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 :ـــ الخالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

تم اجراء دراسة حقلٌة عملٌة لجزء متعرج من نهر الفرات الواقع فً جنوب العراق شمال مدٌنه 

(  04-04م وبعرض حوالً )  0324وبطول حوالً عدٌدة الدٌوانٌــــة والذي ٌحوي على منحنٌات 

، م ، حٌث تم دراسة الخصائص الهٌدرولٌكٌة لهذا النهر بأعتباره نموذج مثالً لألنهار المتعرجة 

محطـــــات بٌن كل محطة واخرى زاٌة  04حٌث تم تقسٌم منحنٌات النهر بشكل زاوي وبواقع 

درجة حٌث تم تحدٌد نقاط الدراسة بعناٌة حتى نتمكن من دراســــة خصائص النهر  04مقدارها 

الهٌدرولٌكٌة وتأثٌر هذه الخصائص فً شكل النهر على المستوى البعٌد وتم دراسة تـــــــلك 

مراحل فً كل من االشهر تشرٌن الثانً ، كانون االول ، كانون الثانً وشباط  0طات بشكل المح

وبأختالف منسوب المٌاه وسرعتها فً تلك االشهر بالرغم من ان التصرٌف لهذه المٌاه متحكم به 

ارق هناك فوان الواقعه فً شمال المدٌنه وتحدٌدا مدٌنه الحلة ) سدة الهندٌة ( اال  السداتمن خالل 

كمٌة المٌــــاه الواردة الى النهر والصادرة منه ومن خالل الدراسة الموقعٌة بواسطة  فً ملحوظة

الذي ٌقوم بالتصوٌر المقطعً للنهر حٌث ٌقوم هذا الجهاز بمهام عدٌدة اذكر منها )   (M9)   جهاز

ة لتصمٌمٌة والتشغٌلٌقٌاس سرعة النــــهر ، تصرٌف النهر ، منسوب المٌاه فً النهر ، حدود النهر ا

الجهاز ببث المعلومات سلكٌا الى جهاز الحاسوب الذي ٌقوم هذا  ( اضافة الى مهام عدٌــــــــدة حٌث

 .قراءة جمٌع بٌانات النهرٌقوم بمن خالل المعلومات المرسلة 

من خالل التصوٌر الجوي لنهر الفرات فً  (  GIS )تم أختٌار مقطع النهر من خالل برنامج ال 

حٌث تمت دراسة النهر من حٌث سرعة جرٌان النهر والتصرٌف ومنسوب ـة الدٌوانٌة دٌنـــــم

المٌاه باالضافة الى اختــــالف سرعة جرٌان النهر فً المقطع الواحد وبأختالف منسوب المٌاه 

والتصرٌف فً االشهر االربعة ، وبالرغم من ان تصرٌف النهر متحكم كما تم ذكره اال ان اختالف 

لمنسوب والتصرٌف للنهر ناتج عن هطـــــــــول االمطار باالضافة الى استخدامات النهر الزراعٌة ا

فً الري وكذلك فً عمل بحٌرات االسماك االصطناعٌة الغٌر المسٌطر علٌة مما ٌؤدي الى 

 اختالف المنسوب والتصرٌف .

كبوت انسزعت فً قمت انحىٍت انخبرجٍت  M9عىذمب تم قٍبص سزعت انىٍز انمتعزج مه خالل جٍبس 

تشداد بصُر كبٍزة كهمب أبتعذوب وحُ ضفت انىٍز َتكُن أعهى مب ٌمكه عىذ تهك انضفت َانذي ٌىتج 

عىت تأكم انجٍت انخبرجٍت نهىٍز ٌَكُن عمق انىٍز اٌضب فً ٌذا انمىطقت عمٍق وسبت نهجٍت انذاخهٍت 

خالنٍب ٌحذٌث تزسٍب فً ٌذي انمىطقت مه انىٍز  انتً تكُن عىذٌب سزعت انىٍز بطٍئت َانتً مه

 ٌَىتج عىً أوخفبض عمق انىٍز.

 

 

 

 

 


