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المظاهر الجيومورفولوجية للعصر الباليوستوسيني)المطير( في منطقة 
 الهضبة الغربية من العراق ومقوماتها التنموية

 للهيبي ام. احمد فليح فياض  
 قسم الجغرافية –إلنسانية كلية التربية للعلوم ا

 مستخلص
يتضمممممممم  موضممممممموو البحمممممممم  تمييمممممممج ودراسمممممممة المظمممممممماهر الجيومورفولوجيمممممممة للعصممممممممر 

ممم  تمماري   (Quaternary)، احممد رصممرز الممجم  الرابمم  (Pleistocene)الباليوستوسمميني 
األرض، وروامل تشكيلها ، فمي منطةمة الهضمبة الغربيمة مم  العمران وبيما  مةوماتهما التنمويمة 

 وبعض مجاالت استثمارها. 
ييج ردة أنمواو مم  همال المظماهر االرضمية، تبمي  أنهما تمدي  فمي نشم تها  لم  أمك  تم 

العصر الباليوستوسي  )المطير(. وهي تة  في مجمورتي  المجمورة األول  تضم: مظماهر 
أرضية تعروية كشبكة األودية الجافة والمنخفضات والمدرجات النهرية والهضما،، واإلشمكال 

 Alluvialثممل  شممكاال ارسممابية تتمثممل بالممداالت المروحيممة )الكارسممتية، والمجمورممة الثانيممة تم
Funs .وبعض المتبخرات ) 

تبي  أيضا    لهال المظاهر الجيومورفولوجية، أهميمة كبيمرة فمي العديمد مم  المجماالت 
تمثمل رواسمبها مصمدرا    امما تتمتم  بمن مم  مةوممات تنمويمة ل االستثمارية الحالية والمسمتةبلية،

للمممواد اإلنشمماعية راليممة الجممودة كالرمممال والحصمم ، كممالم تممدخل الكثيممر ممم  رواسممبها كمممواد 
أوليممة فممي الصممنارة كرمممال المممرو الرمممل الججمماجي فممي صممنارة الججمما  وأطيمما  الكمما لي  فممي 

مالعممة  صنارة الطابون النارز، واأللمنيوم، كالم في المجاالت الجرارية لما توفرل م  تربمة
للجرارممممة، وكممممو  مكوناتهمممما تعممممد مكمنمممما  للميممممال الجوفيممممة راليممممة الغممممجارة، وممممم  أهمهمممما منمممماطن 

الميممال السممطحية خممالل فصممل  ت والممداالت المروحيممة، وأيضمما ممموردا  ال بمم   بممن ممم ناالفيضمما
لالم تعد أقاليم هال اإلشكال م  أفضل األقاليم التي يمك  استهدافها لتنمية األقماليم ؛المطر 

 لجافة في  قليم الهضبة الغربية م  العران. ا
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The Geomorphological   phenomena of the Bleistocene Age in the 
Western Plateau in Iraq and its components development 

Lecturer:- Ahmed F.Fayyidh Al-Luhaibi  
College of Education for Human Sciences 

Abstract 
    This research constitutes a study of Geomorphological phenomena of 
the Pleistocene age which is the age of the third period of the formation 
of earth, and the factors of its Geomorphological formation as well as the 
fields of its investment in the region of western plateau of Iraq.  
    It is indicated that these land phenomena are originally associated 
with the period of the Pleistocene age (rainy age). These phenomena 
can be classified into two groups. The first  group includes erosive land 
phenomena such as the dry valleys network, low lands, river gradations 
and karstain forms. The second group includes sedimental forms which 
are represented by the "Alluvial fans". 
    It is also indicated that these Geomorphological phenomena have 
great importance in various investment fields at present and in the future. 
Their sedimentations constitute a source for construction materials of high 
quality, such as sands and small stones. Moreover, many of such 
sedimentations are considered as raw materials in industry such as the 
Moro-glass sands in the industry of glass and the kaoline mud in the 
industry of igneous blocks and Allumini as well as in agricultural fields as 
they provide suitable soil for agricultural purposes. The constituent of these 
sedimentations are also considered good sources for rich ground-water, the 
most important of which are flood areas and "Alluvial fans" . They also provide 
sources of considerable surface-water  during the rainy season. 
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 اإلطار النظرز
 المةدمة: 

لرابممممم  ، احمممممد رصمممممرز الفتمممممرة الحديثمممممة مممممم  المممممجم  اي همممممو   العصمممممر الباليوستوسمممممين
(Quaternary)  ويطلن رلين أيضا بالعصر الرباري، وقد وافن هاا العصر الفترة الجليديمة

(، فممي شمممال الكممرة Ice-Ageممم  تمماري  األرض لممالم يطلممن رليممن أيضمما بالعصممر الجليممدز)
غطا الجليد معظم األجمجا  الشممالية والوسمط  مم  قمارة أوربما وأمريكيما الشممالية.   ااألرضية 

ممممدار السمممرطا  بالعصمممر  كممما يطلمممن رلممم  هممال الفتمممرة فمممي منطةممة العمممروض المداريمممة شمممال
يمممممة تفمممممون بكثيمممممر اجدادت كميمممممات التسممممماقط فمممممون همممممال العمممممروض بمعمممممدالت رال  االمطيمممممر، 

ولة رمم  تشممكيل السمممات الجيومورفولوجيممة لسممطح   لمسممتعممد هممال الفتممرة او المعممدالت الحاليممة. 
 األرض، بعد حدو  الحركة االلبية للجم  الثال .

يتناول هاا البح  دراسة اإلشكال األرضمية التمي تعمود فمي نشم تها  لم  تلمم الفتمرة مم  تماري  
األرض، في منطةة الهضبة الغربية م  العران، والم لحسم الجدل الداعر حول فترة تكوينهما 

بمم ز شممكل ممم  اإلشممكال رلمم  تشممكيلها. لمناخيممة الحاليممة الجافممة غيممر قممادرة يمم  الظممرو  اح
 وبيا  أهمية وخصاعص هال المظاهر، ومجاالت استثمارها. 

 الموق  الجغرافي 
تة  منطةة الدراسمة غمر، العمران، وهمي تمثمل  قلميم الهضمبة الغربيمة الصمحراوية غمر، 

الرعيسممة للعممران، وتمثممل حممدودها الغربيممة والشمممالية  نهممر الفممرات، احممد الوحممدات الفيجيوغرافيممة
 الغربية الحدود الدولية م  األقطار العربية كل م  )سوريا، األرد ، السعودية، الكويت(.
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 ممما حممدودها الشمممالية والشممرقية تتمثممل بمموادز نهممر الفممرات ممم  منطةممة دخولممن الحممدود 
وتبلممم مسمماحتها  –وحتمم  مصمم، شممط العممر، فممي الخلممي  العربممي العراقيممة فممي مدينممة الةمماعم 

( 29O( مم  مسماحة العمران الكليمة، وتتحمدد فلكيما بمي  داعرتمي رمرض )4كم447922الكلية )
 (.4(  شرقا . انظر الخارطة رقم )O`38,48و،O37(شماال وخطي الطول )O 34`,35و )

 مشكلة البح : 
اإلشكال األرضية التي شهدت  مرحلة توجد في منطةة الهضبة الغربية العديد م  

جافة تطور نشيطة بسب، ظرو  مناخية رطبة ال تساوز في معدالتها الظرو  الحالية ال
 : تيوهاا ما يثير التسا ل األ
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تشمكيلها  ،  ))ما هي خصاعص هال اإلشكال األرضية، في منطةة الدراسة ومارواممل
الحاليمممة قمممادرة رلممم  تشمممكيلها ، ومممما همممي مةوماتهممما التنمويمممة   العواممممل الجيومورفولوجيمممة وهمممل

 وأوجن استثمارها المثل ؟((.
 فرضية البح : 

 ، التعرويمة واالرسمابية تعمود فمياالشمكال االرضمية تتكو  في منطةة الدراسة  العديمد مم  -4
، حيم  نشمطت رواممل تشمكيلها، فمي  يالعصمر الباليوستوسمين نش تها الجيومورفولوجية  لم  

تلممم الفتممرة بمعممدالت راليممة تفممون بكثيممر المعممدالت الحاليممة خصوصمما  ظممرو  التسمماقط.  ممما 
 الظرو  الحالية فهي ال تسارد ب ز شكل م  اإلشكال رل  تشكيلها. 

