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 الخصائص المورفومترية لاللتواءات والمنعطفات في شط العطشان بين الشنافية والسماوة 
 أ.م.د محمد حسين محيسن المنصوري                    الباحث عالء رشيد نعمة الحميداوي 

 الخالصة : 
بين        العطشان  شط  في  والمنعطفات  لاللتواءات  المورفومترية  الخصائص  الدراسة  تناولت 

( طوله  بلغ  والذي   . والسماوة  تقع  2كم75,96الشنافية  اذ   . والمثنى  القادسية  محافظة  ( ضمن 
( بين دائرتي عرض  فلكيا  الدراسة  )31,15منطقة   )31,30( ، وخطي طول  ( 45,15( شماال 

فتب 44,50) شرقا  مساحتها  (  الدراسة  2كم52,63)لغ  على  دراسته  في  الباحث  اعتمد  وقد   .)
ابعاد   لقياس  الفضائية  المرئيات  الدراسة على  اعتمدت  كما  العلمية  والمصادر  للمنطقة  الميدانية 

كذلك الخرائط الطبوغرافية ومراجعة الدوائر ذات العالقة إلتمام مراحل  (  2020المنعطفات لعام )
.  تم التركيز على دراسة المنعطفات والعوامل المؤثرة في نشأتها وتكونها في المنطقة  الدراسة . اذ 

بين نطاق   الغربية اي  اقليم السهل الرسوبي والهضبة  تقع منطقة الدراسة ضمن نطاقين هما  اذ 
جيولوجيا تعود المنطقة الى عصر الباليستوسين ويغطي  وغير المستقر لذلك    الرصيف المستقر

الناحية   من  اما  الرسوبي  السهل  كترسبات  الحديث  الرباعي  العصر  ترسبات  سطحها  اغلب 
الحصول  تم  التي  المناخية  للبيانات  تبعا  الصحراوي  المناخ  الدراسة ضمن  منطقة  تقع  المناخية 

القادسية والنجف والسماوة . لذا اتصف نهر الفرات بهذه المنطقة  عليها من محطات الدراسة وهي 
( التواء ومنعطف وهي متباينة من حيث التوزيع  21بارتفاع نسبة التعرج اذ بلغ عدد المنعطفات )

المجرى   طول  بسيط  على  انحدار  من  به  يتميز  لما  المجرى  من  الجنوبية  باألجزاء  تتركز  فهي 
مت  المنعطفات  تلك  خصائص  من فكانت  بجملة  الدراسة  ختمت  ثم  العطشان  شط  في  باينة 

 االستنتاجات .  
Conclusion: - 

      The study dealt with the morphometric study of the twists and turns 
in Shatt al-Atash between Shanafiya and Samawah. Which reached a 
length of (75.96 km 2) within the governorate of Qadisiyah and 
Muthanna. It is located in the study area astronomically between two 
latitudes (31,15) (31,30) north, and longitudes (45,15) (44,50) and an 
area length of (352.6 km 2). The study began in the first stage of the 
study, which was conducted on the study stage, and in order to study in 
the long term. The focus was on studying the twists and turns and the 
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factors affecting its emergence and formation in the region. The study 
area is located within two zones: the sedimentary plain region and the 
western plateau, i.e. between the stable and unstable pavement range. 
Therefore, geologically, the region dates back to the Pleistocene era, 
and most of its surface is covered by the sediments of the modern 
Quaternary period as the sedimentation of the sedimentary plain. 
Obtained from the study stations, which are Al-Qadisiyah, Najaf and 
Samawah. . Therefore, the Euphrates River in this region was 
characterized by a high mean of meander, as the number of turns 
reached (21) twisting and turning, which are different in terms of 
distribution along the course. of conclusions. 

 المقدمة :  
دورتها        مراحل  في  االنهار  بها  تتميز  التي  االرضية  االشكال  احد  النهرية  المنعطفات  تعد 

( )Geomorphologyالجيومورفولوجية  الشيخوخة  مرحلة  عند  وهو   )Old Stage  لما نظرا   )
االنماط   اكثر  التعرج من  يعد  لذا   . باألنهار  الخاصة  الجيومورفولوجية  الدراسة  ادبيات  في  جاء 
النهرية انتشارا في مختلف البيئات ، مما جعل االنهار المستقيمة نادرة الوجود في العالم ، اال ان  

الج الى ضوابط عديدة . مما جعل عدد كبير من  المنعطفات يخضع  يومورفولوجيين  تكون هذه 
يهتمون بدراستها كظاهرة متغيرة ، لذا تم وضع الكثير من الدراسات التي تبين تطور وتغير هذه  
الظاهرة من خرائط وصور جوية والمرئيات الفضائية لمعرفة خصائصها المورفومترية والمقومات  

 الطبيعية للمنطقة .  
  مشكلة الدراسة :  -1
 أة المنعطفات في مجرى النهر .ما هي العوامل المؤثرة في نش -أ
 ما هي الخصائص المورفومترية للمنعطفات في مجرى شط العطشان .   -ب
 فرضية الدراسة :   -2
المناخ    –السطح   –تمثلت العوامل المؤثرة بالمقومات الطبيعية للمنطقة من )البنية الجيولوجية    -أ
 التصريف المائي( .   –النبات   –التربة  –
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شط    -ب مجرى  طول  على  النهرية  للمنعطفات  المورفومترية  القياسات  الخصائص  تشمل 
 العطشان . 

  حدود منطقة الدراسة :  -3
    45,14و    44,48( شماال وخطي طول )  -◦31,15امتدت المنطقة فلكيا بين دائرتي عرض ) 

الشنافية التابعة  ( شرقا. ، وقد شملت منطقة الدراسة مقطعا لنهر   ناحية  بين  يمتد  الفرات الذي 
لمحافظة   التابع  السماوة  قضاء  مركز  وبين  الدراسة  منطقة  شمال  تقع  وهي  القادسية  لمحافظة 

( كم 352,6المثنى من الجنوب . والهضبة الغربية من الغرب ، اذ بلغت مساحة منطقة الدراسة )
الفرات الى شطين هما السبل والعطشان  في حين بلغ طول شط العطشان من نقطة انشطار نهر  

 ( . 1( كم كما في خريطة )75,96الى ان يلتقي بشط السبل في قضاء السماوة )
  (  1خريطة ) 

  موقع منطقة الدراسة  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 المصدر : الباحث اعتماد على :                      
 .2016( ، بغداد ، 250000:1وزارة الموارد المائية ، الهيأة العامة للمساحة ، خريطة العراق ، بمقياس ) -                     
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 اوال: المقومات الطبيعية لمنطقة الدراسة : 
       البنية الجيولوجية : -1

ذلك        وينعكس  االرض  تطور ظاهرات سطح  على  واضح  بشكل  الجيولوجي  التركيب  يؤثر 
على  الظاهرات.  واضحا  تلك  وايجاد  في  (  1)خلق  النهرية  وااللتواءات  المنعطفات  تكونت  ولذلك 

 منطقة الدراسة وهي احدى هذه الظاهرات الطبيعية . 
اختلفتتت وجهتتات نظتتر البتتاحثين فتتي توضتتيح تكتونيتتة العتتراق ، وعلتتى هتتذا االستتاس اختلفتتت االراء      

نتتتت هنتتتاف تصتتتنيفات كثيتتترة ، متتتن ابتتترز هتتتذه ولتتتذلك كا( 2)حتتتول  الوضتتتع التكتتتتوني لمنطقتتتة الدراستتتة .
وهتتتو متتن التقستتتيمات ( 3)( .1987بتتوادي والتتتدكتور ستتعد زائتتتر جاستتم ) –التصتتنيفات هتتي تصتتتنيف ات 

الثنائية. وبناءا على هتتذا التصتتنيف فتتأن منطقتتة الدراستتة تقتتع ضتتمن التتدرع العربتتي النتتوبي والتتذي يتكتتون 
 من : 

كتتتم( بالنستتتبة 9-5يعتتتد نطتتتاق ستتتميك والتتتذي يتتتتراو  ستتتمكة متتتا بتتتين )انطقةةةة الرصةةةيت المسةةةتقر :  -1
 لرواسبه ويتألف هذا القسم من انطقه ومنها : 

لجزيرة : اذ يقسم هذا النطاق الى نطاقين اخرين هما الشمالي منها نطاق الجزيرة ا –نطاق الرطبة  -أ
 (  4)الثانوي والجنوبي نطاق الرطبة الثانوي .

