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 : المستخلص

زر النهرٌة من  برنرز المهن ار الجٌرمررورلرجٌنة ونً مجنرر النهنر رمج رٌن  تعد الج
السفلى، إذ تتمٌز الجزر النهرٌة ركرنه  إحدر بام الهراار الترسنٌرٌة رالرن يٌنة للنهنر الن تجنة  
ع  عملٌ ت النحت راإلرس ب التً تحصل على الضف ف بر المنعطف ت النهرٌة، وضنً  عن  

ردٌنننة رالمجننن ري الم يٌنننة األنننرر دالنننل اأنهننن ر، إذ إ  انننذ  الرراسنننب التنننً تل نننً رهننن  اأ
الرراسب تعد مراد ل م   جٌدة لتكرٌ  الجزر النهرٌة، رعند تكر  الجزر النهرٌة ترندب سلسنلة 

الجنزر، إذ تعمنل كفعنل رنمران   رم  العملٌ ت الجٌرمررورلرجٌة م  الفعل ررد الفعل م  لد
ة رتعمل كرد وعل م  لًل التنثيٌر علنى مجنرر راتس عه  على حسب كمٌة الرراسب النهرٌ

النهر رقٌ مه  على ترسٌع مجرا  رالتعرٌة وً ق عن ، وضنً  عن  ت ٌنر درجنة انحندار قط عن   
الطنرلً، رت سننٌم مجننرر النهننر رمن  يننم تنن دي إلننى تاننعب النهنر م دٌنن   إلننى تكننرٌ  مرجنن ت 

نم زٌن  دة الرراسنب ررمٌهن  علنى م يٌة ج نرٌة ت دي إلى تعرٌنة ضنف ف النهنر رتهكلن ، رمن  يا
 الضفة األرر مرلدا  جزرا  جدٌدة بر ترسٌره   ورق جزر مرجردة بصً  .

 
Abstract:   

The river islands of the leading manifestations geomorphological 

downstream Bmjarih lower, as characterized by river islands being one of 

the most important phenomena depositional and structural of the river 

resulting from the sculpture and deposition that get on the banks or 

cornering river, as well as sediment that receive the valleys and waterways 

within other rivers, as these sediments are materials Khama good to 

configure the river islands, and when the river islands begin a series of 

operations geomorphological of action and reaction from the islands, 

working as an act of growth and expansion by the amount of sediment the 

river and works as a reaction by influencing the course of the river and its 

on expand its course and erosion in the hall, as well as change the degree 

of slope slicer longitudinal, and the division of the river and then lead to 
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the complexity of the river leading to the formation of waves side streams 

lead to erosion riverbanks and corrosion, thereby increasing sediment and 

throw it on the other side generators islands new or deposited over Islands 

are already present                                                                                         . 
 
 المقدمة

تعد الجزر النهرٌة  من ابرز المظاهر الجٌومورفولوجٌة  فً مجرى النهر فً مجارٌه السفلى اذ  

الترسٌبٌة والبنائٌة للنهر و الناتجة  عن عملٌاا   الهادم  رالظواه أهمتتمٌز الجزر النهرٌة بكونها احد 

الرواسا  السااةطة مان المرتفعاا  بفعال  إلاى إفاافة النهرٌاة  والمنعطفاا التً  تحصل علاى الفافا  

الودٌااان الممتاادى علااى جااانبً النهاار وبااالقر  ماان منطقااة الرواساا  التااً تجلبهااا   ففااع عاانالجاذبٌااة 

تتمٌز منطقة الدراساة  بوةوعهاا  فامن منطقاة مٌار مساتقرى مٌكانٌكٌااة  ةابلاة للتعرٌاة  اذ و الدراسة, 

الجزر النهرٌة  وعند تكون الجزر النهرٌة  تبدا سلسلة من العملٌاا  انها توفر مواد خام  جٌدى لتكوٌن 

تعمال كفعال بنموهاا واتسااعها علاى حسا   ذ,إلفعال ورد الفعال  مان ةبال الجازرالجٌومورفولوجٌة من ا

على مجرى النهر  وةٌامها على توساٌ  النهار  التأثٌركمٌة الرواس  النهرٌة وتعمل كرد فعل من خعل 

تغٌار درجاة انحادار ةطاعاه  الطاولً  و تقساٌم مجارى النهار وبالتاالً  ففاع عان ه والتعرٌة فاً  ةاعا

تكوٌن موجاا  مائٌاة جانبٌاة تاؤدي الاى تعرٌاة فافا   إلىتشع  النهر مؤدٌا من خعل ذلك  إلىتؤدي 

مولاداة جازر جدٌادى او ترساٌبها   األخارىالنهر وتأكلاه  وبالتاالً زٌاادى الرواسا   ورمٌهاا علاى الفافة 

 . أصعموجودى  فوق جزر

السهول  المروحٌة الغرٌنٌة التاً   ففع عنوتعد الجزر النهرٌة  من احد اهم مظاهر  السهل الفٌفً 

تعاااد جمٌعهاااا  مظااااهر  إذتصااا  فاااً النهااار  والمااادرجا  النهرٌاااة والمنعطفاااا  والبالوعاااا  النهرٌاااة  

  تنشأ فً مجرى النهر  بفعل عدى عملٌا  بنائٌة اوهدمٌة   ةجٌومورفولوجٌ

 مشكلة الدراسة:

 ماهً أألسبا  الطبٌعٌة التً تؤدي الى تكون الجزر النهرٌة .      

 فرفٌا  الدراسة:

تباٌن عناصر المناخ بٌن الفصول على مدار السنة, والسٌما عنصري درجة الحرارى والتساةط ان ل
فً الفصول الجافة المطري, مما أدى إلى تباٌن معدال  التصرٌ  فً النهر, وجعل حالة البناء تزداد 

 وتقل فً الفصل الذي تتساةط فٌه األمطار.
 هد  الدراسة

 دراسح خصائض انجسر انطثٛعٛح  ٔانرٔاسة انُٓرٚح انًكَٕح نٓا .
 

 موة  منطقة الدراسة وحدودها:

تمثل منطقة الدراسة جزٌرتً )آلوس و جبة(, اللتٌن تقعان فمن مجرى نهر الفرا  وفمن 

( وٌحد هاتٌن الجزٌرتٌن من 1لتً تمثل الجزء الغربً من العراق,)تنظر خرٌطةحدود محافظة األنبار, ا
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(, تمتد آلوس بٌن 2الغر  ناحٌة الحقعنٌة, أما من ناحٌة الشرق فتحدها ناحٌة البغدادي )تنظرخرٌطة

      ˚(,42,  24, 31شماالة, وخطً طول ) ˚( 34,  11,  51˚(,) "34, 11,   24دائرتً عرض)" 

 54,  22˚(,) "33, 54,   33شرةا, أما جزٌرى جبة فتمتد بٌن دائرتً عرض) "˚( 43, 24,    53) 

 شرةاة.˚(, 42, 32,   46˚(     ) 42, 32, 11شماالة, وخطً طول,) ˚(, 33, 

 
 

 :الجزر النهرٌة
 ، تنانننثمتنرعنننةبحجننن م رسننن رٌة ملتلفنننة ذات إ بانننك ل ثنهننن رالجنننزر النهرٌنننة  عنننرف  ت  
ررمنننل رننننرٌ  رطنننٌ  علنننى اٌينننة طر ننن ت رٌة مننن  حصنننى تجمنننع المنننراد الرسنننر نتٌجنننة
السطح  إلىم  ق ع المجرر رصرال   ارتداء  

(1)
. 

التنً تجننري ونً السننهرل الفٌضننٌة نهرٌنة هنن ارة ممٌنزة لمعهننم اأنهنن ر تعند الجننزر الر
تتكنر   (bars)علنى اٌينة حنراجز صن ٌرة تسنمى  بجزايه  السنفلى، رتنانث ن لرن وً السٌم  

 .(1لشك)ٌنهر  وً ق ع المجرر النهري. م  ترسر ت لانة تترسب
تعمل زٌ دة كمٌ ت الرراسب ورق الحد اأعلى لط قة النهنر علنى الحمنل إلنى ترسنٌره        

تدرٌجٌنة   نرٌ  رالطنٌ  ونً قن ع المجنرر ررصنررة  الل ررصررة حرٌر ت م  الحصى رالرمن
رٌينة مًيمنة  روع ق ع  ورق مسترر سطح الم ء، وتصرح رهٌينة حنراجز تانكل إلىمم  ٌ دي 

التنً ال تلرنأ ب  تنمنر رتتسنع ٌد م  إمك نٌة تيرٌنت انذ  الحنراجز لنمر النر ت ت علٌه ، مم  ٌز
 رسرب االستمرار وً ترسٌب المراد الن عمة راللانة

(2)
. 

 ( bar)( ألسنة رسوبٌة 1شكل )

 
 
 
 
 
 
 

 
Physical geology( EartRevealed),Cariso.Plummer.Mcgeary,7th Edition ,2006,14,p430.    

اأنه ر التً تن ل كمٌ ت   رت رم الذي ٌميل تكر  الجزر النهرٌة نرع   م  التكٌف 
كرٌرة م  الرراسب الفٌضٌة تزٌد كمٌته  ع  سعته  رتزٌد بحج مه  ع  كف ءته  النهرٌة 

المنلفض رتصرٌفه ركرر حجم م طعه  العرضً م  رنة 
(2)

الجزر النهرٌة لعملٌة  تحت جر ,
 ٌرمررورلرجٌة، وهً تتر ٌ  زم نٌ   رلص يص تمٌزا  ع  ر ٌة اأاك ل الج    هررونه  تكرٌ

زر النهرٌة وً منط ة معٌنة و د تتكر  الج ، رمك نٌ   ترع   للعرامل الس يدة وً تلك المنط ة
العرامل األرر بر نتٌجة لعمل جمٌع العرامل ررصررة در  ع ملٌ  بر ا  راحد ع مً  لترور 
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تف د رعض المن طق للجزر النهرٌة لسٌ دة ع مل معٌ  در  ر ٌة العرامل  ً حٌ ومتك وية، 
تتكر  وٌه  الجزر رسرب ع مل  ال األرر، وميً  ب  رعض المن طق الراقعة عند بقدام الجر ل

عرامل كيٌرة إال ب  وً حٌ  تتراور وً رعض المن طق اأنحدار م  در  العرامل األرر، 
 تلك المنط ة صلرة م  رمة للنحت رالتعرٌة تكرٌن تكر  الجزر ال تناث وٌه  ل

(3)
. 

