
... خصائص النشاط اهليدرولىجي  أ.م.د حممد حسني حميسن املنصىري والباحث عالء رشيد نعمت احلميداوي

 لنهر الفراث )شط السبل( بني الشنافيت والسماوة 

 
 

 
1 

 خصائص النشاط الهيدرولوجي لنهر الفرات )شط السبل( بين الشنافية والسماوة
 أ.م.د محمد حسين محيسن المنصوري        الباحث عالء رشيد نعمة الحميداوي

 جامعة القادسية / كمية اآلدب / قسـ الجغرافية
 الخالصة :

تناولت الدراسة الخصائص الييدرولوجية لنير الفرات )شط السبؿ( بيف الشنافية والسماوة .      
كـ( في محافظة القادسية والمثنى اذ تقع منطقة الدراسة فمكيا بيف دائرتي 64والذي بمغ طولو )

 ( شرقا فتبمغ مساحتيا44,53( )45,15( شماال ، وخطي طوؿ )31,33( )31,15عرض )
(. وقد اعتمد الباحث في دراستو عمى الدراسة الميدانية والمصادر العممية والدوائر 2كـ352,6)

الحكومية إلتماـ مراحؿ الدراسة ومعرفة العوامؿ المؤثرة في الخصائص الييدرلوجية لشط السبؿ 
( فضال عف ذلؾ 2319-2333ومدى تبايف التصريؼ المائي خالؿ تمؾ الفترة الممتدة مف )

الدراسة اف تبايف التصاريؼ في مجرى النير ساعد عمى تكوف االلتواءات والمنعطفات  اوضحت
فضال عف العوامؿ االخرى التي ساىمت في نشأتيا ، اذ تقع منطقة الدراسة ضمف نطاقيف ىما 
اقميـ السيؿ الرسوبي واليضبة الغربية اي بيف نطاؽ الرصيؼ المستقر وغير المستقر لذلؾ 

ويغطي اغمب سطحيا ترسبات العصر  ستوسيفو منطقة الى عصر الباليجيولوجيا تعود ال
الرباعي الحديث كترسبات السيؿ الرسوبي اما مف الناحية المناخية تقع منطقة الدراسة ضمف 
المناخ الصحراوي تبعا لمبيانات المناخية التي تـ الحصوؿ عمييا مف محطات الدراسة وىي 

ارتفاع نسبة التعرج اذ بمغ عدد القادسية والنجؼ والسماوة . لذا اتصؼ نير الفرات بيذه المنطقة ب
( التواء ومنعطؼ وىي متباينة مف حيث التوزيع عمى طوؿ المجرى فيي تتركز 18المنعطفات )

باألجزاء الجنوبية مف المجرى لما يتميز بو مف انحدار بسيط فكانت خصائص تمؾ المنعطفات 
 متباينة في شط السبؿ ثـ ختمت الدراسة بجممة مف االستنتاجات . 

Conclusion: - 

      The study dealt with the hydrological survey of the Euphrates River 
(Shatt al-Sabil) between Shanafiya and Samawah. Its length reached 
(64 km) in Qadisiyah and Muthanna, as the study area is located 
astronomically between latitudes (31,15) (31,30) north, and longitudes 
(45,15) (44,50) east, with an area of 352.6 km 2) . In the previous 
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example, the researcher used the study in the study outline, the science 
of the study, and the study plans in the study outline in the study 
outline. Be families in their upbringing, as well as other factors that 
contributed to it, 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, such as the sediments 
of the sedimentary plain. Obtained from the study stations, which are 
Al-Qadisiyah, Najaf and Samawah. Therefore, the Euphrates River in 
this area was characterized by a high mean of meander, as the number 
of turns reached (18) twisting and turning, which are different in terms of 
distribution along the course. of conclusions. 
 

 المقدمة :
مع المياه مف حيث تكوينيا ودورتيا وتوزيعيا فوؽ  يتعامؿىو عمـ الماء الذي  االييدرولوجي     

سطح االرض . ولذلؾ ال بد مف دراسة المياه ومعرفة خصائصيا الييدرولوجية مف حيث 
التصريؼ السنوي والفصمي والشيري ثـ دراسة اثارىا الجيومورفولوجية . لذا حظيت االنيار 

فولوجيف( لكونيا تمثؿ وحدة طبيعية بأىمية كبيرة مف قبؿ المتخصصيف )الييدرولوجيف والجيومور 
متكاممة فقد كاف لتبايف ىذه التصاريؼ اثر واضح في مجرى النير والذي يتمثؿ بتكوف اشكاؿ 

صفة لممجرى في المنطقة . وتتمثؿ ىذه  وجية في منطقة الدراسة التي اضافتارضية جيومورفول
ات التعرية الجانبية لمنير االشكاؿ بااللتواءات والمنعطفات التي قد تكوف نتيجة عف عممي

والفيضانات المتكررة كذلؾ عممية الحت والترسيب وىذا دليؿ عمى اف النير يمر بمرحمة 
 الشيخوخة مف عمره . 

 مشكمة الدراسة :  -1
 ما المقومات الطبيعية التي اثرت في النشاط الييدرولوجي لمنير في منطقة الدراسة . -أ
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وجي لنير الفرات )شط السبؿ( وىؿ ىناؾ تبايف في تمؾ ما ىي خصائص النشاط الييدرول -ب
 الخصائص .

 ما المظاىر الجيومورفولوجية التي استطاع نير الفرات )شط السبؿ( مف تكوينيا . -ج
 فرضية الدراسة : -2
ىناؾ مجموعة مف المقومات الطبيعية التي اثرت عمى الخصائص الييدرولوجية لمنطقة  -أ

 )البنية الجيولوجية ، السطح ، المناخ ، التربة ، النبات الطبيعية(.الدراسة التي تمثؿ بػ 
 مف حيث خصائص نظاـ الصرؼ .تبايف الخصائص الييدرولوجية )لشط السبؿ(  -ب
استطاع نير الفرات )شط السبؿ( مف تكويف بعض االشكاؿ االرضية في مجراه مثؿ  -ج

 المنعطفات.
 حدود منطقة الدراسة : -3

   45,14و  44,48( شماال وخطي طوؿ ) -◦31,15فمكيا بيف دائرتي عرض )امتدت المنطقة 
( شرقا. ، وقد شممت منطقة الدراسة مقطعا لنير الفرات الذي يمتد بيف ناحية الشنافية التابعة 
لمحافظة القادسية وىي تقع شماؿ منطقة الدراسة وبيف مركز قضاء السماوة التابع لمحافظة 

( كـ 352,6يضبة الغربية مف الغرب ، اذ بمغت مساحة منطقة الدراسة )المثنى مف الجنوب . وال
في حيف بمغ طوؿ شط العطشاف مف نقطة انشطار نير الفرات الى شطيف ىما السبؿ والعطشاف 

  ( .1( كـ كما في خريطة )75,96الى اف يمتقي بشط السبؿ في قضاء السماوة )
 اوال : المقومات الطبيعية لمنطقة الدراسة : 

 التكوينات الجيولوجية لممنطقة : -1
يؤثر التركيب الجيولوجي بشكؿ واضح في مجاري االنيار مف حيث التصريؼ المائي      

طبيعة الترسبات وسمكيا وتباينيا وىي مف العوامؿ التي تؤثر في تشكيؿ المظاىر االرضية 
لرسوبي واليضبة وتطورىا عمى سطح االرض . وبما اف منطقة الدراسة تقع ما بيف السيؿ ا

الغربية اختمفت اراء الباحثيف حوؿ الوضع التكتوني لممنطقة فوضعت ابرز التصنيفات مف قبؿ 
 وبناءا عمى ىذا تقع منطقة الدراسة ضمف :  (2)( .1987بوداي وسعد زائير جاسـ )