تعد هال اإلشكال األرضية اات أهمية كبيرة في منطةة الدراسة بارتبارها تتمت  بمةومات -4
ا فممي العديممد ممم  المجمماالت كونهمما مكمنمما  للعديممد مممم  التنميممة الصممحراوية،  ويمكمم  اسممتثماره

 الموارد الطبيعية. 
 أهدا  البح : 

تحليمممممل الخصممممماعص الطبيعيمممممة لمنطةمممممة الدراسمممممة ورالقتهممممما باإلشمممممكال الجيومورفولوجيمممممة  -4
 الخاصة بالعصر الباليوستوسيني. 

نما  الةمديم تمييج و دراسة الخصاعص الجيومورفولوجية لإلشكال األرضمية المرتبطمة بالم -4
 ، في منطةة الدراسة وتوجيعها. يالباليوستوسين

بيمممما  أهميممممة هممممال اإلشممممكال األرضممممية ومعرفممممة مةوماتهمممما التنمويممممة ومجمممماالت اسممممتثمارها -3
   يسهم في تنمية األقاليم الجافة في الةطر. أة والمستةبلية كمورد ارضي، يمك  الحاضر 

 المنهجية: 
، في منطةمة الجيومورفولوجية للعصر الباليوستوسينيتم االرتماد في دراسة المظاهر 

ممم  أجممل ، النشمم ة والتطممور الجيومورفولمموجي لالشممكال االرضمميةمممنه  الهضممبة الغربيممة رلمم  
تتبممم  مراحمممل تطمممور همممال المظممماهر الجيومورفولوجيمممة، وتوجيعهممما وظمممرو  نشممم تها، ورواممممل 

عيات الفضماعية لمنطةمة الدراسمة تشكيلها في تلم الفترة م  تاري  األرض. ارتمادا تحليل المر 
 في تمييج هال اإلشكال والخراعط الطبوغرافية والدراسة الميدانية لبعض المواق  المختارة. 

 مبررات اختيار موضوو الدراسة: 
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لةممد تناولممت العديممد ممم  الدراسممات منطةممة الهضممبة الغربيممة ممم  العممران، وهنممام جممدل ، حممول 
ة، كشممبكة األوديممة الجافممة وبعممض المنخفضممات ظممرو  تكممو  العديممد ممم  المظمماهر األرضممي

 واإلشكال الكارستية والداالت المروحية والشرفات النهرية. 
ومممم  اجمممل المممم يحممماول الباحممم  اإلجابمممة رلممم  بعمممض التسممما الت العلميمممة حمممول أصمممول همممال 

 اإلشكال وخصاعصها الجيومورفولوجية وأهميتها التطبيةية في المجاالت المختلفة. 
 حدود الدراسة: 

تمثممممممل حممممممدود الدراسممممممة موضمممممموو اإلشممممممكال األرضممممممية التممممممي تشممممممكلت خممممممالل العصممممممر 
ممم  خممالل دراسممة األدلممة العلميممة التممي تركتهمما تلممم الفتممرة ممم  تمماري  ألرض  يالباليوستوسممين

ضم   حدود المبدأ الجيومورفولموجي )الحاضمر مفتمال الماضمي(. ومةارنمة الظمرو  الحاليمة 
 بالةديمة. 

 هيكلية البح : 
بحمم  ممم  ثالثممة مباحمم ، تنمماول المبحمم  األول الخصمماعص الطبيعيممة لمنطةممة يتكمو  ال

الهضبة الغربية، م  خمالل دراسمة التكموي  الجيولموجي، والظمرو  المناخيمة الةديممة والحاليمة 
ورالقتها بتكوي  المظاهر الجيومورفولوجية للعصر الباليوستوسيني والتربة والنبات الطبيعي 

 سة. والوحدات التضاريسية الرعي
 مممما المبحمممم  الثممماني فةممممد تنممماول دراسممممة المظممماهر الجيومورفولوجيممممة للعصمممر الباليوستوسممممي  

 كشبكة األودية، والمنخفضات والهضا، والداالت المروحية.
 ممما المبحمم  الثالمم  فةممد تنمماول المةومممات التنمويممة لهممال اإلشممكال األرضممية وبعممض مجمماالت 

 استثمارها.
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 المبح  األول
 الطبيعية لمنطةة الدراسةالخصاعص 

 ا:يالجيولوج 4-4
 تكتونية منطةة الدراسة: -أ

مم  المدرو العربمي النموبي، وتكمو  صمخور  تة  منطةة الدراسمة فمي الرصمي  المسمتةر،
كم(. وتسم  هال المنطةة أحيانا بالنطمان  5-9الةاردة هنا اات أرمان ضحلة تتراول بي  )

 .(AL-Syyab and Valk, 1973غير الملتوز )
(، منطةمة الرصمي  المسمتةر مم  المدرو العربمي  لم  ثمال  Buday, 1980وقد قسمم )

لسحني، كالم باالرتماد رلم  الدراسات الجيوفيجياعية، والتغير انطةن تركيبية، ارتمادا  رل  ا
 جنو، شرن(  ل :  –جنو،( و) شمال غر،  –و الطويلة العميةة، باتجال )شمال و الصد

 . المنطةة الغربية: 4
ل مثممل كتلممة الكعممرة   تةسممم رلمم  كتممأأقصمم  غممر، الرصممي  المسممتةر ، يمكمم  ةمم  وت

 يفصل صدو الفرات بعضها ر  البعض اآلخر.   اوكتلة رنن. 
 . منطةة أبو جير )منخس  النخي،(:4

يمثممل همماا النطممان الحممد الفاصممل بممي  المنمماطن الةاريممة والمنمماطن البحريممة.    الشمماوا 
جنمممممو،( بسممممب، وجمممممود صممممدو )خسممممم ( قمممممديم  –)شمممممال المغناطيسممممي لهمممممال المنطةممممة همممممو 

(Graben ، وهو منخس  النخي،. 4794( از حركات أرضية متجددة )السيا، وآخرو ) 
  لهمممال المنطةمممة نشممماطا  تركيبممما  صمممدريا  مرتفعممما  أ( فةمممد بمممي  Jassim, 1984 مممما )

(Horst(، ويمكم  تةسمميم همال المنطةممة الثانويممة  لم  قسمممي  الكتلممة الشممالية )كتلمم .)ة الحضممر
 والكتلة الجنوبية )كتلة رواسيل(. 

 . المنطةة الجنوبية: 3
تعد هال المنطةة، أوس  وأرمن جمج   فمي الرصمي  المسمتةر وتتضمم  بعممود رسموبي 
شمبن كامممل، حيمم  تظهممر هنمما الوحممدات الصممخرية الجوراسممية والطباشمميرية السممفل  الغاعبممة فممي 

وتةسمم  )كمم 5 – 8ردة هنا تتراول بمي  )كل أقسام الرصي  المستةر، وا  رمن صخور الةا
 (.Jassim، 1984هال المنطةة  ل  كتلتي .  )كتلة السلما ( و )كتلة البصّية(. .)
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 التكوي  الجيولوجي:  -،
تعود التكوينات المنكشفة في الهضبة الغربية، م  رصمر الكماربوني األرلم   لم  تكوينمات   

 العصر  الحدي . وهي كما يلي: 
 عرة: . تكوي  الك4

   صمممخور هممماا التكممموي  م لفمممة مممم  صمممخور رمليمممة خشمممنة الحبيبمممات ومتوسمممطة. وا  
مصدر هال الترسبات الفتاعية، ارتفاو بحر التيث ، وتظهر المكاش  الصخرية لهاا التكوي  

 (. 4794في منخفض الكعرة )السيا،، وآخرو ، 
 . الجوراسي المتوسط :4

والمتبخمممرات  والطفممممل، وكانمممت هممممي  ترسمممبت فممممي هممماا العصممممر الصمممخور الكاربونيتيممممة
الساعدة، كتكوينات ملوصي وجور حورا ، حي  تظهمر المكاشم  السمطحية لتكموي  ملوصمي 

 (. Buday, 1980بعد تكوي  العبيد ومحيور )
 . الجوراسي: 3

بممدأت الترسممبات الكاربونيممة باالنتشممار فممي بدايمممة هممال الفتممرة، حيمم  ترسممبت تكوينمممات، 
الكاربونيمة والمتبخمرات الرصميفية، مثمل تكموي  ردايمة )الجمب   م لفة م  خليط مم  الصمخور

