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جيومورفولوجيح جمرى شظ الديوانيح تني السنيح والديوانيح 

رمحن رتاط حسني  . أمحد سعيد ياسني الغريري                                 م. م.م      
 جامعح القادسيح/ كليح اآلداب                           جامعح القادسيح  / كليح اآلداب          

خالصة البحث  
ديد مف الدراسات الجيكمكرفكلكجية في الكقت الحاضر باالىتماـ بدراسة المناطؽ كالمقاطع الصغيرة بدأت الع 

لذا فقد تـ التركيز في ىذا البحث عمى العمميات الجيكمكرفكلكجية لممقطع النيرم الخاص , لمخركج بنتائج أكثر دقة 
مركز مدينة الديكانية , حيث يبمغ طكؿ المجرل كحتى جنكب ( مكيمحة)كالممتد مف ناحية السنية ( شط الديكانية)بػ

. كـ(ٕ.ٖٔ)النيرم ضمف ىذه المنطقة بحكالي 
التي شكميا النير بعممياتو المختمفة ضمف ( الجيكمكرفكلكجية)كذلؾ يبيف البحث أىـ كابرز األشكاؿ األرضية  

ة لشط الديكانية داخؿ مجراه كخارجو , ىذه المنطقة كالتي تنكعت كتعددت كفقان لتنكع كتبايف العمميات الجيكمكرفكلكجي
أمطار , حرارة , رطكبة )كىذا ما تـ بالتظافر مع العمميات التعركية األخرل الناتجة عف عمؿ عناصر الغالؼ الجكم 

, نظران الف ىذه العمميات بمجمميا تعمؿ مع بعضيا البعض كحمقة متصمة كليست بصكرة منفصمة أك ( , رياح كغيرىا
.  اىا األخرل مستقمة عف إحد

لقد اعتمدت ىذه الدراسة بصكرة كبيرة عمى الجانب الحقمي الميداني مع االعتماد عمى البرامج الحاسكبية  
كذلؾ تـ االعتماد عمى , لمحصكؿ عمى القياسات الدقيقة لممظاىر األرضية المختمفة Arc GIS 10.0 ) ) الحديثة 

باإلضافة لالعتماد عمى (  ٜٗٛٔ,  ٜٜٚٔ,  ٜٚٚٔ,  ٕٜٙٔ) رالخرائط مختمفة المقاييس كمختمفة سنكات اإلصدا
كتكظيؼ  معمكماتيا (  ٕٔٔٓ,  ٕٚٓٓ,  ٕٕٓٓ)المرئيات الفضائية الحديثة الخاصة بمنطقة الدراسة لألعكاـ 

 .الدقيقة في ىذا البحث
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 .     
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:  مقدمة 
ييتـ المختصيف بالجيكمكرفكلكجيا بدراسة جميع المظاىر الطبيعية عمى سطح األرض سكاء  

كانت عمى اليابس أك الماء , مف اجؿ جمع الحقائؽ المنظمة التي تيدؼ إلى تعميؽ فيـ اإلنساف 
عمى  بأسرار البيئة , كمف ىذه الدراسات دراسة مجارم األنيار في مختمؼ مناطؽ العالـ لمتعرؼ

العديد مف األشكاؿ األرضية التي يشكميا النير بعممياتو المختمفة , كىذا ما تـ التركيز عميو في ىذا 
البحث المتكاضع مف خالؿ دراسة المقطع النيرم لمجرل شط الديكانية الممتد مف ناحية السنية كحتى 

فقان لتنكع كتبايف جنكب مركز مدينة الديكانية , حيث تنكعت كتعددت تمؾ المظاىر األرضية ك
العمميات الجيكمكرفكلكجية داخؿ مجرل شط الديكانية كخارجو , فضالن عف تأثير عكامؿ أخرل خارج 

نطاؽ المجرل تتمثؿ بالجكانب المناخية الخاصة بمنطقة الدراسة مف درجات الحرارة كاألمطار 
. كالرطكبة النسبية كالتبخر

( :  Problem) مشكمة البحث . 1 
:  أف نحدد مشكمة البحث بعدة أسئمة كىي  مف الممكف 

ما ىي األشكاؿ األرضية التي شكميا مجرل شط الديكانية ضمف منطقة الدراسة ؟   -
ما ىي العمميات الجيكمكرفكلكجية لمنير كمدل سرعتيا التي أثرت في مجرل النير كطكرت  -

.  أشكالو األرضية  لمنطقة الدراسة 
:  فرضية البحث .  2
:  برز األسئمة الخاصة بمكضكع البحث كىي اإلجابة عف ا 

ما ىي األشكاؿ األرضية التي شكميا مجرل شط الديكانية ضمف منطقة الدراسة ؟   -
ما ىي العمميات الجيكمكرفكلكجية لمنير كمدل سرعتيا التي أثرت في مجرل النير كطكرت  -

 . أشكالو األرضية  لمنطقة الدراسة

( :  Project)منيج البحث . 3
الف مكضكع الدراسة يقع ضمف الدراسات الجيكمكرفكلكجية الحديثة التي يتـ استخداـ  نظران  

التقنيات كالبرمجيات الجغرافية المتخصصة فييا مف جية , فضالن عف العمؿ الميداني مف جية 
أخرل , كنظران الف ىذا المكضكع يشتمؿ عمى متابعة العمميات الجيكمكرفكلكجية كالمظاىر األرضية 

في ىذه الدراسة كأساس ( المكضكعي كاألصكلي)شأت عنيا,فقد تـ اعتماد المنيجيف التي ف
. لمنيجيتيا
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( :   Purpose Off) ىدف البحث . 4
( شط الديكانية) ييدؼ البحث إلى دراسة كتحديد ابرز األشكاؿ األرضية التي شكميا مجرل     

ؼ العمميات الجيكمكرفكلكجية لمنير ككذلؾ دراسة كتحديد مدل شدة أك ضع, ضمف منطقة الدراسة 
مف خالؿ متابعة ظيكر كتطكر األشكاؿ األرضية التي شكميا مجراه ضمف مدة زمنية استغرقت أكثر 

.  ـ ( ٕٕٔٓ  –ٕٜٙٔ)عاما امتدت بيف األعكاـ ( ٓ٘)مف 
األول  ادلثحث

الثنيح الطثيعيح جملرى شظ الديوانيح للمنطقح ادلمتدج تني السنيح والديوانيح 
:  انًٕلغ انفهكٙ ٔاندغرافٙ : ٔالأ

شماال كبيف خطي طكؿ (  3َ 32ْ  –56َ 31ْ) تقع منطقة الدراسة فمكيا بيف دائرتي عرض  
  . (ٔ)شرقا(  59َ 44ْ   -46َ 44ْ)

أما جغرافيا فإنيا تمتد مف شماؿ مدينة السنية كحتى جنكب مدينة الديكانية ككما مكضح في 
( . ٔ)الشكؿ

انمبزضٛت  يحبفظتلغ يُطمت انسراضت يٍ انؼراق ٔيٕٚبٍٛ (  1) شكم 
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:  المنثخ :  ثنيثً 
يعد المناخ مف أىـ العكامؿ الطبيعية التي تؤثر بشكؿ أك بأخر عمى مككنات البيئة الطبيعية  

المناخ كبخاصة في المكارد المائية كخصائص التربة كالنبات الطبيعي , كلغرض معرفة خصائص 
:  المؤثرة في شط الديكانية البد مف تحميؿ المعطيات المناخية لمنطقة الدراسة ككما يأتي 

:  اإلشعثع الشمسي . 1
تقع منطقة الدراسة ضمف إقميـ المناخ الصحراكم , كما ليذا المكقع مف تأثير في شدة  

ارة السيما في فصؿ اإلشعاع الشمسي الكاصؿ إلى سطح األرض الذم يعمؿ عمى رفع دراجات الحر
الصيؼ , إذ تعتمد شدة كمقدار اإلشعاع الشمسي الكاصؿ إلى أم منطقة جغرافية عمى مقدار زاكية 

. (ٕ)سقكط األشعة الشمسية كطكؿ النيار كمعدؿ عدد ساعات السطكع الفعمية
يؤثر المكقع الفمكي لمنطقة الدراسة في كمية اإلشعاع الشمسي كزاكية سقكط اإلشعاع  

إف معدؿ ساعات ( ٔ)كمقدار مدة السطكع الشمسي النظرم كالفعمي , يتضح مف الجدكؿ  الشمسي
ساعة إذ تبدأ فيو معدالت السطكع بالزيادة ابتداء ( ٜ٘.ٜ)السطكع الشمسي الفعمية لفصؿ الصيؼ 

ساعة كتزداد خالؿ األشير الالحقة فقد بمغت ( ٕ.ٜ)مف شير مايس كيبمغ معدليا في ىذا الشير 
أما في . ساعة في األشير حزيراف كتمكز كآب لكؿ منيما عمى التكالي (  ٕ.ٔٔك  ٙ.ٔٔك  ٗ.ٔٔ)

ساعة كتصؿ أدنى معدالتيا في شير كانكف األكؿ ( ٘.ٙ)فصؿ الشتاء فيبمغ معدؿ السطكع فيو 
.  ساعة لكؿ منيما عمى التكالي ( ٗ.ٙك  ٔ.ٙ)ككانكف الثاني كتبمغ 

 يسُٚتانشًطٙ انُظرٚت ٔانفؼهٛت نًحٛػ ث انططٕع انًؼسالث انشٓرٚت نؼسز ضبػب( 1)خسٔل 

(  2007 – 1971) نهًسة  انسٕٚاَٛت 

) يؼسل ضبػبث انططٕع انُظر٘ األشٓر 

( ٕٚو/ضبػت 

يؼسل ضبػبث انططٕع انفؼهٛت 

( ٕٚو / ضبػت)

 6.4 10:13كبٌَٕ انثبَٙ 

 7.4 11:00شببغ 

 7.8 12:00آشار 

 8.5 12:05َٛطبٌ 

 9.2 13:45يبٚص 

 11.4 14:11اٌ حسٚر

 11.6 13:57حًٕز 

 11.2 13:19آة 

 10.2 12:20أٚهٕل 

 8.4 11:25حشرٍٚ األٔل 

 6.5 10:28حشرٍٚ انثبَٙ 

 6.1 10:00كبٌَٕ األٔل  

ٔزارة انُمم ٔانًٕاصالث ، انٓٛئت انؼبيت نألَٕاء اندٕٚت انؼرالٛت ٔانرصس انًركس٘ ، لطى انًُبخ ، بغساز : انًصسر 

. 2007يُشٕرة ،  ، بٛبَبث غٛر
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يتضح مما سبؽ أف منطقة الدراسة ذات إشعاع شمسي عالي كتتمتع بنسبة عالية مف الساعات 
الضكئية مما يؤدم إلى ارتفاع درجات الحرارة كزيادة عممية التبخير كالنتح كزيادة حجـ الضائعات 

 يادة المظاىرالمائية مف النير كالتي تؤدم إلى انخفاض منسكب المياه كمف ثـ يساعد عمى ز

الجيكمكرفكلكجية مثؿ نمك كتطكر الجزر النيرية نتيجة لزيادة اإلرسابات النيرية ككذلؾ ارتفاع 
. منسكب القاع , السيما اف مجرل النير يقع ضمف أراضي  سيمية منبسطة كضعيفة االنحدار 

:  درجة الحرارة . 2
كاف معدالت درجات ( ـْ ٔ.ٕٗ) إف المعدؿ السنكم لدرجة الحرارة بمغ( ٕ)يتبيف مف الجدكؿ  

الحرارة تأخذ باالرتفاع التدريجي خالؿ أشير فصؿ الصيؼ ابتداء مف شير مايس إذ بمغ المعدؿ 
إذ تـ تسجيؿ أعمى معدؿ لدرجات الحرارة في شيرم تمكز , كاألشير التي تميو ( ـْ ٔ.ٜٕ)الشيرم 

م شير تشريف االكؿ اذ بمغ عمى التكالي كأدنى معدؿ قد سجؿ ؼ( ـْ ٖ.ٖ٘ك  ٗ.ٖ٘)كآب إذ بمغ 
في شير تشريف ( ـْ ٜ.ٖٗ)كيككف ادنى معدؿ لدرجات الحرارة العظمى خالؿ ىذا الفصؿ ( ـْ ٚ.ٕٙ)

عمى التكالي , اما بالنسبة لمعدؿ درجة ( ـْ ٖ.ٗٗـْ ك ٜ.ٖٗ)األكؿ كاعالىا في شير تمكز كآب 
( ـْ ٘.ٛٔ)ألكؿ كيبمغ الحرارة الصغرل خالؿ ىذا الفصؿ فقد سجؿ ادنى معدؿ في شير تشريف ا

. في شير تمكز ( ـْ ٜ.ٕٙ)كأعاله 
كتشير معدالت درجات الحرارة في فصؿ الشتاء الى انخفاضيا ابتداءن مف شير تشريف الثاني  

في شير كانكف ( ـْ ٖ.ٔٔ)كاألشير التي تميو  معدؿ شيرم خالؿ الفصؿ ( ـْ ٘.ٛٔ)فسجؿ معدؿ 
كيسجؿ ىذا الفصؿ أدنى معدؿ لدرجة الحرارة العظمى ( ـْ ٔ.ٕٗ)الثاني كأعاله في شير شباط إذ بمغ 

, أما بالنسبة لمعدؿ درجات الحرارة ( ـْ ٔ.ٖٔ)في شير كانكف الثاني كاعاله في شير نيساف ( ـْ ٚٔ)
كاعاله ( ـْ ٘.٘)الصغرل خالؿ ىذا الفصؿ فقد سجمت أدنى معدؿ في شير كانكف الثاني كصؿ الى 

. في شير نيساف ( ـْ  ٔ.ٚٔ)
ة الحرارة خالؿ أشير الصيؼ ابتداءن مف شير مايس كالتي تصؿ أعمى قمة ليا في زيادة درج 

شير تمكز كآب يزيد في عممية التبخير كمف ثـ يؤدم إلى زيادة حجـ الضائعات المائية كقمة 
التصريؼ المائي كمف ثـ حصكؿ ضعؼ في عمميات التعرية النيرية كزيادة عممية اإلرساب النيرم 

 .اىر االرسابية لمنير لصكرة اكبر خالؿ الفصؿ الحار كمف ثـ تطكر المظ
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يؼسل زرخبث انحرارة انصغرٖ ٔانؼظًٗ ٔانًؼسل انشٓر٘ فٙ يحطت انسٕٚاَٛت نهًسة ( 2)خسٔل 

(1971-2007 )

( وْم )يؼسل زرخت انحرارة األشٓر 

انشٓر٘ انؼظًٗ انصغرٖ 

 11.3 17 5.5كبٌَٕ انثبَٙ 

 13.6 20.5 6.8شببغ 

 17.3 23.5 11.2آشار 

 24.1 31.1 17.1َٛطبٌ 

 29.1 36.9 22.3يبٚص 

 33.5 41.8 25.2حسٚراٌ 

 35.4 43.9 26.9حًٕز 

 35.3 44.3 26.3آة 

 32.0 40.9 23.1أٚهٕل 

 26.7 34.9 18.5حشرٍٚ األٔل 

 18.5 25.2 11.8حشرٍٚ انثبَٙ 

 12.6 18.0 7.3كبٌَٕ األٔل 

 24.1 31.5 16.8انًؼسل انطُٕ٘ 

ٔزارة انُمم ٔانًٕاصالث ، انٓٛئت انؼبيت نألَٕاء اندٕٚت انؼرالٛت ٔانرصس انسنسانٙ ، لطى انًُبخ ، بغساز : انًصسر  