كػػػـ( بالنسػػػبة 9-5يعػػػد نطػػػاؽ سػػػميؾ والػػػذي يتػػػراوح سػػػمكة مػػػا بػػػيف )انطقةةةة الرصةةةيت المسةةةتقر :  -1
 واسبو ويتألؼ ىذا القسـ مف انطقو ومنيا : لر 
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 (1خريطة )
  موقع منطقة الدراسة 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  المصدر : الباحث اعتماد عمى :                     

      .2016،  بغداد(،250000:1ريطة العراث ، بمقياس )وزارة الموارد المائية ، الهيأة العامة لممساحة ، خ -                     
الجزيرة : اذ يقسـ ىذا النطاؽ الى نطاقيف اخريف ىما الشػمالي منيػا نطػاؽ الجزيػرة  –نطاؽ الرطبة  -أ

 (  4)الثانوي والجنوبي نطاؽ الرطبة الثانوي .
 نطاؽ السمماف . -ب
-8وىذا النطاؽ ذات رواسب سميكة والتي يتراوح سمكو ما بيف ) نطاث الرصيت غير المستقر : -2

 كـ( ومف مميزاتو انو اكثر تعقيدا مف الرصيؼ السابؽ وكذلؾ ينقسـ ىذا النطاؽ الى : 14
 نطاؽ الزبير الثانوي . -أ

 نطاؽ الفرات الثانوي . -ب
  نطاؽ دجمة الثانوي . -ج
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بػػيف نطػػاؽ السػػيؿ الرسػػوبي غيػػر المسػػتقر ونطػػاؽ وعمػػى اسػػاس ذلػػؾ فػػأف منطقػػة الدراسػػة تقػػع مػػا      
الرصػيؼ المسػػتقر وىػي تتميػػز بوجػود مكاشػػؼ صػخرية وترسػػبات تعػود الػػى عصػور جيولوجيػػة متباينػػة 

  وىو محور االىتماـ مف الناحية الجيولوجية . (5)كترسبات العصر الرباعي والعصر الثالثي .

 ( :Stratigraphic Relayالتتابع الطباقي ) -
لمعػراؽ بشػكؿ عػاـ ولمنطقػة الدراسػة ( 6)ظير مف خالؿ الدراسة والبحث المتوالي لمبنيػة الجيولوجيػة     

( وحتػى Middle Eoeceehبشػكؿ خػاص ، وجػد اف تكويناتيػا تعػود الػى عصػر االيوسػيف االوسػط )
( 2ة )( والػػى الػػزمف الرابػػع الحػػديث الخريطػػة الجيولوجيػػTertiary -عصػػر الباليوسػػتيف )الػػزمف الثالػػث

 وتتمثؿ ىذه التكوينات بما يمي : (  7)لمنطقة الدراسة 
 ( : Middle Member – Middle Eoeceehالعضو االوسط )االيوسيف االوسط( ) -1

تسود ىذه الطبقة في موقعيف مػف منطقػة الدراسػة اي تقػع غػرب الجيػة اليمنػى مػف شػط العطشػاف      
 ـ( ، وفػػي االمػػاكف التػػي ينكشػػؼ فييػػا159-115كػػـ( ويصػػؿ سػػمؾ ىػػذه الطبقػػة بػػيف )6-5بحػػوالي )

بصورة عامػة وتقسػـ ىػذه الطبقػة الػى اربػع وحػدات اعتمػادا عمػى التباينػات الصػخرية فػي ىػذه الوحػدات 
 ( 8)مف الصخور المكونة ليا والصفات الفيزيائية والجيوكيميائية .

الصػػػخرية مػػػف حجػػػر  وحػػػدة الحػػػويمي االعمػػػى : اذ تشػػػكؿ ىػػػذه الوحػػػدة قػػػاع ىػػػذه الطبقػػػة ومكوناتيػػػا -أ
 (9)ـ( .25-23الكمس الدولومايتي ، كذلؾ يوجد في ىذه الوحدة مياه عذبو ويتراوح سمكيا ما بيف )

وحدة شاوية : تتشكؿ ىذه الوحدة ضخريا مف احجار الكمس ذات التبمور المعاد مع تغيػر جوانبيػا  -ب
  ـ(.44-23ضمف تكويناتيا الصخرية ويتراوح سمكيا ما بيف )

بارباؾ )أرضمة( : يتألؼ مف جزئيف االوؿ متدرج مف خفيؼ الػى سػميؾ مػف حيػث التطبيػؽ وحدة  -ج
الصػػخري وىػػو الجػػزء االسػػفؿ ويسػػمى بمقطػػع )أرضػػمة( ويغمػػب عمػػى تكوينيػػا الصػػخري حجػػر الكمػػس 
ويكوف ذات صالبة متوسطة وىو مكتؿ التركيب وايضػا فيػو حجػر الػدولومايتي ، امػا الجػزء الثػاني ىػو 

ويتشكؿ مف احجار كمسية ذات صالبة متوسطة مع نسػب محػدودة مػف احجػار الكمػس  مقطع )بارباؾ(
الطباشػػيرية الطفػػؿ وتتكػػوف مػػف طبقػػات رقيقػػة وىػػو يؤلػػؼ الجػػزء االعمػػى مػػف ىػػذه الوحػػدة ويتػػراوح سػػمؾ 

 (13)ـ(.43-35ىذه الوحدة ما بيف )
 ( : Upper Member – Upper Eoeceehالعضو االعمى )االيوسيف االعمى( ) -2

تتحدد ىذه الطبقة ضمف موقع رئيس في منطقة الدراسة وىي الجانب االيمف مف نير الفرات      
كـ( ، وكذلؾ توجد ضمف 23في منطقة الدراسة والمتمثؿ في جنوب ناحية الشنافية بمسافة )
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مواقع مشتتة في الجزء الجنوبي مف وحدة الحويمي القريب مف ىذه المنطقة ، ويطمؽ عمى ىذه 
 (11)سـ طبقة )الغنيمي( ، واغمب تركيبيا ىو حجر الكمس دولومايتي ناعـ التبمور.الطبقة ا

 ( :Euphrates Formtionالفرات )المايوسين االسفل( ) ثانيا : تكوين
المستقر السيما باتجاه الجنوبي والجنوب  يشمؿ ىذا التكويف امتدادات واسعة لمجزء القاري     

ىذه االمتدادات الى داخؿ السيؿ الرسوبي وتمثؿ امتدادات غير الغربي مف نير الفرات اذ تدخؿ 
جنوبي  –اي انيا امتدادات تحت سطحية ، ويكوف اتجاه ىذا التكويف شمالي غربي ( 12)منكشفة .

كـ( الى اف يظير في احد التواءات شط 7شرقي وتكوف بدايتو مف بحيرة ساوه ويمتد جنوبيا الى )
متدرجة مف ( 13)ػ )عكمو( ويتمثؿ ىذا التكويف بثالث تكوينات العطشاف ال سيما في التواء ال

 : الطبقات السفمى وىي

 التكويف السفمي :  -1
ـ( 18-8ة ويتراوح سمكيا ما بيف )يبرشيا القاعدالتتكوف صخور ىذه الوحدة مف صخور      

 (14).التبمور وتكوف كتمية ذات احجاـ كبيرة متكررة وتكوف صخوره صمصالية جيرية 

 التكويف االوسط :  -2
يتكوف مف احجار الجير الغنية بالمتحجرات والحجر الطيني ويتراوح السمؾ ليذا التكويف بيف      

 ( 15)ـ( .13-16)
 التكويف العموي :  -3

يتكوف مف طبقات رقيقة ال سيما في مستواىا االدنى وطبقات متكتمة عند المستوى االوسط      
ة المائمة في لونيا الى االحمرار واالحجار الكمسية واحجار الصواف ليا وتؤلؼ االحجار الطيني

اغمب صخورىا وتمتاز ىذه التكوينات بأنيا تعرضت الى تجوية في تكويناتيا الصخرية ، وتظير 
تكوينات ىذه الطبقة في منطقة الدراسة في منطقة الصحراء جنوبا وتتالشى شماال نتيجة ليذه 

 (16)التجوية .