الالماعي( وتكوي  موس  الجيرز ورمال  )الجمب  غيمر المماعي(. وفمي أواخمر بدايمة الجمورز، 
حممد  تغيممر فممي نظممام الترسممي،،  ا    التغيممرات التكتونيممة، كونممت أحواضمما رصمميفية داخليممة، 

 ل م  ترسي، المتبخرات. حي  أصبح المنا  أكثر رطوبة، فادا  ل  اإلقال
 ما صم  الجوراسي األوسط، فةد ظهمرت الترسمبات الفتاعيمة والكاريونيمة العميةمة. مثمل 
تكوي  محيور، الاز تظهر مكاشفن في أججا  مختلفة م  المنطةة، ثم سادة فترة جافة خالل 
فتممممرة الجممممورز األرلمممم ، مممممما أدب  لمممم  ترسممممي، المتبخممممرات،  مثممممل تكمممموي  قطنيممممة )الجممممب  

 (.Jassim, 2006لالماعي(    )ا
 . دورة الطباشيرز:2

تميمممجت بدايمممة هممماا العصمممر، بمممالتحول التمممدريجي نحمممو صمممفات المنممما  الجممما  وارتفممماو 
حيمم  تكمموي  سمملي الجيممرز. ونتيجممة لجيممادة  مسممتوب سممطح البحممر، وترسممي، الصممخورالجيرية

 (. 4794كمية الرواس، الفتاتية، مما أدب  ل  تكوي   الجبير الرملي )السيا، وآخرو ، 
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 ممممما خممممالل رصممممر الطباشمممميرز األوسممممط فةممممد حممممد  انغمممممار بحممممرز وسمممميادة الرواسمممم، 
كمموي  الكاربونيممة التممي غطممت الرواسمم، الفتاتيممة السممابةة مثممل تكمموي  الشممعيبة، المماز غطمم  ت

 (. Buday, 1980الجبير الفتاتي           )
وخممالل فتممرة االلبيمما ، ممم  العصممر الطباشمميرز ترسمم، تكمموي  رمممر السممجيلي الرملممي، 

 (. Buday, 1980)وتكوي  األحمدز السجيلي والخصي، وتكوي  الرطبة والرميلة ،
 . تكوينات دورة الباليوجي  )الباليوسي  ، وااليوسي  ، واالليجوسي (. 5

تميمممجت همممال الفتمممرة بتةمممدم بحمممرز سممماد معظمممم  نحممما  العمممران، وبصمممورة خاصمممة منطةمممة 
الرصي  المستةر )منطةمة الهضمبة الغربيمة(. وتتمثمل تكوينمات همال الفتمرة بتكموي  أم ارضممة 
المماز يتمم ل  ممم  حجممر جيممرز فتمماتي مممدملم. والتكمموي  األخممر هممو تكمموي  الجممب  الالممماعي 

ات سمماحلية( ضممم  أحممواض محليممة )السمميا،، وآخممرو  المماز تكممو  فممي بيعممة الغونيممة )بحيممر 
4794.) 

 واالرل (: -. تكوينات فترة النيوجي )المايوسي 6
امتممماجت فتمممرة المايوسمممي  االسمممفل واألوسمممط، بوجمممود دورتمممي  ثمممانويتي ، األولممم  امتممماجت 

 بتجل  بسيط، وترسي، صخور كلسية انتهت بظهور المتبخرات، مثل تكوي  الفتحة. 
ثانيممممة فةممممد امتمممماجت بتةممممدم بحممممرز وترسممممي، جيممممرز مثممممل تكمممموي  الفممممرات  ممممما الممممدورة ال

 (. Buday, 1980والغار)
وفمي فتمرة المايوسمي  األرلم ، والباليوسمي ، فما  الصمخور ترسمبت قبمل الحركمة االلبيمة 
ثناعها لالم كانمت معظمم صمخورها فتاتيمن، ترسمبت فمي بيعمات أرضمية ماعيمة واهمم تكويناتهما  وا 

 (. Bubay, 1980ة، والجهرة )تكوي  انجانة والدبدب
 (: Quaternaryالرباري ) . رواس،9

تغطممي ترسممبات همماا العصممر منمماطن واسممعة غممر، الفممرات، رلمم  شممكل ترسممبات ماعيممة 
تملمممع قعمممر الوديممما  واألنهمممار التمممي تختمممرن الهضمممبة الغربيمممة مممم  العمممران مثمممل نهمممر الفممممرات 
والمنخفضات المنتشرة في الهضبة الغربية، ورواس، الممدرجات النهريمة لنهمر الفمرات وبعمض 

داالت المروحية، التي تنتشر في كل  نحا  الهضبة في األودية مثل وادز حورا  ورواس، ال
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نهايممة الوديمما  مثممل مروحممة البمماط  ومروحممة كممربال  والسممهل المروحممي فممي منخسمم  النخيمم، 
 (.Jassim, 2006والمنخفضات الواسعة. انظر الخارطة الجيولوحية لمنطةة الدراسة )
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ينحدر سطح الهضبة الغربية م  الغر، والجنو، الغربي باتجال الشمال الشرقي 
 والشرن والجنو، الشرقي أز باتجال السهل الرسوبي ووادز  نهر الفرات. 

ومناخية تمايج  ونتيجة لعدة روامل منها جيولوجية وطبوغرافية وأخرب جيومورفولوجية
 سطح الهضبة بوجود خمسة أقاليم تضاريسية فيجيوغرافية: 

 أ(  منطةة الحماد: 
تمثل هال المنطةة األججا  الشمالية الغربية م  الهضبة الغربية باتجال الحدود األردنية 

والسعودية، وجميعها تة  ضم  حدود محافظة االنبار اإلدارية. وتمثل تكويناتها سهال  
  الصخور الرسوبية الكلسية. وهو ينحدر تدريجيا  باتجال )الشمال والشمال صخريا  م

 ( درجة.    1.36الشرقي( بجاوية مةدارها )
وتنتشر في هاا اإلقليم مجمورة م  األودية متبعة االنحدارات العامة نحو الشمال 

 (.4729والشمال الشرقي باتجال وادز الفرات وردد كبير م  المنخفضات الصغيرة )هستد، 
 ،(  منطةة الوديا  العليا: 

تة  هال المنطةة  ل  الشرن م  منطةة الحماد، حت  خط تةسيم الميال للوديا  
السفل  نحو نهر الفرات وتمتاج هال المنطةة بوجود شبكة متطورة م  األودية، والبعض 
منها يمتد خار  حدود منطةة الدراسة كوادز حورا  ويكو  النحدار العام لهال المنطةة 

  باتجال الشرن والشمال الشرقي.
  (  سهل الحجارة: 

تة  هال المنطةة بي  منطةة الوديا  العليا غربا  والوديا  السفل  شرقا  وتمتد حت  
م( م  الجنو، الشرقي. وهي تعد اكبر 300الحدود العراقية السعودية جنوبا ، وخط الكنتور )

م  األودية االقاليم الفيجيوغرافية لمنطةة الهضبة الغربية وتةط  هاا السهل مجمورة كبيرة 
الجافة، وتوجد فيها مجمورة كبيرة م  المنخفضات والفيضا  مثل منخفض السلما  

 (. 4729والشبكة والهبارية )هستد، 
 د( الوديا  السفل : 
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تمتد هال المنطةة بشكل شريط يمتد م  الشمال مواجيا  لنهر الفرات باتجال الجنو، 
، وتمثل هال المنطةة مجمورة م  األودية يشمل الحدود الشمالية والشرقية للهضبة الغربية

 المنحدرة نحو وادز نهر الفرات باإلضافة  ل  مجمورة م  المنخفضات الكارستية.
 هم( الدبدبة: 

تمثل هال المنطةة معظم األججا  الجنوبية والجنوبية الشرقية م  الهضبة وتمتاج 
ح هال المنطةة طبةات بانبساطها وباالنحدار التدريجي نحو الشمال الشرقي، ويغطي سط

م  الحص  والرمال، اات األصل الكوارتجز، وتنتشر فيها الكثبا  الرملية المنحدرة باتجال 
 شمالي شرقي(.  –)جنوبي غربي 

   مصدر هال المكونات م  الحص  والرمال يعودا   ل  رواس، وادز الباط  التي 
 جلبها م  األراضي السعودية خالل رصر الباليوستوسي .