 .2007، بٛبَبث غٛر يُشٕرة ، 

:  الريثح . 3
اف المعدؿ السنكم لسرعة الرياح في منطقة الدراسة تصؿ الى ( ٖ)يظير مف جدكؿ  

ثا لكؿ /ـ٘.ٖصؿ الى اعالىا في شير حزيراف كتمكز كيبمغ ثا كتبايف المعدؿ شيريان اذ م/ـٚ.ٕ
منيما عمى التكالي , ثـ تأخذ ىذه المعدالت في اليبكط في شير تشريف االكؿ كشير تشريف الثاني 

ثا عمى التكالي , فتؤدم زيادة سرعة /ـ( ٜ.ٔك  ٔ.ٕك  ٔ.ٕ)ككانكف االكؿ اذ تصؿ إلى أدناىا 
ما يؤدم الى ازدياد سرعة التيار المائي في المجرل النيرم حينما  الرياح الى زيادة عممية التبخر ,

يتكافؽ مع اتجاه الريح كبالعكس حينما يتعارض معو , كمف ثـ نشاط عمميات التعرية النيرية عندما 
.  يتكافؽ اتجاه الجرياف مع اتجاه الرياح كقمة التعرية النيرية عند حدكث العكس 

الرياح عمى المجرل النيرم ال يعتمد بدكره عمى التبايف في اتجاىات عمكما فاف تأثير اتجاه       
:  (ٖ)الرياح فقط بؿ يعتمد عمى عكامؿ عدة تتمثؿ باالتي

.  الزاكية التي يصنعيا اتجاه الرياح مع اتجاه الجرياف كمع اتجاه الضفاؼ  .ٔ
المباشر , أك  طبيعة تككيف المفتتات المككنة لجكانب المجرل كمدل استجابتيا لتأثير الرياح .ٕ

 .لما تثيره الرياح مف أمكاج 
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 . كثافة الغطاء كتباينيا عمى جانبي المجرل  .ٖ
 .درجة االنحدار لمجانب المعرض لمرياح  .4

-1971)ٔاحدبْٓب فٙ يحطت انسٕٚاَٛت نهًسة ( ثب/و)يؼسل ضرػت انرٚبذ انشٓر٘ ( 3)خسٔل 

2007 )

اتجاِ انرَاح انطائذج ثا /يعذل ضرعح انرَاح واألشهر 

شًانُح غرتُح  2.6كاَىٌ انثاٍَ 

شًانُح غرتُح  2.8شثاط 

شًانُح غرتُح  3.1ارار 

شًانُح  3.3َُطاٌ 

شًانُح  2.9ياَص 

شًانُح  3.5حسَراٌ 

شًانُح غرتُح  3.5تًىز 

شًانُح غرتُح  2.9اب 

شًانٍ غرتُح  2.3اَهىل 

شًانُح  2.1تشرٍَ االول 

شًانُح غرتُح  2.1تشرٍَ انثاٍَ 

شًانُح غرتُح  1.9َىٌ األول كا

شًانُح غرتُح  2.7انًعذل انطُىٌ 

ٔزارة انُمم ٔانًٕاصالث ، انٓٛئت انؼبيت نألَٕاء اندٕٚت انؼرالٛت ٔانرصس انسنسانٙ ، لطى انًُبخ ، بغساز : انًصسر 

.  2007، بٛبَبث غٛر يُشٕرة ،

(    Relative Humidity)الرطوبة النسبية . 4
إف المعدالت السنكية لمرطكبة النسبية في منطقة الدراسة قد بمغت ( ٗ)يظير مف الجدكؿ  
, كىي عمى العمكـ منخفضة كذلؾ لكقكعيا تحت تأثير المناخ الصحراكم , كيشير %( ٘.ٕٗ)

الجدكؿ أيضا إلى إف أعمى معدالت لمرطكبة النسبية سجمت في فصؿ الشتاء إذ بمغت في كانكف 
عمى التكالي , في حيف سجمت أكطأ المعدالت في فصؿ %(  ٛٚك %  ٚٙ) األكؿ ككانكف الثاني 

 .عمى التكالي % (  ٕ٘ك % ٕٙ)الصيؼ إذ بمغت في أشير حزيراف كتمكز 
 
 



 

 نية بني السنية والديوانيةجيومورفولوجية جمرى شط الديوا

 2012كبٌَٕ االٔل             2انًدهس        8انؼسز                  آزاة ش٘ لبريدهت 

294 

 (ممم)معدالت التبخر ( ممم)ومجموع التسثقط المطري % معدالت الرطوبة النسبية ( 4)جدول 
( 2007-1971)نًحطت انسٕٚاَٛت نهًسة 

( يهى)انتثخر )%( األيطار % انرطىتح انُطثُح األشهر 

 83.0 24.1 78كاَىٌ انثاٍَ 

 114.6 16.1 57شثاط 

 191.5 14.6 48آرار 

 275.3 18.2 42َُطاٌ 

 396.6 3.6 31ياَص 

 499.0-  26حسَراٌ 

 552.7-  25تًىز 

 504.3-  27آب 

 389.6-  28أَهىل 

 266.5 4.8 38تشرٍَ األول 

 142.6 18.4 53تشرٍَ انثاٍَ 

 82.3 18.1 67كاَىٌ األول 

 3498 118.0 42.5انًعذل انطُىٌ 

ٔزارة انُمم ٔانًٕاصالث ، انٓٛئت انؼبيت نألَٕاء اندٕٚت انؼرالٛت ٔانرصس انسنسانٙ ، لطى انًُبخ ، بغساز : انًصسر 

.  2007، بٛبَبث غٛر يُشٕرة ،

ؿ فصؿ الصيؼ تؤدم إلى إف انخفاض الرطكبة النسبية المصاحبة الرتفاع درجة الحرارة خال 
زيادة التبخر كزيادة الضائعات المائية مف السطكح المائية كقمة التصريؼ المائي داخؿ المجرل النير 

فيما , كمف ثـ انعكاس ذلؾ عمى المظاىر الجيكمكرفكلكجية التي يشكميا النير ضمف منطقة الدراسة 
لككنيا تقمؿ نسبة الجفاؼ في التربة ك تؤدم تعد ارتفاع الرطكبة النسبية في اليكاء ذات أىمية كبيرة 

. إلى زيادة تماسكيا كتصمبيا عند ارتفاع درجات الحرارة صيفا 
:  األمطثر . 5
ممـ كيظير منو ( ٓ.ٛٔٔ)يظير اف مجمكع االمطار السنكية قد بمغ ( ٗ)مف الجدكؿ   

مطار الساقطة تبدأ التساقط المطرم يبدأ مف شير تشريف االكؿ حتى مايس , كاف معدالت كمية اال
ممـ , ثـ تدريجيان لتصؿ إلى أعمى معدالتيا في ( ٛ.ٗ)قميمة في بداية شير تشريف االكؿ إذ بمت 
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ممـ ثـ تأخذ المعدالت الشيرم بالتناقص التدريجي حتى نيام شير ( ٔ.ٕٗ)كانكف الثاني اذ بمغت 
. ر حزيراف كتمكز كآب كايمكؿ ممـ كتنقطع تمامان في اشو( ٙ.ٖ)مايس اذ بمغ المعدؿ في ىذا الشير 

كيتضح مما سبؽ اف كمية االمطار الساقطة في منطقة الدراسة تمتاز بتذبذب كقمة كمياتيا  
كانعداميا خالؿ اشير الصيؼ االمر الذم يقكدنا الى االعتماد عمى المكارد المائية السطحية لتمبية 

بدكره مما يقمؿ مف تصريؼ مياه شط  احتياجات المحاصيؿ الزراعية كخاصة مياه شط الديكانية كىك
. الديكانية 

:  التبخر  -6  
( ٛ.ٜٖٗ)إذ بمغ المعدؿ السنكم ليا , اف مجمكع أقياـ التبخر مرتفعة جدا ( ٗ)يظير مف الجدكؿ   

حيث تبدا معدالت التبخر باالرتفاع التدريجي ابتداء مف شير مايس إذ بمغ المعدؿ خاللو , ممـ 
ك  ٜٜٗ) جمت أعمى معدالت التبخر في أشير حزيراف كتمكز كآب اذ بمغت فيما س, ممـ ( ٙ.ٜٖٙ)

كيككف معدؿ التبخر في فصؿ الصيؼ مف شير مايس , ممـ عمى التكالي (  ٖ,ٗٓ٘ك   ٚ.ٕ٘٘
ممـ كىذا االرتفاع في معدالت التبخر يعكد إلى تسجيؿ (  ٚ.ٖٗٗ)حتى نياية شير تشريف األكؿ 

, كانخفاض معدالت الرطكبة النسبية كانقطاع التساقط المطرم معدالت مرتفعة لدرجات الحرارة 
. فضال عف اثر نشاط الرياح الحارة الجافة

ممـ (  ٕٛك  ٖ.ٕٛ) أما أكطأ معدؿ لمتبخر فقد سجؿ في شير كانكف األكؿ ككانكف الثاني  
شير  كيبمغ معدؿ التبخر في فصؿ الشتاء مف تشريف األكؿ إلى نياية, لكؿ منيما عمى التكالي 

ممـ , كذلؾ بسبب انخفاض درجات الحرارة كارتفاع الرطكبة النسبية كقمة (  ٘ٚ.ٙٗٔ)نيساف نحك 
. تمبد السماء الغيكـ 

: السطح :  ثل ثً 
نالحظ إف االنحدار العاـ لمنطقة الدراسة ىك مف (  ٕ) عند إمعاف النظر بالشكؿ رقـ  

ـ فكؽ مستكل سطح البحر يمر في (ٕٗ) الشماؿ الغربي إلى الجنكب الشرقي كاف الخط الكنتكرم
 .ـ فكؽ مستكل سطح  البحر يمر جنكب مركز قضاء الديكانية (ٛٔ)ناحية السنية , كالخط الكنتكرم 
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ذبرغت ذطٕغ االرحفبػبث انًخطبٔٚت نًُطمت انسراضت (  2) شكم 

 
وتاضتخذاو يهفاخ االرتفاع انرقًُح انخاصح تانصىر انفضائُح (  Arc GIS 10.0) ترَايج  اعتًادا عهً: انًصذر 

. انخاصح تًُطقح انذراضح 

 

. (ٗ)تعد منطقة الدراسة جزءان مف السيؿ الرسكبي العراقي المعركؼ بانبساط سطحو كقمة انحداره العاـ
بيف شماؿ سـ في الكيمكمتر الكاحد لممنطقة الممتدة (  ٚ.ٜ.ٗ)  يبمغ انحدار شط الديكانية  

ناحية السنية ك جنكب مدينة الديكانية , كقد انعكس ذلؾ عمى بطء سرعة جرياف مياه شط الديكانية , 
ثا لكؿ مف شماؿ ناحية السنية كجنكب مدينة /ـ(  ٚٗ.ٓ  –ٓٚ.ٓ)إذ كصؿ معدؿ سرعة جريانو 

. (٘)الديكانية عمى التكالي
ة فإنيا ال تخمك مف بعض المظاىر كعمى الرغـ مف االنبساط العاـ في سطح منطقة الدراس 

الجيكمكرفكلكجية المرتفعة المتمثمة بمنطقة كتكؼ األنيار كمنطقة أحكاض األنيار فمنطقة كتكؼ 
األنيار تمتد عمى شكؿ نطاؽ عمى جانبي شط الديكانية ,كما إف ارتفاع منطقة كتكؼ األنيار عمى 

نبساط الذم أدل إلى زياد تعرج مجرل جانبي شط الديكانية مقارنة بمستكل مياىو ساعد عمى اال
. النير كازدياد الترسيب عمى القاع

:  التربة : رابعثً 
ىي الطبقة الخارجية غير المتماسكة مف القشرة األرضية المككنة مف اختالؼ المكاد الناتجة  

تمد مف تفتت الصخكر كانحالؿ المعادف كبقايا الكائنات الحية التي  يمد النبات جذكره خالليا كيس
.  (ٙ)منيا غذاءه

N 
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كعمكـ تربة منطقة الدراسة متشابية في خكاصيا الفيزيائية كالكيمياكية كانحدار السطح كتمتاز بفقرىا 
بالمكاد العضكية كذلؾ بسبب طبيعة مناخيا الصحراكم الذم ينعكس عمى ندرة النباتات الطبيعة 

ضكية فضالن عف ارتفاع نسبة الممكحة كخاصة الحشائش التي تعد اىـ عكامؿ تزكيد التربة بالمكاد الع
بسبب ارتفاع معدالت التبخر كانعداـ الصرؼ الطبيعي بسبب قمة انحدار السطح فضالن عف ارتفاع 

. مناسيب المياه الجكفية 
اىا مف الغريف بمغ معدلو أما أىـ خصائص التربة التي يجرم خالليا شط الديكانية فتميزت بأف محتك 
كبتطبيؽ %( ٘.ٙٔ)في حيف بمغ معدؿ محتكاىا مف الرمؿ %( ٖ.ٕٔ)كمف الطيف ( %ٕٓ.ٓٙ)

يكـ كىي بذلؾ /ـ( ٓٚ.ٓ)مثمث نسجة التربة تعد ىذه الترب مزيجية غرينية عمكما , تبمغ نفاذيتيا 
ذات نفاذية معتدلة السرعة كذات نسجة متكسطة بما يسيؿ حركة الماء كاليكاء كتغمغؿ جذكر 

تيا لالحتفاظ بالماء قميمة جدان اال انيا تحتكم عمى نسبة مف الماء النباتات فييا كبذلؾ تككف قابمي
. (ٚ)الجاىز
(    Vegetation) النبثت الطبيعي : خثمسثً 

تنتشر أنكاع كثيرة كمختمفة مف النبات الطبيعي في المنطقة كىي متباينة مف حيث أحجاميا  
ربة المنطقة كعمميات التعرية كالحت بحسب أنكاعيا المختمفة كبالتالي اختالؼ أدكارىا المؤثرة في ت

النيرم فييا كابرز انكاعيا القصب كالبردم كالغرب كالصفصاؼ كالحشائش المختمفة ككذلؾ نبات 
( .  ٔ) الشفمح كالطرفة ككما تكضحو الصكرة 
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انُباث انطبيعي انسائذ في انًُطقت (   1) صىرة 

 
 

.  زاَٛت انسراضت انًٙ: صسر انى

يظير لمنبات الطبيعي تأثير كبير في تثبيت التربة مف خالؿ عرقمة حركة المياه الجارية  
عمييا كتقميؿ اثر عمميات التربة المختمفة لمتربة , لذا تتجمى أىمية الغطاء النباتي الطبيعي في 

. (ٛ)المنطقة مف خالؿ دكره في الحفاظ عمى التربة مف عكامؿ التعرية كاالنجراؼ
كما إف كجكد النبات الطبيعي يسيـ في زيادة تسرب مياه األمطار إلى باطف األرض كالتقميؿ  