 ( : Quaternavy – Depositsسب العصر الرباعي )ثالثا : روا
 تتكوف ىذه الترسبات مف ترسبات حديثة تعود الى عصر الباليوستوسيف و اليولوسيف     

وتغطي ترسبات ىذا العصر معظـ االمتداد المكاني لجانبي نير الفرات وتفرعاتو وتكوف عمى 
اتصاؿ مع خط الترسبات التي تعود الى العصر الثالثي . وعمى اساس ذلؾ فقد تباينت اسس 

 ( 17)نشأتيا جيولوجيا وعمى النحو االتي :
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سابات مف اقدـ ارسابات العصر ىولوسيف( : تعد ىذه االر -رواسب الجبكريت )باليستوسيف -1
الرباعي وتمتد محاذية لمجرى شط العطشاف غربا وبعض جوانب بحيرة ساوة وىي المسؤولة عف 

  تشكيؿ الحافات الممحية ليا .
( : تتواجد ىذه Shallow Vallyes Deppw -رواسب البحيرات الخمفية )ىولوسيف -2

ياتيا وىي تصؿ الى مجرى شط الخسؼ الترسبات بشكؿ امتدادات في بطوف الودياف وفي نيا
وشط العطشاف اذ تتشكؿ مف الرواسب الناعمة والخشنة كالحصى والقطع الصخرية ومواد غرينية 
وطينية مع الحصى ذات االحجاـ الدقيقة بحسب نوع الصخور التي اشتقت منيا وعمى اختالؼ 

 (18)الودياف كوادي المياري وشناف .

( : تكونت ىذه الرواسب نتيجة ارتفاع Sabkho Deposits -رواسب السبخات )ىولوسيف -3
درجة الحرارة العالية التي كانت سببا في عمميات التبخر الشديدة لممياه الجوفية القريبة مف سطح 
االرض واغمب مكوناتيا مف الرمؿ والجبس وطبقات ممحية متفسخة ومكسرة وقد تكوف ىذه 

ويتركز ( 19)التي تأثرت برواسب الماء واليواء .الطبقات بحاالت معقدة مف ناحية الترسيب 
 تواجدىا في جنوب غرب  نير الفرات لفرعيو السبؿ و العطشاف . 

( : ظيرت ىذه الترسبات Flood Plain Depositsترسبات السيؿ الفيضي )ىولوسيف( ) -4
 عمى جانبي نير الفرات في االراضي التي تعرضت لعمميات الغمر التي غطتيا الفيضانات

فضال عف عممية التعرية المائية عمى ( 23)المستمرة لنير الفرات ضمف االراضي المجاورة ليا .
جوانب التالؿ والمرتفعات لغزارة التساقط المطري خالؿ فترة العصر الرباعي مما ادى الى ثقؿ 

اذية وترسيبيا وتجميعيا بكميات كبيرة في المنطقة المح( 21)الفتات الصخري والرماؿ ذات الغريف
لمجرى النير ، وكانت عامال ميما في تطور المنعطفات النيرية في منطقة الدراسة ، ويصؿ 

ـ( ، ويغمب الطيف والغريف عمى تكويف انواع ىذه 15-12سمؾ ىذه الترسبات ما بيف )
 الترسبات.

( : يرجع نشوء ىذه الترسبات الى عصر Aealian Depositsالكثباف الرممية )ىولوسيف( ) -5
اليولوسيف وما تشكمو مف مظاىر جيمورفولوجية متباينة بعضيا يكوف كالكثباف الرممية )البرخاف( 
والتي تكوف مكوناتيا في الغالب مف حبيبات الرماؿ والبعض االخر التي عممت الرياح عمى 

وتتميز ىذه الترسبات بوجود رواسب رممية عمى شكؿ ( 22)ترسيبيا وتجمعيا عمى اكتاؼ االنيار.
ـ( مكونو مف تراكيب رممية مخموطة مع بعضيا 3واح وىي طبقات رقيقة يصؿ سمكيا الى )ال

 (23)البعض ، ويكوف االتجاه العاـ ليا شمالي غربي وذلؾ مف خالؿ اتجاه الكثباف.
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 االنحدار :  -2
تشغؿ المنطقة المشمولة بالدراسة جزءا كبيرا مف السيؿ الرسوبي الذي يتميز بقمة التبايف 

رافي فضال عف امتدادىا مع حافات اليضبة الغربية . لذلؾ يؤثر السطح في طبيعة الطبوغ
اذ يظير التجاه االنحدار دور كبير في بناء ( 24)النشاط الييدرولوجي لمجرى النير بشكؿ عاـ 

السيؿ الرسوبي عموما وتطوير وايجاد اشكاؿ ارضية لـ تكف موجودة في المنطقة ىذا مف جانب 
و دور كبير في تحديد سرعة الجرياف المائي وشكؿ المجرى وانعطافاتو ونوعية ومف جانب اخر ل

وقد تـ تحديد اتجاه االنحدار في المنطقة مف خالؿ استخداـ ( 25)المفتات وقدرتيا عمى الحركة 
ـ( وقد تـ اختيار مواقع الدراسة بمواقع منتخبة بيف 1)( 26)( وبفترة كنتورية تصؿ الى4خريطة )

( 27)(Millerف متتالييف وىي تمثؿ المسافة االفقية مف خالؿ استخداـ طريقة العالـ )خطي كنتوريي

 والتي تمثمت بما يمي :
 الفاصؿ الرأسي )ـ(                      

 ظؿ زاوية االنحدار= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المسافة االفقية )أ(                       

      
ـ( . يتـ الحصوؿ عمى 6يعبر الفاصؿ الرئيس عف التبايف في خطوط الكنتور وعددىا )     

زوايا االنحدار عف طريؽ استخراج معكوس ظؿ الزاوية .مما جعؿ منطقة الدراسة تبدأ عند خط 
  (.2طة )( جنوبا . خري12( وتنتيي بخط كنتور )17كنتور )

درجة( ، فضال 2-3,2يقع بيف )( 28)ومف خالؿ الطريقة السابقة اظيرت اف انحدار المنطقة      
عف وقوع الجزء االكبر مف منطقة الدراسة ضمف انحدار اقؿ مف واحد . وىذا يدؿ عمى قمة 

 االنحدار في المنطقة .

اذ يقع ضمف ىذا االنحدار وىو االقؿ مف واحد مجرى نير الفرات وفرعيو الرئيسييف مما      
يؤدي الى بطء جرياف النير وتأثره بظاىره استواء السطح ويصبح مجرى النير يميؿ الى النحت 
الجانبي اكثر مف النحت الرأسي وعدـ القدرة عمى حمؿ الرواسب والذي يؤدي الى زيادة عدد 

 .فات في مجرى النير وتفرعاتوالمنعط
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 (2خريطة )
   خطوط االرتفاع المتساوية ضمف منطقة الدراسة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : الباحث اعتمادا عمى :
( ، اعتمادا عمى المؤسسة العامة لممسح الجيولوجي والتعديني ، Arc Map 10.3باستعماؿ برنامج ) -1

 . 1992( ، بغداد ، 253333:1، بمقياس )NH-38-2الخريطة الجيولوجية لمربع النجؼ ، 
       .1953( ، بغداد ، 23333:1الييئة العامة لممساحة )خرائط الكادسترو( بمقياس ) -2
 المناخ :   -3

يعد المناخ بعناصره المناخية المختمفة عامؿ مؤثر في اي منطقة او اقميـ . اذ يختمؼ تأثير      
عناصر المناخ في ىيدرولوجية النير وما يتركو ىذا النير مف اثار وبنسب متفاوتة بحسب 
طبيعة اشكاؿ سطح االرض . فضال عف تأثير العناصر المناخية جميعا بالعمميات 

