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 خصائص الشبكة النهرية لىادي منجىر

 ثارها اجليىمىرفىلىجيةآو
                                                        تعريد خليل محمد جبر .م.م

 ن
                                                 قدم الجعرافيظ/ كليظ اآلداب جامطظ تكريت/

 ن
  ملخص حبث

وادي منجور ىو احد االودية النيرية التي تقع الى الشماؿ مف 
العراؽ ضمف نطاؽ االراضي الشبو جبمية او اقداـ الجباؿ ضمف محافظة 

فيي ذات مظاىر  صالح الديف ولكوف المنطقة تقع ضمف المرتفعات
متنوعة بال شؾ حسب تدرج السطح مف شماؿ الوادي الى جنوبو مف المنبع 

وقد تناوؿ البحث محاور ثالث كاف المحور االوؿ ,عف  . إلى المصب
 والمناخ. والتربةا المنطقة الخصائص الطبيعية جيولوجي

ئص صاالثاني ,تناوؿ خصائص الشبكة مف حيث الخالمحور 
 .فومتريةالمور  , الشكمية , التضاريسية
الجيومورفولوجية عمى المنطقة  الشبكة اراث , المحور الثالثاما 

 واالمكانيات المستقبمة لالستفادة مف الوادي وشبكتو.
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هرية لىادي منجىر وأثارها خصائص الشبكة الن

 اجليىمىرفىلىجية
 -اشتمم انثحج ػهي حالث حماور:

 -وقد تناول احملور األول:
 خصائص منطقظ البحث الطبيطيظ

 من حيث الجيولوجيا والتربظ والمناخ
 -اما احملور انخانٌ:

فقد تناول خصائص الوادي التضاريديظ والذكليظ 
 والمورفومتريظ

 -اما احملور انخانج:
 ركز رلى اثار الوادي في منطقظ الدرادظ فقد

وقد اهتمم ابحثتث  تي ية ةتت ااتمندام لظتم ابت اوتترت اب فرا ةتت  تي ماتنةر 
ابتلطقت وابظرهرة بالام ردة تلهتر  تي ااتمرترر ابتلطقتت وح تورة  اتةتت ثدةرتت تتتر 

 ةندم ابواقع ابحةئي  ي اب راق
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ىر سػػػػػطح االر  الجيومورفولوجيػػػػػة التطبيقيػػػػػة عمػػػػػـ يبحػػػػػث فػػػػػي دراسػػػػػة مظػػػػػا

وتفسػػيرىا وفػػؽ اسػػس قياسػػية وعمميػػة بحتػػو وذلػػؾ العطػػاو الػػدليؿ الػػوافي والشػػبو كػػافي 
لتفسير الظاىرة المدروسة واعطػاو التحميػؿ المثػالي لتطػور تمػؾ الظػاىرة او تتبػع نشػؤىا 
وتطورىػػا فػػي المسػػتقبؿ ومحاولػػة الحػػد مػػف اخطارىػػا او السػػيطرة عمييػػا, وبالتػػالي فػػػاف 

ة التػػػي تتنػػػاوؿ االوديػػػة او الشػػػبكات النيريػػػة ىػػػي احػػػد تمػػػؾ الدراسػػػات الدراسػػػات البحثيػػػ
وتعػػد االوديػػة النيريػػة مػػف , المتفرعػػة مػػف الدراسػػات التطبيقيػػة لمظػػاىر االر  والسػػطح

الظواىر ذات االىمية البالغة في تفسير العديد مف االشكاؿ ااالرضية الناجمة عف تمؾ 
ومػات ميمػػة فػػي تفسػػير االشػػكاؿ االرضػػية ممػػا يسػػاىـ فػػي تػػوفير معم, االنيػار واوديتيػػا

ووادي منجػور ىػو احػد  مع االخذ بنظر االعتبار الطرؽ القياسية فػي تحميميػا وقياسػيا,
االودية النيرية التي تقع الى الشماؿ مف العراؽ ضمف نطاؽ االراضي الشػبو جبميػة او 

فيػي  اقداـ الجباؿ ضػمف محافظػة صػالح الػديف ولكػوف المنطقػة تقػع ضػمف المرتفعػات
ذات مظػػاىر متنوعػػة بػػال شػػؾ حسػػب تػػدرج السػػطح مػػف شػػماؿ الػػوادي الػػى جنوبػػو مػػف 

 . المنبع إلى المصب
وباالسػػتعانة بالوسػػائؿ الحديثػػة والمرئيػػات الفضػػائية والراداريػػة المتػػوفرة نامػػؿ اف 
نػػػػتمكف مػػػػف اعطػػػػاو صػػػػورة واضػػػػحة لمػػػػوادي ضػػػػمف المنطقػػػػة وتفسػػػػير شػػػػبكتو النيريػػػػة 

عػف ابػراز دور تمػؾ الوديػاف اذا مػا اعطيػت العنايػو مػف حيػث فضال  وتحميميا وقياسيا,
الدراسػػػة والتحميػػػػؿ فػػػػي خدمػػػػة االراضػػػػي وتػػػوفير المشػػػػاريع الميمػػػػة مسػػػػتقبال ممػػػػا يتػػػػيح 
الفرصػػة لتػػوفير افضػػؿ الطػػرؽ وابسػػطيا فػػي استصػػالح ار  الػػوطف والتقػػدـ بػػو نحػػو 

دراسػة التطبيقيػة فػي لممنطقة وال افاؽ اوسع مف خالؿ توظيؼ العالقة بيف النظـ البيئية
 . خدمة الواقع الجغرافي العاـ

 الباحثه
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 احملور األول
 خصائص ادلنطقح انطثَؼَح

 -وقد شتات ابمربي:
 توقع تلطقت ابدراات -0
  ةوبو ةر تلطقت ابحثث -0

 مرب تلطقت ابحثث -3

 ابتلرخ -4

 لحرمرت تلطقت ابدراات -5

 -موقغ منطقح اندراسح: -1
 (˚ 30ֿ   70˝0 -˚ 35ֿ  77 ˝3تقع منطقة البحث فمكيا بيف دائرتي عر  )

شػػػػرقا,ويحدىا مػػػػف الشػػػػماؿ قضػػػػاو ( ˚43 ֿ   5 - ˚ 43 ֿ   75)طػػػػوؿ يشػػػػماال وخطػػػػ
الشرقاط ومف الشرؽ مرتفعػات مكحػوؿ ومػف الجنػوب قضػاو بيجػي ومػف الغػرب منطقػة 

شػماؿ منطقػة السػيؿ , ضػمف حػدود محافظػة صػالح الػديف ىظبية مرتفعػة إلػى حػد مػا,
ويعد الػوادي , كـ( 79وطوؿ الوادي بمغ ) (كـ 64 , 5)تبمغ مساحة الوادي  .الرسوبي

يالحػػظ خارطػػة , المنحػػدرة مػػف اقػػداـ المرتفعػػات ويصػب فػػي بحيػػرة موسػػمية مػف اووديػػة
(7). 
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  توقع وادي تل ور  ي اب راق (0) نررطت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Arcmap 9.1-Globalmapper8 :اال مترد  اى حرلرتج -ابت در:

 -جَونوجَا منطقح انثحج: -2
 -مراحرت تلطقت ابحثث  اى مراحرت اب  ور ابمربةت:شتات 

 -:وقد اشمتات  اى ابميوةلرت ابمربةت -:مراحرت اب  ر ابرربث -0
ينكشػػؼ ىػػذا التكػػويف فػػي الجػػزو الشػػمالي  -:(ميتتوةن اب مثتتت )اب تتررس االاتت ل - أ

اذ يتكػوف مػف عػدد مػف الطيػات مػف الحجػر الجيػري , الشػرقي مػف منطقػة الػوادي
 .(7) لمارؿمع االنيدرايت وحجر ا
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ويتػالؼ مػف , ينكشؼ ىػذا التكػويف فػي ا مػب أجػزاو الػوادي -:ميوةن ابتقدادةت  - ب
حجػػػر المػػػػارؿ القيػػػػوائي والحجػػػػر الطينػػػػي المتعاقػػػػب مػػػػع الحجػػػػر الرممػػػػي النػػػػاعـ 
والحاوي عمى بع  الحصػى المتنػوع فػي حجمػو ونوعػو وىػو يتكػوف فػي الغالػب 