مف أثرىا التعركم مف جية , كما إنيا تسيـ في تحكؿ مياه األمطار تمؾ إلى مخزكف جكفي يعمؿ 
عمى إمداد النير بشكؿ تدريجي بالمياه عند مكاسـ الصييكد , كىذا األمر بدكره سيساعد عمى 

كما نجده يعمؿ في الكقت , رار عمميات الجرياف النيرم رغـ قمة التساقط المطرم في المنطقة استـ
نفسو عمى تثبيت جكانب المجرل النيرم كمنعيا مف االنيداـ باف يجعميا أكثر مقاكمة لعمميات 

. (ٓٔ)التعرية المائية أثناء جرياف المياه في المجرل المائي لمنير
المحدبة ذات السطكح المستكية لمجرل النير مف النبات  كيالحظ خمك معظـ الضفاؼ 

بينما نالحظ ازدىار النبات الطبيعي عمى , الطبيعي السائد في المنطقة في معظـ أجزائو ىذه 
كيبدك إف سبب ذلؾ يرجع لسيادة نشاط بشرم , كغيرىا ( الجكانب المقعرة ) الجكانب المقابمة منو 

عند ىذه الجيات المنبسطة كالمنسابة ( تربية قطعاف الجامكس) اقتصادم متمثؿ بتربية الحيكاف 
  . (ٔٔ)بمطؼ نحك مجرل النير مما يتسبب بتجريد ىذه الضفاؼ مف نباتيا الطبيعي

 يختهفت يٍ انُباث انطبيعي انسائذ في يُطقت انذراست  َىاعصىر أل
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:  ىيدرولوجية شط الديوانية : سثدسثً 
يشمؿ حكض النير مجمكع المساحة التي تنساب مياىيا الى جدكؿ اك رافد اك نير التي  

بحيث تنساب كافة المياه كتصب في النياية في مجرل مكحد يفصمو عف يتصؿ بعضيا ببعض 
, ثـ يتفرع منو عدة جداكؿ لكؿ كاحد منيا مكقع كطكؿ محدد كمساحة يركييا  (ٕٔ)األحكاض المجاكرة

:  كمعدؿ تصريؼ يختمؼ باختالؼ أشير السنة كالتي يمكف إيضاحيا تفصيال في أدناه 
جداول ميثه شط الديوانية  . 1
د شط الديكانية احد األنيار الرئيسة التي تجرم في محافظة القادسية كىك امتداد لشط يع 

الحمة الذم يتفرع مف الجانب األيسر لنير الفرات مقدـ سدة اليندية , كيجرم الشط مؤخر ناظـ 
كـ مف ناحية ناظـ قاطع السنية ثـ يستمر في الجرياف حتى (  ٖ.ٖ٘)الصدر كلمسافة نيرية قدرىا 

 –ثـ يجرم في أراضي مشركع ديكانية  ٚ٘كالكيمكمتر  ٔ٘ؽ مدينة الديكانية بيف الكيمكمتر يختر
, كاىـ فركع كجداكؿ شط الديكانية يكضحيا جدكؿ  (ٖٔ)(ٖٛ)شافعية ماران بناحية السدير في الكيمكمتر 

:  ككما يمي (  ٘) 
كـ  ٖٓ, يبمغ طكلو  ٘.ٖٗالمتفرع مف ناظـ السنية في الكيمكمتر : جدول الشثفعية الحديث . أ

ثا  مخصصة إلركاء مساحة مف االراضي الزراعية تصؿ /ٖـٚٓ.٘ٔكطاقتو التصريفية التشغيمية 
:  دكنمان تكزعت بف ناحيتي الشافعية كالسدير , كمف تفرعاتو  ٖٜٓٙٔالى 

مف جدكؿ الشافعية  ٕٔيتفرع جدكؿ النكرية مف شط الديكانية عند الكيمكمتر : جدكؿ النكرية  -
ثا مخصصة إلركاء /ٖـ٘.ٔكـ , كطاقتو التصريفية التشغيمية  ٕٓلحديث , يبمغ طكلو ا

 . دكنمان  ٖٚ٘ٛٔمساحة مف األراضي الزراعية تصؿ الى 
كيبمغ  ٕ.ٛيتفرع جدكؿ الحفار الصغير مف جكؿ الشافعية عند الكيمكمتر : الحفار الصغير  -

, مخصصة الركاء منطقة زراعية ثا /ٖـٚ.ٔكـ , كطاقتو التصريفية التشغيمية ٘.ٕٔطكلو 
. دكنمان  ٕٓٓٓٓتقدر بحكالي 

يتفرع جدكؿ الشافعية القديـ مف الصفة اليسرل لشط الديكانية عند : جدول الشثفعية القديم  -ب
ثا مخصصة لسقي منطقة /ٖـٔكـ , كطاقتو التصريفية التشغيمية  ٙ, كيبمغ طكلو  ٕٗالكيمكمتر 

. دكنمان  ٓٗٛ٘زراعية تصؿ الى 
ما مشركع تكسيع شط الديكانية الذم يركم معظـ االراضي الكاقع عمى جانبي شط الديكانية ا 

بيف ناظـ السنية حتى بداية مشركع الرميثة بالضخ مف شط الديكانية كبضمنيا اراضي مشركع ديكانية 
تيعاب ثا عند الصدر كتجرم التصاميـ لتكسيعو الس/ٖـٓٙشافعية , تبمغ الطاقة التصريفية التشغيمية 
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ثا عند الصدر , لتبمغ المساحة االجمالية عمى ضفتي شط الديكانية كالتي تقع ضمف /ٖـٕ.ٜٙ
. (ٗٔ)دكنمان  ٓٓٓ٘ٛٗشافعية  –مشركع ديكانية 

األَٓبر انًخفرػت يٍ شػ انسٕٚاَٛت ( 5)خسٔل  

يٕلغ انخفرع يٍ اضى اندسٔل 

شػ انسٕٚاَٛت كى 

انطبلت انخصرٚفٛت غٕل اندسٔل 

ثب /3انخشغٛهٛت و

انًطبحت انخٙ 

ٚرٔٚٓب زَٔى 

 91630 15.07 30 34.5جذول انشافعُح انحذَث 

 13857 1.5 20 12جذول انُىرَح 

 20000 1.7 12.5 8.2انحفار انصغُر 

 5840 1 6 42جذول انشافعُح انقذَى 

.  2012يسٚرٚت انًٕارز فٙ يحبفظت انمبزضٛت ، انمطى انفُٙ ، بٛبَبث غٛر يُشٕرة نؼبو : انًصسر 

اف المعدؿ السنكم لمتصريؼ الفعمي لشط ( ٙ)يتضح مف جدكؿ : تصريف ميثه شط الديوانية . 2
ثا , كيتضح إف التصاريؼ تبدأ باالرتفاع التدريجي ابتداء مف شير تمكز /ٖـٛٗ.ٓٗالديكانية قد بمغ 

في  ثا عمى التكالي , كيستمر باالرتفاع بسبب ذكباف الثمكج/ٖـ(  ٓٔ.ٛٗك  ٙٚ.ٔ٘)كآب كيبمغ 
األقساـ الشمالية مف العراؽ, كتتألؼ معظـ المكاد العالقة بمياه الشط مف الجزيئات الدقيقة مف الغريف 

ثـ يبدأ التصريؼ النيرم باالنخفاض في شير أيمكؿ بسبب االستعماالت ,  (٘ٔ)كالرمؿ الناعـ كالطيف
اني كيستمر الى كانكف األكؿ الزراعية , ثـ يبدأ باالرتفاع الكبيرة في شير تشريف األكؿ كتشريف الث

 .بسبب سقكط األمطار كانخفاض درجات الحرارة الذم يؤدم بدكره الى قمة الضائعات المائية 
ثب /3و 2011يؼسل حصرٚف يٛبِ شػ انسٕٚاَٛت نؼبو ( 6)خسٔل 

حصرٚف شػ انسٕٚاَٛت األشٓر ث 

 27.00كاَىٌ انثاٍَ   .1

 18.68شثاط   .2

 41.52آرار   .3

 29.38َُطاٌ   .4

 25.59اَص و  .5

 39.67حسَراٌ   .6

 51.76تًىز   .7

 48.10آب   .8

 45.50أَهىل   .9

 52.65تشرٍَ األول   .10

 63.31تشرٍَ انثاٍَ   .11

 46.98كاَىٌ األول   .12

 40.84انًعذل انطُىٌ   .13

.  2011يسٚرٚت انًٕارز انًبئٛت فٙ يحبفظت انمبزضٛت ، لطى انخشغٛم ، بٛبَبث غٛر يُشٕرة نؼبو : انًصسر 
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ني ادلثحث الثا
ادلورفومرتيح واألشكال اجليومورفولوجيح جملرى شظ الديوانيح  اخلصائص

انصبت الدراسة كاالىتماـ في ىذا المبحث عمى أىـ كابرز األشكاؿ االرضية التي شكميا 
ضمف منطقة الدراسة , كالجؿ االحاطة بيذا المكضكع فقد تـ ( شط الديكانية ) مجرل نير الديكانية 
كالقياسات المكرفكمترية الخاصة بمجرل النير كاشكالو المختمفة كتكظيفيا بما  اجراء ابرز الدراسات

يخدـ مكضكع البحث , كما تـ دراسة اىـ كابرز االشكاؿ االرضية التي شكميا النير ضمف منطقة 
:  الدراسة كبذا فاف ىذا المبحث سيضـ فقرتيف رئيسيتف ىما 

:  جرى شط الديوانية ابرز القيثسثت المورفومترية الخثصة بم: أوال 
يتيادل شط الديكانية بمجراه ضمف منطقة الدراسة الذم يعد جزءان مف السيؿ الرسكبي         

العراقي المنبسط ذم االنحدار الطفيؼ جدان , مما يعمؿ عؿ التأثير الشديد في مجرل النير بأشكاؿ 
كمكرفكلكجية المختمفة التي يسعى كصكر مختمفة كمؤثرة تأثيران كبيران في شكمو العاـ كعممياتو الجي

النير مف خالليا الى تحقيؽ  حالة التكازف كاالستقرار المثمى المنشكدة لو في كؿ جزء منو , سكاءن 
الممتدة خالؿ السيؿ الرسكبي العراقي عامة , اك لمقطعة الممتد ( مجراه)أكاف ذلؾ في كؿ مناطقو 

.   ضمف منطقة الدراسة بصفة خاصة 
العديد مف العمميات التي يتـ بيا استخراج العديد مف القياسات المكرفكمترية الميمة في  تكجد        

اال اف الدراسة ركزت عمى الضركرم كالمتاح منيا كابرزه معرفة نسبة , ىذه الدراسات كىي كثيرة 
.  التعرج كنصؼ القطر الييدركليكي لمنير 

حدار العاـ الطفيؼ لألرض  أثره البالغ في لقد كاف لالف : نسبة تعرج مجرى شط الديوانية  -1
كمف ثـ في عممياتو الجيكمكرفكلكجية كما ككنو مف أشكاؿ أرضية  (ٙٔ)سمكؾ النير ضمف مجراه

 .مختمفة اثناء مسيره الطكيؿ ضمف أديـ ىذه األرض المعركفة بأرض كادم الرافديف 
, بينما يبمغ طكؿ  كم( 31,2)يبمغ طكؿ مجرل شط الديكانية ضمف منطقة الدراسة حكالي   

كـ , كىي اقصر مسافة يمكف اف  ( 20,6)  لو ضمف منطقة الدراسة نحك  (ٚٔ)المجرل المثالي
يسمكيا مجرل النير ضمف منطقة الدراسة ىذه مف بداية مقطعو في شماؿ المنطقة كحتى آخر أجزائو 

النير في منطقة الدراسة الكاقعة جنكبيا , كبذلؾ يمكف اف نحصؿ عمى نسبة التعرج الخاصة بمجرل 
:  (ٛٔ)كفقان لممعادلة التالية

انطٕل انحمٛمٙ نًدرٖ انُٓر                   

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ= َطبت انخؼرج 

انطٕل انًثبنٙ                       
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لذا فاف مجرل شط الديكانية كفقان ليذه المعطيات سيككف مف نكع المجارم النيرية الممتكية ,  
رض مف جية , كدخكؿ مجرل النير ضمف مرحمة كىك األمر الذم يدؿ عمى شدة انبساط األ

. مف جية ثانية (  Old stage) الشيخكخة 
لقد أكضحنا باف المقطع النيرم يعد جزءن مف منظكمة األنيار المتفرعة عف المجرل الرئيس  

لنير الفرات , لذا فانو يمثؿ احد المجارم النيرية الصغيرة مقارنةن بالمجرل الرئيس لنير الفرات , 
كمف ثـ قمة التصريؼ , (حجـ القناة)مر الذم يعني صغر حجـ كقياسات أبعاد المجرل النيرم لو األ

المائي لو مقارنة مع حجـ التصريؼ المائي لممجرل الرئيس لنير الفرات , كىك األمر الذم انعكس 
ف كتغيير بدكره كاضحان كجميان عمى قدرات شط الديكانية مف الناحية الجيكمكرفكلكجية في سرعة تككم

. األشكاؿ األرضية التي شكميا كالتي سيشكميا عمى أديـ منطقة الدراسة بالمقارنة مع نير الفرات 
كنجد إف أسباب ذلؾ كاضحة كجمية مف خالؿ معرفتنا باف قدرة األنيار ذات المجارم الكبرل  

لمجارم النيرية عمى تشكيؿ كتغيير األشكاؿ الجيكمكرفكلكجية النيرية يككف اكبر بكثير منيا في ا
األقؿ حجمان , الف األكلى اقدر عمى نقؿ حمكلتيا مف الركاسب كاستخداـ ىذه الركاسب في تشكيؿ 
مختمؼ األشكاؿ الجيكمكرفية النيرية , مقارنةن بالقدرة األقؿ لممجارم النيرية الصغيرة في مثؿ ىذه 

.  (ٜٔ)العمميات الجيكمكرفكلكجية النيرية
تعد معرفة نصؼ القطر الييدركليكي لالنيار  مف ( : طثقة النير ) كي نصف القطر الييدرولي –2

يمثؿ نصؼ و, بيف ابرز القياسات المكرفكمترية الميمة في الدراسات الجيكمكرفية لممجارم النيرية 
القطر الييدركليكي العالقة بيف مساحة المقطع النيرم عند نقطة معينة منو كطكؿ المحيط المبتؿ , 

ؿ قيمتو الناتجة مقدار كمدل احتكاؾ الماء بالقاع كحدكث التعرية , فكمما قمت القيمة لتظير مف خال
كألىمية ىذا النكع مف القياسات المكرفكمترية فقد دعى , (ٕٓ)دّؿ ذلؾ عمى زيادة االحتكاؾ كبالعكس

ذلؾ الختيار مكضع مف النير يقع شماؿ المنطقة ألخذ القياسات الخاصة بذلؾ ألجؿ تحديد نصؼ 
لقطر الييدركليكي لمجرل النير لألجزاء الشمالية مف شط الديكانية في المنطقة ككما مكضح في ا

 (  . ٚ) الجدكؿ 

(    ٚمغ خُٕة َبحٛت انطُٛت ) لٛبضبث نًٕظغ يٍ يدرٖ شػ انسٕٚاَٛت (  7) خسٔل رلى 

رلى انًٕظغ 

انًرخبر 

غٕل انًحٛػ 

( 2)انًبخم 

يؼسل ػًك 

( و)انًمطغ 

ػرض انًمطغ 

( و)