 نطاق السلمان . -ب
-8وهذا النطاق ذات رواسب سميكة والتي يتراو  سمكه ما بين ) نطاق الرصيت غير المستقر :  -2
 كم( ومن مميزاته انه اكثر تعقيدا من الرصيف السابق وكذلك ينقسم هذا النطاق الى : 14
 نطاق الزبير الثانوي . -أ
 نطاق الفرات الثانوي . -ب
  نطاق دجلة الثانوي . -ج

بتتين نطتتاق الستتهل الرستتوبي غيتتر المستتتقر ونطتتاق وعلتتى استتاس ذلتتك فتتأن منطقتتة الدراستتة تقتتع متتا      
الرصتتيف المستتتقر وهتتي تتميتتز بوجتتود مكاشتتف صتتخرية وترستتبات تعتتود التتى عصتتور جيولوجيتتة متباينتتة 

  وهو محور االهتمام من الناحية الجيولوجية . ( 5)كترسبات العصر الرباعي والعصر الثالثي .

 ( :Stratigraphic Relayالتتابع الطباقي ) -
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للعراق بشتتكل عتتام ولمنطقتتة الدراستتة ( 6)هر من خالل الدراسة والبحث المتوالي للبنية الجيولوجيةظ     
( وحتتتى Middle Eoeceehبشتتكل ختتاو ، وجتتد ان تكويناتهتتا تعتتود التتى عصتتر االيوستتين االوستتط )

( 2( والتتى التتزمن الرابتتع الحتتديث الخريطتتة الجيولوجيتتة )Tertiary -عصتتر الباليوستتتين )التتزمن الثالتتث
 وتتمثل هذه التكوينات بما يلي : (  7)لمنطقة الدراسة 

 ( : Middle Member – Middle Eoeceehالعضو االوسط )االيوسين االوسط( )  -1
ن تسود هذه الطبقة في موقعين من منطقة الدراسة اي تقتتع غتترب الجهتتة اليمنتتى متتن شتتط العطشتتا     

 م( ، وفتتي االمتتاكن التتتي ينكشتتف فيهتتا159-115كتتم( ويصتتل ستتمك هتتذه الطبقتتة بتتين )6-5بحتتوالي )
بصورة عامة وتقسم هتتذه الطبقتتة التتى اربتتع وحتتدات اعتمتتادا علتتى التباينتتات الصتتخرية فتتي هتتذه الوحتتدات 

 ( 8)من الصخور المكونة لها والصفات الفيزيائية والجيوكيميائية .
اذ تشتتتكل هتتتذه الوحتتتدة قتتتاع هتتتذه الطبقتتتة ومكوناتهتتتا الصتتتخرية متتتن حجتتتر  وحتتتدة الحتتتويمي االعلتتتى : -أ

 ( 9)م( .25-20الكلس الدولومايتي ، كذلك يوجد في هذه الوحدة مياه عذبه ويتراو  سمكها ما بين )

وحدة شاوية : تتشكل هذه الوحدة ضخريا من احجار الكلس ذات التبلور المعاد مع تغير جوانبها   -ب
  م(.44-20رية ويتراو  سمكها ما بين )ضمن تكويناتها الصخ

وحدة بارباف )أرضمة( : يتألف من جزئين االول متدرج من خفيف الى سميك متتن حيتتث التطبيتتق   -ج
الصتتخري وهتتو الجتتزء االستتفل ويستتمى بمقطتتع )أرضتتمة( ويغلتتب علتتى تكوينهتتا الصتتخري حجتتر الكلتتس 

ولومايتي ، امتتا الجتتزء الثتتاني هتتو ويكون ذات صالبة متوسطة وهو مكتل التركيب وايضا فيه حجتتر التتد
مقطع )بارباف( ويتشكل من احجار كلسية ذات صالبة متوسطة مع نسب محدودة متتن احجتتار الكلتتس 
الطباشتتيرية الطفتتل وتتكتتون متتن طبقتتات رقيقتتة وهتتو يؤلتتف الجتتزء االعلتتى متتن هتتذه الوحتتدة ويتتتراو  ستتمك 

 ( 10)م(.40-35هذه الوحدة ما بين )
 ( : Upper Member – Upper Eoeceehن االعلى( )العضو االعلى )االيوسي  -2

تتحدد هذه الطبقة ضمن موقع رئيس في منطقة الدراسة وهي الجانب االيمن من نهر الفرات       
( بمسافة  الشنافية  ناحية  جنوب  في  والمتمثل  الدراسة  منطقة  توجد ضمن  20في  وكذلك   ، كم( 

قريب من هذه المنطقة ، ويطلق على هذه  مواقع مشتتة في الجزء الجنوبي من وحدة الحويمي ال
 ( 11)الطبقة اسم طبقة )الغنيمي( ، واغلب تركيبها هو حجر الكلس دولومايتي ناعم التبلور.
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 ( : Euphrates Formtionالفرات )المايوسين االسفل( ) ثانيا : تكوين

القاري       للجزء  التكوين امتدادات واسعة  الجنوبي والجنوب    يشمل هذا  باتجاه  المستقر السيما 
الغربي من نهر الفرات اذ تدخل هذه االمتدادات الى داخل السهل الرسوبي وتمثل امتدادات غير 

بي  جنو  –اي انها امتدادات تحت سطحية ، ويكون اتجاه هذا التكوين شمالي غربي ( 12)منكشفة .
كم( الى ان يظهر في احد التواءات شط  7شرقي وتكون بدايته من بحيرة ساوه ويمتد جنوبها الى )

تكوينات   بثالث  التكوين  هذا  ويتمثل  )عكله(  الت  التواء  في  سيما  ال  من  (  13)العطشان  متدرجة 
 :  الطبقات السفلى وهي

 التكوين السفلي :   -1
الوحدة من صخور        بين )يبرشيا القاعد التتكون صخور هذه  م(  18-8ة ويتراو  سمكها ما 

 ( 14).التبلور وتكون كتلية ذات احجام كبيرة متكررة وتكون صخوره صلصالية جيرية 

 التكوين االوسط :   -2
يتكون من احجار الجير الغنية بالمتحجرات والحجر الطيني ويتراو  السمك لهذا التكوين بين       

 (  15)م( .10-16)
 العلوي :  التكوين  -3

يتكون من طبقات رقيقة ال سيما في مستواها االدنى وطبقات متكتلة عند المستوى االوسط       
الصوان   الكلسية واحجار  لونها الى االحمرار واالحجار  المائلة في  الطينية  لها وتؤلف االحجار 
اغلب صخورها وتمتاز هذه التكوينات بأنها تعرضت الى تجوية في تكويناتها الصخرية ، وتظهر 
لهذه   نتيجة  الصحراء جنوبا وتتالشى شماال  الطبقة في منطقة الدراسة في منطقة  تكوينات هذه 

 ( 16)التجوية .