 المنا   4-3
 أ( المنا  الباليوستوسيني:   

ال  يأكدت العديد م  الدراسات  السابةة    منا  العران في العصر الباليوستوسين
يماثل المنا  المعاصر، فةد حد  في هاا العصر تعاق، فترات جليدية باردة تفصل فيما 

 (.4792)جودة،   هي: قسمت ال  اربعة فتراتبينها فترات دفعين 
 سنة. 600000ت قبل أبد (Gunze)جنج   -4
 سنة. 500000بدات قبل  (Mindel)مندل  -4
 سنة .   250000بدات قبل  (Riss)ر   -3
 سنة.  120000بدات قبل  (Wurm)فيرم  -2
غطت الثلو  شمال قارة أوربا وأمريكيا الشمالية خالل الم العصر، وشهدت رقعمة   ا 

( مم ثرة بمالم فمي انطةمن 4766ماال  )جمودة، الجليد هال تناوبا  بمي  التةمدم جنوبما ، والتةهةمر شم
الضممغط، مممما أدب  لمم  تجحممجل األقمماليم المناخيممة جنوبمما  فممي فتممرات تةممدم الجليممد وشممماال  فممي 

 (. 4797فترات الد   )جودة، 
وقد وافةت فترات تةدم الجليد في قارة أوربا وأمريكيا الشممالية فتمرات رطبمة فمي الناطةمة 
المدارية الجافة وشبن الجافة شمال مدار السرطا ،  ا شهدت هال الناطةة جيادة في معدالت 
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المطمممر،  مممما فمممي فتمممرات تةمممدم الجليمممد فمممي الناطةمممة الشممممالية، فةمممد صممماحبتها فتمممرات جافمممة فمممي 
 (. 4792ارية الجافة وشبن الجافة )جودة، االنطةة المد

لةممممممممد خضممممممممعت ارض العممممممممران لهممممممممال األحمممممممموال المناخيممممممممة فممممممممي العصممممممممر الجليممممممممدز        
الباليوستوسمميني وخممالل همماا العصممر شممهدت جبممال شمممال العممران تكممد  كميممات كبيممرة ممم  

  م( في جبال شمال العران  ل700( انخفاض خط الثل  الداعم  ل  )Wrightالثلو  وارج  )
(. والتي توافن فترات تةمدم الجليمد Wright, 1986انخفاض درجات الحرارة وجيادة التساقط )

فممي شمممال أوربمما وأمريكيمما الشمممالية، حيمم   قممدرت بعممض الدراسممات كميممة التسمماقط فممي وادز 
 (. 4762ملم( )الحسني، 1000 – 1500الرافدي ، خالل هال الفترة بم )

الباليوستوسممممي  فةممممد امتمممماجت هممممي األخممممرب  ممممما رمممم  الحالممممة الحراريممممة خممممالل رصممممر 
بالتابا، بي  االنخفاض في فترات تةدم الجليد، واالرتفاو فمي فتمرات المد   )الغيمر جليديمة( 
 ا يماثممل المنمما  فممي الوقممت الحاضممر األمممر المماز يترتمم، رليممن قلممة فممي التسمماقط فممي فصممل 

( وكانمت Nutzl, 1976الشتا  م  جيادة في معدالت الحرارة والتبخر في فصمل الصمي    )
ن.  42111اخفممض درجممة حرارةشممهدها العصممر الجليممدز الباليوستوسمميني فممي اروة )فيممرم( )

م( رمم  مسممتوال الحممالي كممما 700م(  ا انخفممض مسممتوب خممط الممثل  فممي شمممال العممران  لمم  )
( ر  معدالتها )السامراعي،  9-6بحدود )أسلفنا وانخفضت درجة الحرارة   م(. 4111م  

يمكمم  الةمممول    خممالل رصمممر الباليوستوسممي  قمممد حممدثت انحرافمممات فممي منممما  العمممران 
باتجاهي . األول جيادة في معدالت التساقط وهبموط معمدالت الحمرارة، والثماني جيمادة فمي حمدة 
الجفما  ممم  ارتفماو فممي درجمات الحممرارة، بعمد انةضمما  العصمر الجليممدز األخيمر، أز فممي فتممرة 

 ة تةريبا.  ل ( سن 44الهولوسي  منا )
لةد تركت فترة المنا  الباليوستوسميني أثارهما رلم  منطةمة الهضمبة الغربيمة مم  العمران 
موضمموو الدراسممة، ممم  خممالل تشممكيل مجمورممة ممم  اإلشممكال األرضممية التممي تعممود فممي نشمم تها 
وتطورهما لتلممم الفتممرة، حيم  الظممرو  المناخيممة الحاليمة ال تسممارد رلمم  المم، فةممد رانممت هممال 

رحلمممة تطمممور رنيفمممة كمممما يبمممدو المممم مممم  تشمممكيل شمممبكة مممم  األوديمممة الجافمممة المنطةمممة مممم  م
المتطورة، وكمالم مجمورمة مم  المنخفضمات الكارسمتية، ومظماهر ارسمابية رلم  نطمان واسم  
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مثممل، الممداالت المروحيممة، وبةايمما المممدرجات النهريممة، كممل هممال اإلشممكال الجيومورفولوجيممة تعممد 
 أدلة رل  سيادة هال الظر  المناخية. 

 ،( المنا  الحالي: 
 ( الحرارة: 4

تتميج منطةة الهضمبة الغربيمة بوجمود فصملي  طمويلي  نسمبيا  همما فصمل الصمي  الماز 
يستمر لمدة خمسة أشهر، م  شهر ماي  حت  أيلول، ويمتاج هاا الفصل بارتفماو معمدالت 

 الحرارة. 
بانخفمماض  وفصممل الشممتا  المماز يسممتمر ثالثممة أشممهر ممم  كممانو  األول حتمم  شممباط. ويتميممج

درجات الحرارة  ما بةية أشهر السنة فهي تمثل فصلي  انتةاليي  هما فصمل الخريم  )تشمري  
 األول، وتشري  الثاني( والربي  )آاار، ونيسا (. 

( كمانو  4( للمعدالت الحرارية، نجمد    شمهر )م4وم  خالل مالحظة الجدول رقم )
الغربيممممة حيمممم  تراوحممممت فممممي  الثمممماني هممممو اقممممل الشممممهور حممممرارة فممممي جميمممم  محطممممات الهضممممبة

المحطممات )رنممن، حديثممة، الرمممادز، النجمم ، الرطبممة، النخيمم،، السمملما ، العايبممة، الصممفاوز، 
،    44.4،    7.4،    9.4،    41.2،    9.2،    9.5،    6.7المعانية، حديدا ، قصر الحلةوم( ، )

ارلي المعدالت ( رل  التوالي بينما سجل شهر تموج    9.9،    9.4،    7.9،    41.6،    41.9
،    32.2،    31.6،    39.6،    33.9،    33.6،    43.9للمحطممممممممات أرممممممممالل رلمممممممم  التمممممممموالي )

35.3    ،35.6    ،35.3    ،32.5    ،34.9    ،34.9  .)  ْ 
 ما ر  المدب الحرارز السنوز فهو مرتف  في جمي  المحطات، نتيجة لسمة التطر  

 درجة( لعموم    43ل المدب الحرارز ر  )الحرارز، بسب، صفة المنطةة الةارية، حي  ال ية
( وقد سجل ارلي مدب حرارز في محطة 4112محطات الهضبة الغربية )الخج رلي، 

 درجة    43.2 درجة معوية( واقل مدب حرارز سنوز في محطة الرطبة )   49.4النج  )
 معوية(. م  خالل هاا العرض لدرجات الحرارة يتبي  لنا صفة المنا  الجا  الصحراوز
لعموم الهضبة الغربية.    لهال الظرو  الحرارية دور في تنشيط رمليات التجوية 

 الفيجياوية، في منطةة الهضبة الغربية. 
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 ( المعدالت الشهرية والسنوية لدرجات الحرارة )م( في محطات منطةة الدراسة4جدول رقم)