ومف اىـ تمؾ العناصر ىو ( 29)التي يقـو بيا النير مثؿ عممية التعرية والترسيب .الجيمورفولوجية 
( ساعة/ يوـ والنظرية 8,2االشعاع الشمسي الذي بمغت فيو معدؿ ساعات السطوع الفعمية )

( وبدرجة حرارة تميزت بالتذبذب في المنطقة اذ بمغ 2318-1988( ساعة/ يوـ لممدة )12,1)
ـ( . في حيف كانت االمطار متذبذبة ◦33,9( اما العظمى )◦18,6لصغرى )معدؿ درجة الحرارة ا

( ممـ اما الرياح في 13,7في المنطقة لوقوعيا ضمف االقميـ الجاؼ اذ بمغ معدليا السنوي )
%( ، اما الرطوبة فيي تبدأ مف شير ايموؿ الى 36المنطقة فيي شمالية غربية وبنسبة تكرار )

 %( .44,7الشتاء فيبمغ المعدؿ السنوي )اف تصؿ ذروتيا في اشير 
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 التربة : -4
تعرؼ التربة عمى انيا مزيج مف المواد المعدنية والعضوية وتنتج عف تفتت الصخور وتحمؿ      

لذا اتصفت ترب منطقة الدراسة بكونيا جزء ( 33)معادنيا بفعؿ المناخ واالحياء النباتية والحيوانية 
 (31)شكمت جراء الفيضانات لنير الفرات عبر حقب زمنية طويمةمف ترب السيؿ الرسوبي التي ت

وىي ترب منقولة فضال عف االرسابات التي جمبتيا الرياح مف خارج المنطقة مما جعؿ ترب 
 المنطقة تميزت بالطباقية ومف اىـ انواع الترب في المنطقة ىي :

 (.River Levees Soilترب اكتاؼ االنيار ) -1
 (.River Dasins Soilيار )تربة احواض االن -2
 ( .Sand Duue Soilترب الكثباف الرممية ) -3
 ( .Marshes Soilترب االىوار المغمورة بالغريف ) -4
 ( .Mixed Gxpsi Ferous Desert Soilترب صحراوية جبسية مختمطة ) -5
 النبات الطبيعي :  -5

يمثؿ النبات الطبيعي عامؿ ميـ في تشكيؿ المنظومة البيئية . فضال عف تأثيره في النشاط      
اذ تعمؿ النباتات عمى تقميؿ  (32)الييدرولوجي لممجرى وتشكؿ بعض المظاىر الجيمورفولوجية

سرعة الجرياف لممياه في المجرى . كذلؾ ليا دور فعاؿ في الحفاظ عمى ضفاؼ االنيار مف 
الحت واالنجراؼ لتثبيتيا ليذه الضفاؼ عف طريؽ جذورىا التي تزيد مف تماسؾ التربة عممية 

نباتات  -2-نباتات ضفاؼ االنيار  -1ومف اىـ النباتات السائدة في منطقة الدراسة ىي )
النباتات  -5-نباتات صحراوية  -4-نباتات السيؿ الرسوبي  -3-االىوار والمنخفضات 

 المائية( .
 ص التصريت النهري )شط السبل( :ثانيا : خصائ

يعرؼ التصريؼ المائي ىو كمية المياه المارة عبر وحدة المساحة المقطعية في اي مكاف      
 (33)مف المجرى النيري وخالؿ فترة زمنية محددة وتقاس عادة بوحدات المتر المكعب لكؿ ثانية

يا مف الدراسات الييدرولوجية لذا تعد دراسة خصائص التصريؼ الشيري والفصمي والسنوي وتباين
الميمة لما ليا مف اثر عمى مجرى النير خالؿ عممية النحت والترسيب وبالتالي تتشكؿ بعض 

( اف تتابع 1المظاىر في مجرى النير مثؿ المنعطفات . تبعا ليذا فقد لوحظ مف خالؿ الجدوؿ )
( 2319_2333مدة )السنوات الرطبة والجافة قد تكوف متباينة مف حيث نسب التصاريؼ لم

 وكاالتي :
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 ( 1)جدوؿ 
 التصريؼ الشيري لشط السبؿ 

 المعدل  ايلول اب تموز  حزيران  مايس نيسان اذار شباط  2ك 1ك 2ت 1ت السنة

2222 01,12 12,31 121,62 15,12 11,42 10,62 61,12 62,62 122,21 14,12 13,32 56,42 01,12 

2221 04,12 13,62 12,12 64,64 11,52 01,61 10,12 61,51 122,15 126,61 11,54 15,51 06,21 

2222 62,26 61,11 50,51 61,10 04,22 02,11 15,16 61,62 52,42 51,62 63,01 62,14 65,30 

2223 05,12 14,11 11,22 65,42 12,12 02,05 12,32 60,35 122,61 125,52 122,51 13,42 05,01 

2224 50,62 62,11 51,62 62,03 05,12 02,35 16,42 43,12 53,12 51,12 122,21 62,12 61,25 

2225 02,11 12,62 122,02 14,12 11,52 11,12 60,62 61,21 00,22 00,02 12,12 51,12 02,24 

2226 02,21 11,12 122,31 14,16 10,52 10,12 60,12 61,15 121,22 12,16 12,11 56,12 01,11 

2221 01,11 15,10 11,11 63,12 11,25 01,14 11,32 60,11 11,12 121,12 11,02 12,51 06,45 

2220 62,21 62,12 62,15 61,02 01,32 01,32 12,42 43,32 41,12 51,12 62,21 51,64 62,61 

2221 01,41 11,35 00,62 13,35 10,02 11,12 11,42 62,34 122,12 01,62 11,02 55,21 02,10 

2212 51,12 63,26 51,12 61,32 06,05 01,01 13,56 42,41 52,56 50,62 61,12 51,45 62,50 

2211 05,62 14,21 12,22 64,42 13,62 02,05 16,42 60,22 122,02 120,32 122,21 12,52 06,42 

2212 61,02 64,12 62,21 61,46 00,12 02,61 13,32 44,52 52,21 50,11 61,12 54,52 63,06 

2213 02,32 12,12 10,12 14,31 13,32 02,52 61,22 61,45 122,42 00,62 12,11 53,12 02,16 

2214 62,54 65,51 61,01 62,64 01,12 02,62 14,01 43,12 51,51 51,62 62,12 52,12 63,64 

2215 04,11 12,13 00,22 61,42 12,02 02,05 10,32 61,30 121,23 126,10 10,34 01,12 04,03 

2216 16,11 121,45 122,22 125,42 12,56 14,63 06,01 11,41 122,02 114,02 122,16 121,12 122 

2211 01,21 11,61 122,11 13,16 12,21 01,50 60 62,42 123,42 01,24 13,21 51,10 05,05 

2210 61,64 64,40 62,52 51,60 00,02 03,11 15,01 44,45 52,14 50,15 63,21 51,10 63,15 

2211 05,12 13,11 01,12 62,52 11,21 02,16 11,33 61,30 122,21 121,10 11,24 12,25 05,63 

 11,61 60,16 06,42 05,04 03,35 50,13 14,22 01,05 11,25 61,11 04 02,11 16,14 المعدل 

 ( .2318-2317بيانات المركز الوطني لمموارد المائية ، بيانات غير منشورة )المصدر : الباحث اعتمادا عمى 
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/ثا( 3ـ133( وىي تمثؿ سنة رطبة الى )2316اذ بمغ معدؿ التصريؼ في شط السبؿ في سنة )     
( تمثؿ سنة جافة 2313( وىي تميزت بارتفاع التصريؼ في حيف اف سنة )2319-2333لمفترة )