 ( :  Quaternavy – Depositsثالثا : رواسب العصر الرباعي )
الهولوسين        و  الباليوستوسين  عصر  الى  تعود  حديثة  ترسبات  من  الترسبات  هذه  تتكون 

هذا   ترسبات  وتفرعاته وتكون على  وتغطي  الفرات  نهر  لجانبي  المكاني  االمتداد  العصر معظم 
اتصال مع خط الترسبات التي تعود الى العصر الثالثي . وعلى اساس ذلك فقد تباينت اسس  

 ( 17)نشأتها جيولوجيا وعلى النحو االتي :

بات العصر هولوسين( : تعد هذه االرسابات من اقدم ارسا-رواسب الجبكريت )باليستوسين  -1
الرباعي وتمتد محاذية لمجرى شط العطشان غربا وبعض جوانب بحيرة ساوة وهي المسؤولة عن 

   تشكيل الحافات الملحية لها .
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)هولوسين  -2 الخلفية  البحيرات  هذه Shallow Vallyes Deppw  -رواسب  تتواجد   :  )
الى   نهاياتها وهي تصل  الوديان وفي  بطون  في  امتدادات  بشكل  الخسف  الترسبات  مجرى شط 

وشط العطشان اذ تتشكل من الرواسب الناعمة والخشنة كالحصى والقطع الصخرية ومواد غرينية  
وطينية مع الحصى ذات االحجام الدقيقة بحسب نوع الصخور التي اشتقت منها وعلى اختالف  

 ( 18)الوديان كوادي المهاري وشنان .

تكونت هذه الرواسب نتيجة ارتفاع    ( :Sabkho Deposits  -رواسب السبخات )هولوسين  -3
درجة الحرارة العالية التي كانت سببا في عمليات التبخر الشديدة للمياه الجوفية القريبة من سطح 
هذه  تكون  وقد  ومكسرة  متفسخة  ملحية  وطبقات  والجبس  الرمل  من  مكوناتها  واغلب  االرض 

برواسب   تأثرت  التي  الترسيب  ناحية  من  معقدة  بحاالت  .الطبقات  والهواء  ويتركز (  19)الماء 
 تواجدها في جنوب غرب  نهر الفرات لفرعيه السبل و العطشان .  

( : ظهرت هذه الترسبات  Flood Plain Depositsترسبات السهل الفيضي )هولوسين( )  -4
الفيضانات   غطتها  التي  الغمر  لعمليات  تعرضت  التي  االراضي  في  الفرات  نهر  جانبي  على 

الف لنهر  .المستمرة  التعرية المائية على  (  20)رات ضمن االراضي المجاورة لها  فضال عن عملية 
جوانب التالل والمرتفعات لغزارة التساقط المطري خالل فترة العصر الرباعي مما ادى الى ثقل  

وترسيبها وتجميعها بكميات كبيرة في المنطقة المحاذية  (  21)الفتات الصخري والرمال ذات الغرين
 ، النهر  ، ويصل   لمجرى  الدراسة  منطقة  في  النهرية  المنعطفات  تطور  في  مهما  وكانت عامال 

( بين  ما  الترسبات  هذه  هذه  15-12سمك  انواع  تكوين  على  والغرين  الطين  ويغلب   ، م( 
 الترسبات. 

( : يرجع نشوء هذه الترسبات الى عصر Aealian Depositsالكثبان الرملية )هولوسين( )  -5
مظاهر جيمورفولوجية متباينة بعضها يكون كالكثبان الرملية )البرخان(    الهولوسين وما تشكله من

على   الريا   عملت  التي  االخر  والبعض  الرمال  حبيبات  من  الغالب  في  مكوناتها  تكون  والتي 
وتتميز هذه الترسبات بوجود رواسب رملية على شكل  (  22)ترسيبها وتجمعها على اكتاف االنهار.

)الوا  وهي طبقات رقيقة يص الى  م( مكونه من تراكيب رملية مخلوطة مع بعضها 3ل سمكها 
 ( 23)البعض ، ويكون االتجاه العام لها شمالي غربي وذلك من خالل اتجاه الكثبان.

 السطح : -2
التباين       بقلة  يتميز  الذي  الرسوبي  السهل  كبيرا من  بالدراسة جزءا  المشمولة  المنطقة  تشغل 

امتدادها عن  فضال  طبيعة    الطبوغرافي  في  السطح  يؤثر  لذلك   . الغربية  الهضبة  حافات  مع 
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اذ يظهر التجاه االنحدار دور كبير في بناء  (  24)النشاط الهيدرولوجي لمجرى النهر بشكل عام  
السهل الرسوبي عموما وتطوير وايجاد اشكال ارضية لم تكن موجودة في المنطقة هذا من جانب  

رعة الجريان المائي وشكل المجرى وانعطافاته ونوعية  ومن جانب اخر له دور كبير في تحديد س
وقد تم تحديد اتجاه االنحدار في المنطقة من خالل استخدام  (  25)المفتات وقدرتها على الحركة  

م( وقد تم اختيار مواقع الدراسة بمواقع منتخبة بين  1)(  26)( وبفترة كنتورية تصل الى4خريطة )
( 27)(Millerتمثل المسافة االفقية من خالل استخدام طريقة العالم )خطي كنتوريين متتاليين وهي  

 والتي تمثلت بما يلي : 
 الفاصل الرأسي )م(                       

 ظل زاوية االنحدار= تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 المسافة االفقية )أ(                        

     ( الكنتور وعددها  في خطوط  التباين  الرئيس عن  الفاصل  الحصول على 6يعبر  يتم   . م( 
زوايا االنحدار عن طريق استخراج معكوس ظل الزاوية .مما جعل منطقة الدراسة تبدأ عند خط  

 (.2( جنوبا . خريطة )12( وتنتهي بخط كنتور )17كنتور )
 ( 2خريطة )

  وط االرتفاع المتساوية ضمن منطقة الدراسة  خط  

 

 

 

 

 

 
 المصدر : الباحث اعتمادا على :

( ، اعتمادا على المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي والتعديني ، الخريطة الجيولوجية  Arc Map 10.3باستعمال برنامج )  -1
 . 1992( ، بغداد ، 250000:1, بمقياس )NH-38-2لمربع النجت ، 

 . 1953( ، بغداد ،  20000:1الهيئة العامة للمساحة )خرائط الكادسترو( بمقياس ) -2
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انحد        ان  اظهرت  السابقة  الطريقة  خالل  المنطقة  ومن  )(  28)ار  بين  ، 2-0,2يقع  درجة( 
فضال عن وقوع الجزء االكبر من منطقة الدراسة ضمن انحدار اقل من واحد . وهذا يدل على  

 قلة االنحدار في المنطقة . 
الرئيسيين مما         الفرات وفرعيه  نهر  االنحدار وهو االقل من واحد مجرى  يقع ضمن هذا  اذ 

أثره بظاهره استواء السطح ويصبح مجرى النهر يميل الى النحت  يؤدي الى بطء جريان النهر وت
الى زيادة عدد  يؤدي  والذي  الرواسب  القدرة على حمل  الرأسي وعدم  النحت  اكثر من  الجانبي 

 (. 1المنعطفات في مجرى النهر وتفرعاته ، صورة )

  ( 1صورة )  
 تأثير ظاهرة استواء السطح على امتداد مياه شط العطشان في منعطت ال حسين علي  