 االرتفاو )م( المحطة
 األشهر

 المعدل 4م 4ت 4ت أيلول آ، تموج حجيرا  ماي  نيسا  أاار شباط 4م

 47.7 9.1 42.1 44.3 49.4 34.4 34.9 31.4 42.2 47.4 42.5 9.3 6.7 437 رنن
 44.1 9.5 42.4 43.4 47.3 33.4 33.6 34.6 45.9 41.7 42.3 7.7 9.5 419 حديثة
 44.4 7.1 42.5 41.9 47.5 33.2 33.9 34.7 46.9 47.9 45.9 7.6 9.2 29 الرمادز
 42.4 44.5 49.6 42.7 34.4 35.9 39.6 35.4 34.4 42.9 43.9 43.4 41.2 34 النج 
 472 9.4 43.9 44.9 49.5 31.6 31.6 49.6 42.1 47.4 43.4 9.7 9.4 631 الرطبة
 44.4 7.7 45.7 42.5 31.9 33.9 32.2 34.5 49.5 44.3 45.9 41.9 7.4 315 النخي،
 43.7 44.7 49.7 45.4 31.4 32.7 35.3 33.2 47.4 42.2 47.9 42.4 44.4 414 السلما 
 43.7 44.5 49.4 46.1 34.4 32.9 35.6 33.5 47.7 43.9 49.5 43.2 41.9 411 العايبة
 43.9 44.3 49.1 45.9 34.7 32.9 35.3 33.3 47.6 43.9 49.4 43.4 41.6 477 الصفاوز
 43.1 44.6 49.2 45.3 34.4 32.1 32.5 34.6 49.7 43.4 46.3 44.1 7.9 359 المعانية
 41.9 7.9 43.9 44.9 47.4 34.4 34.9 31.2 45.3 41.2 42.9 41.5 9.4 359 حديدا 

 41.4 7.4 42.2 44.7 49.3 34.3 34.9 47.5 45.4 47.6 42.1 7.7 9.9 5.3 قصرالحلةوم

الجوية ، قسم المنا  ، بيانات  ( وجارة النةل والمواصالت ، الهيعة العامة لالنوا 4المصدر :
 .م(4141-4791للفترة م  ) غير منشورة

 ( اإلمطار: 4 
تتميممج  مطممار الهضممبة الغربيممة، بةلتهمما وتابممابها جمانيمما  ومكانيمما ، وتسممةط معظمهمما فممي فصممل الشممتا  

 (.  4796%( منها. وتسةط الكمية المتبةية في فصلي الربي  والخري  )الةصا،، 61بحدود )
كالم تتباي  كميتها بي  سنة وأخرب، فعل  سبيل المثال بلمم هماا التفماوت فمي محطمة الرطبمة 

 ( خمسة رشر ضعفا . 4779 – 4799بي  سنة )
وتتص   مطار الهضبة الغربيمة بسمةوطها رلم  شمكل جخمات قويمة خمالل فتمرة جمنيمة قصميرة، 

 الغربية رل  نوري : وهاا ش   معظم الصحارز الحارة في العالم، وتكو   مطار الهضبة 
 ( النوو اإلرصارز المرتبط بالريال الغربية والمنخفضات الجوية. 4
 م(.4112ة االرتدال الربيعي والخريفي )الخجرلي،مدالعواص  الرردية التي تحد  في مطار أ( 4

  كميمة اإلمطمار قليلمة أوهاا العرض لظمرو  التسماقط يتضمح  (4وبالنظر  ل  الجدول رقم )
شمممكال األرضمممية عواممممل جيومورفولوجيمممة مممم  تشمممكيل األانيممما  ومكانيممما  وهمممي غيمممر قمممادرة كومبعثمممرة جم

  أكمد   لمروحيمة، ممما يالموجودة كشبكة األودية المتطمورة، واإلشمكال االرسمابية الضمخمة كالمداالت ا
 هال اإلشكال  نما تعود لفترة أكثر مطرا  م  الفترة الحالية. 
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 ( المعدالت الشهرية والمجموو السنوز لالمطار )ملم(في منطةة الموسم4جدول رقم)

، قسم المنا  ، بيانات والمسح الجلجالي.وجارة النةل والمواصالت ، الهيعة العامة لالنوا  الجوية 4المصدر : 
 .م(4141-4791للفترة م  ) غير منشورة

 الريال:( 3
بسممب، الموقمم  الفلكممي والجغرافممي لمنطةممة الهضممبة الغربيممة فممي العممران، وحركممة الشممم  
الظاهريممة، األثممر الواضممح فممي تنمموو الريممال التممي تهمم، رليهمما، فممي ثمانيممة اتجاهممات و تمثممل 
الريمممال الشممممالية، والشممممالية الغربيمممة الريمممال السممماعدة فمممي منطةمممة الدراسمممة. ولهمممال الريمممال دور 

شمممكيل المظممماهر األرضمممية فمممي منطةمممة الهضمممبة، ويةتصمممر رملهممما رلممم   رمممادة محمممدود فمممي ت
 م  خالل رملية الحت الريحي.    تشكيل بعض المظاهر

 ( التربة:2
  الصمممفة العاممممة لتربمممة الهضمممبة الغربيمممة، همممو فةرهممما للممممواد العضممموية، بسمممب، قلمممة   

معممدالت التسمماقط التممي انعكسممت بممدورها رلمم  قلممة الغطمما  النبمماتي، المماز يممجود التربممة بممالمواد 
 العضوية. 

( وتغل، رل  تكوينات هال 4791%( )كاظم، 4،5وقد قدرت المادة العضوية فيها بحدود )
جيريممة والجبسمية المفككمة بسممب، تجويمة الصمخور، بينممما يكمو  بعضمها األخممر التمر، الممواد ال

 (. 4796تر، منةولة بواسطة السيول أو الريال  )الةصا،، 

االرتفاو  المحطة
 )م(

 االشهممر
 المجموو 4م 4ت 4ت ايلول آ، تموج حجيرا  ماي  نيسا  أاار شباط 4م

 423.6 43.9 44.5 6.2 1.4 1 1 1 6.1 42.5 46.6 44.3 43.2 437 رنن
 434.6 44.1 45.4 2.4 1.4 1 1 1 6.6 47.6 44.2 45.6 49.7 419 حديثة
 446.2 41.2 44.4 3.2 1.4 1 1 1 5.4 47.9 47.1 46.7 41.6 29 الرمادز
 441.9 49.9 44.9 3.5 1 1 1 1 2.3 43.7 49.1 49.4 43.2 34 النج 
 444.7 46.4 42.4 7.4 1.2 1 1 1 44.1 49.4 47.3 41.7 43.9 631 الرطبة
 94.6 43.1 44.1 5.2 1.4 1 1 1.4 2.5 44.4 7.3 42.1 44.4 315 النخي،
 99.3 44.9 9.7 3.5 1 1 1 1.5 2.9 9.4 9.1 43.9 41.9 414 السلما 
 63.2 44.5 5.1 5.2 1 1 1 1.4 4.9 2.9 9.2 7.6 42.7 411 العايبية
 66.1 7.9 9.7 2.5 1 1 1 1.4 3.9 6.2 41.1 7.9 44.9 477 الصفاوز
 25.7 5.6 4.3 5.9 1 1 1 1 4.1 3.3 6.2 7.1 44.5 359 المعانية
 99.2 43.4 7.7 2.1 1 1 1 1 2.3 7.2 9.4 43.9 42.7 359 حديدا 

 447.3 44.4 41.4 5.4 1 1 1 1 9.1 41.3 44.1 43.2 41.4 5.3 قصرالحلةوم
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 ونجد األنواو التالية م  هال التر،: 
. تربة صحراوية كلسية: تسود في الجهات الغربية م  الهضبة، في منطةة الحمماد، 4

 سم( وتتص  بنفااية رالية.  41)     ويكو  سمكها قليل ال يتجاوج  
. تربة صحراوية حصوية: تنتشر في منطةة الوديا  العليا وفي الةسم الجنوبي، م  4

سمممم( فمممي  41منطةمممة الدبدبمممة وتشمممكل مكوناتهممما مممم  الرممممل والحصممم  ويتمممراول سممممكها بمممي  )
سممممب، سمممم( فمممي منطةمممة الدبدبممممة وهمممي اات نفاايمممة راليمممة، تكونمممت ب 45الوديممما  العليممما، و )

 الغطاعات الفيضية لمروحة الباط  خالل العصر المطير. 
. تربمة صمحراوية حجريممة: وتشمغل شممريطا  طمويال ، يةم  رلمم  امتمداد نهممر الفمرات بممي  3

رانممة وهيممت شممماال ، ثممم يتوغممل داخممل الهضممبة، وينتهممي طرفممة الجنمموبي فممي منطةممة الشممبجة 
 (. Burinhg, 1960سم( ) 41والسلما ، وال يتجاوج سمم هال التربة )

. تربة صحراوية جبسية مختلطة: وتشمل معظم أقسام منطةة الوديا  السفل  وتشبن 2
فمممي مكوناتهممما التربمممة الجبسمممية، التمممي توجمممد فمممي محممماااة نهمممر الفمممرات، بمممي  رانمممن وحصممميبة،  

سمم(  45– 41وسمم هال التر، جيدة مةارنة م  التمر، األخمرب حيم  يتمراول سممكها بمي  )
(Buringh,1960 .) 