وف احجػػػػاـ حبيباتػػػػو وتكػػػػ, مػػػػف الصػػػػواف الرصاصػػػػي والقيػػػػوائي والحجػػػػر الجيػػػػري
يالحػظ خارطػة , الرممية متوسطة الخشونو وبيئو الترسيب في ىذا التكػويف نيريػة

(2.) 
 ابمرايةب وابميوةلرت اب ةوبو ةت بثوض وادي تل ور (0) نررطت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، م رةتب ازهترر  اتي بربتب، بوثتت اترترا ، ت ط ى حرواري ول ةرة  زةز  اةوة - 0:-ابت در:

-8ص ، 0994ابشتتريت اب رتتتت باتاتتو اب ةوبتتو ي وابم تتدةن،، وابت تتردنوزارة اب تتلر ت 
9.0-:. Arcmap 9.1 
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وتن احرز مراتحرت هتذا اب  تر وابمتي مريتزت  تي  -:مراحرت اب  ر ابثدةث-0
 -ابوادي هي يرألمي:

ومػػواد , وتشػػمؿ تمػػؾ الترسػػبات الحصػػى والرمػػؿ واالطيػػاف -:ابروااتتب ابلهرةتتت - أ
 مى طوؿ منطقة وادي منجور. وتنتشر ع (2) رابطة كمسية وجبسية

وشممت الكثباف الرمميػة واولػواح الرمميػة وتتكػوف مػف مػواد  -:ابمراحرت ابرةثةت -ب
ويصػػؿ ارتفػػاع , (3) رمميػػة ممزوجػػة مػػع رمػػؿ نػػاعـ متوسػػط الحبيبػػات بنػػي مصػػفر

 .ـ( في بع  اوجزاو3الكثباف الى )

 -:ادلناخ -3
ت المناخيػػة لمنطقػػة لقػػد تػػـ االعتمػػاد عمػػى محطػػة بيجػػي فػػي معظػػـ االحصػػاوا

البحث وذلؾ لصغر مساحة الوادي وقػرب محطػة بيجػي اذا تقػع جنػوب منطقػة الدراسػة 
ومف ابرز العناصر المناخية ذات التاثير المباشر عمػى العمميػات الجيومورفولوجيػة فػي 

 -منطقة البحث ىي:
اليختمػػػؼ منػػػاخ منطقػػػة الدراسػػػة بشػػػكؿ خػػػاص عػػػف منػػػاخ  -:االشتتت رع ابشتاتتتي -7

اذ  يالحػػػظ ارتفػػػاع درجػػػات الحػػػرارة صػػػيفا وانخفاضػػػيا شػػػتاوا,, عػػػاـ العػػػراؽ بشػػػكؿ
 3554)بمغػت معػدالت االشػعاع الشمسػي خػالؿ اشػير الصػيؼ فػي محطػة بيجػػي 

وبمػػػغ  (سػػػاعة/ يػػػوـ 7759امػػػا فػػػي فصػػػؿ الشػػػتاو فقػػػد بمػػػغ المعػػػدؿ ) ,(يػػػوـ سػػػاعة/
 .(7), يالحظ الجدوؿ (يوـ ساعة/ 8,57المعدؿ العاـ لالشعاع الشمسي )
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 (0227-0226) ت دالت اباطوع ابشتاي ار ت/ ةوم بتثطت حة ي ب رتي (0)  دول

قاتتم ، وزارة اب اتتوم وابميلوبو ةتتر، ابهةئتتت اب رتتتت باللتتوا  اب وةتتت وابر تتد ابزبزابتتي
-0226ت تتدالت اباتتطوع ابشتاتتي بتثطتتت حة تتي ب تترتي )، اباتت الت ابتلرنةتتت، ابتلتترخ
 .0227، حفداد، تلشورةحةرلرت بةر  ،(0227

تعػػد الحػػػرارة مػػػف اىػػـ عناصػػػر المنػػػاخ اذ اف التغيػػر فػػػي معػػػدالتيا بػػػيف  -:ابثتتترارة -2
وقػػد بمغػػت المعػػدؿ  ,(4) االنخفػػا  واالرتفػػاع يػػؤدي الػػى حػػدوث عمميػػات التجويػػة

امػػا فصػػؿ  (˚ـ 77,2لػػدرجات الحػػرارة فػػي فصػػؿ الشػػتاو لمحطػػة بيجػػي ) يالشػػير 
يالحػػػػػػػػػػػظ  (,˚ـ 23,9)امػػػػػػػػػػا الخريػػػػػػػػػػػؼ (˚ـ 20)والربيػػػػػػػػػػػع  (˚ـ 33,9) الصػػػػػػػػػػيؼ

 .(2)جدوؿ

 ابشتاي ار ت/ اباطوع ابشهر
 اباطوع ابشتاي ابشهر ةوم

 ةوم ار ت/
 6،0 شحرط 00،0 ثزةران
 5،6 0ك 03،0 متوز
 6،0 0ك 00،0 اب

 519 ابت دل 0018 ابت دل

 ابشهر
 ار ت/ اباطوع ابشتاي

 ةوم
 ابشهر

 اباطوع ابشتاي
 ةوم ار ت/

 8،0 اذار 02،5 اةاول
 7،6 لةارن 4،9 0ت
 00،9 اةرر 5،9 0ت

 0،9 ابت دل 710 ابت دل
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 (0227-0226ضتن تثطت حة ي ب رتي ) ردر رت ابثرارة وت دالمه (0 دول )
 اب ظتى اب فرى ابت دل ابشهري شمر 
    ابشهر

 06،5 7 00،7 0ك
 05 5،0 02 0ك

 07،5 6،5 00 شحرط
 06،3 6،0 00،0 ابت دل
 اب ظتى اب فرى ابت دل ابشهري  ةف
 36،5 00 09،0 نثزةرا
 45،0 06 35،6 متوز
 46،5 07،5 37 اب

 40،7 05،0 33،9 ابت دل
 اب ظتى اب فرى ابت دل ابشهري رحةع
 08،3 6،4 00،3 اذار

 32،6 06 03،3 لةارن
 07 00،3 04،6 اةرر

 05،3 04،9 02 ابت دل
 اب ظتى اب فرى ابت دل ابشهري نرةف
 38،0 06 07 اةاول

 34،5 08،5 06،5 0ت
 02،0 06،6 08،3 0ت

 32،9 08 03،9 ابت دل
، قاتتم ابتلتترخ، وزارة اب اتتوم وابميلوبو ةتتر، ابهةئتتت اب رتتتت باللتتوا  اب وةتتت وابر تتد ابزبزابتتي

حةرلتترت  ،(0227-0226ت تتدالت اباتتطوع ابشتاتتي بتثطتتت حة تتي ب تترتي )، اباتت الت ابتلرنةتتت
 .0227، حفداد، بةر تلشورة
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ناصر المنػاخ ذات التػاثير فػي تشػكيؿ معػالـ سػطح تعد االمطار مف ع -:األتطرر -3
االر  وذلؾ مف خالؿ دور المياه الجارية بنقؿ الرواسب والمخمفػات الناتجػة عػف 

ومنطقػػة البحػػث تعػػد , عمميػػات التجويػػة والتعريػػة الػػى المنخفضػػات وبطػػوف الوديػػاف
مف مناطؽ اقداـ الجبػاؿ وبالتػالي يبػرز عامػؿ االمطػار فػي نقػؿ الرواسػب وحمولػة 
االنيػػار او رواسػػب المنطقػػة المحيطػػة والسػػيما مرتفعػػات مكحػػوؿ ومػػا يجاورىػػا, اذ 

ممـ( أما المعدالت الشيرية فقد بمغػت 65بمغ المجموع السنوي لممعدالت الشيرية )
لشػػػيور الصػػػيؼ والشػػػتاو والخريػػػؼ والربيػػػع  ,(6,75 – 6,36 – 7,72 – 0,7)

ة نسػبة لممعػدؿ السػنوي مػف السػنيف الجافػ 2006,2005تعػد سػنتي  عمى التوالي,
لالمطار مما كاف لو الدور الكبير في عمميػات التعريػة الريحيػة فػي منطقػة الػوادي 
وتكوف الودياف اوخدودية ضمف منطقػة الػوادي ممػا سػاىـ فػي زيػادة التراكيػب مػف 

يالحػػػظ  وىػػػذا مػػػا سػػػيتطرؽ لػػػو المبحػػػث الثالػػػث, (الػػػتالؿ الرمميػػػة )الكثبػػػاف الرمميػػػة
 .(3)جدوؿ 
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 (0226-0958ابت دالت ابشهرةت بامارقط  ي تثطت حة ي ب رتي ) (3 دول )
 اب ةف ابتثطت ابشمر  ابتثطت

