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  ( 2022 – 2013نعام الترريف المائي لذط الديهانية لممدة من)ل التحميل الهيدرولهجي  

 

 شراف إ                             ة الماجدتيربحث مدتل من اعداد طالب

 دمحم حدين المنرهري د   -م -أ                           حدنة سممان كاظم حدين     

 اآلداب / كمية  القادسيةجامعة           / قدم الجغرافية    اآلداب / كمية  القادسيةجامعة 

 

 المدتخمص

 – 2013التحميل الييجرولؾجي لشغام الترخيف السائي لذط الجيؾانية لمسجة ) الجراسة الحالية)تعج 
( جشؾبًا، 31°30'.0)( شسااًل و32°0'.0بيؽ دائختي عخض)والتي تقع  دراسة ىيجرولؾجية ( 2022
   ( غخبًا.44°30'.0(شخقًا و )45°0'.0خظي طؾل )وبيؽ 

إذ يتفخع مؽ ذنائب نيخ الحمة ويجخي في السجخى القجيؼ  ،شط الجيؾانية أحج فخوع نيخ الفخات جيع  
( داخل حجود كؼ121أطؾل مجخى مائي يسخ بسحافغة الجيؾانية ويبمغ طؾلة ) ىؾلشيخ الفخات. و 

الجغارة إلى حجود محافغة السثشى. ويبمغ ترخيفو السائي محافغة الجيؾانية مؽ بجاية ناعؼ صجر 
الجراسة. ويتخاوح عخض  مشظقة ضسؽ حجود (2كؼ  2059بحجود )وتبمغ مداحتو االروائية   /ثا(3م61)

 .(6الجيؾانية مجسؾعة مؽ الججاول االروائية الخئيدة ويبمغ عجدىا ) شطم( ويتفخع مؽ 50 -45الشيخ)
التراريف السائية العالية  الشغام الييجرولؾجي لذط الجيؾاني راسةتحميل ود وفي ىحا البحث تؼ

والؾاطئة فزال عؽ التراريف السائية الدشؾية والذيخية والفرمية والتي يسكؽ مؽ خالليا التعخف 
اضافة إلى تقجيخ الحسؾلة العالقة والقاعية  عمى الدشؾات )الخطبة والستؾسظة والجافة( لذط الجيؾانية.

  لخواسب شط الجيؾانية خالل مجة الجراسة.
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Abstract 

The current study (the hydrological analysis of the water drainage system of 
the Al-Diwaniyah Shatt for the period (2013-2022) is a hydrological study, 
which lies between latitudes (0.'0°32) in the north and (0.'30°31) in the south, 
and between longitudes (0. '0°45' east and (0.'30°44) west. 

  The Shatt al-Diwaniyah is one of the branches of the Euphrates River, as it 
branches off from the Nabees of the Hilla River and flows into the old course 
of the Euphrates River. It is the longest waterway that passes through Al-
Diwaniyah Governorate, and its length is (121 km) within the borders of Al-
Diwaniyah Governorate, from the beginning of the Nazim Sadr Al-Daghara to 
the borders of Al-Muthanna Governorate. Its water discharge is (61 m3/sec) 
and its irrigation area is about (2059 km2) within the boundaries of the study 
area. The width of the river ranges (45-50 m), and from Shatt al-Diwaniyah, 
a group of the main irrigation streams, numbering (6), branches off. 

In this research, the hydrological system of Shatt Al-Diwaniya was analyzed 
and studied, the high and low water flows, as well as the annual, monthly and 
seasonal water flows, through which it is possible to identify the years (wet, 
medium and dry) of the Al-Diwaniya Shatt. In addition to estimating the 
suspended and bottom loads of the Al-Diwaniyah Shatt sediments during the 
study period. 
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 لمقدمةا

الجيؾانية مؽ أىؼ مرادر السياه الدظحية في محافغة القادسية، لكؾنو اطؾل انيار  شطيعج    
ناحية بسشاطق ذات كثافة سكانية عالية ومشيا )  خوراإذ يختخق السحافغة مؽ الذسال م ،السحافغة

( ويعتسج عميو سكان السحافغة باالستخجامات وقزاء الحسدة  جيخمخكد السحافغة وناحية الدو الدشية 
 صشاعية كسعسل الشديج والسظاط. مشذأةالدراعية والسشدلية واالستخجامات الرشاعية واقيؼ عميو 

ويذكل الؾضع الييجرولؾجي لذط الجيؾانية اىسية كبيخة لحياة سكان مشظقة الجراسة كؾنو السرجر 
عل مشاخ جاف، لحا اصبح شط الجيؾانية وتفخعاتو محؾر الجراسة االساسي لمحرؾل عمى السياه في 

جل أالجيؾانية وذلػ مؽ  ذطدراسة االمتجاد الجغخافي الظبيعي ل بحثال ىحا في  يتؼو  ليحا البحث
وذلػ مؽ خالل تحميل ودراسة التراريف السائية  ذط الجيؾانيةالتعخف عمى الشغام الييجرولؾجي ل

العالية والؾاطئة فزال عؽ التراريف السائية الدشؾية والذيخية والفرمية والتي يسكؽ مؽ خالليا 
  ية.الجيؾان ذطلالتعخف عمى الدشؾات )الخطبة والستؾسظة والجافة( 

 ع منطقة الدراسة مهق: 1-1  

تستج مشظقة الجراسة ضسؽ الحجود السكانية لسجخى شط الجيؾانية السستج ضسؽ محافغة القادسية بظؾل   
كؼ( والحي يبجأ ضسؽ مشغؾمة صجر الجغارة إلى أن يتالشى عشج محافغة السثشى وتقع مشظقة  121)

( 45°0.'0( جشؾبا. وبيؽ خظي طؾل )31°30.'0و)( شساال. 32°0.'0الجراسة بيؽ دائختي عخض)
عبخ الؾحجات االدارية وىي ) الدشية ، ومخكد السحافغة  ذط( غخبا. ويستج ال44°30.'0شخقا. و)

 والدجيخ، والحسدة( 
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 ( مهقع منطقة الدراسة 1خريطة )                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 ( اعتسادا عمى :G.I.S( )10:5السرجر : الباحثة اعتسادا عمى. بخنامج ) 

 -2( 250000:1) ، الييأة العامة لمسداحة، بغجاد بسكياسسحافغة القادسيةالتقديسات االدارية ل خخيظة -1
 ( 1000000:1االدارية ، الييأة العامة لمسداحة، بغجاد ، بسكياس ) خخيظة العخاق

 :مذكمة الدراسة 2 -1
 تتمخص مذكمة البحث بسجسؾعة مؽ التداؤالت االتية:

