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 وادي شيشني
ــاح أ. م. د.  ــد الفتـ ــب صبـ ــب                                                  حبيـ رجـ

 ن                                                       ن
                                                 جامعة/ تكريت/ كلية التربية/ قسم الجغرافيـة 

 ن

 
المواضيع الحيوية المهمة خاصة في  منالموسمية الجريان  ديةاألو تعد دراسة 

المنااااطل الجافاااة مااان خااااأل الساااتعماأل األمياااأل لمماااورد الماااا ي الااا   مصااادر  األمطاااار 
 الزراعي بصورة خاصة. واإلنتاجالساقطة لتمبية متطمبات الحياة بصورة عامة 

مزروعاة دراسة حوض واد  شيشين من اجأل تحدياد المسااحات ال أهميةوتأتي 
وبرنااام   ERD ASوتغيرهااا ماان خاااأل المر يااات البضااا ية وبالعتماااد عماا  برنااام 

ARC GIS   التشاااااب   أساااااسوفااااي ت ااااوين نظااااا  تصاااانيبي خاااااص لمظااااواهر عماااا
 والختاف لستعمالت األرض.

الزراعيااة لمنطغااة الدراسااة  األرضوعنااد الوقااوف عماا  مغاادار تغياار اسااتعمالت 
لماا لهاا مان تاأيير عما  يتا  لوجية الحوض ومورفومتر و ورفلبد من إعطاء ف رة عن جيم

 التربة وانع اس  لك عم  المحاصيأل المزروعة أنواع
 تنحصر مش مة البحث في السؤاأل األتي: هأل يعد واد  شيشين واديًا زراعيًا؟

وما هي طبيعة التغيير ال   طرأ عم  المساحة المزروعة؟ و ياف تساه  تغنياة 
؟ معتمدًا في  3791,1003ديد المساحة المزروعة لألعوا  الستشعار عن بعد في تح

وجااود تغياار فااي التساااع المساااحي   لااك عماا  بعااض البرضاايات لسااتعمالت األرض:
وهناااك دور لممر يااات البضااا ية فااي . 1003وساانة المغارنااة  3791بااين ساانة األساااس 

 تحديد المساحة المزروعة ونوع المحصوأل.
ستخدا  تغنيات معاصرة لم شاف عان التغيارات تهدف الدراسة لتصمي  خرا ط با

لسااتعمالت األرض الزراعيااة لااواد  شيشااين ووضااع الحمااوأل المناساابة لهااا عاان طرياال 
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ت ااوين نظااا  تصاانيبي خاااص لمظااواهر التااي ياات  اختيارهااا عماا  أساااس خاصااية التشاااب  
 .(3)والختاف في البناء األرضي واستخدامات األرض

المااااااانه  التصااااااانيبي مااااااان قباااااااأل المعهاااااااد  وقاااااااد اتعبااااااات الدراساااااااة فاااااااي منهجهاااااااا
. إ  ان  منه  ما   لمنطغة الدراسة والمعتمدة عم  تحميأل وتبسير (1)(I.T.Cالهولند )

 المر يات البضا ية لتجميع األف ار وتنظيمها.
وت ماان أهميااة البحااث فااي توضاايش دور الستشااعار عاان بعااد ونظاا  المعمومااات 

ع اااس الطيبااي لممحاصاايأل الزراعيااة عااان فااي تحديااد المساااحة المزروعااة باسااتخدا  الن
( واستخراج المساحات واألطواأل من خاأل ERDAS IMAGIN 8.4طريل برنام  )

 (.ARC GIS 9.1برنام  )
يغاااع واد  شيشاااين ضااامن مديناااة ت ريااات مر اااز محافظاااة صااااح الااادين إحاااد  

- º -13 º ،13 º 11وينحصر فم يًا باين دا رتاي عارض ، محافظات الغطر العراقي
31 º 10ماًل وخطي طوأل ش º -31 º   (3شرقًا )انظر خارطة رق 

  وبمساااحة 10 اا  وبعماال 2.1 اا  وبعاارض 11.1يبمااأ أقصاا  طااوأل لمااواد  
 (  مااا 353-90وارتباعاا  عاان مسااتو  سااطش البحاار ينحصاار بااين ) ² اا 379تساااو  

( المشاااتغة مااان البياااان الااارادار  لمنطغاااة الدراساااة سااانة 1تبينااا  الخريطاااة البضاااا ية رقااا  )
1003.  