 (0226 -0958) حة ي
 ابشهر

 (0226-0958حة ي )
 ابشهر

 تام تام

 ثزةران 2.0 0ك 39.5

 متوز 2.0 0ك 36.3

 اب 2.0 شحرط 34.0

 ابت دل 2.0 ابت دل 36.6
 ابنرةف ابتثطت ابرحةع ابتثطت

 (0226-0958)  يحة
 ابشهر

 (0226-0958حة ي )
 ابشهر

 تام تام

 اةاول 0.5 اذار 35.7

 0ت 9.7 لةارن 00.0

 0ت 07 اةرر 2

 ابت دل 00.7 ابت دل 05.6
، وزارة اب اتتوم وابميلوبو ةتتر، ابهةئتتت اب رتتتت باللتتوا  اب وةتتت وابر تتد ابزبزابتتي

اتتي بتثطتتت حة تتي ب تترتي اباتتطوع ابشت ت تتدالت، اباتت الت ابتلرنةتتت، قاتتم ابتلتترخ
 .0227، حفداد، (،حةرلرت بةر تلشورة(0958-0226)
   -ترب منطقح اندراسح: -4
   -:اثموت تلطقت ابحثث  اى األلواع ابمربةت تن ابمرب 
تتواجد ىذه الترب شماؿ الوادي وتمتػاز بكونيػا ذات سػمؾ ضػحؿ  -:ابمرحت ابحلةت -7

 (.دونـ 3200وباحتوائيا عمى تجمعات كمسية وتبمغ مساحتيا )
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وىػػي تػػرب تنتشػػر وسػػط الػػوادي وتمتػػاز بكونيػػا عميقػػة  -:ابمرحتتت ابحلةتتت ابثتتترا  -0
وتحتػػػوي عمػػػى تجمعػػػات مػػػف الكمػػػس وتكػػػوف صػػػالحة لالستصػػػالح الزراعػػػي وتبمػػػغ 

 دونـ(. 73240مساحتيا )

تنتشػػر جنػػوب وادي منجػػور وتمتػػاز بكونيػػا مفتتػػة  -:ابمرحتتت اب تتثراوةت اب حاتتةت -3
 اوىػػي التصػػمح لمزراعػػة بػػؿ تنمػػو فييػػ, مػػالح المعدنيػػةوباحتوائيػػا عمػػى الجػػبس واو

 .(5) دونـ(9840) اإلعشاب وشجيرات بعد التساقط. وتبمغ مساحتيا

تنتشر وسػط وجنػوب الػوادي عمػى جانبيػة االيمػف وااليسػر  -:مرحت ابيرحرن ابرتاةت -4
% امػػػا النسػػػب االخػػػرر فيػػػي عبػػػارة عػػػف 95وتتكػػػوف مػػػف حبيبػػػات الرمػػػؿ بنسػػػبة 

عػػػ  البقايػػػا العضػػػوية اوخػػػرر وتتػػػراوح حبيبػػػات الرمػػػؿ مػػػابيف حبيبػػػات السػػػمت وب
 .(6) (دونـ 2560)بمغت مساحتيا (, 0,2 -0,02)

تنتشر شماؿ منطقة البحث وتمتاز بكونيا تكونت بفعػؿ الريػاح  -:مرحت ابتلثدرات -5
او مجاري اونيار وىي فقيرة بالمواد العضوية والمعدنية وقميمة الفائدة مػف الناحيػة 

 .(7) دونـ( 7720)بسبب طبو رافيتيا وانجرافيا وتبمغ مساحتيا الزراعية 
تنتشر في قاع الوادي عمى طوؿ مجراه وتمتاز بكونيػا رمميػة  -مرحت قرع ابودةرن: -6

 7800تبمػغ مسػاحتيا ) (8)  رينية وتحتوي عمى الحصى فػي بعػ  أجػزاو الػوادي
 (.3)(, يالحظ خارطة 5)(دونـ
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 مرب تلطقت ابحثث (3) نررطت

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 -ابت در:
Buring. Soil and Soil condition in Iraq. Iraqi Ministry of 

Agricultural, Baghdad, Iraq 1960. 
   -نثاتاخ منطقح اندراسح: -5

يعد النبات مف العوامؿ المؤثرة عمى العمميات الجيومورفولوجية والسيما التعرية 
و زيادتيػا عنػدما تكػوف المنطقػة جػرداو الريحية والمائيػة لمػا لػو دور فػي اعاقػة التعريػة ا

او كثيفة النباتات وفي منطقة الوادي يوجد نوعاف مف النباتات منيا النبات الطبيعي او 
 -:االراضي الزراعية وىي كالتالي
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يوجػػد النبػػات بشػػكؿ متفػػرؽ فػػي بطػػوف االوديػػة الثانويػػة وحػػوؿ  -:ابلحتترت ابطحة تتي -7
بػػػػارة عػػػػف نباتػػػػات شػػػػوكية ونباتػػػػات المسػػػػتنقعات ومنػػػػاطؽ الكثبػػػػاف الرمميػػػػة وىػػػػو ع

 (.4مفة الصحراوية, يالحظ الخارطة )القصب في المستنقعات ونبات الح
اما االراضي الزراعية فقد تركزت في الجانب الشرقي لموادي  -:ابزرا ةت األراضي -2

 ومػػػف ابػػرز المحاصػػػيؿ التػػػي تػػػزرع )البصػػػؿ,(, دونػػػـ 4840اذا بمغػػت مسػػػاحتيا )
 (.4يراجع خارطة ) ,(9) البطيخ( البطاطا, الباقالو, باذنجاف, خيار,

 ( ابلحرت ابطحة ي واالراضي ابزرا ةت  ي وادي تل ور4نررطت )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  Arcmap 9.1-Globalmapper8 -:اال مترد  اى حرلرتج -ابت در:
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 احملور انخانٌ
 خصائص وادً منجور

 سػيلكؿ وادي او شبكة نيرية خصائص تقاس عمى اساس وصفي وكمػي وقيا
اذ يمكف اعطاو الػوادي والشػبكة الصػفات العامػة ليػا او لػو ومػف اىػـ الخصػائص التػي 
البد دراستيا في شبكة الوديػاف ىػي الخصػائص الشػكمية والمورفومتريػة والتضاريسػية اذ 

وقػد تػـ دراسػة , (70) تساعد عمى معرفػة الخصػائص العامػة لاحػوا  وأوديتيػا وقنواتيػا
 -:تمؾ الخصائص بالشكؿ التالي

 -:اخلصائص انشكهَح وادلساحَح نهوادً -:أوال
مورفولوجي تتحكـ  systemاف أي حو  تصريؼ مائي ىو عبارة عف نظاـ 

 .(77) بو وتظبطو خواص ىندسية وقوانيف ذات عالقات وظيفية متبادلة
عنػػد دراسػػة وادي معػػيف او حػػو  تصػػريؼ مػػائي البػػد اف تػػتـ دراسػػة خواصػػة وتعػػد  

ية لموديػػاف ومجارييػػا ميمػػة النيػػا تعطػػي صػػورة واضػػحة الخصػػائص الشػػكمية والمسػػاح
لنظاـ التصريؼ المائي داخؿ الحو  او الوادي المدروس وقد شممت تمؾ الخصائص 

 -:التالي
 -:حدود انوادً -1

, ويعبػػر عنػػو (72) حػػدود الػػوادي يقصػػد بػػو خػػط تقسػػيـ حػػو  النيػػر او الػػوادي
و ليمثػؿ الحػد الػذي يفصػمو بخط يحيط الحو  مػارا بػاعمى النقػاط المرتفعػة المحيطػة بػ

 . (5)(, يالحظ خارطة 70عف حو  او وادي اخر)
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 ( ثدود وادي تل ور5نررطت )

 .  ARCMAP9.1حرلرتج اال مترد  اى  -ابت در:

   -:مساحح انوادً -2
(, ولمسػػػاحة اوحػػػوا  المائيػػػة 4) (2كػػػـ 64,5بمغػػػت مسػػػاحة وادي منجػػػور )

ففي المناطؽ الرطبة تنشط عوامؿ , طقةوالمناخ لممن عالقة وطيدة بالتركيب الجيولوجي
النحػػت المػػائي وتػػزداد مسػػاحة االحػػوا  المائيػػة ووديانيػػا نتيجػػة زيػػادة اعػػداد الشػػبكات 