كيف تتؾزع جغخافيا شبكة السؾارد السائية في مشظقة الجراسة؟ وما ىي الخرائص الكسية  -1
 الجيؾانية؟ شطلمترخيف السائي )الدشؾي والفرمي والذيخي( في 

- 2013العالية والؾاطئة لسياه شط الجيؾانية لمسجة ) السائية ما ىؾ واقع السعجالت الترخيفية -2
 ( عمى كسية االستيالك السائي ضسؽ مشظقة الجراسة؟2022
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اثخ في حجوث ىل أن النخفاض التراريف السائية  لذط الجيؾانية وخاصة في الدشؾات االخيخة  -3
 والرشاعي والدراعي ضسؽ مشظقة الجراسة؟  تغيخ في الؾاقع االروائي

 
 فرضية الدراسة: 3 -1

تختمف طبيعة االمتجاد الجغخافي لذبكة السؾارد السائية في مشظقة الجراسة تتؾزع شبكة السؾارد السائية  -1
تتبايؽ الخرائص الييجرولؾجية )الشؾعية والكسية( لسياه و  .خرائص الجغخافية الظبيعية والبذخيةلم تبعا
 .الجيؾانية مكانيًا وزمانيًا تبعًا لتبايؽ مرادرىاشط 

أن واقع السعجالت الترخيفية السائية لسياه شط الجيؾانية لو أثخ عمى واقع االستيالك السائي وخاصة  -2
 في الدشؾات االخيخة نتيجة لديادة الظمب عمى السياه,

أن النخفاض التراريف السائية لذط الجيؾانية وخاصة في الدشؾات االخيخة أثخ في تغيخ الؾاقع -3
 االروائي والدراعي والرشاعي ضسؽ مشظقة الجراسة. 

 :أهداف الدراسة 4 -1

  تحجيج كسية السعجالت الترخيفية السائية ) الدشؾية والذيخية والفرمية( لسياه شط الجيؾانية-1

التعخف عمى كسية التراريف السائية لذط الجيؾانية وتأثيخىا عمى كسية االستيالك السائي -2
 وانعكاس ذلػ عمى الؾاقع االروائي لسشظقة الجراسة.

تحجيج كسيات الخواسب العالقة والقاعية في مياه شط الجيؾانية ووضع الحمؾل السشاسبة لمتخمص -3
 مشيا.

 منهجية الدراسة:  5 -1

يج التحميمي مؽ خالل تحميل االحراءات ومعالجتيا بالسعادالت الخياضية الستعمقة تؼ اتباع السش
بالجانب الييجرولؾجي وبالجانب السشاخي لبيان دور السشاخ  في تحجيج العجد السائي أو الفائض 
السائي خالل مجة الجراسة، لمؾصؾل إلى كسيات الفائض والعجد وربط ذلػ بسعجالت الترخيف السائي 

ي والذيخي والفرمي( فزال عؽ تحجيج الدشؾات )الخطبة والستؾسظة والجافة( ضسؽ مشظقة )الدشؾ 
 الجراسة. 
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 .2022الجداول االروائية الرئيدة المتفرعة من شط الديهانية لعام ( 1جدول )            

 /ثا(3الترريف )م الطهل )كم( اسم الجدول  الهحدة االدارية  ت 
 2.86 15.86 الذخيفية ناحية الجغارة 1
 1.48 3.5 الغانؼ ناحية الديشية 2

 0.2 7.8 الذافغية القجيؼ
 1.8 6 أم عباسيات ناحية الذافعية 3
ججاول مذتخكة بيؽ الديشية  4

 والذافعية
 7.07 32.2 الذافعية الججيج

 45.5 27 تحؾيمة نيخ الجيؾانية

                                                     2022مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات)غيخ مشذؾرة( لعام السرجر: جسيؾرية العخاق، وزارة السؾارد السائية، 
 2022لعام  راسةضمن منطقة الد والجداول االروائية المتفرعة لذط الديهانيةالتهزيع الجغرافي  (1خريطة )

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خخيظة ،GISشعبة  مجيخية السؾارد السائية في محافغة الجيؾانية، ،وزارة السؾارد السائية جسيؾرية العخاق، السرجر:
 .2022 لعام .1000000:1بسكياس  السذاريع االروائية،
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 الترريف المائي الدنهي: خرائص  1-6     

زمشية معيشة كسية السياه الجارية في مقظع معيؽ مؽ مجخى الشيخ وفي وحجة  ىؾ الترخيف السائي
مؽ خالليا يسكؽ و . إذ أن  دراسة التراريف السائية الدشؾية ذات اىسية ثا./3تقاس عادة بؾحجة 

.فزال عؽ  وتحجيج الدشؾات) الخطبة والستؾسظة والجافة(التعخف عمى التراريف السائية العالية 
التراريف السائية العالية التعخف عمى حجؼ السياه التي يسكؽ خدنيا وال سيسا  في  الدشؾات ذات 

. وتأخح عادة معجالت التراريف السائية الدشؾية كأساس لعسمية واالفادة مشيا  في شتى االستعساالت
وتتبايؽ   .بالشدبة لشغام الترخيف السائيالتشسية السدتجامة والتخظيط لسعخفة حجؼ الخديؽ السائي 

ؽ مشظقة الجراسة. بيؽ سشة واخخى وبيؽ ارتفاع معجالت التراريف السائية الدشؾية لشيخ الجيؾانية ضس
  .(2( الججول )2022 -2013التراريف وانخفاضيا لمفتخة مؽ ) 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 (3133 -3102التحليل الهيدرولىجي  لنظام التصريف المائي لشط الديىانية للمدة )             
 

 8 

 

 (2) ججول                                                                                  

 2022-2013الديهانية لممدة ) ذطل 3الترريف الذهري والدنهي وكمية المياه مميار م معدل 

 2022لسرجر: وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات )غيخ مشذؾرة( لعام ا

 

 