/ثا( وىو يمثؿ أوطئ تصريؼ لتمؾ الفترة وبفارؽ 3ـ62,58التي يصؿ فييا التصريؼ الى معدؿ )
( 2313/ثا( اما لعاـ )3ـ1,28( )2316ثا( في حيف اف معامؿ متوسط التصريؼ لسنة )/3ـ37,42)
( تميزت بانيا سنوات رطبة وصؿ معدؿ تصريؼ 2331-2333/ثا( . اما بالنسبة لعاـ )3ـ3,83)
( فيي سنة جافة بمغ فييا معدؿ التصريؼ 2332/ثا( عمى الترتيب اما سنة )3ـ 81,93-86,1)
لتر/ثا/كـ( ثـ عقبتيا فترة رطبة امتدت مف  3,84متوسط التصريؼ بمغ ) /ثا( وبمعامؿ3ـ65,38)
/ثا( وبمعامؿ متوسط 3ـ67,35( بمعدؿ تصريؼ قدره )2334( تخممتيا سنة جافة )2333-2337)
/ثا( 3ـ 85,89( )2337-2336-2335-2333لتر/ثا( في حيف بمغ معدؿ التصريؼ لعاـ )3,86)
/ثا( عمى الترتيب في حيف تميزت الفترة الممتدة مف 3ـ 86,45/ثا( )3ـ 81,19/ثا( )3ـ 83,24)
فبمغ معدؿ التصريؼ لعاـ  ( بتعاقب السنوات بيف جافة واخرى رطبة عمى الترتيب .2338-2314)
( وىي سنة جافة ، اما سنة 2لتر/ثا/كـ3,83/ثا( وبمعامؿ تصريؼ بمغ )3ـ62,61( )2338)
( ، كذلؾ 2لتر/ثا/كـ1,33بنموذج تصريؼ قدره )/ثا( و 3ـ83,18( رطبة بمعدؿ تصريؼ بمغ )2339)

/ثا( وبنموذج 3ـ62,58( وىي سنة جافة التي بمغ فييا ادنى مستوى تصريؼ )2313عقبتيا سنة )
 .2(لتر/ثا/كـ3,83متوسط التصريؼ قدرة )

/ثا( و بمعامؿ متوسط التصريؼ قدرة 3ـ86,43( بمغ فيو معدؿ التصريؼ )2311اما عاـ )     
( 3ـ63,86( جافة وبمعدؿ تصريؼ بمغ )2312( وىي سنة رطبة ، ثـ عقبتيا سنة )2كـلتر/ثا/1,11)

( وىما رطبة وجافة عمى 2314-2313لتر/ثا/كـ( . ثـ عقبتيا سنتي )3,82وبنموذج تصريؼ )
/ثا وبمعاكؿ نموذج متوسط 3( ـ63,64( )83,76التوالي اذ بمغ معدؿ التصريؼ لكؿ منيما )

 ( لتر/ثا/كـ عمى التوالي .3,81)( 1,33التصريؼ بمغ قدرة )
( باعتبارىا سنة رطبة اذ بمغ معدؿ التصريؼ 2317-2316-2315في حيف تميزت سنة )     

لتر/ثا/كـ( بعد ذلؾ سنة 1,39/ثا( وبمعامؿ نموذج التصريؼ بمغ )3ـ84,83( قدرة )2315لسنة )
دة الزمنية مف ـ( وىو اعمى معدؿ عمى مستوى الم133( بمغ فييا معدؿ التصريؼ )2316)
 (. 1,28( وبمعامؿ نموذج متوسط التصريؼ )2333-2319)

( اذ بمغ 2319( وىي جافة ثـ سنة رطبة )2318( فيو رطبة ثـ عقبتيا سنة )2317اما سنة )     
لتر/ثا/كـ( في حيف 1,13/ثا( . وبمعامؿ تصريؼ )3ـ85,85( )2317معدؿ التصريؼ لسنة )

/ثا( وبمعامؿ نموذج التصريؼ قدرة 3ـ63,75بمغ )( بتصريؼ منخفض 2318انفردت سنة )
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/ثا( وبمعامؿ نموذج التصريؼ 3ـ85,83( بمعدؿ تصريؼ )2319لتر/ثا/كـ( . تمتيا سنة )3,82)
 لتر/ثا/كـ( وىي سنة رطبة .1,39بمغ )

 ( 2جدوؿ )
 نموذج معامؿ متوسط التصريؼ لجميع السنوات لشط السبؿ

 السنة
نموذج 

التصريؼ 
 لتر/ثا/كـ

 السنة
نموذج 

التصريؼ 
 لتر/ثا/كـ

 السنة
نموذج 

التصريؼ 
 لتر/ثا/كـ

 السنة
نموذج 

التصريؼ 
 لتر/ثا/كـ

2333 1,35 2331 1,13 2332 3,84 2333 1,13 
2334 3,86 2335 1,33 2336 1,34 2337 1,11 
2338 3,83 2339 1,33 2313 3,83 2311 1,11 
2312 3,82 2313 1,33 2314 3,81 2315 1,39 
2316 1,28 2317 1,13 2318 3,82 2319 1,39 

  (.13بيانات جدوؿ )المصدر : الباحث اعتمادا عمى       
 خصائص التصريت الفصمي :  -2

تعد دراسة خصائص التصريؼ الفصمي ذات اىمية كبيرة لتحديد طبيعة التصريؼ المائي      
( ومدى تبايف ىذا التصريؼ لكؿ فصؿ لمجرى شط السبؿ كما 1لشط السبؿ في منطقة الدراسة )

 ( .3مبيف في الجدوؿ )
 ( 3جدوؿ )

 االيراد المائي السنوي لشط السبؿ 

 السنة
االيراد 
 المائي 

 السنة
يراد اال

 المائي 
 السنة

االيراد 
 المائي 

 السنة
االيراد 
 المائي 

2333 2,58 2331 2,71 2332 2,36 2333 2,733 

2334 2,11 2335 2,53 2336 2,56 2337 2,72 

2338 1,97 2339 2,52 2313 1,97 2311 2,72 

2312 2,31 2313 2,54 2314 2,33 2315 2,67 

2316 3,15 2317 2,733 2318 2,31 2319 2,73 

 (.13المصدر : الباحث اعتمادا عمى بيانات جدوؿ )     
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 خصائص التصريت الشهري :  -3
تتمثؿ دراسة النظاـ الشيري لمجرياف اىمية في تحديد كمية التصريؼ المائي في مجرى نير      

( اف ىناؾ تبايف في نسب الجرياف فسجؿ اعمى 4الفرات )شط السبؿ( فيتضح مف خالؿ جدوؿ )
( كمعدؿ عاـ في شير تموز 2337-2333نسبة جرياف شيري في شط السبؿ لمفترة )

%( 29,81( لتصؿ الى )2311ت نسبة الجرياف في السنة الرطبة )%( في حيف ارتفع29,74)
( بمغت نسبة الجرياف اعمى مستوى ليا في 2314في اشير الصيؼ . اما في السنة الجافة )

 %( فضال عف السنوات االخرى كما مبيف في الجدوؿ . 27,54اشير الشتاء لتصؿ )
 ( 4جدوؿ )

 حساب نسبة الجرياف السنوي لشط السبؿ 
 اشير الخريؼ اشير الصيؼ  اشير الربيع اشير الشتاء  ةالسن
2000 25,85 21,45 29,44 23,24 
2001 21,95 22,35 29,64 26,45 
2002 25,98 28,19 22,15 23,44 
2003 22,24 21,49 29,74 26,51 
2004 25,54 24,93 26,72 22,83 
2005 26,48 21,75 27,82 23,93 
2006 25,96 21,42 28,95 23,64 
2007 21,73 22,33 29,61 26,68 
2008 27,85 26,22 22,73 23,23 
2009 25,32 21,77 29,25 23,67 
2010 27,71 26,34 22,75 23,19 
2011 22,31 21,93 29,81 26,24 
2012 27,69 26,16 22,58 23,64 
2013 25,41 21,97 29,22 23,39 
2014 27,54 26,34 22,68 23,43 
2015 21,65 22,15 33,37 26,12 
2016 26,51 21,39 26,31 25,94 
2017 24,17 23,38 27,71 21,72 
2018 27,58 26,58 22,66 23,17 
2019 21,66 22,55 26,97 26,13 

 ( .13بيانات جدوؿ )المصدر : الباحث اعتمادا عمى         
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 :المنعطفات النهرية في منطقة الدراسة  ثالثا :
المنعطفات وىي تقوسات تتكوف في مجرى النير تبعا لممراحؿ التي يمر بيا النير وىي      

عادة تكوف عمى نطاؽ واسع عندما يكوف النير في مرحمة الشيخوخة اذ تتكوف االلتواءات 
والمنعطفات عندما تنخفض سرعة الجرياف النيري الى درجة كبيرة بفعؿ االنحدار البسيط فيتحوؿ 

ييدرولوجي لمنير مف عممية الحت العمودي الى الحت الجانبي ىذا ما جعؿ العوارض النشاط ال
اذ اف االلية التي تتطور  ( 34)في مجرى النير مف نباتات وصخور الى اخرة تؤثر في جريانو .