يعػػػػد وادي منجػػػػور مػػػػف الوديػػػػاف التػػػػي تنتمػػػػي الػػػػى , المائيػػػػة ضػػػػمف االحػػػػوا  المائيػػػػة
مجموعػػة االحػػوا  المائيػػة جنػػوب مرتفعػػات مكحػػوؿ والتػػي تصػػب فػػي بحيػػرة موسػػمية 
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ا تشػػكؿ جسػػر يػػربط بينػػو وبػػيف عػػدد مػػف االوديػػة التػػي تصػػب فػػي وادي الثرثػػار وبػػدورى
وكػػػوف المنطقػػػة ىػػػي ذات منػػػاخ رطػػػب جػػػاؼ نسػػػبيا فػػػاف شػػػبكة الوديػػػاف تكػػػوف واسػػػعة 
ومتعددة المساحات ووادي منجور يعد مػف الوديػاف المتوسػطة المسػاحة نسػبيا الػى بقيػة 

فضػػال عػػف , وب منطقػػة البحػػثاالوديػػة واالحػػوا  المتكونػػة منيػػا مػػايقع شػػماؿ او جنػػ
طبيعة الصخور المكونة لممنطقة والتي في ا مبيا صخور جبسية رممية ومدممكات مما 

وبالتػػالي تسػػاعد عمػػى , ادر الػػى تكػػوف الكثبػػاف الرمميػػو بكثػػره عنػػد اقػػداـ تمػػؾ المرتفعػػات
تشػػػػكؿ أخاديػػػػد واسػػػػعة نتيجػػػػة عوامػػػػؿ التعريػػػػة المائيػػػػة وتشػػػػكؿ أوديػػػػة طوليػػػػو باالتجػػػػاه 

كس لسمسػػػة مكحػػػوؿ ممػػػا يسػػػاعد عمػػػى قصػػػر المراتػػػب مػػػف حيػػػث أطواليػػػا وىػػػذا المعػػػا
إذ اوحوا  جنوب وادي منجور تمتاز بخصػائص مختمفػة مػف , بالنسبة لوادي منجور

 . حيث اطواؿ المجاري المائية لكونيا تقع ضمف أراضي سيمية اكثر او باالتجاه جنوبا

   -مؼامم شكم انوادً: -3
لػػػذلؾ فػػػاف االحػػػوا  , زو مػػػف حػػػو  نيػػػرياف أي نقطػػػة اينمػػػا كانػػػت ىػػػي جػػػ

وادي منجػػػور يعػػػد مػػػف االوديػػػة الطوليػػػو وتصػػػؿ  (,72واالوديػػػة تاخػػػذ اشػػػكاال مختمفػػػة )
 يراجع الخارطة, مياىو متعاقبة مف اقرب نقطة الى المنفذ ثـ الى ابعد نقطة في الوادي

(5 .) 

 -قَاس ػرض انوادً: -4
 ةت:ي  لد يل لقطت تن ابلقرط ابمربحاغ  رض ثوض ابواد

 يم 0،6ابلقطت االوبى  -0
 يم 0،7ابلقطت ابررلةت  -0

 يم 4،9ابلقت ابرربرت  -3
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 (4يم ) 6،6ابلقطت ابراح ت  -4
 (.6)ةالثظ ابنررطت ، يم( 4،0وحاغ تمواط  رض ابوادي )

 -:قَاس طول انوادً -5
 يعبر عف طوؿ الوادي بانو ناتج قياس مسافة النير او الوادي مػف مصػبو الػى

والتػي تمثػؿ نيايتػو وتفصػمو عػف الحػو  المجػاور مػف  اقصى نقطة عند محيط الوادي
 .(2كـ 79, وبمغ طوؿ الوادي )(73) جية المنبع

 -:نسثح االستطانح -6
اذ تظيػػر النسػػبة عاليػػة اذا , ىػػي امتػػداد الحػػو  مقارنػػة مػػع شػػكؿ المسػػتطيؿ

كانػػػػت االحػػػػوا  او االوديػػػػة مسػػػػتطيمة وتػػػػنخف  فػػػػي االوديػػػػة الغيػػػػر مسػػػػتطيمو ويػػػػتـ 
 -:المعادلة التاليو راج النسبة مفاستخ

 طول قطر دائرة تارثمهر ماروي تارثت ابثوض يم
 = 

 يم ضأق ى طول باثو 
                  50                     2126 
        0يم 09               00/7   

 (  رن ابشيل قرةب  دا إبى االامطربت.0وحتر أن ابلاحت قرةحت إبى )

= = 2،23% 
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  رض ابوادي( لقرط قةرس 6نررطت)

 .  ARCMAP9.1اال مترد  اى حرلرتج  -ابت در:

 -:نسثح االستدارج -7
 -:لامنرج لاحت االامدارة تن ابت ردبت ابمربةت

 00  
        7    

    
 ترحع تثةط ابثوض                  

 

 تارثت ابثوض * *4
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 % 2.20=       802.00=    0يم 64.5*  3.04* 4   وابلرمج يرن  
 45369               0يم  003                      

فػذذا ارتفعػػت القيمػػة اقتػػرب الشػػكؿ إلػػى , وىػذا يػػدؿ عمػػى أف الشػػكؿ  يػػر دائػػري
 . الدائري

(74) مؼامم شكم انوادً -8
:- 

 0يم 64.5      ،     0تارثت ابوادي يم -حربت ردبت ابمربةت: اامنرا ه وةمم
 0يم 09           0ترحع طول ابوادي يم                                  

يدؿ ذلؾ االنخفا  في النتيجة الػى زيػادة نسػبة الطػوؿ  (057) وكانت النتيجة
 (75) لموادي

اذ مػف خػالؿ التنػائج , وتمؾ كانت ابرز الخصائص الشػكمية والمسػاحية لمػوادي
 . اصبح واضحا اف الوادي يمتاز باالستطالة وصغر المساحة كصفات عامة

 -ٍح نهشثكح اننررٍح نهوادً:اخلصائص ادلورفومرت -حانَا:
تعػػد الخصػػائص المورفومتريػػة لمشػػبكات النيريػػة مػػف اىػػـ الصػػفات التػػي تػػدرس 
لكونيػػػػا تعطػػػػي الصػػػػورة الدقيقػػػػة والواضػػػػحة لطبيعػػػػة الجريػػػػاف والشػػػػبكة النيريػػػػة داخػػػػؿ 

 -:االحػػػوا  او االوديػػػة النيريػػػة ومػػػف اىػػػـ تمػػػؾ الخصػػػائص التػػػي تػػػدرس ىػػػي التػػػالي
 -:خصائص الشبكة النيرية

 -:رتة اجملارً اننررٍح -1
تعػػػرؼ الرتػػػب النيريػػػة بانيػػػا الروافػػػد الموجػػػودة فػػػي الحػػػو  النيػػػري او الػػػوادي 

( strahler 1964وقػػد تػػـ االعتمػاد عمػػى طريقػػة ). والتػي تغػػذي القنػػاة الرئيسػية بالمػػاو
اذ اف الجػػػػداوؿ الصػػػػغيرة او االفػػػػرع الصػػػػغيرة التػػػػي لػػػػيس ليػػػػا تفرعػػػػات تسػػػػمى  (,72)

شػػكؿ ( وعنػػدما يمتقػػي فرعػػاف مػػف الترتيػػب االولػػي معػػا ي  first ordereالترتيػػب االوؿ )
مف خالؿ الخارطة يػتـ (, 7يالحظ خارطة ) وىكذا, (second orderالترتيب الثاني )

اذ اف المناطؽ الجبمية والشبو جبمية تكوف فييػا مسػاحة , التعرؼ عمى نوع شبكة الرتب
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بسػطة او جافػة فقػد تصػؿ الػى مئػات الرتب االولى قميمة والعكس اذا كانت االراضػي من
 .(76) (4)جدوؿ , مف الكيمو مترات

 ابترامب ابلهرةت بوادي تل ور (4 دول )
ت توع طول   دد ابت رري ابترمحت اام ابوادي

 ابت رري/يم
ت دل طول 
 ابت رري/يم

لاحت 
 ابمش ب

 وادي تل ور

0 000 75 213 3،7 
0 59 40 2،7 4،0 
3 04 30 0،0 7 
4 0 5 0،5 0 
5 0 02 02  

   063 098  ابت توع
 *تن  تل ابحرثرت

 ( ابترامب ابلهرةت ضتن وادي تل ور7نررطت )