المعدل  ايمهل اب تمهز حزيران ايار  نيدان اذار شباط 2ك 1ك 2ت 1ت الدنة
 الدنهي 

 3الكمية مميار م

2013 64.8 61.02 55.8 39.14 47.83 57.27 33.97 37.3 52.01 55.57 56.5 50.48 61.1 0.0192 
2014 53.75 68.01 53.62 53.62 58.09 57.06 36.84 40.1 62.45 61.37 59.13 52.11 65.6 0.206 
2015 26.4 32.58 44.43 50.61 51.6 47.9 38.33 35.63 33.01 35.16 38.68 29.82 46.4 0.0146 
2016 47.41 55.44 59.07 46.11 42.3 45.6 43.48 37.12 35.92 54.41 53.47 47.42 61.5 0,0193 
2017 43.16 42.71 46.37 53.07 49.63 53.91 49.3 41.92 43.69 44.55 43.47 48.42 56.0 0.0176 
2018 22.1 28.1 29.98 21.89 37.49 44.65 38.43 25.81 21.16 20.92 20.93 21.84 36.1 0.0113 
2019 63.57 53.71 65.45 38.33 45.59 51.35 33.21 38.31 50.29 58.78 60.93 62.48 67.3 0.0212 
2020 69.12 61.85 59.54 64.54 51.89 58.95 47.6 38.31 61.81 57.21 56.64 53.53 84.8 0.267 
2021 56.14 54.5 57.75 50.50 45.07 48.4 40.3 30.8 56.56 49.8 50.6 42.93 58.3 0,0183 
2022 51.74 49.78 51.3 46.9 42.45 43.89 39.56 29.7 49.9 41.4 45.54 39.71 53.1 0.0167 
 0.1855 590.2 44.. 48.5 47.9 46.8 35.5 40.1 50.8 47.1 46.4 52.3 50.7 49.8 السعجل

 0.201 59.02 448.74 485.89 479.17 466.8 355 401.02 508.98 471.94 464.71 523.31 507.7 498.19 السجسؾع
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 -2013تبيؽ أن أعمى معجل سشؾي لمتراريف السائية لمسجة مؽ ) (2)مالحغة  الججول  خالل ؽوم
 . عمسا أن تمػ الدشة سجمت ايخاد مائي2020/ثا( لدشة عام 3م 84.8( بمغ )2022
مائي  وبإيخاد/ثا( 3م67.3( وبسعجل سشؾي وبمغ )2019( وجاءت بعجىا سشة )3مميار م0.267وبمغ)
ثؼ جاءت سشة  (2018/ثا( لدشة )3م36.1أما أقل معجل سشؾي فبمغ ) .(3مميار م 0.212وبمغ)

/ثا(  وتعج تمػ الدشؾات مؽ أقل سشؾات الجراسة لمتراريف 3م46.4( وبسعجل سشؾي وبمغ)2015)
اليظؾل السظخي في عسؾم السائية بدبب قمة االيخادات السائية السدود بيا نيخ الجيؾانية . بدبب قمة 

الجيؾانية  لمسجة  ذطالبالد عامة ومشظقة الجراسة خاصة. أما متؾسط الترخيف السائي الدشؾي ل
( 2/لتخ/ ثا/ كؼ28.66/ثا( في حيؽ بمغ نسؾذج الترخيف لمسجة نفديا)3م59.02السحكؾرة فبمغ )

 (.3الججول ) ويدتخخج االيخاد السائي الدشؾي وفق السعادلة االتية

 x x86400 365متؾسط الترخيف الدشؾي                              

   ----------------------(=  3االيخاد السائي الدشؾي )مميار م

                                               10 9                                    

 (3)دول ج

 2013ومتهسط االيراد المائي الدنهي وارتفاع الماء بالحهض لدتة الترريف متهسط الترريف الدنهي ونمهذج  
 .2022وسنة 

مداحة  مدة الرصد
 2الحهض كم 

متهسط 
الترريف 
الدنهي 

 /ثا3م

سط االيراد المائي مته 
 /ثا3مميار م

متهسط 
ارتفاع 
الماء 

بالحهض 
ممم/ 
 سنة

متهسط 
ارتفاع 
الماء 

بالحهض 
ممم/ 
 سنة

لدنة 
2013 

متهسط 
ارتفاع 

 الماء
بالحهض 

ممم/ سنة 
لدنة 

2022 

نمهذج الترريف 
 2لتر/ ثا /كم

2013-2022 2059 59.02 1.86 1.86 0.093 0.081 28.66 

 2022السرجر: جسيؾرية العخاق، وزارة السؾارد السائية، مجرية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات )غيخ مشذؾرة( لعام 

. إذ بمغ 2013ساء بالحؾض لعام ارتفاع الاستخخاج متؾسط تسكشت الجراسة الحالية مؽ  
وندتشتج بأن متؾسط ارتفاع الساء . 2022ممؼ/سشة( لعام 0.81ممؼ/سشة( في حيؽ بمغ )0.93)
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وبحلػ يختبط )نسؾذج  ضسؽ مشظقة الجراسة. 2022كان اكثخ بالشدبة لعام  2013بالحؾض لعام 
اميؽ. أي انو كمسا ارتفع متؾسط الترخيف( بعالقة طخدية مع) متؾسط ارتفاع بالحؾض( لكال الع

وتؼ استخخاج نسؾذج الترخيف ومتؾسط  ارتفع نسؾذج الترخيف والعكذ صحيح.الساء بالحؾض 
 .ارتفاع الساء بالحؾض وااليخاد السائي الدشؾي وفق السعادالت االتية

 متؾسط الترخيف                                

  x 10 3 --------------نسؾذج الترخيف =  -1

  2مداحة الحؾض كؼ                                

 3مااليخاد الدشؾي لمسياه مميار                                          

 -------------------ارتفاع الساء بالحؾض =   -2

  2مداحة الحؾض كؼ                                        

 ضمن منطقة الدراسة 2022 -2013والمتهسطة والجافة( لممدة تحديد الدنهات )الرطبة  1-7

والحي تتغيخ بيؽ سشة واخخى،  الجيؾانية ارتباطا وثيقا بكسيات التراريف السائية السدود بيا. شطيختبط   
لمتغيخات التي تحجث في نغام الترخيف السائي ضسؽ وادي الشيخ. ومؽ اجل تحميل التراريف  تبعا

الجيؾانية خالل السجة السحكؾرة. بغية تحجيج التتابع الدمشي لمدشؾات السائية )الخطبة والستؾسظة  ذطالسائية ل
والجافة( ضسؽ مشظقة الجراسة. إذ تؼ تحجيج تمػ الدشؾات باستخجام ) نسؾذج معامل متؾسط الترخيف( 

 .وفق السعادلة االتية

                                                                                   

Q 

                         k=-------                                                              
   Q-                                                                                            

= معجل الترخيف -Q= معجل الترخيف لدشة معيشة Q= نسؾذج معامل متؾسط الترخيف Kحيث أن:   
ووفقا ليحا الشسؾذج تكؾن الدشة السائية )رطبة( إذ كانت نتيجة معامل متؾسط  .العام لسجة الجراسة
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وفي حالة اقتخاب الكيسة مؽ  الترخيف اكثخ مؽ واحج، وتكؾن )جافة( إذ كانت الشتيجة اقل مؽ واحج،
 .كسا تؼ استخخاجيا في السعادالت التالية.الؾاحج فأن الدشة تكؾن )متؾسظة(