 
 

 :مراحل تكون الجزر النهرٌة
تههننر اننذ  الجننزر راننكله  حنندا  وننً مراحننل رننن ء جزرانن ، إذ السننلرك   راتسننلك اأنه ر

ونً  تكرٌنهن مراحل الكتم ل عدة إلى  رن يه النه يً المعررف مرة راحدة، رإنم  تحت ج عملٌة 
حتنى تصنرح  رتتطنررتنمنر راكل حنراجز صن ٌرة دالنل المجنرر  تههر  م  رن لرالمجرر، 

من   ةلكل مرحلنصفته  ال  لرة ر  عملٌة التضلم رالترسع اً إجزرا  راكله  المعررف، بي 
   :مراحل تكرٌنه 

وهًالنهرٌة ٌمكن تمٌٌز ثعث مراحل مهمة فً عملٌة تكون الجزر  لذا
(3)

: 
 :مرحلة الحواجز الرملٌة الصغٌرى  .1

 بكنرامحمرلتن  علنى انكل عنندم  ٌرندب النهنر رترسنٌب لحنراجز ٌههر انذا الننرع من  ا 
، ر رتف ع نسرة المراد اللانة وٌهن ، رتتصف اذ  الحراجز (bars)ص ٌرة وً مجرا  تسمى 

كله  الطننرلً ران ن لرن    ان  رتمتن ز انذ  الحنراجز الرملٌنةالسنٌم  الحصنى النن عم رالرمنل الل
، رتتلذ اذ  الحنراجز بمن ك  ملتلفنة ومنهن  من  ٌكنر  (9الشكل)هر ٌن المرازي لمجرر النهر

 ر ل رب م  بحد الضف ف.رمنه  م  ٌكر  رسطٌ   
إلنى نننى ال ن ع النهنري ر لرراسنب ربينر التندوق الجزر النهرٌنة الحراجز ر ةتعرد ناث

 معدل ن نل رراسنب  التركز ر، يم عًق ت حركة المرجة رٌنفراج رتر عداالم يً رٌ  تجمع ر
ق ع المجرر ر م  يم تاتت الجهد
 (4)

 
 : مرحلة الجزر النهرٌة الصغٌرى .2

 التننًٌنند منن  الترسننر ت إلننى اننذ  الحننراجز، ٌ نرم النهننر وننً اننذ  المرحلننة رزضنن وة المز 
ه  رتطرران  إلنى ين لر   وً بم ك  تتراور وٌه  م رم ت الترسٌب، مم  ٌسن عد علنى نانر ترجد

ونً ٌسنٌرة منع زٌن دة زٌ دة كرٌرة وً اتسن ع الجزٌنرة  رعدا  ب  ان كحه ًٌرجزر ص ٌرة، 
 .   طرله  
مجنرر النهنر  ونً ح لنة انتفن   رجنرد حنه ًٌرترسر ت اذ  المرحلنة، ٌعد الرمل بكير  

رتعرٌتهن  رذلك لضٌق المجرر رعد اتس ع عرض الجزٌرة، إذ ٌلجنث النهنر إلنى نحنت جرانرن  
 . جرررنسب متف رتة تترع وً ذلك مرقع الجزٌرة وً الم
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 ( 2شكل )
 مراحل تكون الجزر النهرٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :مرحلة الجزر النهرٌة الثابتة. 3

 صنة رهن ، إذ ٌلحنه من  ل مررورلرجٌنةجٌرلصن يص  اذ  المرحلة تكتسنب الجنزروً 
الترسننٌب المسنتمرة، وضننً  عنن   نتٌجننة لعملٌن تمسن حته  راننكل كرٌنر، إذ تننزداد ، (9الانكل)

جز إلى ج نب اذ  الجزر سرع   م  تلتحم مع الجزٌرة اأم ممن  ٌن دي إلنى زٌن دة تكر  حرا
كمن  مرنٌ   مس حته ، على اعتر ر ب  بم ك  رجرد الجزر اً مراقع مًيمة لعملٌة الترسٌب. 

 . (9 الصورى)تنهر 
 
 
 
 
 
 
 

ِّ فٙ يُطقح ثُٛح جٕدج فتحٙ نًصدر : ا انتركًاَٙ، جٕٛيٕرفٕنٕجٛح يجرٖ انُٛم ٔ تغٛرات

441، ص 0991، 2، ج 01انًجهح انجغرافٛح انعرتٛح، انعدد قُا،   

. 
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 (1صورى )

 آلوسجان  جزٌرى  إلىالحواجز الموجودى 

 
 3/6/2112الدراسة المٌدانٌة  :المصدر           

النن عم رٌانكل الرمنل بعلنى تتكر  رراسب انذ  المرحلنة من  ال نرٌ  رالطنٌ  رالرمنل 
السنٌم  ونً رإلى ارتف ع مسترر الجزٌرة عن  مسنترر المن ء ونً المجنرر  ٌعرد ذلكالنسب ر

 علنىٌمك  تمٌٌز التركٌب الطر ً لرراسنب الجنزر النهرٌنة  لذامدة  انلف ض منسرب النهر، 
 . (3شكل) ٌنهر م  ٌثتً

: تسننتند بنلننب الجننزر وننً ق عنندته  دالننل المجننرر علننى حرٌرنن ت لانننة الطبقااة األولااى
ك لحصننى الننن عم رالرمننل اللانن  رنسننرة كرٌننرة، رٌعننرد ذلننك إلننى ب  اننذ  الحرٌرنن ت ن لرنن   منن  

 لذلك تترسب وً بقرب ورصة تتراور له . ،تكر  حمرلة متدحرجة بر ق وزة مع التٌ ر الم يً
: ٌلحه وً اذ  الطر نة ارتفن ع نسنرة الرمن ل المترسنطة رالن عمنة وضنً  الطبقة الثانٌة

 رونع الحصنى رالرمن ل اللاننة راقتصنرعلنى النهر بصرح نٌر ق در  ال رذلك  ،ع  ال رٌ 
حمرلنة ع ل نة ٌمكن  روعهن  إلنى المسنترر الجدٌند النذي تكرننت علٌن   الن عمة و ط كرنه  على

 الجزٌرة.
: ٌتركننز وننً اننذ  الطر ننة ال ننرٌ  رالرمننل الننن عم راننً حمرلننة ع ل ننة ةالطبقااة الثالثاا

 رمستمرة وً كل برق ت الجرٌ  ، رتثتً انذ  الطر نة من  عملٌنة نمنر سنطح الجزٌنرة ر لمن ء
 الجزٌرة راكل مستمر. إلى بلرررركرد  ورقه  وٌتللص م  حمرلت  تم م   لٌضٌف طر  ت 

 
 

 :المؤثرى فً تكوٌن الجزر النهرٌة العوامل
ور مجمرعننة منن  العرامننل التننً ارتننر الإتننتم الترسننٌب التننً ٌ ننرم رهنن  النهننر ال عملٌننة  إ
العرامنل  ، برلهن عندة العرامنل تنندرج تحنت مسنمٌ ت رانذ  ،العملٌنة انذ  كمن لإعلى  تس عد 

 انجسٚرج األو حٕاجس جاَثٛح
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التً ت ع لن رج  العرامل ي ليه  ،ي نٌه  العرامل المتعل ة رمجرر النهرالمتعل ة ر لنهر مر ارة، 
 .(رالعرامل الرارٌة  ،العرامل الطرٌعٌة)، مضالتً تالمجرر ر

 :عوامل متعلقة بالنهر مباشرى أوال:
كمٌنة  زٌن دة إ  إذ، ر التصنرٌفٌةم مجمرعة م  العرامل الي نرٌة تتميل ر درة النهنرتض
رسنر ت ال ندرة الت انذ تانمل إذ ، ى حمنل الترسنر تعلنزٌن دة قندرة النهنر  إلى دي ت تصرٌف 

 إذ، وً حٌ  ٌحندأ العكنف ونً ح لنة انلفن ض كمٌنة التصنرٌف رالن عمة اللانة رالمترسطة
ٌنتللص من   إذ، ٌجٌ  م  حمرلت  رسب حجم الحرٌرن تالح لة ر لتللص تدر اذ النهر وً  ٌردب

، ممننن  ٌسنننهم ونننً تكنننرٌ  مهننن ار الن عمنننة ربلٌنننراينننم المترسنننطة   النننذرات اللاننننة رمننن
 جٌرمررورلرجٌة متعددة رمتنرعة

(5) 
رقرع العنراق ضنم  درل المصنب  ب  اسةرترٌ  الدر ،

إلنى تكنرٌ   تصرٌف الم يً وً نهر الفرات رالنذي انعكنف رندرر إلى انلف ض كمٌة ال ٌ دي
الجٌرمررورلرجٌة التً ك   للجنزر النهرٌنة نصنٌب راونر منهن   راأاك لم  المه ار العدٌد 

 ضم  مجرر نهر الفرات .
 :عوامل متعلقة بمجرى النهر :ثانٌا

مجمرعننة منن   هنن لننذا تننندرج تحت ،الجننزر النهرٌننة تكننرٌ لعرامننل مهمننة وننً ا اننذ تعنند 
المًيمنة  اأرضٌةرمنفردة على تروٌر الرٌية  بر ةالتً تعمل رصررة متجمع ،العرامل الي نرٌة

 العرامل اً : راذ ، لتكرٌ  الجزر النهرٌة
 :االنحدار .1

رلنٌف  الرراسنب لى حملع قدرت على زٌ دة سرعة التٌ ر الم يً راالنحدار  ادةتعمل 
ة علننى م تصننر، وط قننة النهننر وننً المننن طق المنحنندرة تكننر  وننً قنن ع المجننرر ه علننى ترسننٌر

رالن ل التعرٌة
(6)

 مسنررة المن يً ت لٌنل سنرعة التٌن ر إلىقلة االنحدار ت دي  ب وً حٌ  نجد  ,
 ، مكرنن قنرب مرقنع من سنببترسنٌب حمرلتن  ونً  إلنى قندرة النهنر علنى الحمنل وٌلجنثتدارر 

 لتكر  رعد ذلك نراة للجنزر النهرٌنة التنً تتسنع مكرننة جنزرا   طرًٌ   تلرأال حراجز ص ٌرة 
 نهرٌة راسعة . 