(. 0.30يأخاا  شاا أل حاااوض الااواد  ماان المساااتطيأل وأن نساابة اسااتدارت  هاااي )
وان  يتميز بتصاريف ما ية منتظماة زمانياًا ماع تم اؤ وصاوأل التصااريف الما ياة بسارعة 
ألنهاااااا تغطاااااع مساااااافة اطاااااوأل مماااااا يعااااارض جااااازءًا مااااان المياااااا  لمضاااااياع ببعاااااأل التبخااااار 

 .(1)والترسيب
لدراساة المورفومترياة لحاوض واد  اما خصا ص الشب ة الما ية فغد تضامنتها ا

 شيشن والتي ايرت عميها تطور الظروف الطبيعية والبنيوية متميمة
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. (4)(STARAHLEA)وفيهاا يات  تحمياأل الشاب ة باساتخدا  طريغاة ، بالمراتب النهرياة
وتنص عم  ان المجار  الما ية الصغيرة التي ل تصب فيها مسيات او وديان اخار  

المرتباة الولا  والتغااء رافادين مان المرتباة الولا  يشا أل مجار  مان المرتبااة  تنتهاي الا 
وه ا ا يصااأل ، اليانياة والتغااء ودياان مان المرتباة اليالياة ي ااون مجار  مان المرتباة اليالياة

( التااي 1 مااا فااي خريطااة رقاا ) النهاار الاا  المجاار  الر يسااي الاا   يحمااأل اعماا  مرتبااة.
 . تميأل تصنيبًا لممراتب النهرية

( الاا   مصاادر  المر يااة الراداريااة ان رتااب حااوض واد  3احااظ ماان جاادوأل )وي
منطغاااة الدراساااة تراوحااات باااين الولااا  والخامساااة وهااا ا يؤ اااد السااايادة لممجاااار  المرتبعاااة 

وان مجموع اطواأل المجار  تزداد  مماا تطاورت مان مرتباة دنياا الا  مرتباة عمياا ، الرتب
 مااا  اناات ، تعااود لممرتبااة الولاا  % ماان اجمااالي اطااواأل الشااب ة المدروسااة33.2وان 

بينماا نسابة اطاواأل الودياان . من مجماوع مجاار  الحاوض %99.0نسبة عدد المجار  
% 3 %،39.0 %،10.1 %،13.1: الخامساااة هاااي الرابعاااة، اليالياااة، لمرتاااب اليانياااة،

عماااااااا  التااااااااوالي. فااااااااي حااااااااين  اناااااااات نساااااااابة عاااااااادد المجااااااااار  لاااااااانبس الرتااااااااب اعااااااااا  
هاااا ا وان الهاااادف ماااان معرفااااة  عماااا  الترتيااااب% 0.3%،0.0%،1.7%،39.9تساااااو :

المراتاب النهريااة لمااواد  هااو تحديااد  ميااة الصاارف المااا ي الاا   لاا  انع اااس عماا  تغاادير 
قابميت  الحتية واألرساابية. وعناد معايناة المر ياة البضاا ية لماواد  نجاد ان عادد المغااطع 

هاااا تشااا أل العرضاااية ألعمااا  الشاااب ة الما ياااة ت اااون ضاااحمة العمااال وواساااعة المتاااداد وان
منخبضااات مبتوحااة تهااب عميهااا ارسااابات ناعمااة مشااتغة ماان صااخور ورواسااب الصااأل 
فهي ا ير المواقع صاحية لمزراعة قياسًا ألجزاء الحوض الخر   ما ياحظ  لك فاي 