    ثا( /3متؾسط الترخيف )م                                         

 x 10 3 --------------------------        نسؾذج الترخيف= -1

 (2كؼ)مداحة الحؾض                              
 

 (3االيخاد الدشؾي لمسياه )مميار م                          

 x 10 3 ------------------------------------ارتفاع الساء بالحؾض =  -2

 (2مداحة الحؾض )كؼ                             

وتؼ  ( 2022 -2013( لمسجة مؽ )/ثا3م59.02ووفق ىحا الشسؾذج فقج بمغ معجل الترخيف العام )  
ولسجة زمشية الجيؾانية ضسؽ مشظقة الجراسة.  ذطفي الجراسة الحالية تحجيج التراريف السائية ل

الجيؾانية والتي  ذط( سشؾات. تعج ىحه السجة ميسة ججا لسعخفة تأثيخ التراريف السائية ل10بمغت)
  ،ت) الخطبة والستؾسظة والجافة(تعظي مؤشخات في غاية االىسية لسعخفة مجى تتابع الدشؾا

 ( 2022 -2013الديهانية لممدة من ) ذطل زمني ونمهذج معامل متهسط الترريفالتتابع ال( 4جدول )     

 مميزاتها نمهذج المعامل لمتهسط الترريف الدنة
 رطبة 1.03 2013
 رطبة 1.11 2014
 جافة 0.7 2015
 متهسطة 1.0 2016
 جافة 0.9 2017
 جافة 0.6 2018
 رطبة 1.14 2019
 رطبة 1.43 2020
 جافة 0.98 2021
 جافة 0.8 2022

  .2022عمى وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات )غيخ مشذؾرة( لعام  اعتسادالسرجر: الباحثة 
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 ( سشؾات4تبيؽ بأن مشظقة الجراسة  بمغت فييا الدشؾات الخطبة ) (4)ومؽ خالل مالحغة الججول  
( سشؾات. وبمغت 5حيؽ بمغت الدشؾات الجافة ) في ( سشؾات10مجسؾع سشؾات الجراسة والبالغة )مؽ 

بالتراريف السائية لسجة الجراسة بيؽ سشة  تحبحباونالحظ بأن ىشاك ( سشة. 1الدشؾات الستؾسظة)
في سجل أدنى معجل  وىي سشة رطبة. 2020/ثا( لعام 3م 84.8ل سشؾي )وأخخى، إذ بمغ اعمى معج

( وىحا يعشي 2.34وأن مجى الجخيان بمغ بيشيسا ) وىي سشة جافة. 2018/ثا( لعام 3م 36.1سشؾي )
 ( مخة بقجر الدشة الجافة.2.34أن الدشة الخطبة تعظي ترخيفا قجره)

 االتية  توفق السعادال ومعامل التغيخ ويدتخخج مجى الجخيان    

 متؾسط الترخيف العالي لدشة معيشة                             

 -------------------------مجى الجخيان=           

 متؾسط الترخيف الؾاطئ لدشة معيشة                          

وىي ندبة عالية تعكذ التحبحب بالتراريف السائية ما بيؽ %( 82.5)إما معامل التغيخ فبمغ بيشيسا 
 الدشؾات الخطبة والجافة.  

 ادني كسية ترخيفية –أعمى كسية ترخيفية                         

 x 100------------------------------معامل التغيخ=    

 / ثا 3متؾسط الترخيف م                             

وندتشتج بأن مشظقة الجراسة بمغت فييا الدشؾات الجافة السختبة االولى خالل مجة الجراسة . وىحا   
يجل عمى أن مشظقة الجراسة تعاني الجفاف وىحا مؤشخ خظيخ يخمق حالة مؽ التجىؾر البئي ضسؽ 

عامة  السشظقة. وجاء ذلػ بدبب التحبحب والتبايؽ في الغخوف السشاخية التي يذيجىا البمج برؾرة
والتي قج تذيج السديج مؽ الجفاف بدب قمة اليظؾل السظخي في ومشظقة الجراسة برؾرة خاصة. 

الجيؾانية بدب اقامة الدجود والشؾاعؼ  شطالدشؾات االخيخة. فزال قمة التراريف السائية السدود بيا 
بمغ معجل الؾارد  . إذ.عمى شط الجغارة وكحلػ التحكؼ البذخي باإلطالقات السائية مؽ الحؾض السغحي

( في حيؽ بمغ 3مميار م 27.4)الدشؾي لشيخ الفخات عشج مجيشة )حريبة( قبل اكسال تخكيا سجودىا 
ونالحظ بأن ىشاك فارق في  .(3مميار م 7.68معجل الؾارد الدشؾي لشيخ الفخات عشج مجيشة حريبة )
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بعج اكسال تخكيا اغمب سجودىا   (3مميار م 19.72التراريف السائية السدود بيا نيخ الفخات وبمغت )
 . وخاصة في الدشؾات االخيخة ي حؾض نيخ الفخات السقامة عمى مشابع  اعم

 (2022 -2013الديهانية لممدة ) ذطخرائص التراريف الذهرية العالية ل  1-8

مؽ السؾاضيع ذات االىسية يعج تحجيج االشيخ التي تترف بتراريف شيخية عالية ومعخفتيا   
جل اتخاذ القخارات الرائبة أبالدشبة لمسذخفيؽ عمى وضع الخظط لمدياسة السائية ألي بمج، مؽ 

لتخديؽ السياه الدائجة لمدشؾات الجافة. فزال عؽ تحجيج االطالقات السائية مؽ الدجود والخدانات في 
ومؽ خالل االطالع عمى واقع سب. اوقات معيشة مؽ اجل اإلفادة مشيا في اوقات انخفاض السشا

الجيؾانية لمسجة السحكؾرة تبيؽ بأن ىشاك اشيخ تختفع فييا التراريف  ذطالتراريف السائية العالية ل
 (.1( والذكل )5السائية الججول )

 (5دول )ج                                         

  ( 2022 -2013الديهانية لممدة) /ثا( لذط3العالية )مالتراريف الذهرية         

 االشهر /ثا(3الذهرية العالية)مالتراريف      الدنة
 1ت 64.02 2013
 2ت 68.01 2014
 شباط 51.6 2015
 1ك 59.07 2016
 اذار 53.91 2017
 اذار 44.65 2018
 1ك 65.45 2019
 1ت 69.12 2020
 1ك 57.57 2021
 1ت 51.74 2022

  58.1 العالي متهسط الترريف الذهري 
 2022عمى، وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات)غيخ مشذؾرة( لعام  اعتساد ةالسرجر: الباحث
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 (1شكل )                                     