 . ARCMAP9.1اال مترد  اى حرلرتج  -ابت در:
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 -نسثح انتشؼة: -2
وقػػد  (,70التشػػعب ىػػو العالقػػة بػػيف عػػدد المجػػاري فػػي كػػؿ مػػرتبتيف متتػػاليتيف)

 -:راج نسبة التشعب مف القانوف التاليتكوف النسب  ير متساوية لموادي.ويتـ استخ
  دد ابت رري  ي ترمحت تر

 
  دد ابت رري  ي ابترمحت ابمي ماةهر

, وعنػػػد تطبيػػػؽ القػػػانوف تػػػـ اسػػػتخراج نسػػػيبة التشػػػعب حسػػػب المراتػػػب الخمسػػػة
وبمػػػا اف ىنػػاؾ عالقػػػة طرديػػة بػػػيف نسػػبة التشػػػعب والتصػػريؼ فػػػاف  ,(4يراجػػع جػػدوؿ )

ىػػي االكثػػر تصػػريفا مػػف بػػيف الرتػػب,اذ كممػػا كانػػت نسػػبة التشػػعب عاليػػة  (3-4الرتبػػة )
 فاف نسبة التصريؼ ترتفع

 -مؼدل اطوال اجملارً: -3
 ةمم اامنراج ت دل اطوال ابت رري تن نالل ابت ردبت ابمربةت 

 ت توع أطوال ابت رري  ي ابترمحت
 ت دل أطوال ابت رري  ي ترمحت تر =  

  دد ابت رري  ي ابترمحت
يراجػػع  ,(70 - 2,5 - 2,2 - 0,7 - 0,3) بمػػغ معػػدؿ طػػوؿ المجػػاريوقػػد 

 . لكؿ مرتبة (70-5-37-42 -75اما مجموع اطواؿ المجاري فقد بمغ )(, 4)جدوؿ 
   -نوع شثكح انتصرٍف: -4

يحػػػػػدد نػػػػػوع شػػػػػبكة التصػػػػػريؼ بالنسػػػػػبة لمػػػػػوادي طبيعػػػػػة الجريػػػػػاف فػػػػػي الػػػػػوادي 
مػف النمػوذج الشػجري وشػبو والتصريؼ النيري وشبكة التصريؼ في وادي منجور ىػي 

آذ ينتشػػػػر ىػػػػذا النػػػػوع فػػػػي المنػػػػاطؽ ذات المقاومػػػػة المتشػػػػابية او المتسػػػػاوية , الشػػػػجري
أي فػػػي المنػػػاطؽ التػػػي تحتػػػوي عمػػػى صػػػخور صػػػمدة ويشػػػمؿ الػػػوادي تفرعػػػات , لمتعريػػػة
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, باتجاىػػات مختمفػػة وتصػػؿ الميػػاه فػػي جميػػع اجػػزاوه بالتسػػاوي مػػف المنبػػع الػػى المصػػب
 .(7)يالحظ شكؿ 

 ابشحيت ابش رةت (0) شيل

Physical geology ( Earth Revealed),Carison. Plummer.Mcgeary,seventh 

Edition ,2006,ch 14,p4220. 

   -:كخافح انتصرٍف -5
تعتمد كثافة التصريؼ عمػى االنيػار الدائميػة ىػي تعتبػر دليػؿ عػف مػدر وجػود 

 -:التالية ويعبر عف كثافة التصريؼ مف خالؿ المعادلة, الماو في الوادي
 ت توع أطوال األودةت  ي ابثوض /يم

  يرر ت ابم رةف = 
  0تارثت ابثوض /يم

وىػذا يعنػػي اف  (كػـ 2,5)يتضػمف (2كػـ  7)أي اف كػؿ كػـ( 2,5)والنػاتج كػاف
التصريؼ قميؿ ضمف الوادي وشبكة المراتب التي تحتويو قميمة بشػكؿ عػاـ وبالتػالي مػا 

  ُ كثافػة التصػريؼ لمػوادي او النيػر ميمػة مػف  وتعػد (.4ؼ مف ميػاه قميػؿ ايضػا )يصر 
الناحية المرفولوجية والييدرولوجية النيا تدؿ عمى طبيعة الجرياف السطحي فػي الػوادي 

 . والتي تتاثر بالتراكيب الجيولوجية واالنحدار والغطاو النباتي والتساقط
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  -:اخلصائص انتضارٍسَح نهوادً -حانخا:
 -:ات ابمربيوقد شتات ابن رئص ابمضررةاةت درا

 -:االحندار يف انوادً -1
العػػاـ النحػػدار اور  داخػػؿ الػػوادي بالنسػػبة لممسػػتور اوفقػػي  ويعنػي المتوسػػط

لمسػػػطح ويحتػػػاج الػػػى اسػػػتخراج ظػػػؿ زاويػػػة االنحػػػدار والفاصػػػؿ الراسػػػي وعػػػدد خطػػػوط 
وقد تػـ اسػتخراج النسػب التاليػة االنحػدار . الكنتور وذلؾ ضمف المنطقة المحددة لموادي

 -:وىي
وىػي قيمػة تراوحػت  ,(77) (˚89 -˚0اذا بمغت في وادي منجور ) -:ر ت االلثدارد - أ

( عنػػػد المنبػػػع ˚89بػػػيف الصػػػفر وذلػػػؾ ضػػػمف االراضػػػي المنبسػػػطة عنػػػد المصػػػب و)
يالحػظ , وذلؾ لوقوع المنطقة ضمف نطاؽ اقداـ الجبػاؿ وىػي منػاطؽ شػبو عاموديػة

المنطقة المدروسة , وقد اشتممت درجات االنحدار ضمف (9)وخارطة  ,(8خارطة )
 -عمى الدرجات التالية:

 در رت الثدار (5) دول 
 لوع االلثدار در ت االلثدار ت
 أراضي تلحاطت ˚2 0
 أراضي تمواطت االلثدار ˚02-˚2 0
 أراضي ت مدبت االلثدار ˚48-˚30 3
 أراضي شدةدة االلثدار ˚70-˚48 4
 أراضي شدةدة االلثدار  دا ˚89-˚70 5

ITC. Volume v II chapter 6 
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 ( م لةف ابوثدات االرضةت ضتن ابوادي ثاب در رت االلثدار اب رتت8نررطت )

* ITC. Volume v II chapter 

ARCMAP9.1 ** 
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 نطوط االرم ر رت ابتماروةت (9نررطت )

 . Arcmap 9.1-Globalmapper8حرلرت ي  اال مترد  اى -ابت در:
 ت دل االلثدار - ب

 032  اب ر ل ابرااي       
 م(.0ملثدر) م(6أي ان يل)6                                      -ح د مطحةق ابت ردبت ابمربةت:

 09ابتار ت األ قةت         
 -:(08) لاحت االلثدار - ج

 اب ر ل ابرااي
 022*                     ومامنرج تن ابت ردبت ابمربةت 

 ابتار ت األ قةت 
 %. 6،8وابلرمج هو 

= = 
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 -:انطويل نهمجرى اننررً انقطاع -2
يعد القطاع الطولي لممجرر النيري ضػمف أي منطقػة ميػـ لكونػة يمثػؿ ارتفػاع 

وامتػػػاز القطػػػاع الطػػػولي لمجػػػرر وادي , كػػػؿ جػػػزو مػػػف المجػػػرر والمسػػػافة التػػػي يشػػػغميا
منجػػػور باالنحػػػدار مػػػف منطقػػػة المنبػػػع الػػػى المصػػػب بالتػػػدريج حسػػػب انحػػػدار السػػػطح 

 .(2)يالحظ شكؿ , ودرجاتو
 ( ابقطرع ابطوبي بات رى ابلهري ضتن ثدود ابوادي0يل )ش

 .  Globalmapper8 اال مترد  اى حرلرتج -ابت در:

 (70) -:مؼدل انتضرس -3
 اب رق حةن ا اى وادلى تلاوب  ي ابثوض/ م 

 وةمم اامنرا ه تن ابت ردبت ابمربةت 
 طول ابثوض / م

لػوادي متضػرس ـ( وىػذا يػدؿ عمػى اف ا6) وبمغ معدؿ التضػرس لػوادي منجػور
فػػي منػػػاطؽ شػػػممت ثمػػث مسػػػاحة الػػػوادي لكػػوف الػػػوادي يقػػػع عنػػد اقػػػداـ المرتفعػػػات الػػػى 