يطبحت انًمطغ 

( 2و)

 2و111و 37و 3و 48( 1)

. حى ػًم اندسٔل اػخًبزا ػهٗ بٛبَبث انسراضت انًٛساَٛت نهًُطمت : انًصسر 
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 ( 2.31=  48÷  111 = )ليذا المقطع  (ٕٔ)لذلؾ نجد إف نصؼ القطر الييدركليكي 
دراسة كتحديدا كيتضح اف قيمة نصؼ القطر الييدركليكي لممكقع الذم تـ اختياره شماؿ منطقة اؿ

( .  ٖٔ.ٕ) كـ يبمغ  (  ٖ) جنكب مدينة السنية بنحك 
كىي قيمة منخفضة تدؿ بدكرىا عمى إف عمميات اإلرساب ستككف عالية في ىذا الجزء مف  

. مجرل شط الديكانية 
:  األشكثل الجيومورفولوجية الرئيسة التي كونيث النير ضمن منطقة الدراسة :  ثنيثً  
ىار في كؿ مكاف مف سطح األرض إلى تشكيؿ العديد مف المظاىر تعمد مجارم األف 

االلتكاءات كالمنعطفات كاأللسنة النيرية ) األرضية المختمفة سكاءن أكاف ذلؾ ضمف مجرل النير نفسو 
السيكؿ الفيضية كالمجارم النيرية المندرسة ) أك خارج مجراه ( كالجزر النيرية كاألكتاؼ الطبيعية 

, كما إف حجـ كنضج تمؾ األشكاؿ (  ٕ) كما تكضحيا صكرة رقـ ( ائمة كالمؤقتة كالمستنقعات الد
.   األرضية كسرعة تغيرىا ستتناسب طرديان مع حجـ كقكة التصريؼ المائي لممجرل النيرم نفسو 

يرئٛت فعبئٛت نًُطمت انسراضت (  2) صٕرة 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

يٍ شبكت انًؼهٕيبث انؼبنًٛت (  Google Earth) و برَبيح انًرئٛبث انفعبئٛت انًخبحت ببضخرسا: انًصسر 

( االَخرَج)

لقد ككف شط الديكانية العديد مف األشكاؿ الجيكمكرفكلكجية لو خالؿ مسيرتو الطكيمة في  
فيك لـ يرتضي لنفسو أف يسقي ىذه األرض ليركم عطشيا كحسب, بؿ ساىـ في بنائيا , المنطقة 

لعذب بذرات ترتبيا الطاىرة , فككف أشكاال أرضية مختمفة كمتنكعة طبيعيان بعد أف اختمط ماؤه ا
 :أبرزىا

N  
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:  االلتواءات والمنعطفثت . 1
نظران الف مجرل النير يمر بمرحمة الشيخكخة , لذا فقد كاف مف الطبيعي إف يشكؿ مجراه  

في منطقة مف بداية مجراه ( ٙ)العديد مف االلتكاءات كالمنعطفات النيرية التي بمغ عددىا نحك 
الدراسة كحتى نياية مجراه , ككما تـ تحديدىا بدقة مف خالؿ القياسات المكرفكمترية التي تـ إجراؤىا 

( منعطؼ, التكاء , مستقيـ )لتمؾ االلتكاءات المختمفة ألجؿ تحديد ىكيتيا الجيكمكرفكلكجية الحقيقية 
ييس الرسـ المختمفة كالصكر بعد أف تـ تحديدىا بصريا مف خالؿ االطالع عمى الخرائط ذات مقا

( .  ٛ) الفضائية , ككما مكضح في الجدكؿ 
( يُطمت انسراضت ) ٚبٍٛ انمٛبضٛبث انًٕرفٕيخرٚت النخٕاءاث ٔيُؼطفبث شػ انسٕٚاَٛت (  8) خسٔل 

ث 

رلى 

انًُؼطف 

ٔاضًّ 

غٕل 

انًٕخت    

( كى ) 

غٕل 

انًدرٖ فٙ 

انًُؼطف    

( كى ) 

انًسٖ     

( كى ) 

يؼسل 

ػرض 

َؼطف انى

( و ) 

َطبت 

انخؼرج 

َطبت غٕل 

انًدرٖ إنٗ 

يؼسل 

انؼرض 

احدبِ حمؼر 

انًُؼطف 

غرب -شًال 132.7 1.5 48 2.41 6.37 4.13انطُُح ( 1)  .1

غرب (2)  .2

انجايعح 
شًاال  60 1.2 35.5 0.79 2.72 2.13

شرق ( 3)  .3

انجايعح 
شًاال  55.5 1.6 34 1.06 3.18 1.89

انطُذ ( 4)  .4

انشهُذ 

انصذر 
2.07 2.53 0.69 24 

1.2 

 
غرتا  86.2

أهم ( 5)  .5

انشظ 
شرق -شًال 48 1.6 28.5 0.72 2.24 1.37

تحُرج ( 6)  .6

جُىب 

انذَىاَُح 
شرق -شًال 51.6 3 24 1.51 3.79 1.24

.  و  2011اػخًبزا ػهٗ بٛبَبث ذرائػ يُطمت انسراضت ٔانًرئٛبث انفعبئٛت نؼبو :  انًصسر 

 ٛٙ.ٔ,  ٗ٘.ٔ) م مجرل النير تراكحت نسب تعرجيا بيف يالحظ كجكد أربع منعطفات ؼ         
مف الشماؿ إلى الجنكب عمى التكالي كقد تـ تسميتيا بحسب أسماء األماكف التي (  ٖ, ٖٙ.ٔ, 

منعطؼ السنية كمنعطؼ شرؽ جامعة القادسية ) تكاجدت فييا كابرز عالماتيا الدالة فكانت 
( بحيرة جنكب الديكانية نسبة لشكؿ المنعطؼ  كمنعطؼ أىؿ الشط كسط مدينة الديكانية كمنعطؼ

كقد ضـ الجزء األخير لممجرل النيرم اكبر كأكضح , مف شماؿ المنطقة إلى جنكبيا كعمى التكالي 
( . بحيرة جنكب الديكانية   –ٙ) منعطفاتو النيرية كىك المنعطؼ األخير رقـ 
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كالتكاء ( ٕ)ىما التكاء رقـ كما يالحظ كجكد التكائيف فقط ضمف مجرل النير في المنطقة   
كقد تـ تسميتيما ,  لكؿ منيما عمى التكالي ( ٕٔ.ٔ,  ٕٚ.ٔ)المذيف بمغت نسبة تعرجيما ( ٗ)رقـ 
كقد , (  -قدس –التكاء غرب جامعة القادسية كمنعطؼ السيد الشييد محمد محمد صادؽ الصدر )

النير المختمفة باف ىناؾ بعض تبيف كذلؾ مف القياسات المكرفكمترية التي تـ إجراؤىا ألجزاء 
االنثناءات النيرية التي يمكف تحديدىا بصريا اال انيا كفقا ليذه القياسات لـ تزؿ بحالة مستقيمة نظرا 

منعطفات ( ٙ)لذا فقد ضـ مجرل شط الديكانية , (  ٔ.ٔ) الف نسب تعرجيا كانت اقؿ مف 
  .كالتكاءات لمجراه في المنطقة 

االستثنائية التي صاحبت (  المكرفكلكجية ) الحاالت الشكمية يالحظ كذلؾ كجكد بعض   
حيث يظير فييا بصكرة مستقيمة تمامان اك باشكاؿ ىندسية منتظمة في اجزاء , اجزاءن مف مجرل النير

محدكدة مف مجراه كىك أمر يدؿ عمى تأثر المجرل النيرم بالظكاىر الجيكلكجية المكجكدة ضمف 
, كيمكف (  linements Features -الخطيات ) بالظكاىر الخطية المنطقة كتحديدان ما يعرؼ 

تكضيح ذلؾ عند االستعانة بالصكر الفضائية لبعض تمؾ المقاطع مف المجرل النيرم كالتي تأثرت 
( .  ٖ)  بدرجة كبيرة بخطيات منطقة الدراسة , صكرة 

 مقثطع من مجرى النير متأ رة بجيولوجية المنطقة (  3) صورة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 2012 /8/5انًرئٛبث انفعبئٛت نهًُطمت ٔصٕر انسراضت انًٛساَٛت بخبرٚد : انًصسر 
لذا كفقا لما سبؽ نجد إف حالة االلتكاء كالتعرج ىي الحالة السائدة في مجرل النير , كاف بعض 

المقاطع المستقيمة صغيرة االمتداد كالطكؿ ىي حالة االستثناء في مجراه الذم يمر بمرحمة 
.  خةالشيخك

الخاصة بمنطقة الدراسة قد تركت أثرىا كاضحان  (ٕٕ)" البصمة الجيولوجية" كما يالحظ بأف  
عمى اتجاىات التكاءات كتعرجات مجرل النير , بالتعاضد مع المؤثرات األخرل التي ساىمت بذلؾ 
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الشكؿ  كبدرجات مختمفة , فقد كاف لمبصمة الجيكلكجية أثرا كاضحان ككبيران في  تكقؼ تطكر كنضج
العاـ لمنعطفات مجرل النير كمف ثـ ثبات شكميا العاـ , كىي حالة يمكف مالحظتيا بكضكح عند 

بحيرة جنكب   –ٙ) ك( اىؿ الشط   –٘)إجراء المقارنة البصرية كالمكرفكمترية بيف المنعطفيف 
لجيكلكجية بشكؿ رائع كمثالي نظران لضعؼ تاثره بالتراكيب ا( ٙ), حيث يظير المنعطؼ ( الديكانية

كأشكاليا المختمفة عمى مجراه مما أعطاه الشكؿ القريب مف الشكؿ الدائرم المثالي مف جية , فيما 
 –ٕ)كالمقطع النيرم الكاقع بيف االلتكاء ( ٘)كاف لمبصمة الجيكلكجية أثرىا الكاضح في المنعطؼ 

دك كاضحان كجميان عند االمر الذم يب(  منعطؼ شرؽ الجامعة  –ٖ)كالمنعطؼ ( التكاء غرب الجامعة
 ٖ) كما مكضح في صكرة رقـ ( مستطيالن ناقص ضمع)نقاط قمتو ثـ شكمو العاـ الذم اضحى يشبو 

عمى (  مجرل شط الديكانية ) ,كال يمكف اف نغفؿ ايضا اثر النشاط البشرم في ابقاء مجراه (  ٗ, 
الذم احاط بو المركز  شكمو الحالي كعدـ السماح لو بالتطكر المكرفكلكجي الطبيعي في جزئو

.  الحضرم لمدينة الديكانية بالخصكص مف جية ثانية 
االَحراف انشسٚس نًمطغ يٍ يدرٖ انُٓر ػُس بؼط أخسائّ  (   4)  صٕرة 

 

 

 

        

 

 

 
 

 

 

.  انسراضت انًٛساَٛت: انًصسر 

حالة مف  لقد عكست الصكرة الحالية لمجرل النير بمنعطفاتو األربع كالتكاءيو االثنيف ,  
النشاط التعركم كاالرسابي الضخـ التي مارسيا النير ضمف مجراه الذم سمكو في ىذه المنطقة منذ 
أمد ليس بالقريب , السيما في ثالثينيات كأربعينيات القرف العشريف ككذلؾ العقكد التي تمتيا حينما 

ىر طاقة كقكة اكبر بكثير كاف التصريؼ المائي اكبر بكثير مما ىك عميو اليكـ , مما كاف يعطي لمف
مف طاقتو التي يتمتع بيا اليكـ لممارسة نشاطاتو التعركية كاالرسابية كتشكيمو لمظاىره 

. الجيكمكرفكلكجية المختمفة ضمف مجراه كخارجو 
:  حثلة التنثظر وعدم التنثظر في التواءات ومنعطفثت النير  -2
 اءات المجارم النيرية كاحدة مف القياسات تعد معرفة قيـ التناظر مف عدميا لمنعطفات ك التك 

08-05-2012 
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المكرفكمترية التي يتـ استخداميا لمعرفة الكثير مف الحقائؽ عف المجرل النيرم كمقدار العمؿ 
الجيكمكرفكلكجي لو ضمف مجراه مف جية , كمدل تأثره بالعكامؿ المحيطة بو كالمؤثرة عميو التي 

(  ٜ) كالجدكؿ , ت كقياسات مختمفة مف جية ثانية تتسبب بظيكر شكؿ مجرل قناتو المائية باتجاىا
 .يكضح قيـ التناظر كعدـ التناظر في التكاءات كمنعطفات مجرل شط الديكانية في المنطقة 

حبنت انخُبظر ٔػسو انخُبظر بٍٛ أغراف انخٕاءاث ٔيُؼطفبث يُطمت انسراضت  (  9) خسٔل 

اضى 

انًُؼطف 

ٔرلًّ 

انطرف ش 
لًٛت 

يؼٛبر 

انخُبظر 

رف ص انػ
لًٛت 

يؼٛبر 

انخُبظر 

صفت انخُبظر 
االحدبِ انؼبو 

نهًُؼطف 
غٕل 

 Aاندسء 

غٕل 

اندسء 

B 

غٕل 

 Aاندسء 

غٕل 

 Bاندسء 

غرب -شًالغُر يتُاظرج  51.9و 1275و 1379 60.6و 1724و 2655  .1

شًاال غُر يتُاظرج  58.3 517 724 30.7 931 413  .2

اال شىغُر يتُاظرج  38.1 1068 660 55 620 758  .3

غرتا غُر يتُاظرج  24.6 364 119 77.2 135 459  .4

شرق -شًالغُر يتُاظرج  69.6 425 965 40.8 548 379  .5

 شرق -شًاليتُاظرج  53.3 965 1103 46.5 1068 931  .6

كباستخداـ , اعتمادا عمى البيانات كالقياسات المأخكذة عف الخرائط كالمرئيات الفضائية لمنطقة الدراسة : المصدر
.         ٖٖٓص,مصدر سابؽ, التضاريس األرضية, خمؼ حسيف الدليمي:ادالت الرياضية الخاصة بيا ينظر في ذلؾالمع
, فيما كاف كال االلتكائيف غير ( ٗ)منعطفات مف أصؿ ( ٖ)ظيرت قيـ عدـ التناظر في         

المنعطفات الخاصة متناظريف في أطرافيما , لذا نجد إف حالة عدـ التناظر بيف أطراؼ االلتكاءات ك
بمجرل شط الديكانية قد كجدت في خمس مف منعطفاتو كالتكاءاتو فيما تـ تسجيؿ حالة تناظر كاحدة 

. فقط إلحدل منعطفاتو  
يالحظ اف الحالة السائدة في معظـ مجارم انيار المناطؽ السيمية ىي حالة عدـ التناظر  

رؼ مف االلتكاء اك المنعطؼ لمجرل نير ألطراؼ المنعطفات في معظـ األحياف , كذلؾ الف كؿ ط
ما سيكاجو بدكره في معظـ األحياف ظركفان تختمؼ في التأثير عمى كال طرفيو , تبدأ مف تأثرىا 