 (2022-2013لممدة)الديهانية  ذط( ل/ثا3التراريف الذهرية العالية )م         

 
 (5) عمى الججول اعتساد ةالسرجر: الباحث

/ثا( 3م69.12تبيؽ بأن اعمى ترخيف مائي بمغ )( 1( والذكل )5ومؽ خالل مالحغة الججول ) 
. 2015/ثا( اخفض ترخيف مائي لعام 3م51.6في شيخ تذخيؽ االول. في حيؽ بمغ) 2020لعام 

 /ثا( خالل مجة الجراسة. 3م 58.1وبمغ متؾسط الترخيف الذيخي العالي) شباط. شيخ وحجث في
ونالحظ ارتفاع التراريف السائية في شيخ )تذخيؽ االول( لشيخ الجيؾانية خالل مجة الجراسة. وجاء 

. فزال عؽ قمة استخجام مياه السحكؾر ىحا االرتفاع بدبب بجاية التداقط السظخي في بجاية ىحا الذيخ
 قبل االندان.  حلػ عامل التحكؼ بسياه الشيخ مؽفي شتى االستعساالت وك الذط

 (2022 -2013الديهانية لممدة ) ذطخرائص التراريف الذهرية  الهاطئة ل  1-8

إذ تعتسج  ،الجيؾانية مؽ شيخ ألخخ تبعا لمعؾامل السشاخية ذطتتبايؽ التراريف الذيخية الؾاطئة ل  
مشاطق التغحية التي تخفج مشظقة الجراسة بالسياه عمى كسيات االمظار والثمؾج الداقظة عمى حؾض 

 (.2( والذكل )6الججول ) كانت خارج العخاق أو داخمو.نيخ الفخات سؾاء 
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 (6جدول )

 (  2022 -2013الديهانية لممدة) ذط/ثا( ل3التراريف الذهرية الهاطئة )م    

 االشيخ /ثا(3)مالؾاطئةالتراريف الذيخية      الدشة

 نيدان 33.97 2013
 نيدان 36.84 2014
 1ت 26.4 2015
 حديخان 35.92 2016
 ايار 41.92 2017
 ايار 20.81 2018
 نبدان 22.21 2019
 ايار 38.31 2020
 ايار 30.8 2021
 ايار 29.7 2022

  29.7 متؾسط الترخيف الذيخي العالي
 2022عمى، وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات)غيخ مشذؾرة( لعام  اعتساد ةالباحث السرجر:

 (2شكل )

 (2022-2013لممدة ) الديهانية ذط/ثا( ل3التراريف الذهرية الهاطئة )م

 
 (6) عمى الججول ة اعتسادالسرجر: الباحث     
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/ثا( 3م 41.92تبيؽ بأن اعمى ترخيف مائي بمغ ) اعالهوالذكل  اعاله ومؽ خالل مالحغة الججول 
. وحجث 2018/ثا( اخفض ترخيف مائي لعام 3م20.81في شيخ ايار. في حيؽ بمغ) 2017لعام 

 ونالحظ/ثا( خالل مجة الجراسة. 3م 58.1)الؾاطئفي شيخ ايار. وبمغ متؾسط الترخيف الذيخي 
بدبب بجاية ارتفاع درجات في انخفاض اغمب التراريف السائية لسجة الجراسة كانت في شيخ ايار 

ت وخاصة الدراعية عؽ زيادة الظمب عمى مياه الشيخ في شتى االستعساال ،ىحا الذيخ فزال
 والسشدلية.  

 خرائص الترريف المائي الفرمي: 9 -1

ىسية في الجراسات الييجرولؾجية، لكؾنو ييتؼ تعج دراسة خرائص الترخيف السائي الفرمي  ذات ا   
ؾزيع معجالت الترخيف السائي ألي سشة وبحدب فرؾل الدشة، إذ يسكؽ مؽ خالليا  تحجيج أي بت

مائية عالية، فزال عؽ معخفة االحتياجات السائية لالستخجامات  الفرؾل الدشؾية ذات تراريف
الترخيف الفرمي  الستثسار ىحه السؾارد. ويختمفالسختمفة وما لحلػ مؽ اىسية في عسمية التخظيط  

الجيؾانية مؽ سشة الى اخخى، وفقا لخرائص الدشة السائية إذ كانت رطبة أو جافة أو متؾسظة.  ذطل
 .(3( والذكل )7الججول )

 ( 7جدول )                                   

 متهسطة جافة(خرائص الترريف المائي الفرمي لدنهات متباينة) رطبة      

االيراد  ميزاتها الدنة
المائي 

الدنهي 
 /ثا3مميار م

  الخريف  الريف  الربيع  الذتاء

متهسط 
الترري

ف 
 /ثا3م

ندبة 
 الجريان

متهسط 
الترري

ف 
 /ثا3م

ندبة 
 الجريان

متهسط 
الترري

ف 
 /ثا3م

ندبة 
 الجريان

متهسط 
الترري

ف 
 /ثا3م

ندبة 
 الجريان

 30.39 62.91 25.91 53.64 20.69 42.84 22.9 47.59 0.0192 رطبة 2013
 27.14 51.42 24.71 46.82 22.19 42.06 25.94 49.16 0.0193 متؾسظة 2016
 22.66 25.1 19.25 21.21 31.27 34.63 26.89 29.78 0.0113 جافة 2018

 .2022عمى وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات)غيخ مشذؾرة ( لعام  اعتساد ةالسرجر: الباحث 
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 ( 3شكل )                                                  

 متهسطة جافة(خرائص الترريف المائي الفرمي لدنهات متباينة ) رطبة         

 

 (.  7اعتساد عمى الججول ) ةالسرجر الباحث

الجيؾانية  ذطندتشتج بأن كسيات التراريف السائية ل اعالهوالذكل  (7)ومؽ خالل مالحغة الججول 
أو متؾسظة أو ( ضسؽ مشظقة الجراسة متبايشة سؾاء كانت الدشة )رطبة 2022 -2013خالل السجة )

وىي سشة  2013لعام %( 31.27وبمغت)جافة( وسجمت اعمى ندبة جخيان لمساء في فرل الخخيف 
وبمغت  زافي فرل الخخيف اي لمدشة الستؾسظة حيؽ سجمت اعمى ندبة جخيان لمساء رطبة. في

سجمت اعمى ندبة جخيان لمساء في فرل الخبيع وبمغت . و 2016%( وكانت في عام 27.66)
 .ندبة الجخيان السائي وفق السعادلة االتية خجختوتد وكانت سشة جافة. 2018%( لعام 31.27)

      متؾسط الترخيف لمفرل                                 

 x100----------------------الجخيان= ندبة            

 مجسؾع الترخيف ) لمفرؾل االربعة(                         

احمت السختبة االولى بشدبة الجخيان لمدشؾات )الخطبة ومؽ خالل ما تقجم تبيؽ بأن فرل الخخيف  
. وتبيؽ الجراسة أن ارتفاع ندبة جخيان الساء في فرل الخخيف جاء والستؾسظة( ضسؽ مجة الجراسة