 :النهري عرض المجرى. 2
من      لعرض النهر نصٌر، را  ر النهري تطررات عدٌدة عرر الزم تههر على المجر

ونً  بعلنىيً تكنر  سرعة التٌن ر المن  ب نجد ركسلرك طرٌعً تتلذ  اأنه ر  اذ  التطررات،
 اأجنزاء، ونً حنٌ  ٌحندأ العكنف ونً الذي ٌ لل من  عملٌنة الترسنٌب اأمرالضٌ ة  اأجزاء

تنزداد عملٌن ت الترسنٌب إذالعرٌضة نسنرٌ  
(7)

تكنرٌ   زٌن دة ونرص إلنىدي ، رانذا رندرر  ٌن 
رعنرض المجنرر  ، وكم  ار معلرم إ  العًقنة رنٌ  سنرعة التٌن رالجٌرمررورلرجٌةالمه ار 
بر ضنعف ونً سنرعة التٌن ر المجرر تعننً انلفن ض  زٌ دة عرضب   قة عكسٌة، إذاً عً

، تكنر  سنرعة التٌن ر   المن طق التً ٌكر  عرض المجنرر وٌهن  قلنًٌ  إرر لعكف، مم  ٌعنً 
، رانذا ٌعننً ب  النهنر سنٌمٌل للنحنت رلنٌف ل رسن ب، رٌنمن  العرامنل كرٌرة مع تس ري ر ٌنة

 س ب نتٌجة انلف ض سرعة التٌ ر.تكر  المن طق العرٌضة من طق إر
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ٌتننن قص معنندل عننرض النهننر كلمنن  اتجهننن  جنررنن   رٌعننرد ذلننك إلننى انلفنن ض كمٌنن ت  
 طننع الرسننطً ، بمنن  وننً المم(533-333التصننرٌف، إذ ٌتننرار  وننً الم طننع الاننم لً رننٌ  )

(، رٌتمٌنز الم طنع م053-033)وً الم طع الجنررً رٌ  رٌترار ( م333-033وٌترار  رٌ )
سنرعة  ررنطء نحندار النهرٌنة رسنرب قلنة ا منعطف تن كينرة  نع منط نة الدراسنة ضنمن  رالنذي ت
 . جرٌ ن

 :هانعطاف أو المجرى درجة استقامة .3
التٌنن ر  أ ، قننل عرضننة للعملٌنن ت الترسننٌرٌةبٌمة ذات المجنن ري المسننت  اأنهنن رتعنند 

لتننً تكيننر وٌهنن  ا اأنهنن ر ب المنن يً ٌكننر  مترازٌنن  مننع اتجنن   المجننرر المنن يً ،وننً حننٌ  نجنند 
ت لٌنل  إلنى، ممن  ٌن دي حند اتج ان ت جراننب النهنرب مدا مع االنعط و ت ٌكر  اتج   التٌ ر متع

م  من   بكيرزٌ دة عملٌ ت الترسٌب وً الم  طع الملترٌة  إلىالذي ٌ دي  سرعة جرٌ   النهر
علٌ  وً المن طق المست ٌمة ار

(8) 
. 

 عوائق طبٌعٌة  .4
تعمنل إذ ، دٌند من  العراينق ونً قٌعن   مج رٌهن دة ررجنرد العتمت ز المج ري الم يٌة ع 

اننذ  العرايننق علننى ت لٌننل سننرعة الجرٌنن   رتننروٌر الرٌينن ت المًيمننة للترسننٌب
(2)

تنن ير  إذ ،
وفنً ح لنة رجنرد تجمنع صنلري  ،كرٌنرا   تنثيٌرا  الصلرر على نسرة الم ء المنطلنق رالمتللنل 

  عملٌننة تجمننع رسننرعة ممنن  ٌزٌنند مننقرٌننب منن  السننطح و ننن  سننٌعمل علننى منننع تللننل المٌنن   
كنذلك الحن ل ر لنسنرة للنر تن ت للجنزر النهرٌنة ، اأرلنىالنرٌن ت الرراسب راتس عه ، رههرر 

التً تنمر على ج نرً النهر رالتً تعمل على ت لٌل سنرعة جرٌن   المٌن   رتزٌند من  عملٌن ت 
الترسننٌب وننً المجننرر المنن يً
(9)

الجننزر النهرٌننة ر نن ء  ب رمنن  لننًل الدراسننة ٌترننٌ  لننن   ،
علنى النر تن ت التنً  اأسن فالسٌم  وً المراحل اأرلى م  تكرٌنهن  ٌكنر  معتمندا ر لدرجنة ر

التررنة المكرننة  بجنزاءتعمنل جنذرر انذ  النر تن ت علنى زٌن دة تم سنك  إذ ،تنمر ونرق سنطحه 
زٌنن دة وننً  بٌضنن هم رقنند تسنن ،ى م  رمننة عملٌنن ت التعرٌننة الم يٌننةلتلننك الجزٌننرة رتسنن عدا  علنن

 . (2)صورىتنهر  .واٌي       يرسٌب راتس ع اذ  الجزر اٌملٌ ت التع
 

 (2صورى )
 العوائق الموجودى فمن مجرى النهر فً منطقة الدراسة 
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 3/6/2112بتارٌخ   التقط  الصورى  

 
 :مجرىعوامل خارج ال ثالثا:
 م مجموعة العوامل الطبٌعة والبشرٌة وتف
إذ تعمنل درجن ت  ،اأمطن رر، نصري الحرارةرالسٌم  عالع مل الطرٌعً المن   ٌميل 

 إلنىعلنى تفكٌنك الصنلرر رتحرٌلهن  ٌ  اللٌنل رالنهن ر رالصنٌف رالانت ء الحرارة المتر ٌننة رن
تسننهم  كمنن  ،بلننرر بمنن ك وننً  رإرسنن ره صنن ٌرة ٌمكنن  لعرامننل التعرٌننة الم يٌننة ن لهنن   بجننزاء

 اأمنر ،مٌ ت كرٌرة م  المٌن  نسرة الترلر رو دا  النهر ك زٌ دةدرج ت الحرارة الع لٌة على 
 إلنىتصرٌف الم يً رقلة سرعة التٌن ر المن يً ممن  ٌن دي الالذي ٌنعكف على انلف ض نسرة 

زٌ دة كمٌ ت الترسٌب
(03)

تعمنل  إذ نفسن ،ع مل تعرٌة رتجرٌة وً الرقنت  وهً مط رأا بم  ،
 رمجرر النهر الريٌف، مم  ٌسهم ج وة متصلة  بردٌةعلى تكرٌ  

ترسنٌره   إلنىحمله  وٌضنطر ع  مٌ ت الرراسب وً مجرر النهر وٌصرح ع جزا زٌ دة كوً 
مكرن  مه ار جٌرمررورلرجٌنة متنرعنة
(11)

نهنر الفنرات الراقعنة  أردٌنة ب  رترنٌ  الدراسنة ,
التنً تههنر ونً تكنرٌ  الجنزر النهرٌنة  ا  كرٌر ا  العلٌ  ر لنسرة لمنط ة الدراسة درر اأجزاءوً 

رذلنك لكرنهن  تل نً كمٌن ت ا يلنة من  الرراسنب سننرٌ   ،الفراتراكل راضح وً مجرر نهر 
ور الهننررف اترسننٌره  عننند تننرل وٌضننطرحمننل تلننك الرراسننب  عنن ممنن  ٌجعننل النهننر عنن جزا 

 المًيمة للترسٌب 
عن مً جٌرمررورلرجٌن  ٌ ٌنر من  طرٌعننة  اإلنسن  ، ونسنتطٌع عند الع منل الرانري بمن  

، رالتننً تن ير رنندررا  ر رالسنندرد اللزانن تالجسنر إق متن المجنرر النهنري رذلننك من  لننًل 
زٌنن دة نسننرة  إلننىعلننى سننرعة جرٌنن   المٌنن   رنسننرة التصننرٌف وننً مجننرر النهننر ممنن  ٌنن دي 

 .الترسٌب 
واماال الطبٌعااة ماان دراسااة الع النهرٌااة, فعباادلتباااٌن العواماال المااؤثرى فااً تكااوٌن الجاازر  ونظاراة 

 : مفصلبشكل 
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 2102 – كإٌَ أٔل –انعدد انراتع 

 

 ح انًؤثرج فٙ تكٍٕٚ انجسر انُٓر٘انعٕايم انطثٛعٛ

 يحًٕد إتراْٛى يتعة                            و . ب .عهٙ سهًٛاٌ ارزٚكا.د.