بالظكاىر الخطية الجيكلكجية كمف ثـ بكميات التصريؼ المائي كتصؿ حتى الى نكع النبات الطبيعي 
دة في العمؿ الجيكمكرفكلكجي لمنير كقكة تأثيرىا في ككثافتو باإلضافة الى تأثير اتجاه الرياح السائ
رغـ تشابو نكعية التربة ككميات التصريؼ المائي في , جية منو كككنيا اقؿ تأثيرا في جيتة األخرل 

. مجراه ضمف كال طرفي االلتكاء اك المنعطؼ النيرم 
لذا فقد ظيرت سيادة حالة عدـ التناظر في أطراؼ التكاءات كمنعطفات مجرل النير ضمف منطقة 

 .مف جممة التكاءاتو كمنعطفاتو % ٖٛالدراسة ككانت ىي الحالة السائدة حيث بمغت نسبتيا نحك 
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( :    Rivers Bars) الجزر النيرية  -3
قرب إحدل ضفتيو , كاحدة مف تعد ظاىرة الجزر التي تنشأ كسط المجرل المائي أك  

المظاىر الجيكمكرفكلكجية الميمة لألنيار التي تشكميا أثناء مسيرتيا الطكيمة كالمستمرة , لذا نجد إف 
ىذه الجزر تظير في مقاطع مختمفة مف المجرل النيرم كبأشكاؿ كمساحات مختمفة بحسب نكع كاثر 

كتمعب عكامؿ كثيرة في , لمجرل النيرم العكامؿ المختمفة التي أدت إلى ظيكرىا كنمكىا ضمف ا
ظيكر كتطكر نمك الجزر النيرية , فمنيا ما يرجع ألحجاـ ككميات الرسكبيات التي يحمميا النير 
كعالقتيا بدرجة انحدار األرض , كأخرل ترجع لنكعية الطبقات الصخرية الرسكبية التي يخترقيا , 

. فضالن عف أسباب أخرل كثيرة 
في مجرل النير تظير فييما الجزر النيرية بكضكح كبمساحات كبيرة تـ تشخيص مكضعيف  

. نسبيا مف خالؿ الدراسة الميدانية كالصكر الفضائية الحديثة لمنطقة الدراسة
اف ىاتيف الجزرتيف النيريتيف تظيراف بمالمح كمعالـ كاضحة , كليما شكؿ عاـ يشبو الشكؿ  

.   لكؿ منيما( ٘)المغزلي , ككما تبينو الصكرة 
 اندسر انُٓرٚت نًُطمت انسراضت(  5)  صٕرة رلى 

 
ٔصٕر انسراضت انًٛساَٛت نهًُطمت بخبرٚد (  2011،  2007) انًرئٛبث انفعبئٛت نًُطمت انسراضت نؼبو : انًصسر 

.  و  8/2012/ 31 -8/5

 جسيرة انجايعت (  2) انجسرة انُهريت رقى آ                     -جسرة خاٌ جذول(  1) انجسرة انُهريت رقى 
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الديكانية , كتحديدان ضمف  تقع ىاتاف الجزرتاف النيريتاف ضمف النصؼ األكؿ مف مجرل شط 
(  ٓٔ) المقطع النيرم الممتد مف السنية كحتى ما قبؿ دخكؿ النير مدينة الديكانية , كالجدكؿ 

. يكضح أىـ القياسات الخاصة بالجزر المكجكدة في مجرل شط الديكانية لممنطقة 
لٛبضبث ٔصفبث اندسر انُٓرٚت نًُطمت انسراضت (  10) خسٔل 

اضى 

اندسٚرة أٔ 

يٓب رق

غٕل 

اندسرة 

الرة 

ظفت 

نهدسرة 

يخٕضػ 

ػرظٓب 

و 

يطبحخٓب 

 2و

ػرض 

انًدرٖ 

انُٓر٘ 

ػُس 

يٕلغ 

اندسرة 

شكهٓب 

انؼبو 

ارحفبع 

اندسر 

ػٍ 

انًٛبِ   

( ضى)

َٕع 

حربخٓب 

انطبئس 

َٕع انُببث 

انطبٛؼٙ 

فٛٓب 

حبرٚد 

ظٕٓرْب 

جسرج رقى               

(   آ  -1)

جسرج خاٌ 
جذول آ 

320 

 
 122 11558 34.3انًٍُ 

 -طىنُح 

يغسنُح 
طُُُح  80  -60

+ حشائش 

تجًعاخ 
صغُرج 

نهقصة 

وانحهفا 

قثم عاو 

2007 

جسرج رقى         
( ب  – 1) 

جسرج خاٌ 

جذول ب 

 122 550 6-4انُطري  110
 -طىنُح 

يغسنُح 
غرَُُح  40-50

تجًع كثُف 

جذا نُثاخ 

انقصة 
وانثردٌ 

وانحشائش 

أواخر 

عاو 
2011 

جسرج َهرَح 

 (2)رقى 
جسرج 

انجايعح 

 82 3900 20.4انًًُُ  235
 -طىنُح 

يغسنُح 
70- 100 

 
طُُُح 

+ حشائش 

تجًعاخ 
صغُرج 

نهقصة 

قثم عاو 
2007 

فٙ اضخحصبل انبٛبَبث ٔانمٛبضبث (  Arc GIS 10.0) اضخرساو برَبيح   -2انسراضت انًٛساَٛت   -1: انًصسر  

. انًرخهفت 

 

كاضحتيف غير ممتحمتيف مع إحدل ضفتي تـ مالحظة كتشخيص ظيكر جزرتيف نيريتيف 
فاألكلى منيما كىي , جزرة خاف جدكؿ (  ٔ) النير أك ببعضيما عند مكقع الجزرة النيرية رقـ 

عند بداية مجرل (  ٕٚٓٓقبؿ عاـ ) التي تشكمت كنمت ( آ   –ٔ)الجزرة النيرية الرئيسة كاألكلى 
ـ , ككما (  ٖٜٚ)اظـ خاف جدكؿ بنحك كتحديدان بعد ف( جنكب مدينة السنية ) شط الديكانية 

( .  ٘) تكضحيا الصكرة 
قريبة جدان مف الضفة اليمنى لمنير كيصؿ معدؿ ابتعادىا عف ( آ   –ٔ)تظير الجزرة رقـ  

(  ٖ.ٖٛ) ـ , فيما تبتعد بدكرىا عف الضفة اليسرل بمعدؿ يصؿ إلى نحك ( ٛ)الضفة األقرب بنحك 
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ليصؿ في أقصى اتساع لو إلى نحك ( آ   –ٔ)كر الجزرة رقـ ـ , كيتسع مجرل النير عند مكقع ظو
ـ , كيالحظ باف ىذه الجزرة كانت غير مكتممة النمك في بعض أجزائيا النيائية كفقا لمرئية ( ٕٕٔ)

سنكات نظرا لحجـ (  ٗ  –ٕ) إال إف نمكىا قد اكتمؿ خالؿ مدة كجيزة تراكحت بيف ,  ٕٚٓٓعاـ 
تحمميا مياه شط الديكانية كلتدخؿ النشاط البشرم بصكرة غير مباشرة  ككمية الرسكبيات الكبيرة التي

.  (ٖٕ)في ذلؾ
لـ تكف بمفردىا منذ نيايات ( آ -ٔ)كذلؾ فعند إجراء الدراسة الميدانية اتضح اف الجزرة رقـ 

بؿ تشكمت جكارىا جزرة نيرية أخرل حديثة تقع الى يسار الجزيرة األقدـ كالتي , ـ  ٕٔٔٓعاـ 
( .  ٙ) ككما تكضحيا الصكرة , ( ب ) اك جزرة خاف جدكؿ ( ب   –ٔ) لييا تسمية أطمقنا ع

( ة  –خسرة ذبٌ خسٔل ) اندسرة انُٓرٚت حسٚثت انظٕٓر (  6) صٕرة 

 

كالالفت لمنظر فاف ىذه الجزرة النيرية األحدث قد تشكمت كنمت خالؿ مدة زمنية كجيزة ال  
ككذلؾ ما أكده أىالي المنطقة القاطنيف  ٕٔٔٓنتيف كىك ما تؤكده المرئيات الفضائية لعاـ تتجاكز الس

كما يالحظ بأف الجزرة , بصكرة مباشرة عمى ضفاؼ شط الديكانية عند ىذا المكضع مف النير 
ـ ( ٙ-ٗ) ـ كباتساعيا الذم يتراكح بيف (  ٓٔٔ) النيرية األحدث ىذه تتسـ بطكليا الذم يبمغ نحك

بدرجة كبيرة ككذلؾ مف الطيف , كذلؾ فإنيا تمتاز ( الغريف كالرمؿ ) تربتيا المزيجية المؤلفة مف كب
بنمك كثيؼ لنبات القصب عمى سطحيا نظران لحداثتيا كبالتالي مساميتيا الكبيرة ما يدؿ عمى رطكبة 

مان لكنيا اقرب نسبيان تربتيا العالية , أما بالنسبة لمكضعيا بيف الضفتيف فإنيا تكاد تتكسط النير عمك
. لمضفة اليسرل مف شط الديكانية 

 ”  األحذث” ب  –جسرة خاٌ جذول 

  ”انقذيًت ” آ   –جسرة خاٌ جذول

31 – 08 - 2012 
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كمف ثـ عممية , إف اكتشاؼ ىذه الظاىرة األحدث في سرعة ظيكرىا كتشكميا في المنطقة 
تأكيدىا ميدانيان ليؤكد بالتالي حجـ الرسكبيات الكبيرة التي يحمميا شط الديكانية في مجراه كمف ثـ 

كقت قصير حاؿ تكفر الظركؼ المالئمة لبداية نمك تمؾ الجزر إمكانية ظيكر جزر نيرية أخرل في 
مف جية , كما اف ىذا األمر يعطي فكرة كاضحة عف  مدل سرعة بناء األجزاء غير مكتممة النمك 

مكانية  التحاـ الجزرتيف ( الجزر النيرية في المنطقة ) منيا  معان في المستقبؿ ( القديمة كالحديثة )كا 
ىذه الدراسة ككذلؾ بحسب تدخؿ اإلنساف بنشاطاتو المختمفة في ىذه العممية  القريب كفقا لمعطيات

. بصكرة مباشرة أك غير مباشرة مف جية ثانية 
عند الكيمكمتر ( ٔ)فإنيا تقع الى الجنكب مف الجزرة رقـ ( ٕ)أما بالنسبة لمجزرة النيرية رقـ 

قريبة جدان مف الضفة اليمنى  كتظير ىذه الجزرة بدكرىا, مف مجرل النير ضمف المنطقة ( ٘ٔ)
ـ اما معدؿ عرضيا فيبمغ نحك ( ٙٔ  -ٚ) لمنير , حيث تتراكح المسافة بينيا كبيف ىذه الضفة نحك

كىي عمكمان متكاممة النمك ككاضحة المعالـ في جميع أجزائيا كقت اجراء ىذه الدراسة , ـ ( ٘.ٚٔ)
ىذه (  ٕجزرة رقـ ) مف جزرة الجامعة كيجدر بالذكر فاف اجزاءا , ( ٘)ككما تكضحيا صكرة رقـ 

اال انو سرعاف ما اكتمؿ نمك , ( ٚ) صكرة  ٕٚٓٓكانت غير مكتممة النمك عند مقدمتيا قبؿ عاـ 
.  (ٕٗ)(اقؿ مف سنتيف) اجزائيا تمؾ خالؿ مدة كجيزة 

 2007خسرة اندبيؼت غٛر يكخًهت انًُٕ ػبو (-2)اندسرة انُٓرٚت (  7) صٕرة 

 
. و  2007انًرئٛت انفعبئٛت نهًُطمت نؼبو : انًصسر 

غير يكتًم انًُى  األياييانجسء  2007

 2007قبم عاو 
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عند متابعة ظيكر كتطكر نمك الجزر النيرية في المنطقة باالستعانة ببيانات الصكر 
الفضائية كالدراسة الميدانية اتضح كجكد عامؿ مشترؾ يجمع كال مكقعي ظيكر الجزر النيرية 

كف تربية قطعاف الجامكس جكار الضفاؼ النيرية التي اال كىك كجكد اما, الرئيسة في المنطقة 
كنظرا لنشاطات ىذا النكع مف الحيكانات كمف خالؿ التعرؼ عمى , ظيرت بالقرب منيا ىذه الجزر 

مدل تاثيرىا المباشر في تعرية ضفاؼ النير في تمؾ المكاضع التي تتكاجد بالقرب منيا كما تسببو 
لذا فقد كاف مف الممكف اف يككف كجكد قطعاف ىذه الحيكانات  ,مف إضافة لمرسكبيات في مياه النير

احد األسباب الميمة كالرئيسة التي أدت إلى تشكؿ كسرعة نمك بعض الجزر النيرية في مكاضع 
( .  ٛ) ككما تكضحو الصكرة , مختمفة مف مجرل شط الديكانية في المنطقة

بفؼم حربٛت انحٕٛاَبث  انعفبف انُٓرٚت انًخؼرظت نهخؼرٚت انشسٚسة (  8) صٕرة 

 
 

التي تـ تشخيصيا في مجرل شط ( الرئيسة ) كيالحظ عمكمان باف كال الجزر النيرية   
الديكانية تظير قريبة مف الضفة اليمنى لمجرل النير , لذا يتكقع ليا االلتحاـ بيذه الضفة القريبة مع 

ة لمنير كسرعة ما ينتج عف ذلؾ مف عمميات ترسيب كبيرة مف جية استمرار العمميات الجيكمكرفكلكجي
, كبعد حصكؿ ىذه الحالة المتكقعة سيؤدم ذلؾ بطبيعة الحاؿ الى تنشيط العمميات التعركية عند 

انجسر انُهريت نًُطقت انذراست وآثار تعريت انضفاف انشذيذة بفعم وجىد قطعاٌ انجايىش قرب يجري 

 (  2011 – 2007) انًرئياث انفضائيت نًُطقت انذراست  –انُهر 

انضفاف انًتعرضت 
انشذيذة بفعم  نهتعريت

َشاط قطعاٌ انجايىش 
 بانقرب يُها 

انجسرة 
انُهريت 

  –2رقى 
جسرة 

  انجايعت

تىاجذ  أياكٍ

 قطعاٌ انجايىش

يىقع 
انجسرة 
انُهريت 

  –1رقى 
خاٌ 

 جذول 

ضفاف 
يتعرضت 
نتعريت 

تىاجذ  شذيذة
قطعاٌ 
انجايى

 ش

31-08-2012 

آثار انتعريت انشذيذة نهضفاف انُهريت بفعم وجىد 

  انحيىاَاث

31-08-2012 

  انتي خهفها تربيت انحيىاَاث قرب انضفاف اآلثار
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فيما تنشط عمميات الترسيب عند الضفة اليمنى مف ( الضفة المقابمة ليا ) الضفة اليسرل لمنير 
ركية كالترسيبية لمجرل النير عمكمان كلممقطع النيرم عند مكقع التحاـ النير , بحسب الدكرة التع

الجزرة بإحدل ضفتي النير بالخصكص , االمر الذم يتكقع لو اف يتسبب بظيكر التكاء نيرم جديد 
 . في ىذه المناطؽ كنتيجة لذلؾ مف جية ثانية مع استمرار العمؿ الجيكمكرفكلكجي لمنير