 .(79) الشماؿ مف الوادي
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والتضػػاريس تػػرتبط مػػع مسػػاحة الػػوادي او الحػػو  بعالقػػة عكسػػية فكممػػا زادت 
نسبة التضرس قمة مساحة الوادي وكممػا قمػة نسػبة التضػرس زادت مسػاحة الػوادي وفػي 

بة التضػػرس عاليػػة عنػػد منابعػػة االولػػى ممػػا يػػدؿ عمػػى صػػغر مسػػاحة منجػػور نسػػ وادي
الػػػػػػوادي ونشػػػػػػاط عمميػػػػػػة التعريػػػػػػة النيريػػػػػػة التػػػػػػي تكػػػػػػوف فػػػػػػي المرحمػػػػػػة االولػػػػػػى ليػػػػػػا او 
الثانيػػة,وقمتيا عنػػد نياياتػػو وذلػػؾ بػػرز مػػف خػػالؿ اتسػػاع مسػػاحة الػػوادي باالتجػػاه جنوبػػا 

معكوسػة فػي منػاطؽ الػوادي وبالتالي اتساع شبكة التصريؼ والرتب النيرية وىػي حالػة 
 الشمالية.

 -:انوػورج -4
امػػػػػا االوعػػػػػورة فتعػػػػػد مػػػػػف الخصػػػػػائص التػػػػػي تعطػػػػػي صػػػػػورة واضػػػػػحة لعالقػػػػػة 

 -ويتـ استخراجيا وفؽ المعادلة التالية: )التصريؼ واالنحدارو طوؿ الحو (
             يرر ت ابم رةف)اب رق حةن ا اى وادلى تلاوب  ي ابثوض(

 قةتت ابو ورة=
 ثوض/م    طول تثةط اب

0،5 *032              
 وهي قةتت  ربةت تتر 07=  و لد مطحةق ابت ردبت يربمربي=

09 
 ةدل  اى و ورة تلطقت ابوادي.

 -:اننسَج احلوضٌ -5
يعػػد ىػػذا العامػػؿ ميػػـ ونػػو موشػػرا لمػػدر تضػػرس وتقطػػع سػػطح اور  وكثافػػة 

اقترابيػػػا مػػػف  الصػػػرؼ فكممػػػا تزاحمػػػت خطػػػوط الشػػػبكة النيريػػػة ازداد عػػػدد اووديػػػة وزاد
  -:بعضيا دوف اوخذ بالطوؿ وحسب المعادلة التالية
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 إ داد أودةت ابثوض
 =ابلاةج ابثوض

 طول تثةط ابثوض/م
 -و لد مطحةق ابت ردبت يرلت ابلمة ت مدرج ابلاةج ابثوضي يربمربي:

خشػػػف أي ارتفػػػاع السػػػػطح وكثػػػرة تقطعػػػو وتضرسػػػػو وىػػػذا بالنسػػػبة إلػػػػى  7,04
 ع.منطقة الحو  عند المنب

إلى أدنى نقطة فػي الحػو  إلػى اوراضػي السػيمية وىػذا يػدؿ  0, 09 – 0,2
 . (20) عمى انبساط السطح وقمة تضرسو وكثرة الرتب القصيرة وتقاربيا مع قمة الطوؿ

 -:االحندار واجملرى ادلائٌ ورتثه انؼالقح تني -6
ة يمكف استخراج العالقة بيف االرتفاعات واطواؿ المجاري المائيػة فػي كػؿ مرتبػ

لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المراتػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخراج معػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ االرتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 -:وقد تـ استخراج تمؾ القيـ مف المعادلة التالية ,(779,785,790,797,270)

 ت توع االرم ر رت  ي يل ترمحت 
 =   (00) بيل ترمحت عت دل االرم ر

  دد ابت رري  ي يل ترمحت 
مكف لنا اف نحدد ارتفاع كؿ ومف خالؿ معرفة العالقة بيف االرتفاع ومعدالتو ي

مرتبػػػة عػػػف اوخػػػرر وذلػػػؾ مػػػا ينبغػػػي معرفػػػة لتحميػػػؿ مػػػدر ارتفػػػاع الػػػوادي او الحػػػو  
النيػػػري وبالتػػػالي دراسػػػة خصػػػائص االرتفػػػاع لكػػػؿ وادي ممػػػا يسػػػاعد فػػػي عمميػػػات بنػػػاو 

 . (3يالحظ شكؿ ) السدود والخزانات لمدراسة الييدرولوجية والمروفولوجية واليندسية,
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 لتوذج االرم ر رت ابرقتةت باوادي وترامحه ابلهرةت( 3شيل )

ArcScene 9.1 

 احملور انخانج
 ادلظاهر اجلَومورفونوجَح وطرق انسَطرج ػهَرا

تعتبرمنطقة وادي منجػور مػف منػاطؽ اقػداـ الجبػاؿ وىػي ذات تراكيػب صػخرية 
ضػحنا وتمتاز منطقة جباؿ مكحوؿ عند قدماتيا الجنوبيػة تبعػا بانحػدارىا الشػديد كمػا أو 
يالحػظ , سابقا وفضال عف ذلؾ تعد منطقة كثباف رممية اذ تنتشر ضمف منطقػة الػوادي

 -:ومف ابرز المظاىر الجيومورفولوجية البارزة ضمف وادي منجور ىي (70)خارطة 
 -اشكال ارضَح ناجتح ػن انتؼرٍح ادلائَح: -1
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 وقد شتات 
مػػػف االوديػػػة اذ بػػػرزت ضػػػمف منطقػػػة الػػػوادي االنػػػواع التاليػػػة  -:شتتتحيت االودةتتتت -0

 -وىي:
وىي اودية تتبع في الغالب انحدار االر  وتعد مف اوؿ انػواع  -:االودةت ابمرح ت -أ

 االودية ظيورا ووادي منجور ىو احد تمؾ االودية.
تمػػؾ االوديػػة تتبػػع فػػي مسػػارىا منػػاطؽ الضػػعؼ الصػػخري  -:االودةتتت ابتضتترحةت -ب

 بسبب تاثرىا بالتعرية. و البا ما تتسـ بالعر 
نشػاط  وىي تالؿ ذات قمـ قبابية الشكؿ تتكوف عند استمرار -:ابم رةت حقرةر مالل -0

عوامػػؿ التعريػػة فػػي نحػػت المرتفعػػات ينػػتج عػػف تراجػػع المنحػػدرات وبتكرارعمميػػات 
الثمـ والتقطيع ونشاط عوامؿ النحت المائي عندئذ ال يبقى أال أجزاو قميمة االرتفاع 

 . ـ اجزاو وادي منجوروتنتشر التالؿ في معظ, في بع  مناطؽ سطح االر 
  -أشيرل أرضةت لرم ت  ن ابم رةت ابرةثةت: -3

تنتشر الكثبػاف الرمميػة فػي الطبيعػة باشػكاؿ مختمفػة متػاثرة بالريػاح  -:ابيرحرن ابرتاةت
وكمية الرمػاؿ وطبيعػة مظػاىر السػطح فػي المنطقػة المتواجػدة فييػا والكثبػاف عبػارة 

وفػػػي وادي  ,(70يراجػػػع خارطػػػة) ,(22) عػػػف تػػػؿ او تػػػراكـ مػػػف الرمػػػاؿ كونتػػػو الػػػريح
 -:منجور يوجد نوعاف مف الكثباف وىي

والتي تتخذ شكال طوليا التجاه الرياح العػاـ وتكػوف محدبػة  -:ابيرحرن ابطوبةت -أ
او مقوسة مف االعمى تبعا ليبوب الريػاح فػي اتجػاه واحػد وتغيػر اتجاىيػا لفتػرة 

وتنتشػر تمػػؾ  ,افقصػيرة او اليػاـ معػدودة حتػى تتحػوؿ الػػى نػوع ثػاني مػف الكثبػ
 الكثباف عمى امتداد وادي منجور وجوانبو.