 . الجزء الشمالي الغربي من منطغة الدراسة
 اااا ( فهااااي مبياااادة لمااااتح   فااااي 0 - 3.1امااااا نساااابة التشااااعب لمااااواد  ف اناااات )

 . ت التصريفمعدل
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وتعاني منطغاة الدراساة مان نغاص واضاش فاي الماوارد الما ياة الساطحية الدا ماة 
الجريااااان والاااا   ياااانع س ايرهااااا عماااا  تاااادني المساااااحات المزروعااااة بالمحاصاااايأل و لااااك 
لوقوعهااا ضاامن المناااطل الجافااة والتااي ل يحاادث فيهااا أ  جريااان مااا ي ال بعااد سااغوط 

 المطار.
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ي الموسمية الجريان هي الوحيدة التاي يم ان مان ه ا وتعد شب ة الصرف الما 
خالها اساتيمار المسااحات المزروعاة ا ا ماا اساتيمرت مياههاا مان خااأل انشااء الساداد 

ولغاااارض معرفااااة  ميااااة الجريااااان الساااانو  المتوقااااع لمااااواد  اسااااتخدمت معادلااااة  الترابيااااة.
 .(5)بير م 

R=CIS½ (W/L) ^
0.45 

 حيث ان:
R= ³ر  حج  الجريان المتوقع مميا 
C= 0.10   معامأل يابت يستخد   المناطل الجافة وشب  الجاف 
I =   ³حج  التساقط مميار  
S= معدأل انحدار متر /   

W=  معدأل عرض الحوض/   
L=  طوأل الواد  من المنبع ال  المصب 

 =³حجم التساقط المطري مميار م
 X 3000X3000  /مساحة الحوض X )مم ( مجموع التساقط المطر  السنو 

300                              3000000000 
وعناااد تطبيااال المعادلاااة عمااا  منطغاااة الدراساااة يتباااين ان حجااا  الجرياااان السااانو  

مما . مان 323.اما معدأل المطار السانو  فهاو ³مميار   (0.000لمميا  في الواد  هو )
يجااب لاا ا ، هنااا يظهاار ان  ميااة الميااا  بهاا ا الحجاا  سياار  افيااة لاسااتعمالت الزراعيااة

استيمار المورد الما ي في السنوات المطيرة الرطبة من خاأل انشاء سد متوسط الحجا  
ي ون موقع  مناسب في الجزاء الجنوبية الشرقية لحوض الواد  و لك أللتغاء المراتب 

 . النهرية فيها و لك تساعد عم  حصر ا بر  مية من ميا  المطار
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 (0جدول رقم)
 حسب الرتب لوادي شيشين ²كم/الهاعدد المجاري المائية واطو 

 % عدد المجاري التشعب الرتبة
 مجموع
 كم/اطوالها 

% 

3 3.1 993 99.0 131 33.2 

1 3.5 390 39.9 335 13.1 
1 0.5 17 1.7 75.0 10.1 
3 0 0 0.9 13.9 9.0 
5 0 3 0.3 37 3 

 300 391 300 770  المجموع

 عمل الباحث: المصدر
 ماااا فاااي  3791ة البضاااا ية لمنطغاااة الدراساااة لسااانة ويتضاااش مااان تحمياااأل المر يااا

( ان هناااااك اتساااااع لممساااااحة المزروعااااة بالمحاصاااايأل MSSلممتحسااااس ) (3خريطااااة )
دوناا  تتاااوزع عماا  معظااا  اقسااا  الاااواد  باسااتيناء جهتااا  الشاارقية ل اااون  1325والبالغااة 

 اراضيها اخدودية لتصمش لمزراعة.
ا سانة رطباة ازدادت فيهاا  مياة ه ا وقد اتسمت السنة الم  ورة اعا  من  ونها

ارتبعااات مناساااب نهااار دجماااة واخااا ت المجاااار   .(0)ممااا 151.3التسااااقط المطااار  الااا  
 . الما ية لمواد  تمتمئ بالميا  لممراتب العميا من 