 

 :الكتل الصخرٌـة أوالة:
الصلرٌة التً ٌجري ورقه  نهر الفرات دررا  كرٌرا  وً رنن ء بسنف الجنزر  ت دي الكتل

رٌرندر بينر  ،النهرٌة، إذ ٌعمل رجردا  وً المجرر على تكرٌ  عن يق ٌ لنل من  سنرعة المٌن  
اذا الع مل راضح   عندم  تتكر  م  صلرر صنلرة لهن  ال ندرة علنى م  رمنة عملٌن ت النحنت 

ال ترندر مصن رلة رإنمن  تههنر رانكل  رقٌع نن  النهنرجراننب المٌ   الج رٌة، رعلٌن  ونز  رفعل 
 الفرصة لعملٌة الترسٌب ورقه  بر على جرانره . تهٌئبلسنة صلرٌة رجًمٌد 

رانً تكنرٌنً  اأرلكمن  منر ونً الفصنل عدٌدة ٌ طع نهر الفرات وً المنط ة تكرٌن ت 
تترنن ٌ  وننً درجننة  الفننرات رالفتحننة، وضننً  عنن  تكرٌننن ت العصننر الررنن عً، راننذ  التكرٌننن ت

صًرة الصلرر وٌه  بر المكرن ت الصلرٌة، وميً  تكرٌ  الفرات الذي ٌا ل اأجزاء العلٌ  
م  المنط ة الذي ٌتكر  م  صلرر ربحج ر كررٌة له  ال درة على م  رمة عملٌن ت النحنت، 

، إذ تنكانف تنراكم الرراسنب المن رلنة ورقهن  رقد بدر رجرد انذ  الصنلرر ونً المجنرر إلنى
الجزر التً تكرنت ونً انذ   بكير ب اذ  الصلرر دالل المجرر وً منط ة حدٌية مم  ٌعنً 

تجمعننت علٌهنن  الرراسننب المنط ننة ك نننت مرنٌننة علننى بسننف اننذ  الصننلرر ررمننررر الننزم  
 طة النهر. سالمن رلة رر

 ،ٌ ع بسفل تكرٌ  الفرات رٌا ل بجزاء كرٌرة م  طرل المجرروبم  تكرٌ  الفتحة       
الممٌزة لهذا التكرٌ  اً الصلرر الرملٌة راً مكرن ت صلرٌة صلرة اكلت الصلررإ  ر

مم  رالسٌم  اأجزاء ال رٌرة م  منط ة الدراسة ع مً  مهم  وً التراء النهر رت لٌل سرعت  
 رهٌية جزر نهرٌة .س عد على إرن م النهر على التللص م  حمرلت  الع ل ة رالمتدحرجة 

 :المنـاخ ثانٌاة:
السنٌم  رعد المن   م  العرامل المهمة التً تسهم وً تر ٌ  كمٌنة التصنرٌف النهنري، ٌ 

صننرٌف درجنن ت الحننرارة رالتسنن قط المطننري، إذ ٌسننهم اننذا  العنن مً  وننً تحدٌنند كمٌننة الت
 التً ت ير على عملٌة رن ء الجزر رتطررا .رالرراسب التً ٌحمله  النهر 

رتننلفض انت ء   ع وٌ  درج ت الحرارة صٌف   ٌتمٌز من   منط ة الدراسة رثن  ج ف ترتف
الحنرارة راضنح   رٌرندر تنثيٌر عنصنر  ،نط نة إلنى بلنررتتر ٌ  كمٌ ته  م  ممع بمط ر قلٌلة 

، وضنً  عن   م  لًل التجرٌة المٌك نٌكٌة، و رتف ع درج ت الحرارة صٌف   رانلف ضنه  انت ء 
جرٌننة المٌك نٌكٌننة منن  لننًل ت اننر لتبيننن ء اللٌننل رالنهنن ر، بدر إلننى تناننٌط وعننل ا وننً تر ٌنهنن 

          طة اأردٌنة  سنوت ت تعمل اأمط ر علنى ن لهن  رر السطر  الل رجٌة للصلرر رتهٌيته  راكل
 المن طق المنلفضة التً ترترط رمجرر النهر لتاكل حمرلة تسهم وً رن ء الجزر النهرٌة.ر

مة ر رزة وً التثيٌر اكل اذا الدرر التك ملً لعنصري درجة الحرارة اأمط ر عً 
إذ م   الردٌ   التً تنتهً ر لنهر ن لر ،المر ار على حمرلة النهر م  لًل مجمرعة م  

الم مك  رصفه  نرع   م  اأنه ر الرقتٌة الجرٌ  ، راذا الجرٌ   مرترط رتس قط اأمط ر 
عرر ٌ در م  ٌصل م  المٌ   إلى نهر الفرات رض النهر ضم  منط ة الدراسة، إذ على ح

م2463اذ  الردٌ   رنحر )
3

كمٌ ت كرٌرة م  الرراسب التً ٌتل  ا  النهر ع  (، وضً  ع  
طرٌق اذ  الردٌ  
(21)

 . 
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رأجل وهم اذا الع مل ال رد م  عرض بام الردٌ   التً تنتهً رنهر الفرات وً المنط ة  
راً
 

مرضحة
  

 . (1خرٌطة ال)
المنط ة رار احد اأردٌة  ٌة المهمة وًم  اأحراض الم ي ا  ٌعد راحد وادي زمدان:. 1

كم452كم( رمس حة حرض  ) 50,12ٌرلغ طرل  ) ،ةالريٌس
2

م  زندا  ال ررً   ( ٌتكر
كم8,38رترلغ كي وة الصرف وٌ  )رالارقً 

2
الفرات م  ج نر  اأٌم  عند نهر ٌصب وً ر(

لرف.آقرٌة 
 (03)

 
كم( رمس حت   20,64رل  )ة المهمة ٌرلغ طراحد م  اأردٌة الريٌسبنا  الحسن:  .2
كم 82,0)

2
 اً جنهش رالعرٌضة ربرر سمح رالت لة رالسدرة .عدة رٌتكر  م  بردٌة ( 

م  قرٌة جرة  كم03 نر  اأٌم  على رعد رٌصب رنهر الفرات م  ج وادي حوران:. 3
كم 834)مس حة حرض رت در  ،الت رعة ل ض ء اٌت

2
 3,605رٌ در مجمرع تصرٌف   (

ملٌ ر متر مكعب
(04)

 وضً ع  تثيٌر اأردٌة األرر ك لنهل رالعرٌضة رحجً  رالمرج .  .
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

 

 (0خرٚطح )

 شثكح األٔدٚح فٙ يُطقح اندراسح
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 :االنحدار :ثالثا
بااالتغٌر العمااودي فااً   ٌعباااااار عنااااااه

عناد  األفقاًالمستوى  عااااان  األرضساااااط  
وٌكااون االنحاادار عنااد  انخفافااه  أو ارتفاعااه

 أكثااار تزٌااادال زاوٌاااة  .(15)( 41من )
القلٌااااال فاااااً مجااااارى  االنحدار  ٌعمل
ساارعة جرٌااان المٌااا   النهااااار علاااااى  تقلٌااااال 
للااتخلص ماان حمولتااه  مماااا ٌجعلاااه مفاااطرا 
المواةااا  ماااوفرا بٌئاااة  ةاار  أوترسااٌبها فااً 

لمظاااااااااااااااااااااااااااااااااااهر ا معئماااااااااة لتشاااااااااكٌل 
العملٌاا   تاأثٌراالنحادار ٌظهار  تاأثٌرففاع عان  ,الجٌومورفولوجٌة المختلفة, والسٌما الجازر النهرٌاة

العملٌاااااا   عاااااعوى علاااااى ,والمنساااااو  القاعااااادي للنهااااار والخاففاااااةٌاااااة الرافعاااااة الجٌومورفولوج
ا  الصاخري علاى طاول مجارى التً تزٌد من انتشار الفتاكالح  والترسٌ   األخرىالجٌومورفولوجٌة 

 .(16)خلق بٌئة معئمة للترسٌ   إلىدي ؤالنهر والذي ٌ
وةاو  مجارا  بالنسابة لمساتوى  انحدار  فً العراق  تبعاا الخاتع  ٌتباٌننهر الفرا   أنونجد 

خعلهاا التعار  علاى مان ٌمكان و (4الشاكل)( و1الجادول)ٌمكان تمٌاز  مان خاعل  سط  البحر وهذا ما
 ار فً المنطقة وطبٌعة االنحد الطبومرافٌةالخواص 

 
 

 

                                                 

 
 

 
 

 المقط 

 
معدل ارتفا  ةا  
النهر )م( فوق 

 مستوى سط  البحر
 

 
معدل االنحدار 

 )م/كم(

 - 89.13 مقط  حدٌثة

 0.59 96.34 بروانه

 (0جدٔل رقى )

 يعدل االَحدار نًجرٖ َٓر انفراخ ضًٍ يُطقح اندراسح
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رننٌ  المنط ننة المحصننررة  ب ( 00( رالاننكل )03ٌتضننح منن  لننًل تحلٌننل الجنندرل )

 ـنـ3,29) وٌهن  معندل االنحندار تنرار رٌاالنحندار ح لنة مرتفعنة من  تانكل  حدٌية رالر ندادي
 النذ ،األنررالنهنر  بجنزاءقررنت رر ٌنة  م  ذاإع النسرً  اذ  المنط ة ر الرتف رتمت ز (3,59

 وٌهن  اإلرسن ب تههنر عملٌن تر، م  ٌكنر  ضنم  انذا الم طنع بعلىو   سرعة التٌ ر الم يً 
سننرعة الجرٌنن   وننً  زٌنن دةوننً االنعط ونن ت التننً تسنهم بر رسننرب كيننرة االنيننن ءات  ،ررضنر 

الترسنٌب ونً الج ننب المحندبرالج نب الم عر من  النهنر 
(17)

رانذا من  ٌمكن  مًحهتن  ونً  ,
 ،سنٌبههرت الجزر النهرٌة عند انعط ون ت النهنر رسنرب زٌن دة نسنرة الترإذ منط ة الدراسة 

 ٌس عد  وً ذلك قلة االنحدار. 
  :التصرٌ  النهري :رابعا 

                                                 

 

 0.51 75.28 جبة

 0.29 73.5 البغدادي

 0.24 66 الدوال 

 0.18 62.38 زخٌخة

 0.02 51.88 ةنان

 (00جدٔل ) انثاحث تاالعتًاد عهٗ انًصدر: 

 (4الشكل )