 النبات الطبيعي:   4-2
   نورية وكثافة النبات الطبيعي، في منطةة الدراسة جا ت نتيجة للظرو  المناخيمة 
الصممحراوية، ونممموو التربمممة الفةيممرة لمممالم امتممماج الغطمما  النبممماتي بممماألنواو التممي تةممماوم الظمممرو  

 المناخية الصحراوية وبتبعثرل.
ل ظممرو  الحممرارة والجفمما  ممم  وجميمم  النباتممات هممي ممم  األنممواو التممي ت قلمممت لتحممم

النباتممات الموسمممية التممي تمتمماج بصممغر حجمهمما، واات أوران صممغيرة وجمماور طويلممة، لتةليممل 
الميال مم  أرممان بعيمدة فمي التربمة، أو تمتمد بشمكل أفةمي لتسمتفيد مم  اكبمر  النتح وامتصاص

  ل : قدر للرطوبة. بشكل رام يمك  تةسيم النبات الطبيعي في منطةة الهضبة الغربية
 أ( النباتات الحولية. 

 ،( النباتات المعمرة. 
 أ( النباتات الحولية: وتةسم  ل : 
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. مجمورة نباتات الشيح: توجد هال النباتات في األججا  الشمالية والشممالية الغربيمة 4
ممممم  الهضممممبة، خصوصمممما  فممممي المنمممماطن المنخفضممممة مثممممل الفيضممممات والخبممممارز والروضممممات، 

وجمود التمر، العميةمة الرمليمة المجيجيمة، ويعمد نبمات الشميح مم   وبطو  األودية، والمم بسمب،
أهم نباتات العل  في الهضبة ألنها تموفر رريما  داعمما  طمول أيمام السمنة، ويمتماج نبمات الشميح 

 (. 4776براعحة جكية تميجل ر  النباتات األخرب )الضاحي، 
غربية وهي م  . مجمورة نباتات الرم : تنتشر في األججا  الوسط  م  الهضبة ال4

نباتممات الررممي المهمممة، وتوجممد أيضمما فممي منمماطن الكثبمما  الرمليممة، ويعممد ممم  أهممم األرممال  
المفضلة لدب الجمال كما يستعمل هاا النبات كوقود لإلرمال المنجلية لدب البدو )الخطي،، 

4799 .) 
في البادية الجنوبية رل  مسماحات واسمعة تمتمد بمي   . مجمورة نباتات العرف :توجد3

 وادز الخر وأم قصر، ترر  هال النباتات الجمال، كما ترر  منها األغنام األججا  الغضة. 
. مجمورمممة نباتمممات الكيصممموم: تنتشمممر فمممي األجمممجا  الغربيمممة مممم  البممماديتي  الجنوبيمممة 2

الطينيممممة الرطبممممة أو الطينيممممة  والشمممممالية وتتركممممج فممممي بطممممو  األوديممممة والمسمممميالت اات التربممممة
 (.4799الرملية )الخطي،، 

. مجمورمممة نبمممات الطرطيممم : تكثمممر همممال النباتمممات فمممي البممماديتي  الجنوبيمممة والشممممالية، 5
( ومنماطن تجمم  الميمال المالحمة، Playas ورلم  امتمداد خمط العيمو  وفمي منماطن السمبا  )

 . وتعتبر م  المراري المفضلة للجمال وال تستسيغها األغنام
 المبح  الثاني

 المظاهر الجيومورفولوجية للعصر الباليوستوسي 
شكال الجيومورفولوجية التي تعمود أصمول نشم تها  لم   العصمر يتناول هاا المبح  دراسة األ

الباليوستوسي  حي  نشطت روامل تشكيلها ، وأمك  تمييج نوري  م  هال اإلشكال ، منهما 
 تعروية وأخرب ارسابية .

 اإلشكال األرضية التعروية.               -أ-4
 شبكة األودية الجافة:  4-
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توجممممد فممممي منطةممممة الهضممممبة الغربيممممة شممممبكة ممممم  األوديممممة المتطممممورة ممممم  حيمممم  مراتبهمممما 
تشمممكلت   انشممم تها للعصمممر الباليوستوسمممي ،  ومسممماحات أحواضمممها، وتمممدي  همممال األوديمممة فمممي
تمرة )الباليوستوسمي ( فتمرة مطيمرة فمون االنطةمة معالمها وتطورل مراتبها حي  سادة في تلم الف

المداريممة الجافممة )العصممر المطيممر(، وافةممت تةممدم الجليممد نحممو الجنممو، فممي العممروض الشمممالية 
( لةمممد 4792مممم  الكمممرة األرضمممية، حيممم  تجحجحمممت االنطةمممة المناخيمممة نحمممو الجنمممو، )جمممودة، 

شمهدت جبمال شممال  خضعت ارض العران لهال األحوال المناخية فمي العصمر الجليمدز، فةمد
( انخفممماض خمممط المممثل   لممم  Wrightالعمممران تكمممد  كميمممات كبيمممرة مممم  الثلمممو ، حيممم  ارجممم  )

م( فمممي جبمممال شممممال العمممران  لممم  انخفممماض درجمممات الحمممرارة وجيمممادة معمممدالت التسممماقط    700)
(Wright, 1976 )قمدرت بعمض الدراسممات كميمة التسمماقط فمي وادز الرافممدي  خمالل هممال   ا

( وقمد شمهدت األوديمة  مرحلمة تطمور Nutzl, 1976ملمم( ) 4511 – 4111الفتمرة بحمدود )
 رنيفة في تلم الفترة. 

حجممام هممال األوديممة فوجممدت فممي منطةممة الهضممبة الغربيممة شممبكة ممم   أثممرت فممي امتممداد وا 
األوديممة الكبيممرة مثممل وادز حممورا  واألبمميض والخممر والغممد ،    حالممة التطممور لهممال األوديممة 

 تلم الظرو  المناخية الرطبة.الجافة دليل رل  سيادة 
 ما الوض  الحالي لهال األودية انعكست رلين ظرو  المنا  الجا ، فال يحد  فيها 
سمموب الجريمما  الموسمممي،  ثنمما  سممةوط اإلمطممار، حيمم  تجممم  الشممبكة المتطممورة لهممال األوديممة 
 ضممم  مسمماحة أحواضممها، ميممال اإلمطممار لتكممو  سمميوال  يتوقمم  مةممدار تصممريفها، رلمم  كميممة

 التساقط وطول فترة سةوطها، وهي تساهم بمعدالت ضعيلة في تطورها. 
   ما يشير  ل  التطور لهال األودية تكمو  بعمض اإلشمكال  األرضمية ضمم  مسماحة 

الباليوستوسمممي  مثمممل الممممدرجات  أحواضمممها التمممي تشمممير  لممم  التغيمممر المنممماخي خمممالل رصمممر
انبي وادز حمورا  وهمي مم  نموو النهرية، فةمد تكونمت رمدة مسمتويات مم   الممدرجات رلم  جم

مممدرجات اإلممممال  والةطممم  مممم  مكونممات السمممهول الفيضمممية حيممم  تتكممو  همممال الممممدرجات مممم  
المتكتالت وهال ممدرجات تتكمو  مم  رواسم، طمويمة يغلم، رليهما رواسم، الحصم  الخشم ، 

(، كالم تكو  العديد م  4779وهي تمثل الراس، الثةيلة للسهول الفيضية لألودية )شاكر، 
مظاهر االرسابية المهمة اات المساحة الكبيرة مثل الداالت المروحية مثل دالة وادز الخمر ال
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فممي كممربال ، ودالممة وادز البمماط ، والسممهل المروحممي رنممد نهايممة أوديممة الوديمما  العليمما رنممدما 
تعبممر حافممة الهضممبة لمنطةممة المموادز العليمما نحممو سممهل الحجممارة. والتممي تمثممل داالت مروحيممة 