ء مرتفعة مف قاع النير كىي قريبة مف الضفاؼ بشكؿ يشبو كال يخفى كذلؾ ظيكر أجزا 
إال إنيا سرعاف ما تختفي مع ارتفاع مناسيب , عند مكاسـ الصييكد ( جزر مؤقتة ) الجزر النيرية 

 ( . ٜ) صكرة رقـ , المياه في مجرل النير 
ظٕٓر اندسر انُٓرٚت انًؤلخت ػُس اَرفبض انًُطٕة (  9) صٕرة 

ظهىر جسر َهريت يؤقتت 

عُذ اَخفاض انًياِ في 

يجري انُهر

 
 8/5/2012انسراضت انًٛساَٛت بخبرٚد : انًصسر 

(  :    Deposits Tongues) األلسنة النيرية . 4
لقد ترؾ النير آثاران ضخمة ككاضحة دلت بدكرىا عمى حالة ترنحو بمجراه اثناء كجكده طيمة  

ؾ التكاءاتو كمنعطفاتو مدة زمنية طكيمة , كمنيا ظاىرة االلسنة النيرية التي تكضح حجـ كمسافة تحر
باتجاه االجزاء المقعرة منيا كترؾ االجزاء المحدبة منيا شيئا فشيئان لتصبح خارج مجراه , كليظير احد 

االرسابي في آف كاحد, بؿ  –ابرز االشكاؿ الجيكمكرفكلكجية النيرية التي تدؿ عمى نشاطو التعركم 
تكاءات النير كمنعطفاتو تحقيقان لحالة االستقرار كىي دالة في الكقت ذاتو عمى تطكر حالة النمك في اؿ

كالتكازف المثالي التي سعى النير الى تحقيقيا في مجراه عند كؿ نقطة مف نقاطو ضمف المنحنى 
الطكلي لمجراه , كىي حالة التكازف القائمة بيف االنحدار العاـ لألرض ككمية التصريؼ المائي كحجـ 

.  ككمية الرسكبيات 
كتتركز تحديدا عند الجكانب المحدبة , ىذه الظاىرة في المنعطفات كااللتكاءات النيرية تتشكؿ       
فعندما تنخفض سرعة التيار في المجرل النيرم عند ىذه الجيات سيصعب بالتالي عمى , منيا 
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بينما تككف عمميات التعرية , مف المجرل النيرم ( المحدبة ) النير حمؿ الركاسب عند ىذه المناطؽ 
نتيجة لقكة تيار مجرل النير في ىذه الجكانب مما ( المقعرة ) تمرة كعمى أشدىا في الجية المقابمة مس

.  (ٕ٘)يؤدم إلى زيادة عممية الترسيب في الجيات المحدبة مف مجرل النير
تدؿ ىذه األشكاؿ األرضية بشكؿ كاضح كجمي عمى العافية التامة التي تمتع بيا مجرل شط  

نكات الماضية حينما كاف التصريؼ المائي لو عمى أشده , ككاف معدؿ عرض مجراه الديكانية في الس
اكبر مما ىك عميو اآلف , كمف ثـ فقد كاف لمجراه مف القكة كالنشاط العالييف التي مكنتو كقتذاؾ مف 
اف يمارس انشطتة المفضمة جميعيا في التعرية كاإلرساب بشكؿ كاضح كمؤثرككما ظير جميا في 

مف المنطقة ككذلؾ ما تركو مجراه النيرم مف ندب التكاء كمنعطفات أخرل ( ٙ)النيرم رقـ المنعطؼ 
كبرغـ قمة التصريؼ , ( شماليا كجنكبيا ) إال إنيا تقع خارج منطقة الدراسة (  ٙ) تشبو المنعطؼ 

 مف عافيتو( ضعيفة )المائي لمنير خالؿ السنكات الماضية إال انو لـ يزؿ يحتفظ بدرجة معينة 
. السابقة 

مف خالؿ تتبع المجرل النيرم كاألشكاؿ االرضية الخاصة بو , اتضح ظيكر السنة نيرية  
كثيرة لمجرل شط الديكانية في منطقة الدراسة , إال اف ابرزىا كأكثرىا ككضكحان يظير في أكثر مف 

 . إلحدل تمؾ المكاضع الرئيسة(  ٓٔ) مكاضع مف مجرل النير , ككما تكضحو الصكرة ( ٛ)
األنطُت انُٓرٚت انخٙ حظٓر ػُس يُؼطف بحٛرة خُٕة انسٕٚاَٛت  (  10) صٕرة 

1
2

3
4

1

2

3

  
 :انًصذر 

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

Imagery Space Imaging Europe , 2002 .                                            
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اف كجكد ىذه األلسنة ككضكح آثارىا يعد دليالن كاضحان عمى حالة النمك المستمرة التي  
تشيدىا مجارم األنيار عند تشكيؿ التكاءاتيا كمنعطفاتيا المختمفة , فقد ظيرت ىذه االشكاؿ 

نحدار الطفيؼ جدان بييئة امتدادت لسانية تشبو المدرجات ذات اال( األلسنة النيرية ) االرسابية 
صكب مجرل النير عند إحدل ضفافو بادم األمر إال إنيا سرعاف ما تنمك لتشكؿ عدة مستكيات 

متدرجة باتجاه مجرل النير , كىذه االشكاؿ االرضية تظير في المنطقة ( السنة نيرية ) ترسيبية 
ة األمر الذم يعكس حالة بييئة ثالثة امتدادات لسانية في معظـ األحياف كبامتداديف في أحياف قميؿ

(.  ٓٔ) صكرة , المراحؿ المتقدمة في بناء ىذه المظاىر ألجزاء منو 
عند مقارنة شكؿ كحالة نمك األلسنة النيرية لشط الديكانية اعتمادا عمى   الخرائط ذات  

كمقارنتيا مع الخرائط األحدث كالصكر الفضائية لمنطقة الدراسة  ٕٜٙٔلعاـ  ٕٓٓٓٓ:  ٔمقياس 
عمى التكالي , اتضح أف حالة النمك لأللسنة النيرية كانت مستمرة  ٕٔٔٓك  ٕٚٓٓ, ٕٕٓٓعكاـ لأل

في بعض اجزاء النير ,لتصبح حاليان  ٕٜٙٔ, اذ نجدىا قد تطكرت مف لساف صغير كاحد لعاـ 
كما  ٕٜٙٔثالثة السنة كبيرة متدرجة كاضحة االمتداد كالمساحة عما كانت عمية كقت نشأتيا لعاـ 

ق , كىك األمر الذم يعكس حالة النشاط كقكة النير الجيكمكرفكلكجية في مجراه كخارجو منذ عاـ قبؿ
كلحد اآلف السيما مايتعمؽ منيا بالمظاىر االرسابية التي يشكميا النير, رغـ السيطرة البشرية  ٕٜٙٔ

. عمى كمية تصريفو المائي كبالتالي الحد مف قدراتو الجيكمكرفكلكجية
التي تظير حالة النمك كالتطكر الشكمي الثنيف مف ىذه (  ٔٔ) ابعة الصكرة يالحظ مف مت 

حيث كانت تمؾ األلسنة بامتداد لساني إرسابي كاحد فقط كبطكؿ يبمغ ,  األشكاؿ االرضية النيرية 
ـ لكؿ منيما عمى التكالي كفقا لقياساتيا المأخكذة عف الخارطة الخاصة بمنطقة (  ٓٙ,  ٜٓ) نحك 

(. آ  -ٔٔ) ككما تكضحيا الصكرة  ٕٓٓٓٓ: ٔبمقياس  ٕٜٙٔعاـ الدراسة ؿ
فقد بينت حالة النمك الكبيرة كالكاضحة التي شيدتيا نفس ىذه ( ب   -ٔٔ) أما الصكرة  

حيث أضحت تمؾ األلسنة االرسابية بعدة تدرجات , عاما (  ٓ٘) األلسنة النيرية عمى مدل 
 .لكؿ منيا عمى التكالي   ٕٔٔٓـ عاـ (  ٖٗ٘,  ٕٙٗ) كبأطكاؿ تبمغ نحك 
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و  2011 – 1962حطٕر ًَٕ األنطُت انُٓرٚت (  11) صٕرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

: انًصذر 

صادرج عٍ يذَرَح ,  1:20000تًقُاش  66إنً انكُهىيتر  26انخارطح انًىقعُح نشظ انذَىاَُح يٍ انكُهىيتر  -آ 

تاقر كاشف انغطاء وانًهُذش جاضى يحًذ وانًهُذش فاضم .د: اف إعذاد وإشر, يُطقح رٌ انذَىاَُح  –انرٌ انعايح 

.  1962َُطاٌ (- 6283)نىحح رقى , ضهًُاٌ 

( .  2011-2007) انًرئُاخ انفضائُح نهًُطقح نألعىاو  -ب

:  األكتثف الطبيعية  -5
 يعد الكتؼ الطبيعي لمنير مف االشكاؿ االرضية الرئيسة التي تشكميا مجارم األنيار , كقد  

عمؿ النشاط االرسابي لمجرل شط الديكانية اثناء كجكده في ىذه الجيات مف السيؿ الرسكبي العراقي 
بتشكيؿ األكتاؼ الطبيعية لو حينما كانت المياه تفيض مف عمى جانبي مجرل شط الديكانية اكقات 

. مكاسـ الفيضاف
ـ ( ٕٓ  -ٓٔ) راكح بيف تبدك األكتاؼ الطبيعية الممتدة مع مجرل شط الديكانية بارتفاع يت  

ـ , كىك االمر الذم يعكس حالة إمكانية ىذا المجرل المائي في ( ٓٓٔ -ٓ٘) كبعرض يتراكح بيف  
تشكيؿ المظاىر الجيكمكرفكلكجية النيرية المختمفة كالتي تتناسب ابعادىا مع حجـ قناتو ككمية 

.  حاليان تصريفو المائي كحجـ ككمية رسكبياتو التي حمميا سابقان كيحمميا 
( :  مجرى نير اليوسفية المندرس ) المجثري النيرية المندرسة   -6
لقد تـ تحديد عدة مجارم نيرية مندرسة مختمفة االمتدادات كاالتساع بالنسبة لممجرل النيرم  

الخاص بيا , فمنيا ما كاف صغيران جدان قد يمثؿ بدكره قناة مائية حفرىا اإلنساف لسقي مزركعاتو , 
. ا كاف اكبر حجمان مف ذلؾ كمنيا ـ

نساٌ َهري 
صغير عاو 

وبتذرج 1962
واحذ ال يتجاوز 

 و  50

صغير عاو  إرسابينساٌ 
1962  

  انتىاء غرب انجايعت

  1962حانت األنسُت انُهريت في خرائظ عاو  –آ 
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عمكمان فاف ابرز تمؾ المجارم المندرسة , مجرل نيرم كاف يعد فرعان رئيسان يتفرع مف شط  
الديكانية قبيؿ دخكلو مدينة الديكانية الحالية مف شماليا , كتحديدان ىك المجرل الذم كاف يتفرع عف 

مف جيتو المقعرة , (  ٖنعطؼ رقـالـ) الضفة اليسرل لشط الديكانية عند منعطؼ شرؽ الجامعة
كـ مف جسر الشييدة آمنة بنت اليدل , الذم يربط بدكره حي ( ٔ)بمسافة تقدر بنحك اقؿ مف 

( . أـ الخيؿ ) بمنطقة حي الحكيـ  ٖالعركبة 
يظير ىذا المجرل النيرم الرئيس المندرس باسـ شط اليكسفية المندرس بصكرة مؤكدة عمى  

, كنظرا  ٕٔٔٓك  ٕٚٓٓكبعض أجزائو في المرئيات الفضائية لعاـ ,  ٕٜٙٔالخرائط األقدـ لعاـ 
لقياسات كحجـ مقطعو النيرم فقد كاف ىذا المجرل المندرس فرعان رئيسان يتفرع عف مجرل شط 
الديكانية كيركم مساحات زراعية كاسعة في ثالثينيات كأربعينيات القرف العشريف , إال اف تكسع 

رة في عممية اندراسو بسبب تحكؿ صفة تمؾ األراضي الزراعية الى صفة المدينة ساىـ بدرجة كبي
استعماالت ارض حضرية , كىك ما تـ فعالن بعد أربعينيات القرف العشريف حتى اف مجراه المندرس 

أضحى قابعا اآلف تحت تمؾ األحياء السكنية التي شيدت فكؽ مجراه كعمى أديـ تمؾ األراضي 
نير اليكسفية المندرس يكمان مف األياـ , إذ كاف ىنالؾ الكثير مف الفالحيف  الزراعية التي كاف يركييا

الذيف كانكا يزاكلكف مينة الزراعة في ىذه الجيات التي كاف يركييا شط اليكسفية كمنيـ السيد محي 
الزاممي الذم كاف يزرع الخضركات الصيفية كالشتكية عمى ذلؾ النير في خمسينيات القرف 

 .تكضح ىذه المجارم ( ٕٔ)كالصكرة , (ٕٙ)العشريف
ابرز انًدبر٘ انُٓرٚت انًُسرضت فٙ انًُطمت  (  12) صٕرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  2011انًرئٛت انفعبئٛت نهًُطمت : انًصسر 

نير أـ )كذلؾ فقد كاف ىنالؾ مجرل نيرم آخر يتفرع مف التكاء غرب الجامعة يعرؼ  بػ  
كيالحظ اف مجراه المندرس يظير , مندرسة حاليا كيعد مف األنيار اؿ( العكيس كشط أبك نعاج

بسبب اف مجرل نير أـ العكيس , بكضكح عالي في المرئيات الفضائية مقارنة بمجرل نير اليكسفية 

  يُعطف شرق انجايعت
انتىاء غرب 

 انجايعت

آثار يجري 
َهر او 

انعىيس و 
َعاج  أبىشظ  

 انًُذرش

آثار يجري شظ 
 انيىسفيت انًُذرش
آثار يجري شظ 
 انيىسفيت انًُذرش
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كشط أبك نعاج المندرس لـ تشيد فكقو مناطؽ سكنية كما حصؿ مع المجرل المندرس لشط اليكسفية 
. بؿ ظؿ مكقعو محتفظا بصفتو الزراعية , 
:  المستنقعثت الدائمة والمؤقتة  -7
تعد ظاىرة المستنقعات الدائمة كالمؤقتة مف المظاىر المصاحبة لممجارم النيرية بصفة عامة  

السيما في سيكليا الفيضية , فبالنسبة لممؤقتة منيا نجد انيا ظاىرة مؤقتة تحدث عند ارتفاع مناسيب 
جد اف المياه قد تنساب مف احدل ضفتيف النير اك المياه في المجرل النيرم في مكسـ الذركة , لذا ف

كالىما نحك االجزاء المنخفضة المجاكرة لمجراه لتشكؿ بدكرىا مستنقعات ذات اعماؽ ضحمة يتراكح 
سـ عمكما اك اكثر, كتترؾ ىذه الظاىرة اثارىا الترسيبة كاضحة عمى (  ٜٓ  –ٖٓ)معدؿ عمقيا بيف 

ا يعرؼ بالتالي بمناطؽ ترسبات المستنقعات المؤقتة كآثارىا الجيات المنخفضة التي تغمرىا لتشكؿ ـ
األخرل التي تدؿ عمييا بعد جفافيا أثناء الفصؿ الحار كما تتركو مف أشكاؿ أرضية مختمفة أبرزىا 