 معدل انحدار نهر الفرا  م/ثا
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عٌنننة لننًل الي نٌننة لمٌنن   المنن رة رنن لنهر وننً ن طننة مكمٌننة اٌ صنند ر لتصننرٌف النهننري 
معندل التصنرٌف رٌمكن  قٌن ف  ،قدام المكعرة/ي  ار اأ3دة  ر أمت ر المكعرة مع الراحدة رت در

رضرب السرعة وً مس وة الم طع العرضً
(08)

رٌعد ع مل التصرٌف النهري م  العرامنل ، 
رسنرعة  عًقتن رذلنك من  لنًل هرٌنة رراز ه ارة تكر  الجنزر النإالم يرة راكل كرٌر وً 

سنرعة   زوم  عملٌ ت نحت تعرٌة رترسٌب، رم  ٌترتب على ذلك ر النحدار رالتٌ ر الم يً 
ر كمٌنة م  لنًل تنثيٌ ف اأنه ر رجرف رسررٌ ت ال  ع وً تعرٌة ضفالتٌ ر له  تثيٌر كرٌر 

مننع طردٌنن  نهرٌننة تتن سننب كمٌننة الحمرلننة الر ،المٌنن   وننً المجننرر النهننري رن ننل الرسننررٌ ت
رامن  سنرعة الترسٌب مع ن صن   انذٌ  العن ملٌ  تزداد عملٌة  م  يمركمٌ ت المٌ   الج رٌة 

ركمٌة المٌ   الج رٌة  نسٌ باال
(09)

زادت عملٌة التعرٌنة المٌ   الج رٌة  ةبي كلم  زادت كمٌ ،
 ٌب علٌهن تكنر  جنزر نهرٌنة رالترسن من  ينمرصًرة الضف ف للضف ف روصله  عنه  حسب 

المٌنن   الج رٌننة رانلفننض  ركلمنن  قلننت كمٌننة ،الجننزراترزٌنن دة تًحننم رال ٌنن م ر لرننن ء ورقهنن  
الجنزر  ضعفت عملٌة تعرٌة الضف ف رالتنزم النهنر ر لترسنٌب العن لً رزٌن دة تكنر منسرره  

 .رتكر  الجزراة الجزر رزٌ دة حجمه  تدرٌجٌ   م  لًل إل  ء الحمرلة النهرٌة على نر
   :النهرٌة الحمولة :خامساة 

المٌن   الج رٌنة رالمتللفنة عن  عملٌن ت ة النهرٌة الترسر ت التنً تحملهن  ٌ صد ر لحمرل
السنطح  إلنى النهنر رصنرالتن له  على ق ع  بين ءوً رٌة التجرٌة رالتعرٌة، رتتلذ الحمرلة النه

 بردحرج ك لتنن المعرروننة التن ننل باننك لملتلفننة منن   باننك ال  النهرٌننة  رترسننٌره  علننى الجننزر
ع ل ة ر لمٌ   نتٌجة للفة رز  الرراسبعلى اكل حمرلة  بر نزالقاال

(21)
. 

 المنراد الصنلرة رالمذارنة على كمٌة التثيٌرر رزا وً  درراسرعة المٌ   الج رٌة  رتلعب
تننزداد قنندرة اأنهنن ر علننى ن ننل المننراد اللانننة رزٌنن دة التننً ٌحملهنن  النهننر، لكنن  علننى العمننرم 

رمتداللننة رننٌ  حجننم الترسننر ت ربقطنن ر الحرٌرنن ت المن رلننة عًقننة مع نندة ترجنند  إذسننرعته   
لمننراد روننع ا علننى ٌعمننل النهننر إذ ،رسننرعة المٌنن   الج رٌننة وننً حنن لتً التعرٌننة رالترسننٌب

  وٌ  ، كنتٌجة مر ارة لحركة المٌ   المضطررةلرسررٌة المرجردة وً ق ع  رضف و ا

ذايرنة، الع ل نة، ال  عٌنة( بمن    حمرلة نهر الفرات رمنط ة الدراسة رملتلف بنراعهن  )الإ
، بر تكر  ل رجٌنة المنانث ينم انت لنت الفرات تكر  داللٌة المناث ن تجة ع  نحت حرض نهر

بر المٌ   بر الرٌ   اإلنس  إلى المجرر ررس طة 
 

كمٌ   المر زل رال ر ر المتط ٌر
(20)

. 

ع، الننننررالانننكل، ررللصننن يص الرراسنننب رالمفتتننن ت التنننً ٌحملهننن  النهنننر )الحجنننم، 
تسننتمد  ،الكمٌننة( بامٌننة كرٌننرة كرنهنن  الع مننل اأسنن ف المكننر  للحننراجز رالجننزر النهرٌننةر

اأنهنن ر حمرلتهنن  منن  مصنن در متعننددة بامهنن  نننراتا التجرٌننة عننند المننن رع اأصننلٌة ررراونندا  
 من  رنمعلنى النالرٌن    إسنه مرم  ضنف ف رقٌعن   ردٌ نهن  ونً بمن ك  متعنددة، وضنً  عن  

مرلة وً تزرٌد اأنه ر رجزء م  حمرلته  رم  تل ٌ  م  مراد ع ل ة وٌهن ضهلة م  تحمل  م  ح
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(22)
.   

ٌة عندم  تكر  ل  ال  رلٌة على رلرجٌكر  النهر ع مً  م يرا  وً الن حٌة الجٌرمررو 
تحرٌك الحمرلة الملتلفة إذ ٌن ل النهر حمرلت  الملتلفة رثس لٌب متعددة ترع   لنرعٌة اذ  

  ب  تن سم إلى يًية بنراع اًالحمرلة رالتً ٌمك
(23)

 : 
 :الحمولة الذائبة .0

رتعد ،رتتحرك رحركت ،ذايرة وً الم ء بٌرن تاذ  الحمرلة على اكل رتكر  
ثتً معهم اذ  تر اأٌرن ت،الك رررن ت رالكررٌت ت رالكلررٌدات راأك سٌد م  بام تلك 

تتعرض لعملٌة التجرٌة اأمً  م  الم ء الر طنً م  لًل الصلرر رالتررة التً 
 .الكٌم رٌة

 :الحمولة العالقة. 2
، رتر ى انذ  المنراد ع ل نة ونً المٌن   حتنى م  ذرات الطٌ  الن عمة تتكر  اذ  الحمرلة

رتس عد ح لة االضطراب وً التٌ رات الص عدة علنى رونع  ،تترقف حركة الجرٌ   وً النهر
ع ل ننة وننً المٌنن   مننع اسننتمرار ح لننة  مننراد ذات ذرات بكرننر حجمنن  كنن لمراد الرملٌننة رإر  يهنن 

 االضطراب.
 :الحمولة القاعٌة.3

ر روعهن  رنل ٌ نرم رعملٌنة ال ٌسنتطٌع النهنمن  النذرات اللاننة التنً  تتكر  اذ  الحمرلة
رتتننثلف الحمرلننة ال  عٌننة منن  الصننلرر الصنن ٌرة رالحصننى  ،علننى طننرل مجننرا دحرجتهنن  

تاكل الحمرلة الع ل نة رال  عٌنة بامٌنة    ٌض ف إلٌه  ذرات ال رٌ  اللانةرالرم ل رٌمك  ب
 لرن   من  ٌرندب النهنر رن لتللص نركرٌرة وً رن ء اأاك ل اأرضٌة رمنه  الجزر راذ  الحمرلة 

ونً المنن طق التنً  السنٌم نتٌجة انلف ض سنرعة سنٌرا  علنى قن ع مجنرا  ر م  اذ  الحمرلة
ح ننراة التنراكم للرراسنب النهرٌنة، رتسنتطٌل منع اسنتمرار تحتري علنى تحندر ت رالتنً تصنر
  ون   الجنزر انً حنراجز تههنر ونً مجنرر النهنر ٌنرعل ،الجرٌ   وضً  ع  نمرا  الج نرً

رتتكر  م  مراد ٌعجز النهر عن  حملهن  رتترن ٌ  ونً مرقعهن  تثلذ امتدادا  طرلٌ   مع مجرا  ر
هر اذ  الحنراجز رهٌينة جنزر ترتفنع قلنًٌ  تهر ،ومنه  م  تكر  رسطٌة رمنه  م  تكر  ج نرٌة

رتكتسب ارتف ع   طفٌف   رصررة تدرٌجٌنة نتٌجنة ح لنة الترسنٌب حنرل انذ   ،ع  مسترر الم ء
 الفٌض ن ت الادٌدة بر الا ذة.وً بين ء الحراجز بر على سطحه  

تتر ٌ  وً ارتف عه  ع  مسترر سطح رتتكر  الجزر النهرٌة راكل نراة وً المجرر  
إذ تردر راضحة للعٌ   عندم  ٌ ل التصرٌف  ،ترع   لتر ٌ  ح الت الفٌض   رالصٌهرد الم ء

النهري وً حٌ  ٌلتفً كيٌر منه  وً وصل الفٌض  ، رعلٌ  وز  تر ٌ  التصرٌف ٌاكل 
رع مً  وع ال  وً آلٌة تاكٌل اذ  الجز

(24)
       

                                                 

 
 
 
 

 



 اإلَساَٛحيجهح جايعح االَثار نهعهٕو 
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ئ بر وننً مرسننم  جرعلٌنن  ٌمكنن  ال ننرل رننث  المنندة التننً ٌ ننل وٌهنن  التصننرٌف راننكل مفنن
 ونً بينن ء حصنرلونً حنٌ  ٌ تنر  رن يهن  العمنردي  ،لرن ء بسف الجنزرالصٌهرد ار اأنسب 

 ٌسنننهم ونننً الرنننن ء الفٌضننن ن ت الع لٌنننة، إال ب  التصننن رٌف الع لٌنننة لٌسنننت ر لضنننرررة عننن مً  
من  مك نهن  ونً انذ   اذ  التص رٌف على نحت انذ  الجنزر رإزالتهن العمردي رإنم  قد تعمل 