 مااااا فااااي  (ETM) لممتحسااااس 1003وعنااااد تحميااااأل المر يااااة البضااااا ية لساااانة 
ناا  محغغااة نساابة تغياار دو  (3570(، ياحااظ تغمااص الماسااحة المزروعااة الاا  )5خريطااة)
جاء تر زها فاي الجازاء الوساط  والجنوبياة  3791%( عن سنة الساس 19-قدرها )

من الواد  بينما  انت اقسام  الشمالية والغربية خالياة الزراعاة ألنهاا تخضاع لمحاددات 
 بشرية خاصة بالدولة.
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ماة وتتعرض منطغة الدراسة لمجباف شأنها شأن سالبياة منااطل العارال نتيجاة لغ
المطااااار الساااااقطة ويرافاااال  لااااك انخباااااض فااااي مناسااااب نهاااار دجمااااة لغيااااا  دوأل الجااااوار 
وخاصاااة تر ياااا بأقاماااة السااادود حتااا  وصاااأل تاااأيير مياااا  نهااار دجماااة لاااواد  شيشاااين الااا  

ناهيااااك الااا  حصااااوأل زحااااف ، المراتاااب الخياااارة مااان دون وصااااولها الااا  المراتااااب العمياااا
رقية بسابب زياادة عادد سا ان المديناة عمراني لمدينة ت ريات بتجاا  اقساام  الجنوبياة الشا

 . من جهة وارتباع المستو  المعاشي لها من جهة اخر 
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ه ا وقد صنف الغطاء الرضي لحوض واد  شيشاين بالعتمااد عما  الحزماة 
( ETMلممتحساااس ) LAND SATلممر ياااة البضاااا ية لمغمااار الصاااناعي  (1,3,9)

( انظاار جاادوأل GOOGLE EARTHبالمغارنااة مااع المر يااة الماااخو ة ماان برنااام  )
( ومناا  يظهاار ان المسااتغرات البشاارية ماان وحاادات ساا نية وابنيااة هااي المساايطرة عماا  1)

% تمياا  فااي الهميااة الراضااي الغاحمااة 51.1اسااتخدامات الرض ماان الااواد  وبنساابة 
% ماان اجمااالي مساااحة الااواد  والتااي شااممت عماا  التاارب الممحيااة والرمميااة 11وبنساابة 

ان معظاا  اراضااي الااواد  سياار صااالحة لمزراعااة، فااي حااين ممااا ياادأل عماا  . والحصااوية
% مااان مجماااوع اساااتخدامات الرض ويماااي 9.35 انااات مسااااهمة الراضاااي المزروعاااة 

% عم  التوالي  ما ياحظ 1.3%،5.9 لك المراعي الطبيعية والمستنغعات الموسمية 
 . ( والتي تشتمأل عم   تصنيف الغطاء الرضي لحوض الواد 0في خريطة )

 (1جدوأل )
 0220استخدامات االرضي لحواض وادي شيشين لعام 

 % دونم/المساحة نوع االستعمال
 9.35 3570 اراضي زراعية
 11.3 31020 اراضي قاحمة
 5.9 3132 مراعي طبيعية

 1.3 510 مستنغعات موسمية
 51.1 33303 مستغرات بشرية

 300 13115 المجموع

 عمل الباحث: المصدر
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( والتي تميأل اصناف الترب في منطغة الدراسة والتي 9ومن ماحظة خريطة )
. حياااث تمياااأل ترباااة حصاااوية جبساااية فاااي جهاااات (9)تاا  اعااادادها عمااا  خريطاااة )بيورناااك(

واسعة من الحوض وترب قاع الوديان فاي الجازء السابمي لمحاوض فاي المنااطل الغريباة 
 . جر  نهر دجمةمن التغاء حوض الواد  لم

( التاااي تمياااأل قابماااة الرض الزراعياااة والتاااي تااا  2وايضاااًا يتضاااش مااان خريطاااة )
. بااااأن الجاااازاء (2)اعاااادادها ماااان خاااااأل خريطااااة الغابميااااة النتاجيااااة لمزراعااااة فااااي العاااارال