بيا ىذه االلتواءات والمنعطفات ىي عندما يقوـ النير بعممية الحت او التعرية في الجوانب 
مجرى وبصورة مستمرة في حيف يحدث العكس في الجوانب المحدبة في عممية المقعرة مف ال

الترسيب ويعود ذلؾ الى الحركة الدورانية لتيار الماء اذ يندفع تيار المد الرئيس في المجرى نحو 
الجوانب المقعرة يصطدـ بيا وفي نفس الوقت يتجو تيار مائي رجعي يكوف اتجاىو نحو االسفؿ 

كمية مف الرواسب التي تـ تعريتيا مف الجوانب المقعرة ليرسبيا في  وىو بطيء يحمؿ معو
ومف خالؿ دراسة االنعطفات وااللتواءات في منطقة الدراسة تبيف اف اىـ ( 35)الجوانب المحدبة .

كـ( وعدد 64الخصائص المورفومترية لمنعطفات والتواءات شط السبؿ والذي يبمغ طولو )
 .( 18منعطفاتو )

مجرى نير الفرات )شط السبؿ( في االلتواءات والمنعطفات فيو يتراوح ما بيف  تبايف طوؿ -1
ـ( في التواء اؿ حويش ، في حيف سجؿ 1256,8ـ( في منعطؼ قرية الفطور و )6843,7)

ـ( اما باقي المنعطفات تراوحت اطواؿ المجاري فييا بيف 4497,7منعطؼ اؿ سميـ طوؿ مجراه )
 ىذه القيـ في شط السبؿ. 

ميزت موجات االنعطاؼ لاللتواءات والمنعطفات في شط السبؿ باختالفيا مف حيث الكبر ت -2
ـ( في حيف سجؿ 3441اذ يالحظ اكبر موجة انعطاؼ في شط السبؿ لمنعطؼ الفطور بمغت )

 ـ( .946التواء اؿ حويش اقؿ موجة انعطاؼ بمغت )
المنعطفات وااللتواءات اذ  معدؿ قيمة المجرى لممنعطفات تزداد مع زيادة طوؿ المجرى في -3

ـ( ، وىذا ما يوضح اف ىنالؾ عالقة طردية 761يالحظ اعمى مدى في التواء قرية البور بمغ )
 بيف قيمة المدى وطوؿ المجرى في المنعطؼ .
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 ( 5جدوؿ )
 ( 2323عرض مجرى االلتواءات والمنعطفات لخمسة مواقع في شط السبؿ عاـ )

 اسماء        
 والمنعطفاتااللتواءات 

 عرض المجرى لممنعطؼ
1 2 3 4 5 

 111,6 123,7 137,1 168,5 133,4 التواء قرية البوح 
 115,1 95,2 94 117,9 176 منعطف سلطان الصكر
 123,3 135 99,7 127,1 159,1 منعطف بني سالمة 

 145,4 112,1 147,8 92 121,9 التواء البسامية 
 134,6 165 132 119,8 139,1 منعطف ال سليم 

 113,4 132,8 91,7 134,6 165 منعطف قرية الفطور
 111,9 93,4 147,5 137,7 137 التواء ايشان الكط 

 142,7 118,3 123,8 118,9 158,6 منخفض الجمجمة الغربية
 63,58 126,7 139,85 93,42 118,27 التواء ام الجفيف
 133,66 48,59 67,54 86,69 71,99 التواء ال خماس
 99,5 122,8 113,6 92,8 95 التواء ال حويش
 98,3 137,5 143,2 81,9 122,1 التواء االعاجيب
 122,6 143,1 138,5 131,7 97 التواء البو حسنة
 84,68 58,99 88,84 72,69 112,33 التواء الكطعة 

 127,9 152,2 125,6 173,1 131,1 منعطف ناحية المجد
 98,3 75,98 67,6 51,23 63,12 التواء ال حمد 

 134,25 59,52 74,1 61,57 74,48 منعطف ال معيلي 
 87,33 63,43 72,92 134,25 59,54 التواء ال مهاوش 

 المصدر : الباحث اعتمادا عمى : 
 .2323الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الدراسة ، الييأة العامة لممساحة ،  -1
اعتمدت اسماء االلتواءات والمنعطفات لنير الفرات بفرعيو )شط السبؿ الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة : اذ  -2

والعطشاف( عمى االسماء المحمية والمستوطنات والتجمعات السكانية المتواجدة في مناطؽ ىذه االلتواءات والموثقة في 
 الخرائط الطبوغرافية .

( لقياس ابعاد المنعطفات Arc GIS( باستعماؿ برنامج )15المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة بدقة ) -3
  ( .2323وااللتواءات )
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تبايف نسب التعرج تبعا لتبايف طوؿ المجرى في االلتواء والمنعطؼ في شط السبؿ فيوجد  -4
( منيا منعطؼ سمطاف 1,3( و )1,1( منعطفات والتواءات تراوحت نسب تعرجيا بيف )5)

( في التواء قرية 1,2ومنعطؼ الجمجمة ، في حيف بمغت نسبة التعرج ) الصكر وايشاف الكط
 البوح والبسامية والبو حسنة .

اختالؼ عرض القناة بيف االلتواءات والمنعطفات بسبب ما يتركو النشاط الييدرولوجي لمنير  -5
مف اثر تعرية وتآكؿ في ضفاؼ المجرى اذ سجؿ في منعطؼ المجد اكبر عرض لممجرى بمغ 

ـ( مع 176ـ( كذلؾ منعطؼ سمطاف الصكر بمغ العرض )142,8ـ( وبمعدؿ وصؿ )173,1)
 ـ( .116ـ( ، واقؿ عرض لممجرى في التواء االعاجيب بمغ معدلو )119معدؿ )

تبايف االلتواءات والمنعطفات في اتجاىاتيا كما موضح سابقا في تطورىا منيا ما ىو ذات  -6
 ي وجنوبي وجنوبي غربي وشرقي . اتجاه شمالي وشمالي شرقي وشمالي غرب

( اف ىنالؾ تبايف في قيـ معيار التناظر لاللتواءات 7اظيرت القياسات مف خالؿ جدوؿ ) -7
( التواء ومنعطؼ 9والمنعطفات في منطقة الدراسة لمطرؼ )س( والطرؼ )ص( فقد تبيف اف )

المة واـ جفيؼ ( وىي منعطؼ بني س64-61في شط السبؿ متناظر تراوحت قيـ التناظر بيف )
( كما 9واؿ حويش واؿ مياوش واؿ معيمي . اما االلتواءات والمنعطفات غير المتناظرة فعددىا )

 مذكور في الجدوؿ . 
 (6جدوؿ )

 (2323الخصائص المورفومترية لاللتواءات والمنعطفات في شط السبؿ )