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 المصدر : الباحث اعتمادا على :  

 (.5/8/2020الدراسة الميدانية بتاريخ ) -   
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 المناخ :  -3
الهيدرولوجية        الخصائص  في  المؤثرة  العناصر  اهم  من  المختلفة  المناخية  العناصر  تعد 

 . والجيومورفولوجية لمجرى النهر ومن اهم العناصر المناخية السائدة في منطقة الدراسة 
   ( :Solar Rediationاالشعاع الشمسي ) -أ

ي للطاقة على الكرة االرضية ،  يعد االشعاع الشمسي ذات اهمية كبيرة لكونه المصدر الرئيس     
نحو خط   اتجهنا  كلما  االشعاع  قيمة  اذ ترتفع  العرض  لدوائر  الفلكي  الموقع  متباين حسب  وهو 

القطبين باتجاه  عنه  باالبتعاد  وتتناقص  االقليم  (  29)االستواء  ضمن  الدراسة  منطقة  لوقوع  ونظرا 
ال سطح  الى  الواصل  االشعاع  حدة  في  زاد  مما  الصحراوي  االشعاع المناخ  قوة  وتكون   ، تربة 

وذلك   المنطقة  في  الفصول  بين  الشمسي  االشعاع  كمية  تتباين  اذ   ، الحار  الفصل  في  خاصة 
لتحكم بعض العوامل ومنها مقدار زاوية سقوط االشعاع وتزايد عدد ساعات النهار ، فضال عن  

المدارين ، لذلك    ويعود ذلك الى حركة الشمس الظاهرية بين(   30)زيادة ساعات السطوع الشمسي  
العناصر   من  الجوي  للغالف  الشفافية  ومدى  السقوط  زاوية  حيث  من  الشمسي  االشعاع  يعد 

اخرى   الى  منطقة  اختالفه من  كذلك  المنطقة  تلك  في  والمؤثرة  المهمة  يعد  (   31)المناخية  لذلك 
الواصل   االشعاع  لذلك  السقوط  زوايا  لمقادير  محددا  الدراسة  لمنطقة  الفلكي  سطح  الموقع  الى 
 الفعلي(.  –المنطقة وعدد ساعات النهار ، والتي تنقسم الى ساعات السطوع الشمسي )النظري 

( اتضح ان ساعات السطوع الشمسي النظرية متباينة من 1ومن مالحظة بيانات جدول )       
فصل ألخر ، اذ تبلغ طول ساعات السطوع الشمسي النظري لمحطات الديوانية والنجف والسماوة  
و خالل اشهر الصيف )نيسان ، ايار ، حزيران ، تموز ، اب( اذ بلغ اقل معدل خالل موسم  

شهر في  )  الصيف  )  12,2نيسان  و  )  12,4ساعة(  و  على    12,1ساعة(  للمحطات  ساعة( 
التوالي ، في حين تصل ساعات السطوع الشمسي النظري اعلى درجة لها في شهر حزيران اذ  

( نتيجة    15,7ساعة( )   15,2ساعة( )  15,5بلغت  التوالي ويوجع ذلك  للمحطات على  ساعة( 
حزيران( ثم تأخذ تلك القيم بتناقص التدريجي    21لتعامد اشعة الشمس على مدار السرطان في )

   ساعة( . 11,7في شهر ايلول اذ تصل الى )
شهر         في  لها  معدل  اعلى  النظري  السطوع  ساعات  معدل  فيصل  الشتاء  اشهر  خالل  اما 

( االول  اذار    11,4تشرين  شهر  في  النجف  محطة  في  بلغ  حين  في  الديوانية  لمحطة  ساعة( 
(11,7  ( االول  تشرين  ايضا  السماوة  اقل معدل   11,6ساعة( ولمحطة  في حين سجل  ساعة( 

( 10,1( و )10,4نون االول للمحطات الديوانية النجف السماوة )خالل اشهر الشتاء في شهر كا
 ( ساعة على التوالي . 10,2و )
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 ( 1جدول )
 ( 2018-1988معدل السطوع الشمسي الفعلي والنظري ساعة / يوم لمحطات الديوانية والنجت والسماوة لمنطقة الدراسة للمدة )

 السماوة  النجت   الديوانية المحطات 

السطوع الفعلي   االشهر  
 ساعة/يوم 

السطوع النظري  
 ساعة/يوم 

السطوع الفعلي  
 ساعة/يوم 

السطوع النظري  
 ساعة/يوم 

السطوع الفعلي  
 ساعة/يوم 

السطوع النظري  
 ساعة/يوم 

 10,7 6,2 10,8 6,3 10,9 6,4 كانون الثاني

 10,7 7,1 10,4 7,1 10,7 7,4 شباط 

 11,2 7,2 11,7 6,8 11,3 7,6 اذار

 12,1 6,1 12,4 7,1 12,2 7,2 نيسان 

 13,2 8,1 13,4 8,1 13,1 8,3 ايار 

 15,7 9,1 15,2 10,4 15,5 10,1 حزيران  

 14,2 10,5 14,8 11,2 14,3 11,5 تموز 

 13,2 10,6 13,4 10,1 13,2 10,7 اب  

 11,8 9,2 11,8 9,2 11,7 9,4 ايلول  

 11,6 7,7 11,5 7,1 11,4 7,8 تشرين االول 

 10,4 6,1 10,2 6,1 10,5 6,2 تشرين الثاني

 10,2 6,2 10,1 6,2 10,4 6,3 كانون االول 

 12,0 7,8 12,1 7,9 12,1 8,2 المعدل 

، سنة   منشورة  غير  بيانات   ، المناخ  قسم   ، الزلزالي  والرصد  الجوية  لألنواء  العامة  الهيئة   ، والمواصالت  النقل  وزارة   : المصدر 
2018 . 

اما اعلى معدل لعدد ساعات السطوع الشمسي الفعلية سجلت في الموسم الصيفي من نيسان       
الى ) اذ وصلت  الديوانية والنجف في شهر تموز    11,2ساعة( و )  11,5الى تموز لمحطات 

ساعة( على التوالي ، في حين انفردت محطة السماوة بارتفاع هذا المعدل في شهر اب اذ بلغ  
ساعة( ، ويرجع ارتفاع هذه المعدالت او القيم في االشعاع الشمسي في    10,6في هذا الشهر )

 21هذه الشهور الى حركة الشمس المستمرة الى الشمال والتي تتعامد على مدار السرطان يوم )
شهر   في  الصيف  اشهر  خالل  الفعلية  السطوع  لساعات  معدل  أوطئ  سجل  حين  في  حزيران( 

( )  7,2نيسان  )  7,1ساعة(  القيم    8,1ساعة(  تلك  تبدأ  ثم   . التوالي  على  للمحطات  ساعة( 
( بلغت  اذ  ايلول  شهر  من  والتدرج  )   9,4بالهبوط  )  9,2ساعة(  للمحطات    9,2ساعة(  ساعة( 

 على التوالي .  
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يأتي بعد ذلك الموسم الشتوي فوصلت ساعات السطوع الشمسي الفعلية اعلى قيمة لها في       
ساعة( للمحطات على التوالي ، واقل قيمة لها    7,7)ساعة(    7,1ساعة( )  7,8تشرين االول )

 ساعة( على التوالي .   6,1ساعة( ) 6,1ساعة( ) 6,2في تشرين الثاني )
يتضح مما تقدم ان هناف تباينا واضحا في كمية االشعة الواصلة الى منطقة الدراسة ، بين      