لسائية االمظار الذتؾية في اعالي حؾض نيخ الفخات مسا يؤدي الى زيادة التراريف اتداقط  بدبب 
   قمة االستخجامات البذخية والدراعة لسياه نيخ الجيؾانية في ىحا الفرل.لمشيخ. فزال عؽ 
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 الرسهبي: الناتج 9 -1

تعج مياه االنيار العامل الخئيذ لشقل الخواسب وجخفيا مؽ قاع الشيخ وجؾانبو ونقميا وتخسيبيا في    
ومؽ الخرائص السيسة ىي دراسة الخسؾبيات العالقة مؽ   ،أخخى قخيبة أو بعيجة مؽ مرجرىا أماكؽ

سؾبيات التي قج تتشقل بؾاسظة الشيخ وتحجيج السشاطق التي يحجث حيث تخكيدىا في الشيخ وكسية الخ 
فييا أكبخ كسية مؽ الخسؾبيات . ويؤثخ الترخيف السائي في كسية الخواسب السشقؾلة فعشجما يكؾن 

ت الخواسب. وعمى العكذ عشجما يكؾن الشيخ ذو تراريف مائية الترخيف السائي واطئ تقل كسيا
 .عالية. وتتألف الحسؾلة الشيخية مؽ الحسؾلة العالقة والحسؾلة القاعية. 

 العالقة:الحمهلة  -1

إذ تدتظيع السياه الجارية  ،مكؾنة مؽ )الغخيؽ والظيؽ والخمل الشاعؼ( ججاوىي حبيبات ناعسة   
وتتبايؽ  جخفيا بديؾلة وتخكيا محسؾلة بذكل حسل عالق لسدافات بعيجة دون أن تسذ فعخ الشيخ

تؾزيع الحسؾلة العالقة مع تبايؽ حجؼ الترخيف لشيخ الجيؾانية مؽ فرل إلى أخخ ومؽ سشة إلى 
الرييؾد، ولتقجيخ كسية أخخى، إذ تدداد كسية الحسؾلة خالل مجة الفيزان وتشخفض خالل مجة 

 .السعادلة االتية فقج تؼ تظبيق الحسؾلة العالقة في مجخى نيخ الجيؾانية لمسجة السحكؾرة

s:   )الحسؾلة العالقة )الف طؽ يؾمياQ:   ثا(3الترخيف السائي )م/  

        4.927          

S= --------Q .1.236 

        10      

لسجخى نيخ الجيؾانية ضسؽ مشظقة الجراسة وزعت الجراسة الحالية سشؾات ولبيان اثخ الحسؾلة العالقة 
( سشؾات عمى ثالث مجد زمشية مؽ أجل السقارنة بيشيا وبيان كسية 10الجراسة والبالغ عجدىا إلى)

 (.8الخواسب ضسؽ مجخى الشيخ ولدشؾات) عامة و رطبة وجافة( الججول )
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 (8جدول )                                   

 (2022 -2013الديهانية ضمن منطقة الدراسة لممدة ) ذطالحمهلة العالقة ل        

 العام                 االشيخ
 الف طؽ 2022-2013الحسؾلة العالقة 

 2022الدشة الجافة  2013الدشة الخطبة 

 31.4 39.6 30.3 1ت
 30.2 37.1 30.8 2ت
 15.3 33.9 31.8 1ك
 28.5 23.8 28.2 2ك

 25.8 29.1 28.6 شباط
 26.7 34.8 30.9 اذار

 24.2 20.6 24.4 نيدان
 18.07 22.6 21.6 ايار

 30.3 31.6 28.4 حديخان
 25.1 33.8 29.1 تسؾز
 27.7 34.3 29.5 اب

 24.1 30.7 27.2 ايمؾل
 307.37 371.9 340.8 السجسؾع

 .2022عتساد عمى وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات)غيخ مشذؾرة ( لعام ا  ةالسرجر: الباحث

 شطومؽ خالل مالحغة الججول الدابق تبيؽ بأن مجسؾع كسية الحسؾلة العالقة في مجخى    
وارتفع مجسؾع الحسؾلة العالقة لعام  (2022 -2013لمسجة مؽ ) الف طؽ (340.8الجيؾانية بمغ )

( 2022( الف طؽ. وانخفض في الدشة الجافة وىي سشة )371.9وىي سشة رطبة وبمع ) 3013
إذ  كانؾن االول( الف طؽ. ونالحظ ارتفاع الحسؾلة العالقة لمسجة العامة في شيخ 307.37فبمغت )
يف السائية في ىحا الذيخ إذ يمغ ( الف طؽ. وجاء ىحا االرتفاع بدبب ارتفاع الترار 31.8بمغت) 

في ذلػ الذيخ. أما في الدشة الخطبة  تداقط االمظار/ثا( بدبب 3م 46.4معجل الترخيف الذيخي )
( الف طؽ. أما في 39.6وبمغت ) االول ارتفعت الحسؾلة العالقة وبمغت ذروتيا في شيخ تذخيؽ

( الف طؽ. وجاء ىحا 31.4وبمغت)الدشة الجافة فارتفعت الحسؾلة العالقة في شيخ تذخيؽ االول 
االرتفاع لمحسؾلة العالقة في ىحا الذيخ بدبب زيادة التراريف السائية مع قمة الظمب عمى 

السائية لسختمف االستعساالت في ىحا الذيخ ضسؽ مشظقة الجراسة. وتحغى مشظقة االحتياجات 
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التراريف السائية السدود بيا الشيخ الجراسة بتخاكؼ كسيات كبيخة مؽ الخواسب العالقة عشج ارتفاع معجل 
أو بعج انتياء فتخة الفيزان. إذ أن تجسع تمػ الخواسب بكسيات كبيخة ضسؽ مجخى الشيخ تؤدي إلى 
 ،حجوث مخاطخ ىيجرولؾجية أضخار بيئية ومشيا ارتفاع قاع الشيخ وحجوث تزيق في مجخى الشيخ

 جل رفعيا مؽ داخل مجخى الشيخ.فزال عؽ أنيا تحتاج إلى جيؾد كبيخة ومبالغ عالية مؽ ا

 الحمهلة القاعية: -2

وىي رواسب صخخية متبايشة الحجؼ تتألف مؽ الجالميج والحرى كبيخة الحجؼ والتي ال تدتظيع   
السياه الجارية حسميا، وتشقل بؾاسظة القفد والجحخجة التي تتحكؼ بيا عؾامل ، ومشيا حجؼ الترخيف 