 ( .ٖٔ)صكرة , التشققات الطينية الدالة عمييا 
انخشممبث انطُٛٛت انخٙ حظٓر صٛفب (  13) صٕرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جكد ىذه المستنقعات مجاكرة لمجرل النير فيالحظ باف رسكبياتيا تككف مختمفة تتراكح بيف كنظران لك
األحجاـ الكبيرة الى الدقيقة منيا , كما يالحظ نمك العديد مف النباتات الطبيعية المتمثمة بالقصب 

. مؤقتا كالبردم كالطرفة كأنكاع مختمفة مف الحشائش  كغيرىا ضمف ىذه األجزاء المغمكرة بالمياه
لقد ظيرت في منطقة الدراسة كجكد ىذا النكع مف المستنقعات السيما كاف كقت الدراسة لمجرل شط 

األمر الذم , ـ  ٕٕٔٓالديكانية قد تزامف مع ارتفاع كبير في مناسيبو المائية ألشير معينة مف عاـ 
 ( .ٗٔ)ة أدل إلى ظيكر ىذه المستنقعات بشكؿ كاضح كبمساحات اكبر, ككما تكضحو الصكر
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اَخشبر انًطخُمؼبث انًبئٛت انًؤلخت حٕل يدرٖ شػ انسٕٚاَٛت (  14) صٕرة 

     

أما الظاىرة األكثر ثباتا فيي المستنقعات الدائمة التي يرتبط ظيكرىا بمكرفكلكجية  األراضي  
مباشر في اك بسبب تدخؿ اإلنساف  المباشر كغير اؿ, المار بيا مجرل النير مف الناحية الطبيعية 

اذ تسبب إنشاء معمؿ لمطابكؽ في أربعينات القرف , ظيكرىا كىك ما يتضح جميا في المنطقة 
العشريف كمف ثـ عمميات اقتالع التربة قربو ككنيا المادة األكلية لمطابكؽ بإيجاد منخفض ارضي في 

حاليا جكار ـ عف مكقع جامعة القادسية كىك يقع ( ٕٓٓٙ)مكاف مجاكر لشط الديكانية يبعد نحك 
( .  ٘ٔ) صكرة رقـ , منطقة سكنية تعرؼ بحي العامؿ 

(  بحٛرة يؼًم انطببٕق ) انًطخُمغ انسائى نشػ انسٕٚاَٛت فٙ انًُطمت( 15)صٕرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

. و ٔانسراضت انًٛساَٛت  2011انًرئٛت انفعبئٛت نهًُطمت : انًصسر 

8 – 5 - 2012 8 – 5 - 2012 
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صادية السابقة قد اضحى بدكره احد اف ىذا المنخفض الناجـ عف نشاطات االنساف االقت  
. المستنقعات الدائمة التي تظير جكار النير مف جية ضفتو اليمنى عند التكاء غرب الجامعة 

كما اف ىذا المستنقع الدائـ اك بحيرة معمؿ الطابكؽ القديـ ىك االثر الكحيد الذم بقي مف ذلؾ 
(  ٗ-ٕ)كما اف اعماقو تتراكح بيف ,  ٕـ(  ٜٜٖٚٙٛ) كيتسـ باف لو مساحة تقدر بنحك  (ٕٙ)المعمؿ

ـ في الغالب كينتشر في اماكف عديدة منو نبات القصب كالبردم السيما عند حافاتو كبذا فقد أصبح 
أما مناسيب المياه , رغـ فارؽ المقارنة ( االىكار ) لو كثير مف الشبو بالمستنقعات الطبيعية الدائمة 

. مياه شط الديكانية كبالعكس داخمو فانيا ترتفع مع ارتفاع مناسيب 
:  السيل الفيضي 

يجد النير فرصتو الكبيرة في تشكيؿ سيمو الفيضي عند دخكلو مرحمتي النضج كالشيخكخة  
كنتيجة , ( مجراه النيرم ) بفضؿ اتساع  بطف كاديو نظرا الزدياد التكاءات كمنعطفات قناتو المائية 

رساب عمى جانبي تمؾ االلتكاءات كالمنعطفات لمعمؿ الجيكمكرفكلكجي المختمؼ لمنير مف تع رية كا 
التي تظير بصكرة تعرية شديدة في الجكانب المقعرة مف تمؾ المنعطفات كبصكرة ترسيب عند 

ما يؤدم بطبيعة الحاؿ إلى إفساح المجاؿ لنشأة أسطح مستكية متزايدة , الجكانب المحدبة منيا 
بح ىذه األسطح عرضة لتمقي كميات كبيرة مف سرعاف ما تص, المساحة عمى كال جانبي مجراه 

الرسكبيات الفيضية النيرية كقت الفيضاف عندما تتخطى مياه النير كمتا ضفتيو في معظـ 
.   (ٕٚ)األحياف

يبدأ ىذا المظير الجيكمكرفكلكجي النيرم المعركؼ بالسيؿ الفيضي بالظيكر بعد األكتاؼ  
ؿ مف الرسكبيات الفيضية المختمفة لالنيار بالدرجة كىك يتشؾ, الطبيعية لألنيار بصكرة مباشرة 

اال اف ىناؾ عناصر اخرل تساىـ في نقؿ الرسكبيات اليو , الرئيسة لذا فانو يعرؼ بيذه التسمية 
, كمف ثـ المساىمة مع االنيار في تككيف ىذه المظاىر االرضية ككما ىك الحاؿ مع عامؿ الرياح 

م حينيا بالسيؿ الرسكبي النو تشكؿ بالتالي مف الرسكبيات لذا يعرؼ ىذا المظير الجيكمكرفكلكج
. الفيضية لالنيار كالرسكبيات التي جمبتيا الرياح 

الرسكبي في المنطقة بفعؿ الفيضانات المتكررة لشط الديكانية طيمة مدة  –تشكؿ السيؿ الفيضي 
ة مف الغريف كالطيف جرياف كفيضاف مياىو عمى أديـ ىذه األرض كتسببيا بترسيب طبقات رسكبية عد

اال اف اغمبيا كانت مؤلفة مف الرسكبيات , كالرمؿ المتباينة في أحجاميا كأشكاليا كحتى ألكانيا
اما بالنسبة , الناعمة المتككنة مف الطيف الغريني تمييا رسكبيات الغريف الطيني فالغريف ثـ الرمؿ 

لبيا مف حبيبات الرمؿ مختمفة الحجـ لمرسكبيات التي جمبتيا الرياح لممنطقة فنجدىا مؤلفة في اغ
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الرسكبي يعد جزءا مف السيؿ الرسكبي العراقي الذم  –عمكما فاف ىذا السيؿ الفيضي .  (ٕٛ)كالمكف
.   تشكؿ نتيجة لمعمؿ الجيكمكرفكلكجي لنيرم دجمة كالفرات كفركعيما كسط كجنكب العراؽ 

رل شط الديكانية في المنطقة عمى بعد اف تطرقنا لالشكاؿ االرضية الرئيسة التي شكميا مج 
يجدر بالذكر في ختاـ ىذا البحث ذكر امر ىاـ كىك قياـ الحككمة المحمية , مر سنيف طكاؿ 

بالمباشرة بعمميات كرم لمجرل شط  ٕٕٔٓكبالتظافر مع كزارات الدكلة االتحادية منذ آذار مف عاـ 
يكانية ضمف المقطع النيرم الممتد بيف كانت بدايات تمؾ العمميات في مركز مدينة الد, الديكانية 

, كحتى جسر الشييدة آمنة بنت اليدل  –قدس  –جسر السيد الشييد محمد محمد صادؽ الصدر 
كمف ثـ فقد استمرت عمميات الكرم ىذه باالتجاه شماال , ( ككرنيش الديكانية)بمنطقة  ضمف ما يعرؼ

أما , ( ناظـ الصدر)ة كالى منطقة الصدر نحك منعطؼ شرؽ الجامعة كاستمرارا باتجاه ناحية السني
, كاستمرارا لما بعد ذلؾ ( منعطؼ جنكب الديكانية)جنكبا فإنيا قد بمغت جنكب الديكانية ضمف 

  ( .ٙٔ)الصكرة 

ػًهٛبث كر٘ يدرٖ شػ انسٕٚاَٛت ( 16)صٕرة 

 
 2012/  آٚبر –انسراضت انًٛساَٛت : انًصسر 

:  جات   االستنتا
: خمص البحث الى جممة مف االستنتاجات ابرزىا  
شكؿ مجرل شط الديكانية العديد مف األشكاؿ االرضية المميزة داخؿ كخارج مجراه كاتضح   .ٔ

إنيا في حالة نمك مستمرة جراء استمرار النشاطات الجيكمكرفكلكجية لمنير ككما في حالة 
الجديدة كاختفاء القديمة منيا جراء التحاميا امتداد األلسف النيرية كظيكر الجزر النيرية 
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بالضفة القريبة لمنير , كمف ثـ أثرىا في التسبب بتشكيؿ بداية التكاء نيرم جديد عند تمؾ 
. النقاط مف المجرل النيرم 

تػأثرت بعض اجزاء النير بتدخؿ اإلنساف كنشاطاتو المختمفة مما نتج عف اندراس  .ٕ
لتي شّكميا النير طبيعيان , مثؿ اندراس مجرل شط كاضمحالؿ بعض األشكاؿ االرضية ا
حيث  كاف يعد مجراه النيرم فرعان رئيسان يتفرع مف , اليكسفية  كمظاىره االرضية المختمفة 

مجرل شط الديكانية كقد كانت لو أىمية بالغة في الحياة االقتصادية الزراعية لسكاف المنطقة 
 . حتى  أربعينات كخمسينات القرف العشريف

بينت الدراسة اف تطكر كنمك األشكاؿ األرضية االرسابية لمجرل شط الديكانية ىك السائد مف  .ٖ
بيف عممياتو الجيكمكرفية الرئيسة لو كالذم يتـ بسرعة عالية , نظران لكمية الرسكبيات العالية 
التي تحمميا مياه النير كلبطء انحدار مستكل األرض في ىذه الجيات التي يسمكيا مجرل 

 .لديكانية شط ا
انثناءات نيرية ,كىك أمر يدؿ (  ٙ) ظيكر أربع منعطفات ضمف منطقة الدراسة ,مف أصؿ  .ٗ

 .عمى قكة نشاط العمميات التعركية لمنير ضمف مجراه 
بصكرة مثالية رائعة ( ٙ)ظيكر االلتكاء النيرم األخير في منطقة الدراسة كىك المنعطؼ رقـ  .٘

لمستمر كالنشاط العالي لمعمميات الجيكمكرفكلكجية , دلت بدكرىا عمى حالة مف التكازف ا
لشط الديكانية عند ىذا الجزء مف مجراه بالخصكص , ( االرسابية  –التعركية ) النيرية 

 .كبقية أجزائو عمكمان 
, مما ( الخطيات)تأثر أجزاء مختمفة مف مجرل شط الديكانية بالتراكيب الجيكلكجية القديمة   .ٙ

ندسية المنتظمة في بعض أجزائو مثؿ الشكؿ المثمث كالمستطيؿ اكسب مجراه األشكاؿ الو
ككذلؾ حالة االستقامة الشديدة كالكاضحة في مقاطع متعددة مف مجرل شط الديكانية بسبب 

 .تأثرىا الشديد بجيكلكجية المنطقة كتراكيبيا الجيكلكجية تحت السطحية 
مف )انب مجرل شط الديكانية عمى ج( بحيرة معمؿ الطابكؽ القديـ ) كجكد مستنقع دائـ   .ٚ

شماؿ غرب مكقع جامعة القادسية نتج عف النشاط االقتصادم السابؽ ( ضفتو اليمنى
كيمثؿ المستنقع الدائـ ىذا مسطحا مائيا صغيرا يساىـ في التقميؿ مف , لإلنساف في المنطقة 

تستقطب نباتات كما انو يعد بيئة مائية , الرسكبيات التي تجمبيا مياه شط الديكانية مف جية 
 .المستنقعات كحيكاناتيا المختمفة السيما بعض أنكاع الطيكر البرية 
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تتدخؿ عكامؿ كأنشطة خارجية لتؤثر في جيكمكرفكلكجية المجرل النيرم لممنطقة كمعظميا  .ٛ
يدخؿ ضمف نشاطات اإلنساف االقتصادية ككما في حالة تربية قطعاف حيكاف الجامكس 

ق في حت كتعرية الضفاؼ النيرية كقمة اك انعداـ النبات بالقرب مف ضفاؼ النير كأثر
.  الطبيعي عمى إحدل ضفتي النير بسبب النشاط الحياتي ليذه الحيكانات 

  : التكصيات 
في الدراسات الجيكمكرفكلكجية بشكؿ عاـ كدراسة مجارم (  GIS) استخداـ التقنيات الحديثة  .ٔ

ميدانية الحقمية ألجؿ الحصكؿ عمى أدؽ بالتظافر مع الدراسات اؿ, األنيار بشكؿ خاص 
كأفضؿ القياسات كالحصكؿ عمى أفضؿ النتائج الخاصة بدراسة ىذه المظاىر األرضية عمى 

. اختالؼ أنكاعيا كأشكاليا 
االستفادة القصكل مف األشكاؿ الجيكمكرفكلكجية المختمفة كالناتجة عف العمؿ  .ٕ

ص كعمكـ منطقة كادم الرافديف , الجيكمكرفكلكجية لمنير في منطقة الدراسة بالخصك
كتكظيفيا في خدمة بيئة المنطقة كمصمحة اإلنساف فييا كبما يحقؽ حالة مف التكازف 

 ( . حياة اإلنساف  –البيئة ) الضركرم بينيما 
تكظيؼ بعض األشكاؿ األرضية المميزة كالمثالية التي شكميا مجرل شط الديكانية في  .ٖ

كاف مدينة الديكانية كاقضيتيا , ككما في حالة المنعطؼ رقـ المشاريع االقتصادية الخدمية لس
بصكرتو المثالية الحالية التي جعمت منو شبو جزيرة يحيطيا النير بمجراه المائي مف ( ٙ)

لذا فاف ىذه المنطقة أضحت مؤىمة , معظـ جياتيا , مما يكسبيا زخمان حيكيان كبيئيان قكيان 
كما يمكف اف تضمو مف مشركع  ترفييي لسكاف  الف تككف نكاة لمشركع محمية طبيعية

مدينة العاب كحديقة حيكاف ) مدينة الديكانية بالخصكص كالمحافظة عمكمان , كأف تككف  
كمف ثـ فاف ىذا المقطع النيرم سيشكؿ جزءا مف الحزاـ األخضر , ( ضمف ىذه المحمية 

يما مع حالة االمتداد الس, الذم يفترض بو أف يحيط مدينة الديكانية مف جميع جياتيا 
السكني باتجاه ىذا المنعطؼ كىك أمر يحتاج إلى تدخؿ الدكائر الحككمية  -العمراني 

 .المختصة لمحفاظ عمى ىذا الجزء مف النير بالخصكص كتنميتو 
في إقامة أم مشركع تتبناه الحككمة ( ٙ)ينبغي المحافظة عمى الحالة المثالية لممنعطؼ رقـ  .ٗ