ي مما  التبخر  قيم  ارتفاع  في  تسبب  الذي  والشتوي  الصيفي  الضائعات  الموسم  زيادة  الى  ؤدي 
االهوار فضال عن  مثل  الضحلة  المياه  في  تأثيرا  اكثر  الشمسي  االشعاع  كذلك يكون   ، المائية 
االنهار والجداول في المنطقة التي عادة تتميز بتصاريف مائية متباينة هذا من جهة اما من جهة 

دور كبير في تسخين التربة  اخرى فاثر االشعاع في المدى الحراري اليومي والشهري مما جعل له 
المكونة   الصخرية  التراكيب  على  اثر  مما  والتقلص  للتمدد  قابلة  يجعلها  مما  متفاوتة  بدرجات 

المجرى صورة ) المنعطفات في  اثر عملية  2لضفاف  الضفاف وهدمها على  ( ، فيتسبب بتآكل 
االلتواءات و  العوامل في تطور ظاهر تطور ظاهرة  المنعطفات في  النحت والتعرية ساهمت هذه 

 منطقة الدراسة . 
 ( 2صورة )

 ظاهرة تأثير االشعاع الشمسي وتمدد وتقلص التركيب الصخري المكون للضفاف في شط العطشان 
  اللتواء ال عكلة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 لمصدر : الباحث اعتمادا على : ا     
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     (.5/8/2020الدراسة الميدانية ) -   
 (: Temperatureالحرارة ) -ب

الليل       بين  اليومية  الحرارة  درجات  في  بتغير واسع  الدراسة  منطقة  في  الحرارة  درجة  تتصف 
االرض  سطح  اشكال  تطور  في  دور  للحرارة  جعل  مما  والشتاء  الصيف  بين  والسنوية  والنهار 

عامة. تغيرات  بصورة  الى  ادت  والتي  والكيميائية  الفيزيائية  التجوية  عمليات  خالل  للمجرى    من 
النهري ال سيما االنعطافات ، فضال عن ذلك اثرها الكبير في النشاط الهيدرولوجي لما لها من 

النهرية   المجاري  في  الجارية  المياه  كميات  في زيادة  التراكمية  (  32)دور  الثلوج  ذوبان  من خالل 
الميا كمية  وتعتمد  المنخفضة  السهلية  المناطق  وانحدارها نحو   ، الجبال  قمم  في  على  الجارية  ه 

القنوات النهرية على طول فصول السنة ، اذ كلما كان الفصل يتميز بدرجة حرارة مرتفعة ولمدة  
طويلة ادى ذلك الى زيادة كميات الثلوج المذابة ، هذا ما يؤدي الى حدوث حاالت فيضان في  

ال سيما في فصل الربيع والصيف كما في نهر دجلة  (  33)االنهار التي تتغذى من الثلوج المذابة .
والفرات ، االمر الذي يؤدي الى ارتفاع كميات التصريف المائي ومستوى الماء في مجرى النهر  
، مما ساعد ذلك على زيادة الحمولة النهرية والتي تعمل على حت وتعرية الجوانب النهرية ، مما  

 ية في المجرى . يساعد على تكوين وتطوير المنعطفات النهر 
تتميز منطقة الدراسة بأنها ضمن النطاق الجاف ما جعل عملية التجوية نشطة والسيما في       

المناطق التي تتعرض الى تذبذب الرطوبة والجفاف مثل ضفاف المنعطفات ، وهذا ما يضعف  
بالبيا  االستعانة  تم  وقد  االنهار  تآكل ضفاف  الى  يؤدي  مما  للتربة  الالحمة  المناخية  المادة  نات 

الحرارة   درجة  معدل  بلغ  اذ  الدراسة  منطقة  تتوسطها  اذ   ، والسماوة  والنجف  الديوانية  لمحطات 
( الديوانية  محطة  في  والصغرى  )30,9العظمى  و  شهري  18,6(  وبمعدل   ، التوالي  على   )

(24,8( للمدة  النجف  1988-2018(  لمحطة  والصغرى  العظمى  الحرارة  درجة  بلغت  كذلك   .)
( ، اما في محطة السماوة فبلغ معدل درجة الحرارة  24,7( وبمعدل شهري )18,8و )(  30,8)

 ( . 24,8( وبمعدل شهري )18,5( و )30,7العظمى والصغرى )
  االمطار :  -ج

النشاط        على  التأثير  في  كبير  دور  لها  التي  المناخية  العناصر  اهم  من  االمطار  تعد 
لما لها من اثر مباشر كتساقط مطري او بصورة غير مباشرة من خالل  (  34)الهيدرولوجي لألنهار

حيث   من  الهيدرولوجي  بالتصريف  خصائصها  حيث  من  االمطار  تسهم  كذلك   ، الثلوج  ذوبان 
التبخر واثره في كفاءة التساقط  الكمية والتكرا المكاني والزماني ، فضال عن عامل  التوزيع  ر و 
 المطري .  
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االقليم        منطقة  المتوسط  للبحر  المطري  التساقط  نظام  ضمن  الدراسة  منطقة  لوقوع  ونظرا 
شهر   من  فصلي  المطري  التساقط  يكون  لذلك  وتذبذبها  االمطار  بقلة  اتصف  لذلك  الجاف 

التباين    ، مما(  35)ألخر االنهار وهذا  التي تجري في  تتباين في احجامها  جعل كميات االمطار 
النهري  والترسيب  والنقل  النحت  معالم  (  36)يؤثر على  تشكيل  في  فعال  دور  يكون لألمطار  لذلك 

المقاومة قليلة  الصخور  ذات  المناطق  في  سيما  ال  االرض  السنوي  (  37)سطح  المعدل  بلغ  اذ 
( الديوانية والنجف والسماوة على  10,4( و )10,6و )  (11,1للتساقط المطري  ( ملم لمحطات 

 ( .2018( و )1988التوالي ، حسب بيانات )
 الريا  :  -د

اهميتها من خالل سرعتها واتجاهها ، ولهذان       التي تحدد  المناخية  العناصر  الريا  من  تعد 
النهري المجاري  في  المياه  حركة  عمليات  في  مباشر  اثر  التصريف  المتغيران  الكميات  وحجم  ة 

 ( 38)النهري.
يتمثل تأثير الريا  على المجرى النهري من خالل العوامل منها اتجاه الريا  وزاوية اتجاه         

النهر. الضفاف لجوانب مجرى  اتجاه  الجريان ومع  اتجاه  تتوافق مع  التي  فضال عن  (  39)الريا  
هذه العوامل بالريا  كذلك ما تحدثه الريا   طبيعة التركيب الصخري المكون لها ، ومدى تأثير  

الشمالية   الريا   نظام  الدراسة  منطقة  تتبع  و  الضفاف  تآكل  على  تعمل  االنهار  في  امواج  من 
 والشمالية الغربية. 

