ن منعطةةا  فإناةةاجنوبةةا  أمةةامنطقةةة الصةةدر ن نةةاظم الصةةدر ( , 

 ( .  16جنوب الديوانية ( واستمرارا لما بعد ذلي , الصورة ن 
 ية( عمميات كري مجرى شط الديوان16صورة )

 
 2012/  آيار –المصدر : الدراسة الميدانية 

 

                                      
جةي 2-38-ايةج  لوحةة أن –أنور مصطمى برواري ونصيرة عزيز صميوة , التقرير الجيولوجي لرقعةة النجةا   (1ن
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: Abstract 

 Started several studies geomorphological At present interesting 

study areas and sections of small out the results more accurate, so it has 

been the focus of this research operations geomorphological for the 

section of river for (Shatt Diwaniya) and extends from the Sannia city 

(Moelhh) and even South center city of Diwaniya, where The length of 

the river reaches within this area around (31.2) km .  

 As well as research shows the most important and the most 

prominent landforms (geomorphology) formed by the river its operations 

different within this area, which varied and colorful , according to the 

diversity and variation processes geomorphological Shatt al-Diwaniya 

within its course and outside, and this is what was done with operations 

Erosion other resulting from the work of elements atmosphere (rain, 

temperature, humidity, wind, etc.), because these operations as a whole 

work together as a connected link and not separately or independently of 

each other . 

 We have adopted this study largely on the side field  with 

dependence on software modern (Arc GIS 10.0) for precise 

measurements of the major  landforms of terrestrial different, as well as 

relying on the maps of different scales and different years version (1962, 

1977.1979, 1984) In addition to the adoption of visualization modern 

space in the study area for the years (2002, 2007, 2011) and employing 

accurate information in this search .    
 

 :   االستنتاجاث 
 الى جممة من االستنتاجات ابرزها :خمص البحث  
مجةةةراا االرضةةةية المميةةةزة داخةةةل وخةةةارج  األيةةةكاليةةةكل مجةةةرى يةةةط الديوانيةةةة العديةةةد مةةةن   .1

الجيومورفولوجيةة لمناةر وكمةا  اتفي حالة نمو مستمرة جةراء اسةتمرار النيةاط إنااواتض  
يمةة مناةا جةراء النارية وظاور الجزر النارية الجديدة واختماء القد األلسنفي حالة امتداد 

تيةةكيل بدايةةة التةةواء ناةةري فةةي التسةةبب ب أثرهةةا ناةةر , ومةةن ثةةممالتحاماةةا بالضةةمة القريبةةة ل
 جديد عند تمي النقاط من المجرى الناري .

ونيةةةاطاتم المختممةةةة ممةةةا نةةةتج عةةةن انةةةدراس  اإلنسةةةانتةةةةأثرت بعةةةض اجةةةزاء الناةةةر بتةةةدخل  .2
عيًا , مثل اندراس مجةرى يةط االرضية التي يكىماا النار طبي األيكالواضمح ل بعض 

تمةرع فرعةًا رئيسةًا يمجةراا الناةري كةان يعةد  ومظاهرا االرضةية المختممةة , حيةث  اليوسمية 
ة الزراعيةة لسةكان بالغة في الحياة االقتصةادي أهميةكانت لم من مجرى يط الديوانية وقد 

 وخمسينات القرن العيرين.  أربعينات المنطقة حتى 
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هو السائد  يط الديوانية االرسابية لمجرى األرضية األيكالو ونم تطوران بينت الدراسة  .3
ات ييتم بسرعة عالية , نظرًا لكميةة الرسةوبوالذي  من بين عممياتم الجيومورفية الرئيسة لم

فةةةي هةةةذا الجاةةةات التةةةي  األرضالعاليةةةة التةةةي تحمماةةةا ميةةةاا الناةةةر ولةةةبطء انحةةةدار مسةةةتوى 
 يسمكاا مجرى يط الديوانية .