وىي نتاج التغيرات التػي تتعػر  ليػا الكثبػاف المستعرضػة  -:ابيرحرن ابهالبةت -ب
ونتيجة تكوف تيارات دوامية او دورانية فػي اتجاىػات مختمفػة  القصيرة االمتداد,
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وانبػة واصطداميا في االر  مع ما تحممػة مػف رمػاؿ عمػى اطػراؼ الكثبػاف وج
 . ( وتنتشر عمى الجوانب القريبة لموادي8) فتنمو الكثباف الياللية

 ابتظرهر اب ةوتور وبو ةت  ي وادي تل ور (02) نررطت

 .  0990،(3،4،7ابحلد )، (ETM*ترئةت  ضرئةت بتلطقت ابدراات)
حرال متتتترد  اتتتى م اتتتةر نطتتتوط ، 0222**م اتتتةر ترئةتتتت رادارةتتتت بتلطقتتتت ابدراات،باتتتلت 

   .ابيلمور

نظػػػرا لممشػػػاكؿ الكبيػػػرة التػػػى تػػػنجـ عػػػف حركػػػة الكثبػػػاف الرمميػػػة وذلػػػؾ بتيديػػػدىا 
المستمر لممنشػتت الصػناعية والسػكنية والطػرؽ والمػزارع فقػد كػاف مػف الضػرورر العمػؿ 
عمػى تثبيػػت الكثبػػاف الرمميػػة والػػتخمص مػػف أضػرارىا ثػػـ تحويميػػا إلػػى منتزىػػات وأراضػػى 

العربػػػى والخاصػػػة بتثبيػػػت الكثبػػػاف الرمميػػػة  منتجػػػة وتعتبػػػر الطػػػرؽ المتبعػػػة فػػػى الػػػوطف
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متشػػابية مػػف حيػػث المبػػدأ واوىػػداؼ والتختمػػؼ إال عمػػى مسػػتور التنفيػػذ الػػذر يخضػػع 
بدوره إلى مدر توفر أو عدـ توفر المواد اوولية المسػتعممة واالمكانيػات الفنيػة المتػوفرة 

التثبيػػػػت  -7لػػػدر كػػػؿ دولة.ويخضػػػع تثبيػػػت الكثبػػػػاف الرمميػػػة إلػػػى عمميتػػػيف رئيسػػػيتيف:
 التثبيت البيولوجى أو الدائـ. -2الميكانيكى أو المؤقت. 

إف اليدؼ مف تثبيت الكثباف الرممية تثبيتا أوليا سواو ميكانيكيا أو كيماويػا ىػو 
إنشاو  طػاو شػجرر أو شػجيرر لتثبيتيػا تثبيتػا نيائيػا إذ أف التثبيػت اوولػى الميكػانيكى 

 -2ت سطح الكثباف الرمميػة لمػدة زمنيػة معينػة )أو الكيماور ىو عبارة عف وسيمة لتثبي
سػػػنوات( وىػػػى فتػػػرة كافيػػػة لنمػػػو اوشػػػجار أو الشػػػجيرات التػػػى تغػػػرس عمػػػى الكثبػػػاف  4

الرمميػػة المثبتػػة بيػػذه الوسػػيمة حيػػث يتكػػوف مجمػػوع جػػذرر يسػػاعد عمػػى تماسػػؾ حبيبػػات 
فػػػوؽ سػػػطح الرمػػػاؿ يسػػػاعد عمػػػى كسػػػر قػػػوة الريػػػاح  ةخضػػػري ةالرمػػػاؿ وكػػػذلؾ مجموعػػػ

كمػػا ويمكػػف اجػػراو اقتراحػػات ثانويػػة  ,(23) ايػػة سػػطح الرمػػاؿ مػػف االنجػػراؼ اليػػوائىوحم
ميمة وتعد حموؿ جذرية لعمـو المنطقة وذلؾ مػف خػالؿ اعطػاو الحمػوؿ المناسػبة لمحػد 
مف ىذه الظاىرة والحد مف تاثيرىا عمى االستغالؿ الزراعي في منطقة الوادي اذ لػوحظ 

اذ تػػـ رصػػد  فػػي مصػػب الػػوادي دوف اسػػتغالليا تجمػػع مسػػاحات مػػف الميػػاه بشػػكؿ دائػػـ
مػف  7974مف المرئية الممتقطة سنة  امتدادا   عند مالحظ المرئيات المختمفة ىذه المياه

ولغػػر  , 2008( الممتقطػػة سػػنة Google earthالػػى مرئيػػات ) وصػػوال   (mss)نػػوع 
كافيػة فقػد استصالح االراضي المتواجػدة عمػى جػانبي الػوادي وتػوفير الميػاه المناسػبة وال

تػػـ كػػاقتراح انشػػاو السػػد فػػي منطقػػة الػػوادي وتػػـ اقتػػراح اسػػتثمار الميػػاه بشػػكؿ مالئػػـ مػػف 
 ـ( ومسػاحة البحيػرة االفتراضػي 20اذ بيمغ ارتفاع السد المحتمؿ ), خالؿ ىذا المشروع

كـ(  7,9وطوؿ السد المحتمؿ الصاد لممياه ) (2كـ 8,3اماطوؿ البحيرة ) (2كـ 3,2)
نحو المصب, ويتخذ مف المنحدرات العميقة  إلى االتجاه جنوبي  ربيعند أنشاو السد 

لمسػيطرة  لمػوادي مشػكال  منطقػة تخػزيف مثاليػة ما بػيف المصػب ونيايػة المجػرر الرئيسػي
اذ تػنخف  االرا  المحيطػة عػف  الػى جػانبي الػوادي عمى الميػاه وتوزيعيػا اسػفؿ السػد

وتحويػػؿ  وبالتػػالي احيائيػػا راضػػيجسػػـ السػػد بشػػكؿ يضػػمف انسػػياب جيػػد لمميػػاه ليػػذه اال
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الفيضػػػاف المفاجئػػػة وبالتػػػالي تحويػػػؿ المصػػػب  المصػػػب القػػػديـ الػػػى مفػػػي  فػػػي حػػػاالت
 .(77)القديـ الى اراضي زراعية خصبة يالحظ الخارطة 

 اباد ابتثمتل وابحثةرة (00نررطت )

 
*Arc Scene 9.1 
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 اخلامتح
تنػػػاوؿ البحػػػث ظػػػاىرة مػػػف مظػػػاىر السػػػطح الميمػػػة وىػػػو وادي منجػػػور ضػػػمف 

محافظػػة صػػالح الػػديف وىػػو واحػػد مػػف االوديػػة الكثيػػرة التػػي تقػػع الػػى الشػػماؿ مػػف  حػػدود
العػػراؽ ضػػمف مجموعػػة احػػوا  واسػػعة,وقد تنػػاوؿ البحػػث خصػػائص الػػوادي الطبيعيػػة 
وخصائصػػػو الشػػػكمية والتضاريسػػػية والمورفومتريػػػة بشػػػكؿ شػػػبو مفصػػػؿ ممػػػا يسػػػاىـ فػػػي 

, حػػػدث البػػػرامج المتاحػػػةاعطػػػاو الوصػػػؼ العممػػػي الػػػدقيؽ لخصائصػػػة باالعتمػػػاد عمػػػى ا
فضال عف الحموؿ والمقترحات التقميديػة والحمػوؿ الجديػدة التػي تسػاىـ وبشػكؿ اكبػر فػي 

العامػؿ الميػـ فػي قمػة  السيطرة عمى مخاطر الظاىرة المتواجدة ضمف الوادي والتي تعػد
اسػػػػػتثمار االر  او عػػػػػدميا فػػػػػي احػػػػػد اجػػػػػزاو الػػػػػوادي وذلػػػػػؾ بسػػػػػبب طبيعػػػػػة المنطقػػػػػة 

ونرجػوا اف نكػوف قػد اعطينػا , ة والسيما السطح وعوامػؿ التعريػة الريحيػةالجيومورفولوجي
 الصورة الواضحة والحموؿ الممكف تطبقيا في المستقبؿ.

 اننتائج وانتوصَاخ
توصؿ البحث الػى عػدد مػف النتػائج والتوصػيات التػي يمكػف اف تاخػذ المنحنػى 

 -:اع وىي كما يميالواقعي مف حيث أمكانية التطبيؽ واالستفادة منيا قدر المستط
إجراو دراسات تفصيمية لمناطؽ مشابية لمنطقة البحث والسيما اف أراضي العػراؽ  -7

 تنتشر فيو مثؿ تمؾ الخصائص التضاريسية في اوجزاو الشمالية مف أراضية.
تػوفير اإلمكانيػات المتطػػورة مػف حيػػث اوجيػزة الحاسػوبية وأجيػػزة القيػاس الخاصػػة  -2

التربػػة والصػػخور ممػا يػػوفر المعمومػػات الدقيقػػة لعناصػر المنػػاخ ودراسػػة خصػائص 
 عف الظاىرة المدروسة.