ت  ثنمما  الفتممرات المطيممرة رنممدما كانممت هممال األوديممة تجلمم، كميممات هاعلممة ممم  متطممورة تراكممم
الطمي المختل  اإلحجام م  تكوينات الهضبة الغربية،    هال اإلشكال األرضية االرسابية 

ا همممممال األوديمممممة خمممممالل رصمممممر لمممممة التمممممي كانمممممت تممممممر بهمممممدليمممممل واضمممممح رلممممم  رنممممم  المرح
 ( 49يوستوسي .)انظر الصور الفضاعية صالبال

ر )الباليوستوسمي ( قمد سمادتن رند توالي الفترات المطيرة والجافمة، حيم  ثبمت    رصم
فترات تةمدم فيهما الجليمد نحمو الجنمو، حيم  مثلمت الفتمرات التمي تةمدم فيهما الجليمد فتمرات  أرب 

 (. 4797مطيرة فون العروض المدارية الجافة الحارة حاليا  ومنها منطةة الدراسة )جودة، 
الجليد فةد مثلت فترات جافة فون العروض الوسط  والمدارية الحمارة   ما فترات تراج 

م(    همال 4111الجافة، وهي تشبة الظرو  الحاليمة، وفتمرات دفمع فمون أوربما )السمامراعي، 
الفتمممرة مممم  رصمممر الباليوستوسمممي  شمممهدت تغيمممرات فمممي مسمممتوب سمممطح البحمممر، فةمممد انخفمممض 

م(  90 – 110  مسمتوال الحمالي بحمدود )مستوب سطح البحر فمي الفتمرة الجليديمة )ثمورم( رم
(. وهماا أدب  لم  4762فمي الفتمرة مما قبمل األخيمرة )ر ( )الحسمني،  )م441 – 441وم  )

انخفاض مستوب الةاردة لدب األنهار وسمب، ظماهرة  رمادة الشمبا، وسميادة التعريمة العموديمة 
الةديمممة، وتممرم  للوصممول  لمم  مسممتوب الةارممدة الجديممد مممما أدب  لمم  تعريممة السممهول الفيضممية

( وتمثمل الممدرجات واحمدة مم  االدلمة Straher, 2003بةاياهما رلم  شمكل ممدرجات نهريمة )
رلمم  تغيممر مسممتوب الةارممدة لممدب األنهممار، خممالل فتممرة العصممر الباليوستوسمميني. توجممد العديممد 
مم  همال الممدرجات فمي منطةمة الهضمبة الغربيمة رلم  جمانبي األوديمة الكبيمرة كمما أسملفنا مثممل 

 حورا  واألبيض الخر والغد ، وسنتناولها كما يلي:  وادز
 ( مدرجات نهر الفرات: 4

تمتممد مممدرجات نهممر الفممرات رلمم  طممول مجممرب وادز الفممرات ممم  الحممدود السممورية حتمم  
  همماا االمتممداد يتةطمم  بشممكل كبيممر أوبي،  موجرممة رلمم  طممول واديممن ، ال دخولممن السممهل الرسمم

ل التعرية المختلفة كالسيول وقد يعمل اإلنسا  رل  بسب،  جالة هال المدرجات بواسطة روام
اجالتهمما بسممب، اسممتعمال هممال المكونممات فممي كثيممر ممم  االرمممال اإلنشمماعية والهندسممية، أو رمم  
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طرين العمليات الجرارية، وتبدو هال المدرجات بشكل واضح قر، مدينة الةماعم، وكمالم بمي  
كونات مدرجات نهمر الفمرات مم  خلميط هيت والرمادز )مدر  جنكورة ، والجرايشي( وتتكو  م

 (. 4776م  الحص  والرمل والطي  والغري  )الدليمي، 
 ( مدرجات األودية الجافة: 4

أفمممرجت الظمممرو  المناخيمممة خمممالل رصمممر الباليوستوسمممي  ثالثمممة أنمممواو مممم  الممممدرجات 
النهريممة كممل واحممد منهمما يشممير  لمم  ظممرو  الترسممي، والتعريممة الةديمممة التممي مممرت بهمما منطةممة 

 الهضبة الغربية ويمك     نبي  صفات هال المدرجات كاآلتي: 
 ( Fill and Cut Terreaces. مدرجات اإلمال  والةط )4

يمثل هاا النوو م  المدرجات النهرية المدرجات التي تتكو  في نف  رواس، السهول 
حجمام مم  الفيضية الةديمة للوادز بعد    يمتلمع الموادز بهمال الرواسم، الطمويمة المختلفمة اإل

(. تممم تي العمليمممة الثانيمممة وهمممي 4779(   )شممماكر، والرممممل والغمممري  والطمممي  )الطمممميالحصممم  
رمليممة التعريممة الرأسممية فممي نفمم  هممال الرواسمم،، بعممد انخفمماض مسممتوب الةارممدة للمموادز، لممالم 
تةط  همال الرواسم، الفيضمية ممرة أخمرب خصوصما  فمي مواقم  المنعطفمات تاركمة بةايما السمهل 

م رلمم  شممكل مممدر  نهممرز. يتمثممل همماا النمموو ممم  المممدرجات فممي أوديممة الهضممبة الفيضممي الةممدي
الغربية خصوصا  الكبيرة منها مثل وادز حورا  واألبيض والغد ، والخر، ويشمير هماا النموو 
مممم  الممممدرجات  لممم  فتمممرة أكثمممر رطوبمممة تمثلمممت فمممي الفتمممرات الرطبمممة حيممم  بنمممت همممال األوديمممة 

 فة. سهولها الفيضية ثم أرةبتها فترة جا
 ( Rock – Cat Terreaces. مدرجات الةط  الصخرز   )4

وتتكمممو  همممال الممممدرجات )المصممماط، النهريمممة( نتيجمممة الةطممم  فمممي الصمممخور األصممملية 
للمممموادز ولممممي  فممممي رواسمممم، السممممهل الفيضممممي فتتكممممو  رممممدة مسممممتويات ممممم  مصمممماط، تمثممممل 

عرة )شممماكر، مسممتويات تعريممة قديمممة، وتتكممو  هممال الممممدرجات نتيجممة وجممود المنعطفممات  الغمما
4779 .) 

 (: (Mesaالهضا، المتةطعة  4-4
ربمارة رم  هضمما، وهضميبات مةطعممة باألوديمة الجافمة، تختلمم  امتمداداتها ومسمماحاتها 
منهمما الطوليممة واات مسمماحات كبيممرة ومنهمما اات مسمماحات محممدودة، تكونممت هممال الهضمما،، 
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الصمممخرية خمممالل رصمممر الباليوستوسمممي  بواسمممطة مجمممارز األوديمممة، حيممم  قطعمممت الطبةمممات 
األفةية لمنطةة الهضبة، مما شمكل هضما، مختلفمة اإلحجمام واإلشمكال ولهما مسمميات محليمة 

( وهممي هضمما، صممغيرة Mesaورلميممة مختلفممة منهمما ممما يطلممن رليممن بالهضمما، المسممطبية )
يمك  تميجها بكمو  اتسماو سمطحها يبلمم ضمع  أو رمدة  ضمعا  ارتفارهما، واألخمرب تسمم  

وتتميج ر  األول  بكو  اتسماو سمطحها اقمل  )4776الضاحي، ( )Butteبالتالل الخيمية )
 (.4796م  معدل ارتفارها. )أبو العيني ، 

 اإلشكال الكارستية:    3 -4
مجمورممة ممم  اإلشممكال األرضممية الناتجممة رمم  رمليممات التحلممل بواسممطة الميممال الجوفيممة 

لصمحرا  الغربيمة )ظواهر اإلاابة(. منها مما همو تعمروز واألخمر تبخيمرز، يشمير وجودهما فمي ا
الجافة م  العران  ل  سيادة المنا  الرط، خالل فترة قديمة كالمنا  الباليوستوسميني،  ا ال 

فر الظرو  الحالية م  الرطوبة لكمي تتطمور بالشمكل الحمالي مم  المدورة الجيومورفولوجيمة اتو 
 وهال الظواهر هي كما يلي: 
 (polje or Valley Karstأ( المنخفضات الكارستية )

ربممارة رمم  منخفضممات داعريممة وطوليممة الشممكل، لهمما حمموا  صممخرية قاعمممة تحمميط بهمما 
(، وتتباي   حجامها بي  الصغيرة التي تمتد لعدة أمتار  لم  الكبيمرة التمي تمتمد 4796)كربل، 