 أمةروهةو ( انثنةاءات ناريةة , 6ن  أصةلالدراسة ,من  منعطمات ضمن منطقة أربعظاور  .4
 . يدل عمى قوة نياط العمميات التعروية لمنار ضمن مجراا

( بصةورة مثاليةة 6طةا رقةم نفةي منطقةة الدراسةة وهةو المنع األخيةرظاور االلتةواء الناةري  .5
ي لمعمميةةةةةةات حالةةةةةةة مةةةةةةن التةةةةةةوازن المسةةةةةةتمر والنيةةةةةةاط العةةةةةةال عمةةةةةةىدلةةةةةةت بةةةةةةدورها رائعةةةةةةة , 

االرسةةةابية ( ليةةةط الديوانيةةةة عنةةةد هةةةذا الجةةةزء مةةةن  –الجيومورفولوجيةةةة الناريةةةة ن التعرويةةةة 
 عمومًا . أجزائممجراا بالخصوص , وبقية 

( , نالخطيةات مختممة من مجةرى يةط الديوانيةة بالتراكيةب الجيولوجيةة القديمةة  أجزاءر تأث .6
مثةةةل اليةةةكل المثمةةةث  أجزائةةةمض فةةةي بعةةةالاندسةةةية المنتظمةةةة  األيةةةكالممةةةا اكسةةةب مجةةةراا 

والمستطيل وكذلي حالة االستقامة اليديدة والواضةحة فةي مقةاطع متعةددة مةن مجةرى يةط 
 الديوانية بسبب تأثرها اليديد بجيولوجية المنطقة وتراكيباا الجيولوجية تحت السطحية .

نمن ة وجود مستنقع دائم ن بحيرة معمل الطابوق القديم ( عمى جانب مجرى يط الديواني  .7
السةةابق يةةمال هةةرب موقةةع جامعةةة القادسةةية نةةتج عةةن النيةةاط االقتصةةادي ( ضةةمتم اليمنةةى

يساهم فةي التقميةل  اصغير  امائي امسطحهذا يمثل المستنقع الدائم لإلنسان في المنطقة , و 
من الرسوبيات التي تجمباا مياا يط الديوانية من جاة , كما انم يعد بيئة مائية تستقطب 

 .البرية  الطيور أنواعبعض قعات وحيواناتاا المختممة السيما نباتات المستن

خارجيةةةةة لتةةةةؤثر فةةةةي جيومورفولوجيةةةةة المجةةةةرى الناةةةةري لممنطقةةةةة  وأنيةةةةطةتتةةةةدخل عوامةةةةل  .8
حيةوان قطعةان االقتصادية وكما فةي حالةة تربيةة  اإلنسانومعظماا يدخل ضمن نياطات 

او انعةدام ا النارية وقمة الضماوتعرية  في حت وأثراالجاموس بالقرب من ضماا النار 
  الحياتي لاذا الحيوانات . النياطبسبب  ضمتي النار إحدىعمى  النبات الطبيعي

  : التىصياث 
الدراسةةات الجيومورفولوجيةةة بيةةكل عةةام ودراسةةة فةةي (  GISاسةةتخدام التقنيةةات الحديثةةة ن  .1

الحصةول  بالتظةافر مةع الدراسةات الميدانيةة الحقميةة ألجةل مجاري األناةار بيةكل خةاص ,
هةذا المظةاهر بدراسةة  النتةائج الخاصةة أفضلالقياسات والحصول عمى  وأفضل أدقعمى 

 . وأيكالاا أنواعااعمى اخت ا  األرضية
الجيومورفولوجيةةةةةةة المختممةةةةةةة والناتجةةةةةةة عةةةةةةن العمةةةةةةل  األيةةةةةةكالاالسةةةةةةتمادة القصةةةةةةوى مةةةةةةن  .2

لرافةةدين , الجيومورفولوجيةةة لمناةةر فةةي منطقةةة الدراسةةة بالخصةةوص وعمةةوم منطقةةة وادي ا
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فياةةا وبمةةا يحقةةق حالةةة مةةن التةةوازن  اإلنسةةانوتوظيماةةا فةةي خدمةةة بيئةةة المنطقةةة ومصةةمحة 
 . (  اإلنسانحياة  –ن البيئة الضروري بيناما 

المميةةزة والمثاليةةة التةةي يةةكماا مجةةرى يةةط الديوانيةةة فةةي  األرضةةية األيةةكالتوظيةةا بعةةض  .3
واقضيتاا , وكما في حالة المنعطا المياريع االقتصادية الخدمية لسكان مدينة الديوانية 

اا الناةةةر بمجةةةر  يحيطاةةةايةةةبم جزيةةةرة  جعمةةةت منةةةم التةةةيالحاليةةةة ( بصةةةورتم المثاليةةةة 6رقةةةم ن
, لةةذا فةةان هةةذا المنطقةةة كسةةباا زخمةةًا حيويةةًا وبيئيةةًا قويةةًا المةةائي مةةن معظةةم جااتاةةا , ممةةا ي