مراقبػػة ظػػاىرة الوديػػاف والكثبػػاف الرمميػػة المرتبطػػة بيػػا وذلػػؾ وثارىػػا الخطيػػرة عمػػى  -3
 في حالة حدوث زحؼ لتمؾ الظواىر., البيئة واوراضي الزراعية
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ـ تكػػػرار إتبػػػاع الطػػػرؽ الحديثػػػة فػػػي معالجػػػة مشػػػكمة الكثبػػػاف الرمميػػػة لضػػػماف عػػػد -4
 حدوثيا مستقبال.

التركيػػػز عمػػػى دور الجيمورفولوجيػػػة التطبيقيػػػة فػػػي رصػػػد الظػػػاىرات اورضػػػية مػػػف  -5
خػػالؿ دراسػػة  طػػاو السػػطح وجيولوجيػػة المنطقػػة وذلػػؾ إلمكانيػػة أعطػػاو الصػػورة 
المتوقعػػة فػػي المسػػتقبؿ والعمػػؿ عمػػى ربطيػػا مػػع الظػػاىرة فػػي تطػػوير وتسػػخير تمػػؾ 

 الظواىر. 
طالة وصػغر المسػاحة فػي اوجػزاو الشػمالية نتيجػة لمتضػرس امتاز الحو  باالست -6

 والوعورة وىي حالة معكوسة إلى الجنوب مف الحو  في أجزاوه السفمى.
اتصػػػػفت الشػػػػبكة النيريػػػػة بارتفػػػػاع معػػػػدالت اوطػػػػواؿ لممجػػػػاري إلػػػػى الشػػػػماؿ مػػػػف  -7

الحو  وتعكس الحالة إلػى الجنػوب مػف الحػو  ممػا اثػر عمػى نسػب التصػريؼ 
 ريػػة آذ قمػػة قػػيـ التصػػريؼ والكثافػػة إلػػى الشػػماؿ باالتجػػاه نحػػو المنبػػعوالكثافػػة الني

 باالتجاه نجو المصب نتيجة لكثرة الرتب وتشعبيا. توازداد
الحػػػو  النيػػػري ضػػػمف المنطقػػػة الشػػػبو جبميػػػة والمنبسػػػطة تبعػػػا مػػػف الشػػػماؿ إلػػػى  -8

الجنػػػوب ممػػػا أعطػػػى تػػػتثير كبيػػػر لمصػػػفات العامػػػة لمحػػػو  والخاصػػػة كمػػػا ذكرنػػػا 
دور الشبكة النيرية في أعطاو المنطقة الصفات الجيمورفولجية البػارزة فضال عف 

 . كونيا منطقة ودياف تابعة ومظربية نتاج التعرية المائية لمحو 
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 هوامش انثحج
                                                      

المنحػػدرات الصػػخرية لسػػد  دراسػػة جيموجيػػة ىندسػػية السػػتقرارية, خالػػد وليػػد البيػػاتي (7)
, ,(رسالة ماجستير ) ير منشورة, العظيـ ص , 7999 جامعػة بغػداد, كمية العمـو
75. 

, دار الكتػػب لمطباعػػة والنشػػر جيولوجيػػا شػػماؿ العػػراؽ, عبػػد اا السػػياب واخػػروف, (2)
 .30ص , 7982جامعة الموصؿ,

, تعريػب ازىػار عمػي  الػب, لوحة سامراو, مصطفى برواري ونصيرة عزيز صميوة (3)
, 7994 الشػػػركة العامػػػة لممسػػػح الجيولػػػوجي والتعػػػديف,, اعة والمعػػػادفوزارة الصػػػن

 .9-8ص 

منشػػػػورات جامعػػػػة  ,7ط, 2عمػػػػـ االشػػػػكاؿ االرضػػػػية ج عبػػػػد االلػػػػو رزوقػػػػي كربػػػػؿ, (4)
 .85ص , 7986, البصرة

 .ARCMAP9.1برنامج  (5)
(6) http\\aradina kehanaona\line. 

واالراضػػي فػػػي تخطػػيط مشػػػاريع حصػػر وتقيػػيـ مػػػوارد التربػػة , فمػػيح حسػػف الطػػػائي (7)
, "بحػػػث مقػػػدـ لممػػػوتمر الفنػػػي الػػػدوري االوؿ التحػػػاد الميندسػػػيف الػػػزراعيف, التنميػػػة

 .7-7ص, 7970بغداد ,, بحث  ير منشور, " 7970,الخرطـو نكانوف االوؿ
(8) Buring. Soil and Soil condition in Iraq. Iraqi Ministry of 

Agricultural, Baghdad, Iraq 1960. P. 137. 

منشػػػػػورات جامعػػػػػة  ,7ط, 2عبػػػػد االلػػػػػو رزوقػػػػػي كربػػػػػؿ,عمـ االشػػػػكاؿ االرضػػػػػية ج (9)
 .85ص , 7986, البصرة

المسػػػػاحات المزروعػػػػة فػػػػي , التخطػػػػيط والمتابعػػػػة مديريػػػػة زراعػػػػة صػػػػالح الػػػػديف, (70)
 بيانات  ير منشورة. (,2006-7990صالح الديف,)

سػة جيومورفولوجيػة عمميػة التضػاريس االرضػية )درا, خمػؼ حسػيف عمػي الػدليمي (77)
, 265ص , 2005, عمػػػػػػػاف –دار صػػػػػػػفاو لمنشػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػع , 7ط, (تطبيقيػػػػػػػة
272, 270. 
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, كميػػػػة االداب(, تفسػػػػيرىا وقطاعتيػػػػا)الخػػػػرائط الكنتوريػػػػة , احمػػػػد احمػػػػد سػػػػطيحة (72)
 .759ص , جامعة القاىرة

الي وزارة التعمػػػػيـ العػػػػ عمػػػػـ الميػػػاه وادراة احػػػػوا  االنيػػػػر,, صػػػباح تومػػػػا جبػػػػوري (73)
 .64 ,59, 56ص , 7989, جامعة الموصؿ, والبحث العممي

دار , الخريطػػة الكنتوريػػة قػػراوة وتحميػػؿ, واحمػػد البػػدوي, محمػػد صػػبري محسػػوب (74)
 .259ص , 7999, القاىرة, الفكر العربي

بنػاو أنمػوذج جغرافػي لمجريػاف المػائي السػطحي فػي الجػزو , صييب حسف مضر (75)
, 2005, جامعػػة الموصػػػؿ, عػػراؽ, كميػػة التربيػػةال, الشػػمالي فػػي منطقػػة الجزيػػرة

 .40ص

ىيدرولوجيػػػة حػػػو  وادي الموجػػػب الرئيسػػػي فػػػي , لطفػػػي راشػػػد المفمػػػح المػػػومني (76)
, مطبعػة وزارة الثقافػة, استشعار عػف بعػد, دراسة في الجغرافية التطبيقية االردف,
 .87ص, 7997, االردف

 .Arcmap 9.1-Globalmapper8برنامجي  (77)
(18) ITC. Volume v II chapter 6. p.12.. 

ص , 7990, البصػػػػرة, دار الحكمػػػػة لمنشػػػػر, المسػػػػاحة اليندسػػػػية, ياسػػػػيف عبيػػػػد (79)
722-725. 

 .Arcmap 9.1-Globalmapper8برنامجي  (20)
(20) stunly  A. schumum. the flwial system of America, 

jouh wile and sons , 1977 , p 67. 

دار , الخريطػػة الكنتوريػػة قػػراوة وتحميػػؿ, مػػد البػػدويواح, محمػػد صػػبري محسػػوب (27)
 .259ص , 7999, القاىرة, الفكر العربي

 وفيػػػؽ حسػػػيف الخشػػػاب, د. ترجمػػػة,, إشػػػكاؿ سػػػطح اور  سػػػتريمر, ف.. آرثػػػر (22)
 .335ص , 7964 جامعة بغداد,, وعبد الوىاب الدباغ

اقبػػػة التصػػػحر مر , المركػػػز العربػػػي لدراسػػػات المنػػػاطؽ الجافػػػة واوراضػػػي القاحمػػػة (23)
 .247 – 234ص , 2006, دمشؽ, البادية السورية, ومكافحتو