مف ( القطاع الخاص)ة باالستثمار الحككمي المباشر أك غير المباشر المحمية اك المركزم
جية , كما ينبغي عدـ إلحاؽ أم ضرر أك إخالؿ بالبيئة الرائعة ليذه المنطقة كالتي تسبب 
بإيجادىا ىذا المنعطؼ متمثمة ببساتيف النخيؿ كحدائؽ األشجار المثمرة كغيرىا , بؿ يجب 
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ع مخطط أم مشركع بالصكرة التي تجعمو متناغمان مع العمؿ عمى تطكيرىا كحمايتيا ككض
بأم شكؿ مف األشكاؿ الف احتراـ ( البيئة الطبيعية)بيئة ىذه المنطقة كعدـ اإلضرار بيا 

اإلنساف لبيئتو ما ىك إال احتراـ لكجكده كذاتو كمف ثـ فيك احتراـ حؽ الكجكد ألجيالو 
 . الالحقة 

كتطكيره بما ( بحيرة معمؿ الطابكؽ القديـ ) دائـ ضركرة المحافظة عمى كجكد المستنقع اؿ .٘
كما يمكف االستفادة منيا في جعميا مستكل قاعدة , يخدـ بيئة المنطقة كتنكعيا اإلحيائي 

مؤقت يمر مجرل شط الديكانية فيو بعد إنشاء ناظـ صغير جنكب ىذه البحيرة باتجاه مكقع 
كما , الكبيرة التي تجمبيا مياه النير  ألجؿ التقميؿ مف كمية الرسكبيات, جامعة القادسية 

كىك أمر يحتاج , يمكف اف تحقؽ فائدة في عممية تكزيع مياه النير بيف االراضي الزراعية 
 .الى دراسة معمقة كمستفيضة الجؿ تحقيؽ افضؿ النتائج 

السعي الدائـ لتخميص مياه النير كمجراه مف ام شكؿ لمممكثات اآلخذة باالزدياد فيو كالعمؿ  .ٙ
عمى إقامة محطات كمصانع تصفية كمعالجة لممياه الثقيمة المنسابة نحك مجرل شط 

الف مثؿ ىذا النكع مف الممكثات لو إمكانية خطيرة في القضاء عمى التنكع , الديكانية 
كىك , المكجكد في مياه األنيار كالبحيرات خالؿ مدة كجيزة ( الحيكاني  –النباتي ) الحياتي 

ىكد جميع المؤسسات العممية مع دكائر الدكلة المختصة بيذا الشأف أمر يتطمب تظافر ج
 . كالحككمة المحمية لتحقيؽ ذلؾ كبأسرع كقت ممكف 

 
:  انهىايش 

(1) RTI International , MAP of IRAQ , Map Sheet M9 , Scale 1: 100 00, 2003 . 

زء األكؿ , مطبعة جامعة البصرة , عبد اإللو رزكقي كربؿ , ماجد السيد كلي , عمـ الطقس كالمناخ , الج (ٕ)
 . ٖٗ, ص ٜٜٛٔالبصرة , 

( غير منشكرة ) منعطفات نير دجمة بيف الصكيرة كالعزيزية , أطركحة دكتكراه : محمد سمماف صالح الجبكرم  (ٖ)
 .ٙٙ, ص ٜ٘ٛٔقسـ الجغرافية , كمية اآلداب , جامعة بغداد , 

 ٜٜٚٔ,  ٕ, العدد  ٕلقادسية , مجمة القادسية , المجمد رضا عبد الجبار الشمرم , البنية الجغرافي لمحافظة ا (ٗ)
.  ٕٕٓ, ص

 . ٕٕٔٓمديرية المكارد المائية في محافظة القادسية , الشعبة الفنية , بيانات غير منشكرة ,  (٘)
 . ٛٗ, ص ٜٜٙٔمخمؼ شالؿ مرعي , إبراىيـ محمد حسكف , جغرافية الزراعة , مطبعة جامعة المكصؿ ,  (ٙ)
اد عبد الكاظـ كماؿ , خصائص التربة كأثرىا في استعماالت األرض الزراعية في صالح ياركة ممؾ , جك (ٚ)

 . ٜٛٔ, ص ٕٕٓٓ,  ٜٗمحافظة القادسية , مجمة الجمعية الجغرافية العراقية , العدد 
. الدراسة الميدانية  (ٛ)
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راقية , ميدم محمد عمى الصحاؼ , التصريؼ النيرم كالعكامؿ المؤثرة فيو , مجمة الجمعية الجغرافية الع (ٜ)
 .ٖٔ, ص ٜٓٚٔالمجمد السادس , مطبعة اسعد , بغداد , 

. الدراسة الميدانية  (ٓٔ)
مقداد حسيف عمي , خميؿ إبراىيـ محمد , السمات األساسية لمبيئات المائية , الطبعة األكلى , دار الشؤكف  (ٔٔ)

 .   ٘ٚ, ص ٜٜٜٔالثقافية العامة , بغداد , 
 .   ٜٗ, ص ٕ٘ٓٓفظة القادسية , قسـ اإلشراؼ كالمتابعة , محمد جاسـ مكطاؼ , المكارد المائية في محا (ٕٔ)
 .  ٜٗ, ص ٕ٘ٓٓمحمد جاسـ مكطاؼ , المكارد المائية في محافظة القادسية , قسـ اإلشراؼ كالمتابعة ,  (ٖٔ)
 .  ٘ٔٔ, ص ٕٔٓٓصالح الديف بحيرم , أشكاؿ األرض , الطبعة الثانية , دار الفكر , دمشؽ ,  (ٗٔ)
 ٗ) رد المائية في محافظة القادسية  يقدر انحدار السطح في منطقة الدراسة بنحك كفقا لبيانات مديرية المكا (٘ٔ)

كباإلمكاف استخراج معدؿ انحدار السطح مف خالؿ معادالت , كـ كىي قيمة منخفضة جدا \سـ ِ  ِ  ِ  (  ٜ –
: ينظر في ذلؾ , رياضية أخرل 

, دراسة أشكاؿ يابس سطح األرض  األصكؿ العامة في الجيكمكرفكلكجيا عمـ, فتحي عبد العزيز أبك راضي  (ٙٔ)
.    ٘ٔٔص , ٕٗٓٓ, لبناف –بيركت , دار النيضة العربية,  ٔط

دار صفاء لمنشر ,  ٔط, دراسة جيكمكرفكلكجية عممية تطبيقية -التضاريس األرضية, خمؼ حسيف الدليمي  (ٚٔ)
 .   ٖٓٓص ,  ٕٔٔٓ, األردف , عماف –كالتكزيع 

ص , دراسة جيكمكرفكلكجية عممية تطبيقية , المصدر السابؽ -التضاريس األرضية, خمؼ حسيف الدليمي  (ٛٔ)
ٖٓٔ- ٖٓٗ   . 

, األصكؿ العامة في الجيكمكرفكلكجيا عمـ دراسة أشكاؿ يابس سطح األرض , فتحي عبد العزيز أبك راضي  (ٜٔ)
 .   ٕٕٔ-ٕٓٔص , ٕٗٓٓ, لبناف –بيركت , دار النيضة العربية,  ٔط

األىمية لمنشر ,ٔط, عمـ شكؿ األرض التطبيقي  –التطبيقية الجيكمكرفكلكجيا , خمؼ حسيف الدليمي  (ٕٓ)
. ٗٚٔص ,  ٕٔٓٓ, األردف , عماف –كالتكزيع 

:  يتـ استخراج نصؼ القطر الييدركليكي مف المعادلة التالية  (ٕٔ)
R = A/WP  

:  حيث إف 
A  =  مساحة المقطع العرضي

WP  =  طكؿ المحيط المبتؿ
, دراسة جيكمكرفكلكجية عممية تطبيقية  –ضاريس األرضية الت, خمؼ حسيف الدليمي : ينظر في ذلؾ 
 . ٜٕٛص , مصدر سابؽ 

الطيات كالصدكع كالشقكؽ ) األثر الذم تتسبب بو المظاىر الجيكلكجية التركيبية : البصمة الجيكلكجية  (ٕٕ)
يعرؼ عمى األشكاؿ األرضية السطحية كمنيا مجارم األنيار كىي نفسيا  تعطي تأثير ما ( األرضية كغيرىا 

 ( .الباحثاف ) يالخطيات في معظـ األحياف 
 .الدراسة الميدانية  (ٖٕ)
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فضال عف الدراسة , تمت متابعة ذلؾ مف خالؿ المرئيات الفضائية مختمفة سنكات اإلصدار ليذه الجزر  (ٕٗ)
.   الميدانية كالمقاءات الشخصية مع سكاف المنطقة 

كزارة التعميـ , لكجيا التركيبية كجيكلكجية العراؽالجيكمكرفكلكجيا كالجيك, عدناف النقاش كاسادكرىبارسـك  (ٕ٘)
.  ٛٚٔص , ٜٜ٘ٔ, بغداد , جامعة بغداد , العالي كالبحث العممي

 .  ٕٕٔٓ/ٗ/ٕمقابمة مع شخصية مع احد أبنائو كىك السيد محمد محي الزاممي بتاريخ  (ٕٙ)
. الدراسة الميدانية كالمقابالت الشخصية مع بعض سكاف المنطقة  (ٕٚ)
.  ٕٔٙص , مصدر سابؽ , أبك راضي  فتحي عبد العزيز (ٕٛ)
جي ٕ-ٖٛ-لكحة أف ايج  –التقرير الجيكلكجي لرقعة النجؼ , أنكر مصطفى بركارم كنصيرة عزيز صميكة  (ٜٕ)

) المنشاة العامة لممسح الجيكلكجي كالتعديف , تعريب أزىار عمي غالب ,  ٕٓٓٓٓ٘:ٔمقياس , -ٕٖ-أـ
.  ٙص,  ٜٜ٘ٔ, ( جيكسرؼ 

 

( :   الكتة )  مصادر الثحث
دار ,  ٔط, دراسة جيومورفولوجية عممية تطبيقية -التضثريس األرضية, خمؼ حسيف الدليمي  -ٔ

 . ٕٔٔٓ, األردف , عماف –صفاء لمنشر كالتكزيع 
األىمية ,ٔط,  عمم شكل األرض التطبيقي –الجيومورفولوجيث التطبيقية , خمؼ حسيف الدليمي  -ٕ

 . ٕٔٓٓ, األردف , عماف –لمنشر كالتكزيع 
, العدد  ٕ, مجمة القادسية , المجمد  البنية الجغرافي لمحثفظة القثدسيةعبد الجبار الشمرم ,  رضا -ٖ

ٕ  ,ٜٜٔٚ . 
 . ٕٔٓٓ, الطبعة الثانية , دار الفكر , دمشؽ ,  أشكثل األرضصالح الديف بحيرم ,  -ٗ
خصثئص التربة وأ رىث في استعمثالت األرض صالح ياركة ممؾ , جكاد عبد الكاظـ كماؿ ,  -٘

 . ٕٕٓٓ,  ٜٗ, مجمة الجمعية الجغرافية العراقية , العدد  لزراعية في محثفظة القثدسيةا
, الجزء األكؿ , مطبعة جامعة  عمم الطقس والمنثخعبد اإللو رزكقي كربؿ , ماجد السيد كلي ,  -ٙ

 . ٜٜٛٔالبصرة , البصرة , 
كزارة , بية وجيولوجية العراقالجيومورفولوجيث والجيولوجيث التركي, عدناف النقاش كاسادكرىبارسـك  -ٚ

 . ٜٜ٘ٔ, بغداد , جامعة بغداد , التعميـ العالي كالبحث العممي
األصول العثمة في الجيومورفولوجيث عمم دراسة أشكثل يثبس , فتحي عبد العزيز أبك راضي  -ٛ

 .   ٕٗٓٓ,لبناف –بيركت , دار النيضة العربية,  ٔط,  سطح األرض
) , أطركحة دكتكراه  عطفثت نير دجمة بين الصويرة والعزيزيةمن: محمد سمماف صالح الجبكرم  -ٜ

 . ٜ٘ٛٔقسـ الجغرافية , كمية اآلداب , جامعة بغداد , ( غير منشكرة 
 ٜٜٙٔ, مطبعة جامعة المكصؿ ,  جغرافية الزراعةمخمؼ شالؿ مرعي , إبراىيـ محمد حسكف ,  -ٓٔ

. 
 .السيد محمد محي الزاممي  المقابالت الشخصية مع سكاف المنطقة كمع ذكم الشأف كمنيـ -ٔٔ
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, الطبعة األكلى ,  السمثت األسثسية لمبيئثت المثئيةمقداد حسيف عمي , خميؿ إبراىيـ محمد ,  -ٕٔ
 . ٜٜٜٔدار الشؤكف الثقافية العامة , بغداد , 

, مجمة الجمعية الجغرافية  التصريف النيري والعوامل المؤ رة فيوميدم محمد عمى الصحاؼ ,  -ٖٔ
.  ٜٓٚٔلد السادس , مطبعة اسعد , بغداد , العراقية , المج

: التقارير وادلنشوراخ احلكوميح 
-38-لوحة أن ايج  –التقرير الجيولوجي لرقعة النجف , أنكر مصطفى بركارم كنصيرة عزيز صميكة  -ٔ

المنشاة العامة لممسح الجيكلكجي , تعريب أزىار عمي غالب ,  ٕٓٓٓٓ٘:ٔمقياس , -32-جي أم-2
.  ٜٜ٘ٔ, ( ؼجيكسر)كالتعديف 

جميكرية العراؽ , كزارة النقؿ كالمكاصالت , الييئة العامة لألنكاء الجكية العراقية كالرصد المركزم , قسـ  -ٕ
 .ٕٚٓٓالمناخ , بغداد , بيانات غير منشكرة , 

 . ٕ٘ٓٓ, قسـ اإلشراؼ كالمتابعة ,  الموارد المثئية في محثفظة القثدسيةمحمد جاسـ مكطاؼ ,  -ٖ
.  ٕٕٔٓالمائية في محافظة القادسية , الشعبة الفنية , بيانات غير منشكرة ,  مديرية المكارد -ٗ

:  اخلرائظ وادلرئياخ الفضائيح 
1- HIC Humanitarian Information Centre of IRAQ ( HIC 204 ) , Ikonos Satellite 

Imagery Space Imaging Europe , 2002 .  

2- RTI  International , MAP of IRAQ , Map Sheet M9 , Scale 1: 100 00, 2003 . 

 (. Google Earth) باستخداـ برنامج ( االنترنت)خرائط شبكة المعمكمات العالمية  -ٖ
الخارطة ,  ٕٓٓٓٓ:ٔبمقياس , مشركع تحسيف شط الديكانية , منطقة رم الديكانية , مديرية الرم العامة  -ٗ

شراؼ د,  ٙٙ إلى الكيمكمتر ٕٙالمكقعية لشط الديكانية مف الكيمكمتر  باقر كاشؼ الغطاء .إعداد كا 
 . ٕٜٙٔ-نيساف , (  ٖٕٛٙ) لكحة رقـ , كالميندس جاسـ محمد كالميندس فاضؿ سمماف 

 . ٕٚٓٓالمرئية الفضائية لمنطقة الدراسة لعاـ  -٘
 . ٕٔٔٓالمرئية الفضائية لمنطقة الدراسة لعاـ  -ٙ

 