 ميةروع  محميةة طبيعيةة ومةا يمكةن ان تضةمم مةنلميةروع  مؤهمة الن تكةون نةواة أضحت
ن مدينةةةة  , كةةةأن تكةةةون  ترفياةةةي لسةةةكان مدينةةةة الديوانيةةةة بالخصةةةوص والمحافظةةةة عمومةةةاً 

ومةةن ثةم فةةان هةذا المقطةةع الناةري سييةةكل  , (ضةمن هةةذا المحميةة ة حيةةوان العةاب وحديقة
 يحةيط مدينةة الديوانيةة مةن جميةع جااتاةا , أنالذي يمترض بةم  األخضرجزءا من الحزام 

 إلةىيحتةاج  أمةرالسةكني باتجةاا هةذا المنعطةا وهةو  -العمراني  سيما مع حالة االمتدادال
 وتنميتةم هذا الجزء مةن الناةر بالخصةوص الدوائر الحكومية المختصة لمحماظ عمىتدخل 

. 

أي ميةةةروع تتبنةةةاا  إقامةةةة( فةةةي 6حالةةةة المثاليةةةة لممنعطةةةا رقةةةم نالينبغةةةي المحافظةةةة عمةةةى  .4
هيةةةةر المبايةةةةر  أوالمبايةةةةر  الحكومةةةةة المحميةةةةة او المركزيةةةةة باالسةةةةتثمار الحكةةةةومي

ة بالبيئةة الرائعة إخة ل أوأي ضةرر  إلحةاقعةدم  ( من جاة , كما ينبغيالخاصالقطاع ن
هةةةةذا المنعطةةةةا متمثمةةةةة ببسةةةةاتين النخيةةةةل وحةةةةدائق  بإيجادهةةةةالاةةةةذا المنطقةةةةة والتةةةةي تسةةةةبب 

المثمةةرة وهيرهةةا , بةةل يجةةب العمةةل عمةةى تطويرهةةا وحمايتاةةا ووضةةع مخطةةط أي  األيةةجار
نالبيئةةة  باةةا اإلضةةرارورة التةةي تجعمةةم متناهمةةًا مةةع بيئةةة هةةذا المنطقةةة وعةةدم ميةةروع بالصةة

احتةةرام لوجةةودا  إاللبيئتةةم مةةا هةةو  اإلنسةةانالن احتةةرام  األيةةكالبةةأي يةةكل مةةن  (الطبيعيةةة
 . ال حقة  ألجيالموذاتم ومن ثم فاو احترام حق الوجود 

بما  طابوق القديم ( وتطويراة معمل الضرورة المحافظة عمى وجود المستنقع الدائم ن بحير  .5
, كما يمكن االستمادة مناا في جعماا مستوى قاعدة  اإلحيائييخدم بيئة المنطقة وتنوعاا 

نةةاظم صةةغير جنةةوب هةةذا البحيةةرة باتجةةاا  إنيةةاءمؤقةةت يمةةر مجةةرى يةةط الديوانيةةة فيةةم بعةةد 
ميةاا الناةر  التقميل من كمية الرسوبيات الكبيرة التي تجمباةا ألجلموقع جامعة القادسية , 

فةةي عمميةةة توزيةةع ميةةاا الناةةر بةةين االراضةةي الزراعيةةة , وهةةو , كمةةا يمكةةن ان تحقةةق فائةةدة 
 يحتاج الى دراسة معمقة ومستميضة الجل تحقيق افضل النتائج . أمر

باالزديةةاد فيةةم  اآلخةةذةالسةةعي الةةدائم لتخمةةيص ميةةاا الناةةر ومجةةراا مةةن اي يةةكل لممموثةةات  .6
نع تصمية ومعالجةة لمميةاا الثقيمةة المنسةابة نحةو مجةرى محطات ومصا إقامةوالعمل عمى 
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خطيةةرة فةةي القضةةاء عمةةى  إمكانيةةةيةةط الديوانيةةة , الن مثةةل هةةذا النةةوع مةةن المموثةةات لةةم 
والبحيةةرات خةة ل مةةدة  األناةةارالحيةةواني ( الموجةةود فةةي ميةةاا  –التنةةوع الحيةةاتي ن النبةةاتي 

عمميةةةةة مةةةةع دوائةةةةر الدولةةةةة يتطمةةةةب تظةةةةافر جاةةةةود جميةةةةع المؤسسةةةةات ال أمةةةةروجيةةةةزة , وهةةةةو 
 . وبأسرع وقت ممكن والحكومة المحمية لتحقيق ذلي  اليأنالمختصة باذا 
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