الشيخ مؽ جية  وشجة االنحجار والسدافة الشيخية. وأن العالقة بيؽ كسية السياه وسخعة جخيان السياه في
والحسؾلة القاعية مؽ جية أخخى عالقة طخدية، إذ كمسا زاد الترخيف السائي زادت قجرة الشيخ 

الجيؾانية مؽ الخواسب القاعية تؼ  شطوكفاءتو وطاقتو عمى نقل الخواسب. ولحداب معخفة حسؾلة 
 ذطمؽ حسؾلة ال %(15اعتبار أن الحسؾلة القاعية تذكل )معادلة الحسؾلة القاعية عمى  استخجام
 (.9والججول )السعادلة  .ويسكؽ التعبيخ عشيا وفق السعادلة االتية العالقة

  x15الحسؾلة العالقة                               

 -------------------  الحسؾلة القاعية =     

                        100                                       
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 ( 9جدول )                                     

 (2022 -2013الديهانية ضمن منطقة الدراسة لممدة ) ذطالحمهلة القاعية ل        

-2013العام الحمهلة القاعية  االشهر
 الف طن 2022

 2022الدنة الجافة  2013الدنة الرطبة 

 4.7 5.9 4.5 1ت
 4.5 5.5 4.6 2ت
 2.2 5 4.7 1ك
 4.2 1.1 4.2 2ك

 3.8 4.3 4.2 شباط
 4 5.2 4.6 اذار

 3.6 3.1 3.6 نيدان
 2.7 3.4 3.2 ايار

 4.5 4.7 4.2 حديخان
 3.7 5 4.3 تسؾز
 4.1 5.1 4.4 اب

 3.6 4.6 4.0 ايمؾل
 45.6 52.9 50.5 السجسؾع

 .2022وزارة السؾارد السائية، مجيخية السؾارد السائية الجيؾانية، بيانات)غيخ مشذؾرة ( لعام  ة اعتساد عمىالسرجر: الباحث

الجيؾانية  شطفي مجخى  قاعيةتبيؽ بأن مجسؾع كسية الحسؾلة ال اعالهومؽ خالل مالحغة الججول  
وىي  2013( وارتفع مجسؾع الحسؾلة القاعية لعام 2022 -2013( الف طؽ لمسجة مؽ )50.5بمغ )

( 45.6( فبمغت )2022وانخفض في الدشة الجافة وىي سشة ) ،( الف طؽ52.1سشة رطبة وبمع )
( الف 8.5إذ بمغت)  ،كانؾن االوللمسجة العامة في شيخ  قاعيةالف طؽ. ونالحظ ارتفاع الحسؾلة ال

االرتفاع بدبب ارتفاع التراريف السائية في ىحا الذيخ إذ يمغ معجل الترخيف طؽ. وجاء ىحا 
أما في الدشة  ،/ثا( بدبب زيادة الظمب عمى مياه ذلػ الشيخ في ذلػ الذيخ3. م52.3الذيخي )

( الف طؽ. أما 5.9وبمغت ) االولالخطبة ارتفعت الحسؾلة القاعية وبمغت ذروتيا في شيخ تذخيؽ 
( الف طؽ. وجاء ىحا 4.7في شيخ تذخيؽ االول وبمغت) القاعيةفي الدشة الجافة فارتفعت الحسؾلة 

في ىحا الذيخ بدبب زيادة التراريف السائية مع قمة الظمب عمى الحاجات القاعية االرتفاع لمحسؾلة 
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مؽ خالل ما تقجم أن  وتبيؽالسائية لسختمف االستعساالت في ىحا الذيخ ضسؽ مشظقة الجراسة. 
لمخواسب العالقة والقاعية في مجخى الشيخ ضسؽ مشظقة الجراسة وال سيساء عشج ارتفاع التراريف 

إذ تؤدي إلى تغيخ مجخى الشيخ، وتكؾيؽ الكثيخ مؽ الغؾاىخ اإلرسابية  ،السائية مخاطخ ىيجرولؾجية
سجخى. فزال عؽ اعاقة حخكة جخيان والتي تؤدي إلى تذعب الالشيخية والجدر الشيخية  األلدشةومشيا 

السياه وتزيق مجخى الشيخ وعمى الخغؼ مؽ االثار المبية و السخاطخ الييجرولؾجية التي تدببيا 
 لألغخاضالخسؾبيات بسختمف انؾاعيا ضسؽ مشظقة الجراسة األ أنيا اثار ايجابية ويسكؽ اإلفادة مشيا 

جراسة مؽ خالل تحميل نغام الترخيف السائي وتبيؽ ال)الرشاعة والدراعة( ضسؽ مشظقة الجراسة. 
السعتسجة  ( ىي انعكاس لمدياسة التذغمية2022 -2013لشيخ الجيؾانية ضسؽ مشظقة الجراسة لمسجة )

والتراريف السائية السظمقة مؽ نيخ الفخات. فزال عؽ انعكاسات  عمى مقجمة ناعؼ صجر)الجغارة(
عالي حؾض نيخ الفخات وندتشج بأن معجالت العشاصخ السشاخية وخرؾصا الداقط السظخي في ا 

التراريف السائية )الدشؾية والذيخية والفرمية ( ضسؽ مشظقة الجراسة متبايشة مؽ سشة إلى أخخى 
بأن معجالت التراريف  تقجم تبيؽ الجراسة مؽ خالل ماو  ومؽ شيخ إلى اخخ ومؽ فرل إلى اخخ.

السائية الدشؾية والذيخية والفرمية في الدشؾات الساضية كانت اكثخ مسا ىؾ عميو االن ويعدى ىحا 
الجيؾانية برؾرة خاصة ضسؽ مشظقة  شطو  عامةالتبايؽ في التراريف السائية لشيخ الفخات برؾرة 

 الجراسة إلى عجة اسباب وىي:

ية قؾية و)كفؾءة( وال سيسا مع دول السشبع أما االن فانو يسمػ أن العخاق كان يستمػ سياسة مائ -1
 سياسة مائية )ضعيفة وغيخ كفؾءة( 

أنذاء تخكيا العجيج مؽ الدجود والخدنات السائية الكبيخة ذات الظاقة التخديشية الكبيخة ومؽ  -2
انذاء اىسيا مذخوعي ) الكاب واليدؾ( عمى نيخي دجمة والفخات جشؾب شخق االناضؾل ويذسل 

 ( سجا مسا اثخ سمبا عمى التراريف السائية داخل العخاق.22)

 قمة االمظار وارتفاع درجات الحخارة في مشظقة الجراسة.-3

االستغالل غيخ االمثل لسياه الشيخ مؽ قبل الجيات السدؤولة وعجم خدنيا بظخيقة عمسية -4
 صحيحة واإلفادة مشيا في اوقات الجفاف.
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 اوال: االستشتاجات