وٌسننتمر  اننذ  الجننزر م طنن ة ر لنرنن ت الطرٌعننً،بمنن  عننندم  تكننر  (،  لجزر المرسننمٌة)رتسننمى
رجردا  وً المجرر لمدة طرٌلة حٌنه  تسمى ) ر لجزر الدايمٌة (
 (25)

. 
ت رم الجزر النهرٌة رت سٌم المجرر النهري إلى ورعٌ  بر بكير ٌلت ٌ   مرة بلرر   

 دي إلى تجدٌل النهر رجعل  ٌ مم ضهم  راذا  المجرٌ   ٌتر ٌن   وً عر،وً مجرر راحد
مم  ٌس عد على ترك النهر للمجرر اأقل عرض   رت ٌر اتج ا  رم  ٌتفق مع  ،ضف يرٌ   

طرٌعة الضف ف وضً  ع  طرٌعة المنسرب الم يً دالل كل مجرر، رم  الجدٌر ر لذكر ب  
وً ذلك االتج   ٌكر  نمرا  سرٌع    عندم الجزر ن لر   م  تلتحم رثحد ج نرً المجرر 

  الجرانب، وً الجرانب المحدرة م  المجرر رحٌأ تصرح وً النه ٌة جزرا  وً اذالسٌم  ر
رعملٌة االلتح م رجرانب المجرر نمت وً الجرانب المحدرة منه  ركلم  ناطت اذ  الجزر 

تجرر  م  يمالجرٌ   ر جهةعند التح م إحدر الجزر ر لج نب ال رٌب منه  تصرح ع ي    وً 
ترقف حركة الم ء الج نب الم  رل مم  ٌترتب علٌ   ط السرعة ال صرر لًنحن ء نحرل

رتكر  اذ   ،التحمت مع لجزٌرة ع  الج نب الذي ت رٌر   عند المنط ة التً تفصل م دمة ا
المصٌدة الكرٌرة التً م  تلرأ ب  تنمر سرٌع   اجهة للتٌ ر ررذلك تكر  م  ٌار  المنط ة مر

راذا م  ٌفسر تركز المفتت ت  ،لٌ  م  حمرلة ال  ع بر الحمرلة الع ل ةنتٌجة م  تحصل ع
اللانة وً م دم ت الجزر بم  الجزء الللفً الذي ٌفصل ع  الج نب الذي التحمت مع  

وسٌر ى راكل للٌا ص ٌر ٌعتمد وً رن ي  على الحمرلة الع ل ة التً اً مفتت ت ن عمة
 (26)

. 
تطٌع رحجنم الحرٌرن ت التنً ٌسن   سرعة التٌ ر الم يًقة كرٌرة رٌعًان ك  ب رجد كم  

الحرٌر ت وٌه  حمل ستطٌع ٌالتً النهر  لسرعة مٌ  ، و لحد اأدنى لمس و ت معٌنةالنهر روعه  
سام /   21انر نٌنر المتم سنكة ( Siltالسلت ) بر( Clayبر الطٌنٌة ) (fine sand) الدقٌ ة

 ثا
(27)

، رتنزداد تٌجة اصطدام الحرٌرن ت الكرٌنرة رهن التكسر ن إلىرقد تتعرض صلرر ال  ع  ،
ً رصنررة سنرعة الجرٌن   المن يالفٌضن    رسنرب زٌن دة  برقن تلنًل  لحنتاالنهر وً وع لٌة 

 ٌ نرم  النهنرر حمرلتن  من  المنراد،النهنر رزٌن دة  تعمٌق مجرر إلىاذ  العملٌة كرٌرة رت دي 
     الحمرلننة منن  المننراد الذايرننة  ، و نند تكننر  اننذ باننك له رن ننل حمرلتنن  منن  المننراد علننى الننتًف 

(Disolved load   )ٌراأمً ن ت  التً تاتمل على ملتلف اال 
(22)

 
 

 ( حركة الرراسب5اكل )
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منط ة الدراسة وٌتمٌز ر لتًف حمرلت  م  مرحلنة إلنى بلنرر، بم  نهر الفرات ضم  
  ونز قرنل إنان ء سند حدٌينة، من  مرحلنة 0984إلى حند عن م  0911وفً المرحلة اأرلى ع م 

الع مل الطرٌعً ار المسٌطر على من سٌب المٌ   وً مجرر النهنر، إذ كن   لن  الندرر اأكرنر 
ات منع الحمرلنة التنً تل نً رهن  ردٌن   المنط نة، رزٌ دة حمرلة النهر التً تثتً م  بع لً الفر
   تكرٌ  الجزر ك   قلًٌ ، رذلك لرجرد مرجن ت زراً بس ف تكرٌ  الجزر، رلك  مع اذا و

ت رم رعملٌة تعرٌة رإزالة الجزر التً تكرنت نتٌجة الرراسب التً تل ً رهن  الردٌن    ةوٌض نٌ
تتمٌننز ذي الننرقننت الصننٌهرد، ننن ء وننً مجننرر النهننر مننع الرراسننب التننً ٌل ننً رهنن  النهننر بي

ر نلف ض المنسرب ررطء جرٌ   النهر وٌه ، رالدلٌل على ذلنك ب  مرحلنة من  قرنل إنان ء سند 
ه  رانكل رعضن ٌنة تتصنف ر ليرن ت منع قلتهن ،رٌههرك نت الجزر النهر 0911حدٌية وً ع م 

ذ إ َّ التصن رٌف الع لٌننة، إ مراسنمالصنٌهرد، رتلتفنً ونً  برقن ت بر مراسنممرسنمً، بي ونً 
، رانلب اذ  الجزر دايمٌة، رر   ا  ي رتة ونً جزٌرتٌ عدد الجزر النهرٌة لهذ  المرحلة رلغ 

 . (2خرٌطة)يًية مراحل، ٌدل على صحة ذلك ٌنهر 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  انجسر انُٓرٚح نعاو 2خرٚطح )

0911 
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نجد ت ٌرات  0993رعد إنا ء سد حدٌية، وفً ع م  م  مرحلةبم  المرحلة الي نٌة وهً 
ة رعدد الجزر، ركذلك المس ح ت، إذ التفت رعض الجزر راستحديت بلرر ررصل راضح

، رٌرجع سرب ذلك إلى رجرد سد حدٌية وً ( جزر4إلى ) 0993عدد الجزر الكلً وً ع م 
رداٌة منط ة الدراسة وضً  ع  العرامل الطرٌعٌة الم يرة وً تكرٌ  الجزر، رمع ب  السد 

ن  بصرح المس رل اأرل ع  است رار منسرب ب م  إال حجز كمٌ ت كرٌرة م  الرراسب بمٌ
على إزالة الجزر  مٌ   النهر، ررطء الجرٌ   رالتف ء المرج ت الفٌض نٌة التً ك نت تعمل

على بكت ف النهر، مم  اررز راكل  راضح الترسر ت التً تل ً ره  الردٌ   رإل  ء حمرلته  
ر وً تزرٌد النهر رهذ  الرراسب، رالسٌم  وً مجرر نهر الفرات، إذ ٌكر  له  الدرر الكرٌ

 .(3خرٌطة )س رط اأمط ر، ٌنهرمراسم وً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  انجسر انُٓرٚح نعاو 0خرٚطح )

0991 

( تدقح ETMيرئٛاخ انقًر انصُاعٙ الَدساخ ) Arc-map9.3انثاحث تاالعتًاد  عهٗ ترَايج   انًصدر:يٍ عًم

و01تًٛس قدرْا 
2
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ت ٌننرات راضننحة منن  حٌننأ ههننرر جننزر  السنننةو نند اننهدت اننذ   2331بمنن  وننً عنن م   

زر لعن م حد ج نرً النهنر، إذ رلنغ عندد الجنبجدٌدة رالتف ء الرعض راندم ج الرعض اآللر مع 
م  رٌ  منط تً الدراسة بال إ  بعدادا  تزداد راكل ملحره رمجنرر النهنر  ر( جز6) 2331

، رإّ  اندم ج رعض الجزر بعطنى زٌن دة ونً مسن حة السنهل الفٌضنً، ربمن  كلم  اتجهن  ارق   
النرارد  قنل وٌن انر عن م   2331سرب اذ  الت ٌرات الكرٌرة وً اذا الع م وٌرجع إلنى ب  عن م 

، إذ رلننغ المعنندل السنننري للمٌنن   الننرارد إلننى لننزا  سـننـد حدٌيننة النندالل إلننى اللننزا المنن يً 
نّم بدر ذلنك /ي ( 3م295) مم  انعكف سلر   على كمٌ ت المٌ   المطل ة نحر نهر الفرات، رم  يا

إلى انلف ض وً المنسرب رههنرر عندد من  الجنزر الجدٌندة رانندم ج رعنض الجنزر النهرٌنة 
 (4خرٌطة) حـد جـ نرً النهرباندمجت مــع  ذ  الجزرمع رعضه ، ررعض  مــ  ا

 
 

 
 
 
 
 

ٚح نعاو انُٓر تٕضح انجسر (4خرٚطح )

2111 

( تدقح ETMيرئٛاخ انقًر انصُاعٙ الَدساخ ) Arc-map9.3انًصدر:يٍ عًم انثاحث تاالعتًاد  عهٗ ترَايج  

و01تًٛس قدرْا 
2
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 رابعاة: المنعطفا :
دالل ت النحت رالترسٌب التً ٌ رم ره  اً انين ءات ٌاكله  النهر م  جراء عملٌ 

سهل  الفٌضً ردلرل  مرحلة انت  لٌة م  النضا إلى الاٌلرلة
(29)

رتلتلف باك ل الينٌ ت  
  ترع   اللتًف العرامل المكرنة له ، رمنه  الرنٌة الجٌرلرجٌة للمنط ة التً ٌجري ربحج مه