 التربة :  -4
تعرف التربة على انها مزيج من المواد المعدنية والعضوية وتنتج عن تفتت الصخور وتحلل       

لذا اتصفت ترب منطقة الدراسة بكونها جزء  (  40)مناخ واالحياء النباتية والحيوانية  معادنها بفعل ال
  ( 41)من ترب السهل الرسوبي التي تشكلت جراء الفيضانات لنهر الفرات عبر حقب زمنية طويلة

ترب   جعل  مما  المنطقة  خارج  من  الريا   جلبتها  التي  االرسابات  فضال عن  منقولة  ترب  وهي 
 الطباقية ومن اهم انواع الترب في المنطقة هي :المنطقة تميزت ب

  (. River Levees Soilترب اكتاف االنهار ) -1
 (.River Dasins Soilتربة احواض االنهار ) -2
 ( . Sand Duue Soilترب الكثبان الرملية )  -3
 ( . Marshes Soilترب االهوار المغمورة بالغرين ) -4
 ( .Mixed Gxpsi Ferous Desert Soilترب صحراوية جبسية مختلطة ) -5
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  النبات الطبيعي :  -5
يمثل النبات الطبيعي عامل مهم في تشكيل المنظومة البيئية . فضال عن تأثيره في النشاط       

الجيمورفولوجية المظاهر  بعض  وتشكل  للمجرى  تقليل    ( 42)الهيدرولوجي  على  النباتات  تعمل  اذ 
االنهار من  الحفاظ على ضفاف  في  فعال  دور  لها  كذلك   . المجرى  في  للمياه  الجريان  سرعة 
التربة   تماسك  تزيد من  التي  الضفاف عن طريق جذورها  لهذه  لتثبيتها  الحت واالنجراف  عملية 

( هي  الدراسة  منطقة  في  السائدة  النباتات  اهم  االن  -1ومن  ضفاف  نباتات    -2-هار  نباتات 
والمنخفضات   الرسوبي    -3-االهوار  السهل  صحراوية    -4-نباتات  النباتات    -5-نباتات 

 المائية( . 

 التصريف المائي :   -6

المكعبة        باألمتار  وتقاس  معينة  نقطة محددة ضمن وحدة زمنية  في  المارة  المياه  كمية  هو 
ن خالل التباين في كميات التصريف المائي في  وتتمثل هذه الفترة الزمنية عادة م  (  43)بالثانية .

ذلك المقطع ضمن منطقة الدراسة يوميا و فصليا وسنويا ولهذا التباين اهمية في معرفة مدى اثره  
في تشكل االشكال الجيومورفولوجية منها المنعطفات الناتجة بفعل عمليات الحت والترسيب وهذا  

لنهر كما يكون لعامل االنحدار دور في ذلك اذ بلغ  بطبيعة الحال مرتبط بالنشاط الهيدرولوجي ل 
ثا( /3م100( وهو )2016( لسنة )2019-2000معدل التصريف االعلى بين السنوات الممتدة )

ثا( لذا كان الفارق  /3م62,80( اقل معدل للتصريف لهذه المدة فبلغ )2010في حين تمثل سنة )
( كمية  /3م37,42بينهما  في  التباين  هذا  ويعكس  المنقولة  ثا(  الرواسب  كمية  المائي  التصريف 

عملية   تكون  التباين  لهذا  ونتيجة  واخرى  سنة  بين  الكمية  هذه  تتذبذب  و   . النهر  في  ونوعيتها 
الفيضانات   الى فترات من  المنطقة  اثر تعرض  النهرية على  الجوانب  الحت والتعرية نشطة في 

وبأنو  الرواسب  من  كبيرة  كميات  بجلب  اسهمت  التي  ضفاف  العالية  لهدم  نتيجة  المختلفة  اعها 
 المجرى مما اثر على تطور المنعطفات في منطقة الدراسة . 

 ثانيا : الخصائص المورفومترية اللتواءات ومنعطفات شط العطشان : 
بيئية          بدالئل  تتعلق  اهمية  ذات  النهرية  للمنعطفات  المورفومترية  الخصائص  دراسة  تعد 

بشكل مباشر بالعوامل الطبيعية للمنطقة اهمها التصريف المائي  عديدة اذ تتصل تلك الخصائص  
النباتي   والغطاء  الجيولوجية  والبنية  والتربة  التربة  ونوعية  التضاريس  وطبيعة  المناخية  والعوامل 

اعتمدت    ( 44). لذا  الدراسة  منطقة  في  النهرية  المنعطفات  تطورت  فقط  العوامل  تلك  وبناءا على 
(منعطفات موزعة بالتساوي على طول المجرى  6( التواءات و)6ة من)(عين12الدراسة على اخذ)
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عدد   بلغ  والذي  العطشان  شط  في  والمنعطفات  لاللتواءات  المورفومترية  بالقياسات  للقيام 
 ( .21منعطفاته)
 ومن خالل الجداول تبين :       

بل  -1 اذ  والمنعطفات  االلتواءات  في  العطشان(  )شط  الفرات  نهر  مجرى  طول  طول  تباين  غ 
( 3026( م في التواء ال حويش كذلك بلغ طول المجرى في منعطف المجد )1256,8المجرى )

( م في التواء ال 1874,8( و )6769,7م ، في حين تراو  طول في شط العطشان ما بين )
 عكلة وقلعة منصور على التوالي .  

الدراسة  -2 منطقة  في  والمنعطفات  لاللتواءات  االنعطفاف  باختالفها من حيث    تميزت موجات 
( بلغت  العطشان  شط  في  انعطاف  موجة  اكبر  سجل  اذ  عبدهللا 4595الكبر  التواء  في  م   )

 ( م في التواء ال عكلة .3913الخيشي واقل موجة انعطاف )
االلتواءات والمنعطفات اذ    -3 المجرى في  للمنعطفات تزداد مع زيادة طول  المدى  معدل قيمة 

( م واقل مدى في التواء قرية العوينة بلغ  2323ل عكلة فقد بلغ )يالحظ اعلى مدى في التواء ا
 ( م .232,9)
منعطفان    -4 يوجد  والمنعطفات  االلتواءات  في  المجرى  طول  لتباين  تبعا  التعرج  نسبة  تباين 

( بين  بلغ نسبة  1,1( و )1,0تراوحت نسبة تعرجهما  الحسينية والعوينة ، في حين  التواء  ( في 
( في منعطف المهدي  1,9( و )1,8( ، كذلك بلغت نسبة التعرج )1,2بدهللا )التعرج في التواء ع
 والتواء ال عكلة . 

اختالف عرض القناة بين االلتواءات والمنعطفات بسبب ما يتركه النشاط الهيدرولوجي للنهر   -5
للمجرى ) اكبر عرض  اذ سجل  المجرى  التعرية والتآكل في ضفاف  اثار  التواء  180من  م( في 

 م( .36,5لعوينة . في حين سجل اقل عرض للمجرى في التواء ال عكلة )قرية ا
اتجاه شمالي وشمالي شرقي    -6 ذات  ما هو  منها  اتجاهاتها  في  والمنعطفات  االلتواءات  تباين 

 وشمالي غربي وجنوبي وجنوبي شرقي .  
لمنعطفات  ( ان هناف تباين في قيمة معيار التناظر لاللتواءات وا4اظهرت قياسات الجدول )  -7

( ان  تبين  فقد   . )و(  و  )س(  للطرف  الدراسة  منطقة  شط  6في  في  ومنعطفات  التواءات   )
 ( غير متناظرة .  15العطشان متناظرة و )
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 (  2جدول ) 
 ( 2020عرض المجرى لبعض المنعطفات لخمسة مواقع في شط العطشان لعام )

 اسماء
 االلتواءات والمنعطفات

 عرض المجرى للمنعطت 

1 2 3 4 5 
 138,2 120,6 180 152,9 136,1 التواء قرية العوينة 
 147 126,3 156,3 75,3 99 التواء سندال العبود  

 41,19 33,73 54,30 67 110,65 التواء تل الملحة 
 82,9 123,2 111,4 96,2 127,9 التواء عبدهللا الخيشي  

 36,20 76,14 39,35 71,6 67,54 التواء الجرعة  
 90,7 83,4 68,9 117,3 127,5 التواء الحسينية 

 48 39,51 67,35 530,11 49,51 التواء الكب  
 123,6 124,1 36,6 88,4 85 التواء السلمان