 اسماء
 االلتواءات والمنعطفات

طوؿ موجة 
 ـ االنعطاؼ

 طوؿ المجرى
 ـ المنعطؼفي 

 نسبة التعرج ـ المدى
معدؿ عرض المجرى في 

 المنعطؼ  ـ
اتجاه تقعر 

 المنعطؼ

 شرقي  121,66 1,2 761 2842,5 2236,9 التواء قرية البوح 

 شمالي 119,64 1,1 447,2 1873,5 1621,4 منعطف سلطان الصكر

 جنوبي غربي 128,24 1,4 1139,7 3241,5 2232,3 منعطف بني سالمة 

 شمالي شرقي 123,84 1,2 586,2 2213,6 1785,8 التواء البسامية 

 جنوبي شرقي  126,1 1,3 1322,9 4497,7 3412,3 منعطف ال سليم 

 شمالي غربي  121,5 1,9 2283,8 6843,7 3441,2 منعطف قرية الفطور

 شرقي 118,9 1,1 733,3 2873,6 2434,4 التواء ايشان الكط 
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 جنوبي شرقي 132,46 1,1 589,9 2524,4 2131,5 الغربيةمنخفض الجمجمة 
 جنوبي 131,7 1,5 495,49 1321 655,29 التواء ام الجفيف
 جنوبي 74,9 1,8 692,98 2333 1378 التواء ال خماس 
 شمالي  134,14 1,3 398,7 1256,8 946 التواء ال حويش
 شرقي 116 1,5 679,1 1789 114,3 التواء االعاجيب
 شمالي شرقي 125,98 1,2 499,4 2118,9 1751,2 التواء البو حسنة
 جنوبي غربي 83,5 1,1 433,54 1319 925,96 التواء الكطعة 

 شمالي شرقي 142,38 1,5 1354,5 3326,2 2333,6 منعطف ناحية المجد
 شمالي شرقي 71,2 1,3 358,26 1331 929,25 التواء ال حمد 

 شرقي 74,7 1,1 683,96 1363 965,84 منعطف ال معيلي 
 غربي 75,25 1,9 933,31 2393 1397 التواء ال مهاوش 

 المصدر : الباحث اعتمادا عمى :
 (.2321،1968( ، )15، بدقة ) 8 –( Land satالمرئية الفضائية لمقمر الصناعي الند سات ) -
 ( .Arc Map 10.3برنامج ) -

 ( 7جدوؿ )
  (2323لاللتواءات والمنعطفات النيرية لشط السبؿ عاـ )قيمة معيار التناظر  

 االلتواء او 
 المنعطؼ 

 قيمة معيار الطرؼ )س(
التناظر 

 لمطرؼ)س(

 قيمة معيار  الطرؼ )ص(
 التناظر 

 لمطرؼ)ص(

 درجة 
 التناظر 
 لمطرفيف

 طوؿ الجزء 
 أ )ـ(

 طوؿ الجزء
 ب )ـ(  

 طوؿ الجزء 
 أ )ـ(

 طوؿ الجزء
 ب )ـ(  

 غير متناظر  51 538 571 46 649 559 التواء قرية البوح 

 متناظر 36 815 474 48 923 885 منعطف سلطان الصكر

 متناظر 53 653 753 56 684 871 منعطف بني سالمة 

 غير متناظر  49 533 517 47 1333,9 916 التواء البسامية 

 متناظر  55 833 1333,9 49 1333,5 1333 منعطف ال سليم 

 غير متناظر  53 1333,49 1333,87 52 933,1 1333,62 منعطف قرية الفطور

 غير متناظر  59 683 1333,2 63 535 822,73 التواء ايشان الكط 

 غير متناظر 68 416 918 54 831 956 منخفض الجمجمة الغربية
 متناظر 63 271,19 423,46 53 259,68 266,27 التواء ام الجفيف
 متناظر  63 443,73 775,63 53 543,27 636,32 التواء ال خماس 
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 متناظر 54 296 353 54 288 339 التواء ال حويش
 غير متناظر  63 333 574 52 793 888 التواء االعاجيب
 متناظر  64 377 679 52 794 862 التواء البو حسنة
 متناظرغير  53 348,18 393,46 53 233,55 243,84 التواء الكطعة

 غير متناظر 41 1333 716 53 1333 1333,26 منعطف ناحية المجد
 غير متناظر   61 323 513,29 49 227,41 218,72 التواء ال حمد 
 متناظر 63 341,95 513,45 58 268,36 375 التواء المعيلي

 متناظر  48 922,19 876,22 56 465,46 615,23 التواء ال مهاوش 
 اعتمادا عمى :المصدر : الباحث 

 (.2321،1968( ، )15، بدقة ) 8 –( Land satالمرئية الفضائية لمقمر الصناعي الند سات ) -
 ( .Arc Map 10.3برنامج ) -
 االستنتاجات : -
استنتج مف خالؿ الدراسة اف ىنالؾ تبايف في كمية التصريؼ المائي السنوي والفصمي والشيري  -1

( اعمى تصريؼ اذ 2316الفرات )شط السبؿ( اذ سجمت سنة )( في نير 2319-2-2333لممدة )
( اف ليذا التبايف في 3ـ62( اقؿ تصريؼ اذ بمغ )2313( ، في حيف سجمت سنة )3ـ133بمغ )

 منعطفات وتباينيا مف مكاف ألخر.كميات التصريؼ المائي والحمولة النيرية اثر في استمرار تطور ال
ف السنوات اثر في تبايف الحمولة النيرية مما جعؿ المنعطفات اف تبايف كمية التصريؼ المائي بي -2

 في تطور مستمر ومتبايف مف مكاف الى اخر .
تميزت منطقة الدراسة بانتشار ظروؼ الجفاؼ لوقوعيا ضمف المناخ الحار مما تسبب بانخفاض  -3

لصخرية لضفاؼ معدالت التساقط المطري وارتفاع درجات الحرارة التي تعمؿ عمى تفتيت التراكيب ا
المجرى مف خالؿ التجوية الميكانيكية جنبا الى جنب مع التجوية الكيميائية مع تضافر العوامؿ 

 المناخية االخرى لتسيـ في تآكؿ وىدـ الضفاؼ لمنير وتطور المنعطفات. 
( 2,2تنشأ المنعطفات النيرية في االنيار ذات االنحدار المتدرج لذا تميزت منطقة الدراسة بمغ ) -4

مما جعؿ عامؿ االنحدار والتصريؼ المائي مرتبطا وذلؾ مف خالؿ قمة االنحدار الشديد مما يدفع 
النير الى الزحؼ عمى االراضي المجاورة السيما في مرحمة الشيخوخة فيبدأ المجرى المائي بالتعرج 

 والسيما في اقسامو الجنوبية مما يجعؿ طوؿ المجرى مضاعؼ لنير الفرات في فرعية .
يرتبط تكوف المنعطفات وااللتواءات في منطقة الدراسة بالعوامؿ الداخمية الجيولوجية وطبيعة  -5

سطح المنطقة مف تكوينات صخرية متباينة الصالبة اذ تميؿ المجاري المائية الى الكشؼ عف مناطؽ 
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لجنوبية الضعؼ الصخري فتشؽ خالليا مجارييا مما يدفع النير الى التعرج كما يحدث في االجزاء ا
لشطي السبؿ وبالتحديد عند دخوليا محافظة المثنى ويرجع سبب ذلؾ الى اقتراب نير الفرات مف 
الحافات المتقطعة لميضبة الغربية وىي منطقة انتقالية بيف مصبات االودية في اليضبة الغربية 

 والتكوينات االساسية لمسيؿ الرسوبي في المنطقة . 
 : والمراجع المصادر -
( ، 1:533333( المنشأة العامة لممساحة ، خارطة محافظتي القادسية والمثنى ، مقياس )1)

 بغداد . 
( اياد عمي سمماف الشمري ، جيومورفولوجية الجزر النيرية في نير دجمة بيف الدبوني وسدة 2)