وٌه  النهر ردرجة انحدار المجرر رحجم التصرٌف الم يً وضً  ع  تثيٌر الج نب الراري 
رحجمه  وً تحدٌد اكل الينٌ ت

(33)
رحجم المج ري الم يٌة  المنعطف ت، رعلٌ  ٌرترط حجم 

ي كرٌرة تكر  له  منعطف ت كرٌرة رر لعكف كلم  ك نت المج ري ص ٌرة وكلم  ك نت المج ر
تكر  برع د المنعطف ت ص ٌرة، رتمت ز المنعطف ت رثنه  تزحف نحر مصب النهر زحف   

مستمرا  رٌرجع السرب إلى تهكل جرانب النهر الم عر
(31)

ب  ان ك العدٌد  ترٌ  الدراسةر, 
ف ت النهرٌة، رم  اذ  العرامل التً برردا  العدٌد على حدرأ المنعط المس عدةم  العرامل 
م  الر حيٌ 
(32)

 : 
 

. رجرد العرايق التً تراج  النهر ك لجزر الص ٌرة مم  ٌ دي إلى درران  حرله  بي 0
رعلٌ  تحصل تعرٌة وً اأم ك  التً اتج  نحرا   ،انحراف التٌ ر ر تج   الجرف الم  رل

  ك  المحدرة ررذلك تتكر  االلتراءات .  ٌحصل ترسٌب وً اأموً حٌ  التٌ ر 
طرٌعة المراد المكرنة رنرعٌته  لضف ف المج ري النهرٌة وً حدرأ الينٌ ت بي سررت . 2

لر ك نت  وً حٌ  ،رجرد مراد رسررٌة جعلت المجرر النهري ٌمٌل إلى التعرج رالتينً

                                                 
 

 

 

 

( تدقح ETMُاعٙ الَدساخ )يرئٛاخ انقًر انص Arc-map9.3انًصدر:يٍ عًم انثاحث تاالعتًاد  عهٗ ترَايج  

و01تًٛس قدرْا 
2
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ع  و   ذلك اذ  المراد نٌر متراورة ردرجة ك وٌة على جرانب المجرر النهري رق 
ٌ دي إلى تمزٌق المجرر ران س م  على مج ر  عدٌدة ٌطلق علٌه  اسم اأنه ر 

 فررة .ضالم
. انت  ل النهر م  النحت العمردي إلى النحت الج نرً رسرب مسترر ال  عدة الذي عند  3

ٌ ل انحدار المجرر النهري رتنلفض سرعة التٌ ر وٌ  مم  ٌ دي إلى تكر  االلتراءات 
 . النهرٌة

4  ٌ سرب قرة متزاٌدة لزٌ دة انحدار النهر . الفٌض   رحصرل ح لة الجرٌ   المضطرب 
رالمن طق لذلك ٌحصل تهكل وً الج نب الم عر رنتٌجة مرلة لتصرٌف المٌ   المح

الضعٌفة عند الضف ف رعند حدرأ بي انحراف رسٌط وً مس ر النهر ٌتج  النهر ر تج   
 نهر رٌحدأ االلتراء . الضفة التً ٌنحرف إلٌه  مس ر ال

ررة . حدرأ انزالق ت برضٌة م  الضف ف رحرك ت الطر  ت الجٌرلرجٌة السفلى المج 5
دالل النهر مم  ٌدوع ر لنهر للتحرل إلى الج نب للمجرر النهري رتس قط الصلرر 

 الم  رل رتعرٌت  مسرر  التراءات نهرٌة وٌ  .
ٌة م يلة قد تدوع اأنه ر إلى االلتراء . دررا  اأرض حرل نفسه  رترلٌد تٌ رات اراي6

 راالنحراف.
  بام م  ٌمٌز االلتراءات النهرٌة ار التًف معدل سرعة حركته  رنرعٌته  م  إ

قل سرعة وً بإذ تكر  سرعة المٌ   على بقص ا  وً الج نب الم عر ر ،مك   إلى آلر
الج نب المحدب
 

ااتداد  م  يمت الم يٌة راأمر الذي ٌعمل على تكرٌ  حركة ج نرٌة للتٌ را
إذ  (6الشكل)ب وً الج نب المحدب الحه النحت  وً الج نب الم عر زٌ دة وً كمٌة اإلرس 

 (.bبقصى سرعة للنهر وً الم طع ) ب نًحه 
 

 (6الشكل )
 تأثٌر سرعة النهر على المقط  العرفً للنهر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

,2006,ch 14,p422 
 رم  انذا نسنتنتا ههنرر معهنم الجنزر النهرٌنة الكرٌنرة الحجنم ونً المنعطفن ت النهرٌنة

جن  دايمن   إلنى التحنرك  منعطف ت النهر دايمة الت ٌر راً تترمنه  منط ة الدراسة رذلك لكر  
 لة االنحندار رضنعف التٌن ر النهنري، و لنحنت نحر اأجزاء الدنٌ  م  النهر نهرا   ل راالنت  ل



 اإلَساَٛحيجهح جايعح االَثار نهعهٕو 
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الج نرً للنهر ٌ دي إلى ترسنٌع اأردٌنة، رانذا الترسنع ونً مجنرر النهنر ٌن دي إلنى حندرأ 
سلسلة م  االلتنراءات النهرٌنة التنً تسن عد علنى زٌن دة سنرعة النهنر، إذ ٌمنر النهنر رمرحلنة  

نرن ، إذ ٌكنر  معٌننة من  جرا التص رً الذي ٌعد المنعطف احد بسر ر  رٌتج  النهر نحنر ن طنة
 ،(7الشكل)عند الج نب الم عر الحه على باد   تٌ ر النهر الريٌف

 
 

 
 
 
 

 -المصدر :
Physical geology ( Earth Revealed),Carison 

.Plummer.Mcgeary,seventh Edition ,2006,ch 14,p42 
   المنعطف ت عمل  نب الم عر مالجرقرع جزر منط ة الدراسة )آلرف ر جرة(، وً إ  
 
 

رتكننر  ال ننرة الطنن ردة المركزٌننة علننى بانندا  وننً اننذا المرضننع ممنن  ٌزٌنند منن  سننرعة 
النذي  النحت رم  يم ت ل سرعة التٌ ر وً الجهة المحدرة رزٌ دة نا ط عملٌة اإلرس ب اأمر

     لنًل المندة(،  2درل)ملحنره جن رانكل  مهن  ر حجب تعلى تهكل تلك الجزر إذ تص نرٌعمل 
 (1 ،6)كم  مرٌ  ر للرٌطتٌ ( ر2331، 2333، 0911)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قٌمة الت ٌر وً حجم الجزٌرة  المنط ة

 2331 0993 0911 السنة

 جزٌرة آلرف
 جزٌرة جرة 

م418846
2
م324386 

2
م098062 

2
 

م296408
2
م018531 

2
م034392 

2
 

 (1انشكم)

 دٔر انًُعطفاخ فٙ تكٌٕ انجسر انُٓرٚح 

 (88,87المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى الخرائط )

 (6 خريطة )
 7007-8977مراحل تطور جزيرة جبة لمفترة 

 (7جدول )
 7007 -8977قيم التغير الحاصل في الجزر خالل المدة 
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 (7خريطة )
 7007-8977مراحل تطور جزيرة جبة لمفترة 
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 النبـا  الطبٌـعً :
دالنل المجنرر  األولننرعٌ  من  النر تن ت  انر نمنرالفرات وً العنراق م  ٌمٌز نهر   إ
، رانذا النننرع من  النر تن ت ٌتركنز وننً ح لنب رنر تنن ت م يٌنة مينل الانرً عرن رة عن  طرانر 

وهنً نر تن ت تنمنر  الثاانً، بم  الننرع التً تمت ز ر لة سرعة التٌ رنهر المن طق الضحلة م  ال
 ٌثتً ونًال صب نر ت  ب رم  لًل الدراسة ٌترٌ  لن   ،وً رسط جزر على جرانب النهر ر

راذا ٌعنرد إلنى قندرة انذا على طرل مجرر النهر، النر ت ت ررصف  اأكير انتا را  تلك م دمة 
 بمتن رالنر ت على االمتداد اأو ً م  لًل راٌرزرم ت ع دٌة تس عد  على التندلً إلنى عندة 

 دالل المجرر.
تكرٌن   األول: ٌههر وً  ع ملٌ  يمجرر النهرالالنر ت ت وً لعر  تلك الدرر الذي ت  إ
تيرٌننت اننذ  الجننزر رتطررانن ، راننذا النندرر ٌلتلننف رنن لتًف مرقننع النرنن ت  الثااانًرللجننزر 
لنر ت ت الم يٌة التنً تنمنر دالنل و ق ع المجرر،  وً الضف ف برعلى  سراء ك   ذلكرنرع ، 
ثيٌران  راضنح   عنندم  ٌننلفض انحندار النهنر لترندب رالطح لنب وٌههنر ت ك لحان يشالمجرر، 

اذ  النر ت ت ر لههرر رعد ب  ٌعجز التٌ ر الم يً ع  إزالته ، رانذ  النر تن ت ٌمكن  ب  تانكل 
ٌعنً ترور العرامنل المن سنرة لترسنٌب  رذلكالسٌم  الع ل ة منه  رع ي    بم م الحمرلة النهرٌة، 

السنٌم  رحة، ة، رٌمكن  مان ادة انذ  النر تن ت راضناذ  الحمرلة ردوع النهر لعمل جزر جدٌد
 . (11)صورىوً وصل الصٌهرد 

 (3صورى  )
  الموجود داخل المجرى نبا النمو 

 
 2302/ 6/  3الت طت رت رٌخ               

على ضف ف النهر رمنه  ال صب رالصفص ف وٌ دي تدلٌه  دالل بم  النر ت ت التً تنمر      
السننٌم  وننً المننن طق المحدرننة إلننى تجمعهنن  بر تسنن قطه  دالننل رللنحننت المجننرر بر تعرضننه  

من  رعند وٌ تصنرحانذ  النر تن ت  ،(02صنررة)المجرر رفعل عملٌة النحت التً ٌ رم ره  النهنر 
 الجزر النهرٌة .فرصة لتكر  الهٌئ ٌمصدرا  لتراكم الرراسب علٌه  مم  

 
 
 

ض انُثاتاخ انًٕجٕدج تع

 داخم انًجرٖ
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 ( 4صورى ) 
 الدراسةجزٌرى وتقدمه نحو المجرى فً منطقة توف  كثافة نبا  القص  على ففا  ال

 
 3/6/2112 التقط  الصورى:المصدر 

م  ج نب آلر ٌمك  لهذ  النر ت ت ب  تس عد على تطرر اذ  الجزر وً دعم قدرته        
اأمر  ،راذا ن تا ع  ق رلٌة اذ  النر ت ت على النمر ورق تررة اذ  الجزر ،على تكرٌنه 

طة النحت السٌم   سل النهر نٌر ق در على إزالته  رر سك تررته  مم  ٌجعالذي ٌ دي إلى تم
 رعد و دا  النهر لكيٌر م  ط قت .