الشاااامالية والشاااامالية الغربيااااة والجاااازاء الجنوبيااااة تميااااأل تربااااة جياااادة لمرعااااي او الغابااااات 
 . % من مساحة الواد 53بسيطة وانها تشغأل  وعواممها المحددة لمزراعة

اماااا الجاااازاء الوسااااط  والشاااارقية والجنوبياااة الشاااارقية ماااان واد  الحااااوض تميااااأل 
منطغة متوسطة الجودة لمزراعة وعواممهاا المحاددة شاديدة ل اون تربهاا جبساية ورممياة ل 

% ماان 30تساااعد عماا  قيااا  الزراعااة فيهااا. هاا ا وتسااه  هاا   الجاازاء بمساااحة تساااو  
 طغة الدراسة.من

ان الغايااة ماان دراسااة الغابميااة النتاجيااة ألراضااي منطغااة الدراسااة هااو الوصااوأل 
ال  تحديد انسب الستخدامات لمسااحات الترباة الصاالحة لمزراعاة ألن فاي  لاك  شاف 
ألم انات التوساع الزراعاي لمحاصاأل معيناة لهاا الغادرة عما  النماو فاي تارب بمواصابات 

 معينة.
يأل المختااارة والما مااة لتاارب حااوض الااواد  محاادودة وماان المؤ ااد ان المحاصاا

الجااودة  مااا اظهرتهااا المر يااات البضااا ية وخارطااة الغابمااة النتاجيااة لتاارب العاارال التااي 
وضعتها ضمن الصانبين الراباع والساادس و لاك بسابب شادة العواماأل المحاددة  ضاحالة 

لمناخيااة فهااي ساا  فضااًا عاان قساااوة الظااروف ا50التربااة ا  ي ااون العماال فيهااا اقااأل ماان 
ممااا ( اضاااافة الااا  ارتبااااع 300-100تتطماااب  مياااات  افياااة مااان المطاااار لتغاااأل عااان )

%( 2-5سااا ( و اااا لك  بأنحااادارها ماااان )/مميمااااوز15-30نسااابة المموحاااة فيهااااا ماااابين )
 .(7)والتعرية مابين المتوسطة والشديدة

و اااأل  لاااك فاااان مياااأل هااا ا الناااوع مااان الراضاااي يتطماااب عناياااة  بيااارة وتطبيااال 
العممياااة الحدييااة لمزراعاااة مااان اجااأل ايغااااف تااادهور ام اناتهااا النتاجياااة و لاااك لاساااليب 

 .باتخا  تدابير من شأنها ان تغمأل من عواممها المحددة
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وفي الونة الخيرة عم  ما يبدو ان هناك اهتما  يب أل من قبأل سالبية مزارعي 
ي الزراعاااة منهاااا منطغاااة الدراساااة متميماااة بادخااااأل الطااارل والسااااليب العممياااة الحديياااة فااا

تحسين خواص التربة باستخدا  السمدة ال يمياوية والعضوية وتغنين في ميا  الر  من 
خاااأل ادخاااأل منظومااات الاار  بااالرش المحااور  اعتمااادًا عماا  الميااا  الجوفيااة  عنصاار 

عااااوة عمااا  اساااتخدا  البااا ور المحسااانة وم افحاااة ، م ماااأل لامطاااار لساااغي المحصاااوأل
ف أل ه   المور اساهمت فاي زياادة انتاجياة . يب المحصوأللافات والمراض التي تص

الاادون  فااي الوحاادة المساااحية  مااا هااو الحاااأل فااي زراعااة الحبااوب )الغمااش( فغااد وصاامت 
  غ . /950-050مابين 

وايضاااا اخااا ت الزراعاااة الصااايبية تاخااا  دورهاااا رسااا   محدودياااة المسااااحة نظااارًا 
صاااأل الخضاااراوات والااا رة لطبيعاااة ساااطش ارض الاااواد  وقماااة ماااورد  الماااا ي زرعااات بمحا