ممؼ/سشة( لعام  0.93اعيخت الجراسة أن متؾسط ارتفاع الساء بالحؾض لذط الجيؾانية بمغ ) -1
 2013. وبحلػ يكؾن ارتفاع الساء بالحؾض لعام 2022ممؼ/سشة( لعام  5.81. في حيؽ بمغ )2013

 . 2022اكثخ مسا ىؾ عميو لعام 
 -2022ة خالل مجة الجراسة )بيشت الجراسة أن متؾسط الترخيف السائي الدشؾي لشيخ الجيؾاني -2

 /لتخ/ ثا/ كؼ(28.066/ثانية(. في حيؽ بمغ نسؾذج الترخيف )3م 59.02( بمغ ) 2013
وفقا لشسؾذج معامل متؾسط الترخيف لتحجيج الدشؾات )الخطبة والجافة والستؾسظة( خالل مجة  -3

ؽ مجسؾع  سشؾات ( سشؾات. م4الجراسة. تبيؽ بأن مشظقة الجراسة بمغت فييا الدشؾات الخطبة )
( سشؾات. وبمغت الدشؾات 5( سشؾات . في حيؽ بمغت الدشؾات الجافة )10الجراسة والبالغة )

 ( سشة. وىحا مؤشخ خظيخ يجل عمى أن مشظقة الجراسة تعاني الجفاف.1الستؾسظة)
مؽ خالل خرائص الترخيف السائي الفرمي. تبيؽ أن فرل الخخيف احتل السختبة االولى  -4

( لدشة متؾسظة. وبمغت 27.14( لدشة رطبة وبمغت )30.39خيان السائي إذ بمغت )بشدبة الج
( لدشة جافة. بدبب تداقط االمظار الذتؾية في اعالي حؾض نيخ الفخات . فزال عؽ 22.66)

 قمة االستخجامات البذخية والدراعية لسياه الشيخ في ىحا الفرل.
 ثانيا: التهصيات

بيا شط الجيؾانية) سشؾيا وفرميا( مؽ صجر الجغارة وبالتالي  زيادة التراريف السائية السدود -1
 زيادة التراريف السائية تعسل عمى تقميل تخكد العشاصخ الفيديائية والكيسيائية بسياه الشيخ.

تؾصي الجراسة الحالية بزخورة السحافغة عمى مياه شط الجيؾانية مؽ التمؾث وحسايتو ووضع  -2
مة بذأن طخح السخمفات مؽ مختمف القظاعات )الدراعية خظط مدتقبمية وتذخيع قؾانيؽ صار 

والرشاعية والدراعية والخجمية( إلى مياه الشيخ. فزال عؽ متابعة الخرائص الشؾعية لسياه 
 الشيخ برؾرة مدتسخة لخصج التغيخات التي تظخْى عمى مياه الشيخ بيؽ فتخة زمشية واخخى.

ظقة الجراسة مؽ قبل وزارة )السؾارد السائية( ال اعادة وتأىيل شبكة السبازل  ضسؽ مش العسل عمى -3
 نيا مؽ اىؼ مرادر السعادن الثقيمة لحلػ يجب االىتسام بيا مؽ قبل الجيات السعشية.
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 المرادر 
 حيجر مدىخ عبج عؾن ، تقييؼ مجى التمؾث بالسعادن الثقيمة في مياه رواسب نيخ الجيؾانيةالكفاري، -1

  .2021، ، العخاق
، التذكل السائي لشيخ دجمة ما بيؽ مرب الدابيؽ في العخاق ،  مجهللا عبجهللا محدؽالجبؾري،   -2

  .1988دكتؾراه )غيخ مشذؾرة(  كمية التخبية، جامعة السؾصل ،  حةو اطخ 
ي العخاق، اطخوحة دكتؾراه، كمية اآلداب ، فسعيج حديؽ ، ىيجرولؾجيا حؾض نيخ دجمة الحكيؼ  -3

 .1980جامعة بغجاد، 
 .1976صيانتيا( ، -اصشافيا-تعخيفيا-الخذاب، وفيق حديؽ واخخون ، السؾارد الظبيعية )ماىيتيا-4
 مقجاد دمحم احسج حدؽ ، الفيزانات االستثشائية لسقظع نيخ دجمة ما بيؽ مرب الداب الجبؾري،  -5

االسفل وسجة سامخاء واثارىا البيئية ، اطخوحة دكتؾراه )غيخ مشذؾرة( كمية التخبية لمعمؾم االندانية ، 
  .2021جامعة تكخيت، 

دمحم حديؽ محيدؽ ، الشغام الييجرولؾجي وأثخة في تكؾيؽ االشكال االرضية لشيخ الفخات السشرؾري،  -6
غيخ اطخوحة دكتؾراه )راسة ىيجروجيؾمؾرفؾلؾجية( بيؽ مجيشتي الكفل والذشافية وسبل استثساراتو،)د

 . 2014( ، كمية اآلداب ، جامعة الكؾفة ،مشذؾرة

طاىخ محسؾد ، معجنية وتمؾث رسؾبيات نيخ دجمة بيؽ حسام العميل وسامخاء شسال العخاق، طو،  -7
 ،2012رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذؾرة( كمية العؾم ، جامعة السؾصل، 

اكتفاء عبج القادر عبج الخحسؽ ، ىيجرولؾجية ورسؾبية مقاطع مشتخبة عمى نيخ دجمة عشج الحؾيد،  8
مية العمؾم ، جامعة تكخيت، الرشاعية مجيشة بيجي، رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذؾرة( ك السشذأةمأخح 
2013 . 

سيل الدشجي ، اطخوحة دكتؾراه )غيخ مشذؾرة( كمية  رقية احسج اميؽ ، جيسؾرفؾلؾجية العاني،  -9
  .2010التخبية، جامعة السؾصل، 

فخات عمى حسيج صكخ ، التغيخ الجيسؾرفؾلؾجي لؾادي نيخ دجمة في ناحية الكيارة،  الخفاجي،  -10
 . 2019رسالة ماجدتيخ)غيخ مشذؾرة( كمية التخبية لمعمؾم االندانية، جامعة السؾصل، 

فاء عبج االميخ ، الحسؾلة الشيخية في شط العخب وأثارىا البيئية ، اطخوحة دكتؾراه صاالسجي،  -11
  .2012)غيخ مشذؾرة( كمية التخبية، جامعة البرخة، 

ىيجروجيؾمؾرفؾلؾجية نيخ السجخ الكبيخ واستثساراتو ، كمية اآلداب ، جامعة  ،فالح حدؽششؾن ،   -12
 .2015)غيخ مشذؾرة(  الكؾفة، اطخوحة دكتؾراه 
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