 
 
 

 االستنتاجات::أوال
تعد الجزر النهرٌة واحدى مان أهام المظااهر الجٌومورفولوجٌاة التاً تاؤدي إلاى تصاابً األنهاار  

ن مرحلة النفوج إلى الشٌخوخة لعدى أسبا  ففع عن المدرجا  والمنعطفا  النهرٌة إذ ٌنتقل النهر م
منها ةلة درجا  االنحدار وانخفاض مناسٌ  المٌا  فقد أسهم  عوامل عدى فً نشاأى هاذ  الجازر منهاا 
ما هو طبٌعً كعامل المناخ من خعل األمطار والحرارى أو العامل الجٌولوجً ذو األثر البالغ فاً تحدٌاد 

متا  باه منطقاة الدراساة ببنٌاة جٌولوجٌاة خصابة أساهم  إلاى نو  الجزر ومادى سارعة تكونهاا لماا تت
حدٍ كبٌر فً تكون الجزر النهرٌة, ففع عن العامل البشري المهم المتمثل ببناء السادود وأنظماة الاري 

 كلها عوامل أسهم  فً نشوء الجزر النهرٌة.
ل الطبٌعااً ومان خاعل دراساة  وتحلٌال  العوامال  التاً ساااعد   فاً نشاأى الجازر تباٌن أن للعاما

الدور األبرز فً نشأتها من خعل معرفة اثر االنحدار وةلته على نشاط عملٌة الترسٌ  وتوفٌر الحمولة 
النهرٌة وكاذلك عامال األمطاار والساٌول جلا  الرواسا  النهرٌاة وإلقائهاا فاً النهار مان خاعل األودٌاة 

ٌادى فرص تكوٌن الجزر النهرٌاة القرٌبة من منطقة الدراسة, أما العامل البشري فهو اآلخر أسهم فً ز
من خعل سٌطرته على الماوارد المائٌاة بشاكل كبٌارعن طرٌاق إنشااء السادود والخزاناا  ولهاذا لاوحظ 

ًَٕ َثاخ انقصة فٕق 

انجسٚرج ٔعهٗ جٕاَة 

 انًجرٖ

 اتجاِ يجرٖ انُٓر
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باروز العاماال البشااري بشاكل وافاا  فااً منطقااة الدراساة ماان خااعل أنشاااء ساد حدٌثااة ومشااارٌ  الااري 
 التأثٌرعلى نمو الجزر واتساعها .  المختلفة فكلها عوامل جعل  من العامل البشري ذو أهمٌة كبٌر فً

وماان خااعل دراسااة مورفولوجٌااة الجاازر النهرٌااة بصااورى عامااة وجااد أن أعاادادها تاازداد بشااكل 
ملحوظ بعد السدود والمناطق التً تكثر فٌها المنعطفا  النهرٌة, أما التأثٌرا  الجٌومورفولوجٌاة علاى 

فقد شمل ففا  النهر وةاعه إذ فور تكون  المجرى فقد وجد أن تأثٌر الجزر على المجرى كبٌر وواس 
الجزر النهرٌة تبدأ عمعة تفاعلٌاة م  مجرى النهر فبمجارد ماا ٌكتمال نماو الجزٌارى وٌبادأ النباا  باالنمو 
علٌها ٌبدأ عملها الجٌومورفولوجً بالتعرٌة بالفافا  والقاا  إذ تقاوم الجازر النهرٌاة بتوساٌ  مجارى 

 ومن ثم التأثٌر فً ففا  النهر وكتوفه .النهر أفقٌا والنح  بجوان  النهر 
أما ةا  المجرى فللجزر األثر الفعال فً تعمٌق مجرى النهار فاً القطاعاا  التاً تتواجاد فٌهاا إذ 
لوحظ أن عمق النهر بجان  النهر البعٌد عن المجرى الثانوي ٌكون أعماق مان المجارى الثاانوي الاذي 

موجا  المٌا  فً  أثناء ارتطام المٌا  بهاا مماا ٌزٌاد ٌفصل الجزٌرى عن الففا  إذ تقوم الجزٌرى بصد 
 سرعة المٌا  ومن ثم زٌادى ةدرى النهر على التعرٌة .

وخلصاا  الدراسااة إلااى أن الجاازر النهرٌااة ظاااهرى جغرافٌااة مٌاار مسااتغلة بالشااكل الكاماال الااذي 
بنااء مقارناةة ٌتناس  وطبٌعة تر  هذ  الجزر الخصبة فً املبها ولما تحمله من ماواد خاام رماراض ال

بنظٌرتها فً الدول المجاورى مثال مصار, وبعاض الادول الغربٌاة, وذلاك لعادم تاوفر ارمكاناا  البشارٌة 
والمادٌة والتخطٌط الحكومً الداعم لمثل هذ  االساتثمارا  بال باالعكس فقاد ةاما  الدولاة برفا  دعمهاا 

ر بحجاة عادم أمكانٌاة حماٌاة من خعل سح  القوانٌن التً شمل  الفعحٌن الذٌن ٌستثمرون هاذ  الجاز
أرافً الحوائج من الفٌفانا  المفاجئة ومن ثم عدم ةدرى الدولاة علاى دفا  التعوٌفاا  مماا أدى إلاى 

 ترك الكثٌر من الفعحٌن أرافٌهم .

 
 ثانٌاة: التوصٌا : 
. تشااجٌ  القااوانٌن التااً تسااهم فااً زٌااادى االسااتثمار بمختلاا  أنواعااه علااى الجاازر النهرٌااة  وإعطاااء 1

 محفزا  المختلفة لعستثمار.ال
. فرورى إةامة المعابر والجسور الحدٌدٌة على الجزر الكبٌرى المهٌأى لعستغعل لما تملكه من أهمٌة 2

 اةتصادٌة وتر  خصبة التً تعد من أففل تر  العراق .
سا  . القٌام بكري النهر وتثبٌ  الففا  بشكل مستمر بالقر  من سد حدٌثة للتقلٌل مان فاغط الروا3

 على السدى .
. زراعة الجزر الدائمٌة والملتحمة بالمحاصٌل ارستراتٌجٌة وعدم اةتصارها على زراعة الخفروا  4

 والنخٌل .
. العمل على زراعة الجزر القرٌبة من سد حدٌثة بشكل مكث  لتثبٌ  التربة ولتعمل على اصطٌاد 5

 الرواس  وعدم السماح بتسربها إلى السدى .
كاام علااى األةاال عاان السااد للتقلٌاال ماان  11النهاار بااالحواجز الكونكرٌتٌااة علااى امتااداد . تبطااٌن فاافا  6

الرواساا  الملقاااى علااى سااد حدٌثااة وكااذلك الحفاااظ علااى مجاارى النهاار بشااكل ثاباا  إذ تعماال الجاازر 
والمنعطفااا  علااى تغٌاار شااكل النهاار بشااكل مسااتمر وبالتااالً التااأثٌر علااى المشااٌدا  المقامااة علااى 

 الففا  .
لى إنشاء مصان  كبٌرى لتصنٌ  مواد البنااء المتاوفرى علاى الجازر مان االسامن  والطاابوق . العمل ع7

والبلوك والحصى بمختل  األنوا  وذلك لتاوفر الماواد األولٌاة العزماة الزدهاار هاذ  الصاناعة علاى 
 امتداد منطقة الدراسة .

ذكر المقترحا  اآلتٌة فٌما . تأهٌل الجزر من ةبل مدٌرٌة السٌاحة لتصب  منتجعاة سٌاحٌاة, وٌمكن 2
 ٌتعلق بهذا المقترح:

 أ. الدعوى إلى إنشاء فنادق ودور سٌاحٌة على ففا  نهر الفرا  التً تحٌط بالجزر 
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 . تأهٌل وصٌانة األبنٌة التارٌخٌة والمساجد التً تعود إلى تارٌخ عرٌق, ففع عن إعادى صٌانة 
 فق طراز عمارتها التارٌخٌة القدٌمة األبنٌة التارٌخٌة التً توجد فً تلك الجزرعلى و

 ج. اختٌار أماكن مناسبة رةامة عبارا  هوائٌة )ترفك(لنقل السٌاح بٌن ففتً النهر ومن فوق .
د. بناء مراسً عدى على شواطئ الجزٌرى وعلى سواحل الفرا , وتوفٌر الزوارق السٌاحٌة المتنوعة 

 إلى القرى القرٌبة .  للسٌاح للقٌام بجوال  نهرٌة حول الجزٌرى والوصول
. أن تقوم مدٌرٌة اآلثار العامة بالتنقٌ  عن آثار تلك الجزر والقرى التً حولها, للكش  عن تارٌخها 9

العرٌق وكنوزها اآلثارٌة, وإةامة متح  داخل تلك الجزر لعرض ما سٌتم الكش  عنه خعل تلك 
 التنقٌبا  وبحس  العصور التارٌخٌة التً تعود الٌها . 
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