الصاابراء لن ميااأل هاا   المحاصاايأل ل تحتاااج الاا  عماال شااديد لمتااداد الجاا ور اضااافة 
الاا  ان مجااار  اوديااة الشااب ة تسااتخد   تصااريف لمميااا  الزا اادة  ااي تمنااع ماان انتشااار 

 . المموحة بها
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 اخلالصـة واالستنتاجـات
عمااا  اساااتعمالت نظااارا لهمياااة الماااورد الماااا ي فاااي المنااااطل الجافاااة وانع اسااا  

 الرض الزراعية  فغد جاءت الدراسة بعدة امور:
إن معاادلت األمطااار الساااقطة عماا  حااوض واد  شيشااين سياار  افيااة لسااد حاجااة  -3

 المحاصيأل الزراعية.
 اااان لساااتخدا  التغنياااات الحديياااة متميماااة بالستشاااعار عااان بعاااد ونظااا  المعموماااات  -1

 واستخدامات الغطاء األرضي.الجغرافية دور مه  في تحديد المساحات المزروعة 
تبين من خاأل الدراسة وخرا ط الغابمياة اإلنتاجياة ان تارب حاوض الاواد  محادودة  -1

 تغف عا ل أمامها تالزراعة لوجود محددا
من مجموع الغطاء الرضي لممنطغاة  1003 ان نصيب المساحة المزروعة عا   -3

والسااااانة  3791% و اااااان نسااااابة التغيااااار ماااااابين سااااانة السااااااس 9.5الدراساااااة هاااااو 
 . الم  ورة سمبية و لك لمتوسع الحضر  لمدينة ت ريت عم  حساب واد  شيشين

 وتوصي الدراسة الى ما يأتي:
انشاء سد ترابي في الجزاء السبم  مان الحاوض و لاك لألساتبادة مان مياا  الخازن  (3

 لغرض الزراعة واستخدامات اخر 

مااادروس وباساااتخدا  العماااأل عمااا  اساااتيمار المياااا  الجوفياااة لمنطغاااة الدراساااة بشااا أل  (1
الطرل العممية الحديية  منظمات الر  بالرش المحور  لساغي المحصاوأل الدراساي 

 تجنبًا لمهدر والضياع لمميا .
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 :اهلوامش
                                                      

الغااو  القميميااة فااي قضاااء داقااول دراسااة مغارنااة بااين ، احسااان خميااأل ابااراهي  عماار (3)
 (سيااار منشاااورة)بصااار  والتصااانيف الرقماااي، اطروحاااة د تاااورا طرا ااال التصااانيف ال

 .30، ص1003، جامعة الموصأل،  مية التربية
(2)  R.A. Van Zuidam and f.I. Van Zuidam , Terrain analysis 

and classifiction using Arial photograghs geomerphologic 
approach (1.T.C) , NETHER LAND , 1979. P. 34.  

حاوض واد  البضاا مان المنطغاة المتموجاة مان العارال ، لي خمف حميد الجباور د (1)
)سيار منشاورة(، جامعاة ت ريات،  دراسة في الهيدرولوجيا التطبيغية رسالة ماجستير

 55ص، 1005،  مية التربية
(4)  A.N, Strahler, Quantities analysis of water shod, geomor 

hology,strans Amer,Geophy unran,jol.138,1959.pp.78.92.  
استخرجت نسبة التشعب بغسمة عدد مجار  مرتبة ما عما  مجاار  مرتباة لحغاة.  )*(

التحمياأل المورفاومتر  لحاوض ، جاورج يااقين بحاو، انظرار:اسباهي  يونس المحسان
، جامعاة الموصااأل، مجماة التربيااة والعما ، نهار الخاازر باساتخدا  البيانااات البضاا ية

 .107،ص 3773(، 30دد )، الع مية التربية
التشا أل الماا ي لنهار دجماة ماابين مصاب الازابين ، مد اهلل عبد اهلل محسن الجبور  (5)