 94,5 94,7 54,5 123,6 36,5 التواء ال عكلة  
 59,97 67,99 45,63 65,44 46,69 منعطت الدرجة  

 122,3 72,3 70 75,4 96,3 منعطت ال حسين علي  
 75,2 56,3 52,5 72,3 70 منعطت السيب  

 86,5 89,5 83,3 59,7 60,6 منعطت قلعة منصور 
 86 101,2 82 71,5 110,3 منعطت ابو الفضل  

 125,70 56,66 75,79 63,13 64,45 منعطت علوان الياسري  
 91,17 66,37 67,73 102,21 125,41 منعطت عبرت العطشان  

 86,9 80,1 96,7 87,9 121,2 منعطت البواجي 
 32,29 30,46 47,22 77,30 64,25 منعطت ال زياد 

 90,35 45,2 125,6 32,29 30,46 منعطت ال حسان
 84,8 98,9 67 121,7 73,2 منعطت المهدي  

 40,47 62,83 73,56 40,53 55,1 منعطت ال جهادي 

  المصدر : الباحث اعتمادا على :
  (.2021،1968( ، )15، بدقة ) 8 –( Land satالمرئية الفضائية للقمر الصناعي الند سات ) -
 ( . Arc Map 10.3برنامج ) -

 ( 3جدول )
 ابعاد وخصائص االلتواءات والمنعطفات النهرية في شط العطشان  

اسماء االلتواءات 
 والمنعطفات  

طول موجة  
 االنعطاف )كم(

طول المجرى في  
 المنعطت )كم(  

 نسبة التعرج  المدى )كم(
معدل عرض  
المجرى في  
 المنعطت )م(

اتجاه تقعر 
 المنعطت 

التواء قرية   -1
 شمالي شرقي 145,56 1,0 232,9 2027,3 1876,2 العوينة 

سندان  -2 التواء 
 العبود

 جنوبي  120,78 1,3 910,5 3236,7 2434,3

التواء عبدهللا   -3
 الخيشي

 شمالي   108,32 1,2 1418,4 5843,1 4595,3

 شمالي 97,56 1,1 65908 3248,2 2877,1التواء   -4
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 الحسينية 
التواء   -5

 السلمانن  
 شمالي شرقي   91,54 1,5 1009,8 2809,5 1850,9

التواء ال   -6
 عكلة  

 جنوبي غربي  80,78 1,7 2323,3 6769,7 3913,2

منعطت ال   -7
 حسين علي  

 جنوبي   81,86 3,9 1522,2 4316,9 1082,4

منعطت ابو   -8
 الفضل 

 شمالي غربي   65,26 3,1 973 2362,1 750,3

منعطت   -9
 السيب  

 شمالي شرقي   75,92 2,3 814,6 1874,8 799,2

منعطت  -10
 قلعة منصور 

 جنوبي غربي  90,2 2,1 1258,1 3326,8 1564,2

منعطت   -11
 شمالي   94,56 1,9 1063,2 2669,8 1382,8 البواهي 

منعطت   -12
 المهدي 

 جنوبي   89,12 1,8 1771,2 5298,5 2905,3

  اعتمادا على :المصدر : الباحث 
 (.2021،1968( ، )15، بدقة ) 8 –( Land satالمرئية الفضائية للقمر الصناعي الند سات ) -
 ( . Arc Map 10.3برنامج ) -

  (  4جدول ) 
 قيمة معيار التناظر لاللتواءات والمنعطفات النهرية في منطقة الدراسة  

اسم االلتواء 
 والمنعطت 

قيمة معيار  الطرف س 
التناظر للطرف  

 )س(

قيمة معيار  الطرف ص  
التناظر للطرف  

 )ص(  

درجة التناظر  
طول الجزء أ   للطرفين  

 )م(
طول الجزء ب  

 )م(  
طول الجزء أ  

 )م(  
طول الجزء ب  

 )م(  
التواء   -1

 قرية العوينة 
 متناظر  68 3 6,5 75 2,5 7,5

التواء  -2
 سندان العبود 

 غير متناظر 51 6,5 7 62 5,5 9

التواء   -3
عبدهللا  
 الخيشي

 غير متناظر 38 6,5 4 61 6 9,5

التواء   -4
 الحسينية 

 غير متناظر 68 4,5 10 55 4 5

التواء   -5
 السلمانن  

 متناظر  57 3 4 54 2,5 3

التواء ال   -6
 عكلة  

 غير متناظر 54 8,5 10 46 7 6

منعطت   -7
 ال حسين علي  

 متناظر  43 11 8,5 41 10 7

 غير متناظر 60 6 9 50 5 5منعطت   -8
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 ابو الفضل  
منعطت   -9

 السيب  
 غير متناظر 48 4,3 4 36 3,5 2

منعطت  -10
 قلعة منصور 

 متناظر  45 9,5 8 56 7 9

منعطت   -11
 البواهي 

 غير متناظر 25 12 4 41 8,5 6

منعطت   -12
 المهدي 

 غير متناظر 20 20 5 45 8,5 7

  المصدر : الباحث اعتمادا على :
 (.2021،1968( ، )15، بدقة ) 8 –( Land satالمرئية الفضائية للقمر الصناعي الند سات ) -
 ( . Arc Map 10.3برنامج ) -

   االستنتاجات : -
يرتبط تكون ونشأة المنعطفات النهرية بعوامل طبيعية متباينة من حيث التأثير سواء داخلية    -1

 او خارجية . 
 ( .1,5ال يعتبر النهر متعرجا اال اذا زادت نسبة التعرج عن ) -2
المناخ من امطار وقوع منطقة    -3 اثر على عناصر  الجاف مما  الحار  االقليم  الدراسة ضمن 

 وحرارة وريا  . 
 زيادة نسبة التعرج في االجزاء الجنوبية لشط العطشان لما يتمتع به من انحدار قليل .  -4
بين    -5 ما  انتقالية  منطقة  وهي  المستقر  وغير  المستقر  الرصيف  الدراسة ضمن  منطقة  وقوع 

 الرسوبي الهضبة الغربية . السهل 
 قائمة المصادر والمراجع :  -
،    2004، دار النهضة العربية ، بيروت ،    1( فتحي عبد العزيز ابو راضوي ، االصول العامة في الجيومورفولجيا ، ط1)

 . 154و
، جامعة الموصل   ( عبدهللا السياب وفاروق العمري وجاسم علي جاسم واخرون ، جيولوجية العراق ، مؤسسة دار الكتب2)
 . 32، و 1982العراق ،  –

(3) Tibor Buday and Snnd Z Jassim , The Regiohal Geology of Iraq , TeeTohism , 
MngmaTism and MeTnmor Pnism , volume 2 , Beghdad , 1981 , p 61.                  