 .14، ص 2338ابف رشد ، بغداد ،  –الكوت ، رسالة ماجستير )غ.ـ( ، كمية التربية 
مد سعيد ياسيف الغريري ، الخصائص الجيومورفولوجية لنير الفرات وفرعيو الرئيسييف العطشاف والسبؿ ( اح4)

دراسة في الجغرافية الطبيعية ، رسالة ماجستير )غ.ـ( ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ،  –بيف الشنافية والسماوه 
 . 11، ص 2333

لجزر النيرية في نير دجمة بيف الدبوني وسدة الكوت ، ( اياد عبد عمي سمماف الشمري ، جيومورفولوجية ا5)
 .14، ص 2338رسالة ماجستير )غ.ـ( ، كمية التربية )ابف رشد( ، جامعة بغداد ، 

( فاروؽ السري وجاسـ عمي جاسـ و سمير احمد عوض ، جيولوجيا الطبيعية والتاريخية ، وزارة التعميـ العالي 6)
 .297، ص 1985ابع جامعة الموصؿ ، والبحث العممي ، جامعة بغداد ، مط

( محمد دلؼ احمد الدليمي وفواز احمد الموسوي ، وادي نير الفرات في سوريا والعراؽ كمية اآلداب ، جامعة 7)
 .126، ص 2339العراؽ ، دار الفرقاف لمطباعة والنشر ،  –االنبار 

لنير الفرات وفرعيو الرئيسييف العطشاف و السبؿ  الخصائص الجيومورفولوجية( احمد سعيد ياسيف الغريري ، 8)
 .11بيف الشنافية والسماوة ، مصدر سابؽ ،ص، 
 .122مصدر سابؽ ، جيولوجية العراؽ ، ( عبداهلل السياب واخروف ، 9)
 .14( احمد سعيد ياسيف الغريري ، مصدر سابؽ ، ص13)
منطقتي القرنة والخضر ، اطروحة دكتوراه  سرحاف نعيـ طشطوش الخفاجي ، ىيدرولوجية نير الفرات بيف (11)

 .17،ص 2338)غ.ـ( ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
( مرتضى جبار عيسى ، ىايدروكيميائية وتموث رسوبيات نير الفرات جنوب سدة اليندية ، رسالة ماجستير 12)

 .5، ص 1995)غ.ـ( ، كمية العمـو ، 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 , 
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p.302.                               (14 ، فاروؽ العمري واخروف ، جيولوجية العراؽ ، مؤسسة دار الكتب )
 .122جامعة الموصؿ ، الموصؿ ، ص

(15) Mowa Faq A-Al-mnbalak , op cit , p.301.                                                
   
 .18( محمد حسيف محيسف المنصوري ، اطروحة دكتوراه ، مصدر سابؽ ، ص16)
 .16( احمد سعيد ياسيف الغريري ، مصدر سابؽ ، ص17)
( سرحاف طشطوش الخفاجي ، ىيدروجيوموفولوجية نير الفرات بيف منطقتي الخضر والقرنة ، اطروحة 18)

 .21، ص 2338 دكتوراه )غ.ـ( ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ،
)جي اـ -3-38-اف ايج  –( دريد بيجت ديكراف وعبد الحؽ ابراىيـ ميدي ، تقرير عف لوحة الناصرية 19)

، تعريب ندى عبد الكريـ محمد ، المنشأة العامة لممسح الجيولوجي والتعديف  1:25333( مقياس 33
 .8، ص 1993)جيوسرؼ( ، 

، دار الشموع الثقافية لمطباعة والنشر ، ليبيا ،  1مورفولوجية ، ط( محمد عياد مقيمي ، المخاطر الييدروجيو 23)
 .28، ص 2333

( انتصار قاسـ حسيف الموازني  ، الظروؼ الييدرولوجية والجيومورفولوجية العامة لألجزاء الشرقية مف 21)
 . 23-19، ص 2338محافظة ميساف ، رسالة ماجستير )غ.ـ( ، كمية التربية )ابف رشد( ، جامعة بغداد ، 

( خطاب عطا نعيـ الطائي ، مظاىر اشكاؿ سطح االرض لنير دجمة بيف شيخ سعد وعمي الغربي )دراسة 22)
 .8-7، ص 2337في جغرافية الطبيعة( ، رسالة ماجستير )غ.ـ( ، كمية التربية لمبنات ، جامعة بغداد ، 

ضية في مجاري انيار قضاء الحمزة حسيف حاتـ عمي الشبمي وعايد جاسـ حسيف الزاممي ، االشكاؿ االر ( 23)
 .315، ص 2318( ، 13( ، المجمد )45الشرقي ، مجمة الكمية االسالمية الجامعية ، العدد )

 .161، ص2332( محمد خميس الزوكة ، جغرافية المياه ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، 24)
الفرات بيف منطقتي الخضر والقرنة ،  ( سرحاف نعيـ طشطوش الخفاجي ، ىيدروجيومورفولوجية نير25)

 .41، ص 2338اطروحة دكتوراه )غ.ـ( ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
( اماؿ محمد صالح العاني ، توصيؼ وتصنيؼ سالسؿ الترب لوحدة كتوؼ االنيار وقنوات الري وسط 26)

ه )غ.ـ( ، كمية الزراعة ، جامعة السيؿ الرسوبي العراقي باستخداـ تطبيقات التصنيؼ العددي ، اطروحة دكتورا
 .16، ص 2336بغداد ، 

(27) A.Amiller , The Skin of the Earth , Studying Geomorpbology Methads and Go . 
ITd . Iondon , 1966, P44-46.                                                                       

 .45الخفاجي ، مصدر سابؽ ، ص ( سرحاف نعيـ طشطوش28)
، دار الضياء  1المناخ التطبيقي ، طعمـ ( عمي صاحب طالب الموسوي و عبد الحسيف مدفوف ابو رحيؿ ، 29)

 .133، ص 2311لمطباعة ، النجؼ ، 
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( محمد حسيف محيسف المنصوري ، النظاـ الييدرولوجي واثره في تكوف االشكاؿ االرضية 33)
ي الكفؿ والشنافية واستثمارتو ، اطروحة دكتوراه )غ.ـ( ، كمية اآلداب ، لنير الفرات بيف مدينت

 .38، ص 2314جامعة الكوفة ، 
( فاضؿ باقر الحسني ، تطور مناخ العراؽ عبر االزمنة الجيولوجية والعصور التاريخية ، 31)

 .   378، ص 1978( ، مطبعة العاني ، بغداد ، 13مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ، المجمد )
، دار 1( حسف رمضاف سالمة ، جغرافية االقاليـ الجافة في منظور جغرافي بيئي ، ط32)

 .133، ص2313نشر ، عماف ،المسيرة لم
(33) P.R.P.Buring , Soil and Soil Conditions in Iraq , opcit , p.148 
.o.p118. 

( عبد العزيز طريح شرؼ ، الجغرافية المناخية والنباتية مع التطبيؽ عمى مناخ افريقيا ومناخ 34)
 .191، ص 2333العالـ العربي ، دار المعرفة الجامعية لمطباعة والنشر ، 

، دار الفكر  1( عبد القادر عايد وغازي عبد الفتاح سيفتاني ، اساسيات عمـ االرض ، ط35)
 .135، ص 2312االردف ،  -لمطباعة والنشر والتوزيع ، عماف

( خمؼ حسيف فياض الدليمي ، وادي نير الفرات بيف ىيت والرمادي ) دراسة 36)
 .39جيمورفولوجية( ، ص

ميمي ، تبايف قوى الماء في مجرى نير الفرات اعمى واسفؿ سدة ( عماد صكباف فرحاف الت37)
اليندية واثرة في كتوؼ االنيار الطبيعية ، رسالة ماجستير )غ.ـ( ، كمية اآلداب ، بغداد ، 

 .5، ص 2333
 