اطروحاااة د تاااورا  )سيااار ، واساااتيمارات  فاااي العااارال دراساااة فاااي الجغرافياااة الطبيعياااة
 .99ص، 3772،  مية التربية، جامعة الموصأل، منشورة(

 بيانات سير منشورة.، بغداد، الجوية وزارة النغأل والمواصات هي ة النواء (0)
( 1,3,9)**( تااا  تصااانيف الغطااااء الرضاااي لاااواد  شيشاااين بالعتمااااد عمااا  الحزماااة )

( Google earth( بالغارنة مع المر يات المأخو ة مان برناام  )M E Tلممر ية )
 وت  فتش البرنامجين وبعدها اجر  التصنيف.

 .3700، قس  التربة، وزارة الزراعة، بيورنك (9)

لعاا   3/3000000خارطة الغابمية النتاجياة لمعارال بمغيااس ، فميش حسن الطا ي (2)
3770. 

استيمار الموارد الطبيعية في تحغيل األمن الغ ا ي فاي ، عطا اهلل سميمان الحدييي (7)
، 3775، اطروحااااة د تااااورا  )سياااار منشااااور( جامعااااة بغااااداد  ميااااة الداب، العاااارال
 .19ص
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 املصادر:
الغاو  القميمياة فاي قضااء داقاول دراساة مغارناة باين ، خمياأل اباراهي إحساان ، عمر -3

، طرا اال التصاانيف البصاار  والتصاانيف الرقمااي ،اطروحااة د تااورا  )سياار منشااورة(
 .1003 مية التربية ،، جامعة الموصأل

2- Van Zuidam , A.A , Van Zuidam , F.1 , terrain analysis 
and calasifiction using arial photo graph geomer phologic 
approach , (1.T.C) , nether land , 1979 

حوض واد  البضا من المنطغة المتموجاة فاي العارال ، دلي خمف حميد، الجبور  -1
، جامعاة ت ريات، رسالة ماجستير )سير منشاورة(، دراسة في الهدرولوجيا التطبيغية

 . 1005 مية التربية 

4- Strahler , a.n , Quemtities analysis of water shod , geomor 
phology , strans amer , geophys unran , jol. 138. 1959.  

اسباهية يونس و جورج ياقين بحو و التحميأل المورفومتر  لحاوض نهار  ،المحسن -5
الخااازر باسااتخدا  البيانااات البضااا ية و مجمااة التربيااة والعماا  و جامعااة الموصااأل و 

 .3773,30العدد )

التشااا يأل الماااا ي لنهااار دجماااة ماااا باااين مصاااب ، عباااد اهلل محسااانماااد اهلل ، الجباااور  -0
اطروحاااة د تاااورا  ، الااازابين واساااتيمارات  فاااي العااارال دراساااة فاااي الجغرافياااة الطبيعياااة

 .3772،  مية التربية، جامعة الموصأل، )سير منشورة(

 3700،قس  التربة، وزارة الزراعة، بيورنك -9

لعاا   3/3000000عارال بمغيااس خارطة الغابمية النتاجية لم، الطا ي فميش حسن -2
3770. 

ي تحغيل المن الغ ا ي في ، استيمار الموارد الطبيعية فالحدييي عطا اهلل سميمان -7
 .3775، تورا  )سير منشورة(، جامعة بغداد،  مية اآلداب، اطروحة د العرال
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The study of seasonal vales circulation is one of the 

important subject especially in dried district using through the 

resources of water which depend on rain full to serve the 

requirement of life in general and agricultural in particular. 

It comes the importance of this study in sump of shesheen 

vale is to identify the cultivated areas and its change through 

visually space which depend on programmes ERD AS and 

ARCGIS in forming a classification system in particular to the 

aspects based on the similarities and differences uses of land. 

When it is stood on proportion changes of the uses of 

agricultural land in the study of the district; therefore, it should 

give the idea on Geomorphology sump of shesheen vale, 

morephometera and the effect on the various soils and reflect 

them on the cultivated crops. 