ر الفرات وفرعيه الرئيسيين العطشان والسبل بين الشنافية  ( احمد سعيد ياسين الغريري ، الخصائص الجيومورفولوجية لنه4)
 .  11، و 2000دراسة في الجغرافية الطبيعية ، رسالة ماجستير )غ.م( ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ،  –والسماوه 

وسدة  5) الدبوني  بين  دجلة  نهر  في  النهرية  الجزر  جيومورفولوجية   ، الشمري  سلمان  علي  عبد  اياد  رسالة (   ، الكوت 
 .14، و 2008ماجستير )غ.م( ، كلية التربية )ابن رشد( ، جامعة بغداد ، 

( فاروق السري وجاسم علي جاسم و سمير احمد عوض ، جيولوجيا الطبيعية والتاريخية ، وزارة التعليم العالي والبحث  6)
 . 297، و 1985العلمي ، جامعة بغداد ، مطابع جامعة الموصل ، 
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  –لف احمد الدليمي وفواز احمد الموسوي ، وادي نهر الفرات في سوريا والعراق كلية اآلداب ، جامعة االنبار  ( محمد د7)
 .126، و 2009العراق ، دار الفرقان للطباعة والنشر ، 

(8  ، الغريري  ياسين  احمد سعيد  السبل  (  و  العطشان  الرئيسيين  وفرعيه  الفرات  لنهر  الجيومورفولوجية  بين  ،  الخصائص 
 .11الشنافية والسماوة ، مصدر سابق ،و

 .122مصدر سابق ، جيولوجية العراق ، ( عبدهللا السياب واخرون ، 9)
 . 14( احمد سعيد ياسين الغريري ، مصدر سابق ، و10)
سرحان نعيم طشطوش الخفاجي ، هيدرولوجية نهر الفرات بين منطقتي القرنة والخضر ، اطروحة دكتوراه )غ.م( ،    (11)

 . 17،و 2008اآلداب ، جامعة بغداد ، كلية 
( مرتضى جبار عيسى ، هايدروكيميائية وتلوث رسوبيات نهر الفرات جنوب سدة الهندية ، رسالة ماجستير )غ.م( ، 12)

 . 5، و 1995كلية العلوم ، جامعة بغداد ، 
(13) Mownfak A-Almubarak . with Cooperntion of Ranimm . Amin , Repolt on the Ragloal 
Geologieal Mapping of The Fastern Part of The western Desert and the Western Part of the 
Southern Desert.I. State orgahization for Minerals , Directoratc General for Geological 
Sarrey and Mineral Inrestigation , Report no . 1380 , 1983 , p.302.                                

                                                                     
 . 122( فاروق العمري واخرون ، جيولوجية العراق ، مؤسسة دار الكتب ، جامعة الموصل ، الموصل ، و14)

(15) Mowa Faq A-Al-mnbalak , op cit , p.301.                                                   
 . 18( محمد حسين محيسن المنصوري ، اطروحة دكتوراه ، مصدر سابق ، و16)
 . 16( احمد سعيد ياسين الغريري ، مصدر سابق ، و17)
هيدروجيوموفولوجية نهر الفرات بين منطقتي الخضر والقرنة ، اطروحة دكتوراه )غ.م(  ( سرحان طشطوش الخفاجي ،  18)

 . 21، و 2008، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
( مقياس  33)جي ام  -3-38-ان ايج    –( دريد بهجت ديكران وعبد الحق ابراهيم مهدي ، تقرير عن لوحة الناصرية  19)

 . 8، و 1993، المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين )جيوسرف( ،  ، تعريب ندى عبد الكريم محمد 1:25000
،    2003، دار الشموع الثقافية للطباعة والنشر ، ليبيا ،    1( محمد عياد مقيلي ، المخاطر الهيدروجيومورفولوجية ، ط20)

 . 28و
مة لألجزاء الشرقية من محافظة ميسان  ( انتصار قاسم حسين الموازني  ، الظروف الهيدرولوجية والجيومورفولوجية العا21)

 .  20-19، و 2008، رسالة ماجستير )غ.م( ، كلية التربية )ابن رشد( ، جامعة بغداد ، 
( خطاب عطا نعيم الطائي ، مظاهر اشكال سطح االرض لنهر دجلة بين شيخ سعد وعلي الغربي )دراسة في جغرافية 22)

 . 8-7، و 2007تربية للبنات ، جامعة بغداد ، الطبيعة( ، رسالة ماجستير )غ.م( ، كلية ال
حسين حاتم علي الشبلي وعايد جاسم حسين الزاملي ، االشكال االرضية في مجاري انهار قضاء الحمزة الشرقي ،  (  23)

 . 315، و 2018( ، 13( ، المجلد )45مجلة الكلية االسالمية الجامعية ، العدد )
 .161، و2002جغرافية المياه ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، ( محمد خميس الزوكة , 24)
بين منطقتي الخضر والقرنة ، اطروحة دكتوراه 2) الفرات  نهر  نعيم طشطوش الخفاجي ، هيدروجيومورفولوجية  ( سرحان 

 . 41، و 2008)غ.م( ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
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وتصني25) توصيف   ، العاني  صالح  محمد  امال  السهل  (  وسط  الري  وقنوات  االنهار  كتوف  لوحدة  الترب  سالسل  ف 
،   2006الرسوبي العراقي باستخدام تطبيقات التصنيف العددي ، اطروحة دكتوراه )غ.م( ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد ،  

 . 16و
(26) A.Amiller , The Skin of the Earth , Studying Geomorpbology Methads and Go . ITd . 

Iondon , 1966, P44-46.                                                                       
 . 45( سرحان نعيم طشطوش الخفاجي ، مصدر سابق ، و27)
، دار الضياء للطباعة    1المناخ التطبيقي ، طعلم  ( علي صاحب طالب الموسوي و عبد الحسين مدفون ابو رحيل ،  28)

 . 133، و 2011، النجف ، 
، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل    2( صبا  محمود الراوي وعدنان هزاع البياتي ، اسس علم المناخ ، ط29)

 . 43، و 2001، الموصل ، 
-17، و  2002( تغلب جرجيس داود ، علم شكل االرض التطبيقي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، البصرة ،  30)

19. 
 .133احب طالب الموسوي وعبد الحسين مدفون ابو رحيل ، مصدر سابق ، و( علي ص31)
 . 44مصدر سابق ، واطروحة دكتوراه ، ( محمد حسين محيسن المنصوري ، 32)
 . 228، و 1985( مهدي الصحاف ، الموارد الطبيعية في القطر المغربي ، الموصل ، جامعة الموصل ، 33)
المناخ واثره في تباين االستهالف المائي لمحاصيل الحبوب االستراتيجية )القمح والرز( ( احمد جاسم مخلف الدليمي ،  34)

 . 87، و 2011في العراق ، رسالة ماجستير )غ.م( ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
 . 128، و 1976دراسة جيوموفولوجية ،  –( محمد صفي الدين ابو العز ، قشرة االرض 35)
وعبد العزيز محمود ، علم الجيولوجيا ، المكتبة االنجلو مصرية للطبع والنشر ، مطبعة المعرفة ( محمد ابراهيم فارس  36)

 . 36، د.ت ، و
،  2007، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،  1( عبد علي الخفاف و ثعبان كاظم خضير ، المناخ واالنسان ، ط37)

 . 127و
الجيومو 38) ، اصول  العينين  ابو  السيد  ط( حسن   ، االرض  لسطح  التضاريسية  االشكال  دراسة   ، ، مؤسسة   3فولوجيا 

 .160، و 1976الثقافة الجامعية ، االسكندرية ، 
ط39)  ، بيئي  جغرافي  منظور  من  الجافة  االقاليم  جغرافية   ، سالمة  رمضان  حسن  والتوزيع    1(  للنشر  المسيرة  دار   ،

 ، و . 2010والطباعة ، عمان ، 
(40 )P.R.P Buring  . 
، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ،   1( عبد القادر عايد وغازي عبد الفتا  سيفاني ، اساسيات علم االرض ، ط41)

 . 135، و 2012االردن ، 
( سرحان نعيم الخفادي ، الخصائص المورفومترية والهيدرولوجية لحوض وادي قرين الثماد في بادية النجف الجنوبية ، 42)

 . 11، و 2015قسم الجغرافية ، جامعة المثنى ،   –بحث ، كلية التربية للعلوم االنسانية 
 
 
 