لعدة كيلو مترات، ناتجة ر  رملية اإلاابة في الصخور الجيرية رندما تلتحم مجمورة كبيرة 
( فممون منمماطن الصممدوو ومحمماور الطيممات Sink – holesلمركبممة )ممم  الحفممر البالوريممة ا
( حي  تتركج رملية اإلاابة، وتسم  همال المنخفضمات أيضما، 4796المحدبة )أبو العيني ، 

 (.Strahlor, 1998الجيرية    ) و االودية بالسهول
   شكل المنخفضات الناض  حت  تممألوال تلب  هال المنخفضات فيما بعد تطورها  ل

  منخفضمممات ضمممحلة اات قيعممما  آلاالرواسممم، الفيضمممية والريحيمممة وتشمممكل ججعيممما  أو كليممما ، ب
مستوية تسم  بالفيضات، كمما همو الحمال فمي فيضمن الهباريمة والكعمرة ومجمورمة منخفضمات 
السلما  وجميعها اات نظام صر  مركجز، حي  تتصر  األودية مم  جميم  الجهمات نحمو 

المنخفضمممات مكمممام  مهممممة للميمممال الجوفيمممة )الشمممماو،  مراكمممج همممال المنخفضمممات، وتعمممد همممال
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( 4776( وكممممممالم أطيمممممما  صممممممنارية مهمممممممة مثممممممل معممممممد  البوكسممممممايت )الضمممممماحي، 4773
 والكا لوي ، واطيا  تستعمل في صنارة السيراميم والطابون النارز والسمنت .

وتنتشممر فممي الهضممبة الغربيممة ممم  العممران مجمورممة كبيممرة ممم  هممال المنخفضممات تتبمماي  
كيلمو  ةحتها بي  الصغيرة التي تمتد لعدة رشرات م  األمتار  لم  الكبيمرة التمي تتسم  لعمدمسا

اريمة والكسمرة وفيضمة الكعمرة مركمج ممنخفض الكعمرة، وفيمما يلمي دراسمة بمترات مثل فيضمة اله
 لبعض هال المنخفضات. 

 . منخفض الهبارية: 4
، والمماز يمثممل تركيمم، يممرتبط مممنخفض الهباريممة بمنخسمم  كبيممر هممو منخسمم  النخيمم،

وادز طبممال( ممم   –غممدير الشممي   –جيولمموجي يمثممل تصممدرات متةاطعممة )تصممدو ربيممدات 
 461الجركة( م  الشمرن ليكمو  ممنخفض يمتمد )بطمول  –رضمة  –الغر، )وتصدو شثاثن 

( يمثمل ممنخفض الهباريمة )فيضمة الهباريمة( منخفضما  4795كمم( )المبمارم،  91كم وبعرض 
ة والثانويممة خممالل فتممرة مورممة كبيمرة ممم  هممال الصممدوو الرعيسمور فممون مج( تطممPoljeكارسمتيا  )

رصمر الباليوستوسمي  حيم  كانمت منطةمة الهضمبة الغربيمة تسمتلم كميمات كبيمرة مم  الرطوبمة     
م( ) وم  ثمم اممتأل هماا الممنخفض برواسم، األوديمة التمي تنتهمي بمن مثمل 4111)السامراعي، 

مشممكلة رنممد نهايتمما مجمورممة ممم  الممدالالت المروحيممة وادز طبممال، وغممار الشممبوا  ودويخلممن. و 
وو والفوالن ارية بشكل طولي يتفن وامتداد الصدرل  شكل سهل مروحي، يمتد منخفض الهب

كمممم( وتنشمممر رلممم  سمممطح  3كمممم( ومعمممدل رمممرض ) 35مممم  الشممممال نحمممو الجنمممو، بمسمممافة )
ختلطممممة المممممنخفض مجمورممممة ممممم  المجممممارز الظفاعريممممة بسممممب، طبيعممممة الرواسمممم، الطمويممممة الم

 (.4116بالحص  الكبيرة )حص  الهبارية(  )الشجيرز، 
 . منخفض الكعرة: 4

يعممد مممنخفض الكعممرة ممم  اإلشممكال األرضممية المهمممة فممي الهضممبة الغربيممة فممي العممران، 
ويعتبر منخفضا  اا تعةيد كبير في أصل نش تن، تضافرت روامل رديدة خالل الفترة األخيمرة 

( حيم  تعمود 4116وأخمرب جيولوجيمة ومناخيمة   )المدليمي، م  المجم  الرابم . منهما تكتونيمة 
منطةة النهوض لتكوي  الكعرة  ل   حدب البة  الساخنة خالل العصر الطباشيرز حي  أدب 

( وخمالل Buday, 1980هاا النشاط  ل  انتفا  وتةب، الةشرة األرضية في منطةمة الكعمرة )
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نشممميطة حيممم  اجدادت معمممدالت  رصمممر الباليوستوسمممي  رانمممت همممال المنطةمممة مممم  دورة تعريمممة
(، ونظرا  للتكوينمات 4796ملم( )رايت،  4511 –ملم  4111التساقط في العران بحدود   )

الجيرية لهاا التةب، وكثرة الشمةون والتصمدرات فمي جسمم الصمخور الجيريمة مم  وجمود الميمال 
(. حي  نشمطت رمليمات اإلاابمة وتكمو  نظمام صمر  )هايمدرجيولوجي( H2Co3الحامضية )

باطني رسم مالمح المنخفض خصوصا  في مركجل وخالل فترات الحةن امتأل هاا الممنخفض 
( مممما كممو  4776ججعيمما  بالرواسمم، الفيضممية التممي تجلبهمما األوديممة المنتهيممة آليممة )الضمماحي، 

 طبةات م  األطيا  والرواس، الفيضية المختلفة. 
( وبعمن يصل  ل  أكثمر مم  كم 30كم( وبمعدل ررض ) 70يبلم طول المنخفض بحدود )

نمممممال يوضمممممحا  دوالشمممممكلي  ا(. 4116( )المممممدليمي،4كمممممم 2000م( وبمسممممماحة تةمممممدر ) 155) 
 طوبوغرافية هاا المنخفض.

 

 
 شكل رقم )   ( مةط  ثالثي االبعاد لمنخفض الكعرة.

 
لتحليممل  (Global Mapper)المصممدر: ممم  رمممل الباحمم  باسممتخدام برنممام        

 لمنطةة الدراسة. (DEM)الرادار  المرعيات الفضاعية
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 ررضي شمالي جنوبي لمنخفض الكعرة شكل رقم )  ( مةط                   

 
لتحليل المرعيمات  (Global Mapper)المصدر: م  رمل الباح  باستخدام برنام  

 .لمنطةة الدراسة(DEM)الرادار  الفضاعية

 ،( الكهو  والخسفات الجيرية:
الكهو  ممرات توجد في  الصمخور اات الةابليمة رلم  اإلاابمة مثمل الصمخور الجيريمة 

مكوناتهما مم  الكاربونمات،  بإاابمةحي  تةوم ميال اإلمطار المتسربة في جو  همال الصمخور 
االنفصممال، لممالم تتكممو   متتبعممة منمماطن الضممع  فيهمما والمتمثلممة بالشممةون والفواصممل وأسممطح

 (. 4114ناطن الضع ( )محسو،، ممرات تسلم هال المفاصل )م
تمتمممد همممال الكهمممو  رمممادة  بشمممكل أفةمممي وأحيانممما بشمممكل رممممودز ومنهممما اات امتمممدادات 

ال ، ومنهما متطمورة بشمكل اويلة معةمدة لمم يمتم اكتشمافها لحمد بسيطة وأخرب اات امتدادات ط
،    كامل م  حي  الدورة الجيومورفولوجيمة كتكمو  اإلشمكال الكارسمتية التبخيريمة فمي جوفهما

الفترة التي تسمتغرقها الكهمو  لتنضم   فيهما اإلشمكال التبخيريمة تسمتلجم أكثمر مم  مليمو  سمنة 
م  الوقت، كما تتطل، ظرو  رطوبة رالية. وا  وجودها يشير  ل  سيادة الظرو  الرطبة 

ال  اا  متطمورة . مما وجمود همال الكهمو  لألقاليم التي توجد فيها خصوصما   اا مما كانمت كهوفم
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نهما كانمت تمرجل تحمت ظمرو  أكثمر في األق اليم الجافة فهاا دليمل رلم  التغيمرات المناخيمة ،وا 
 رطوبة في الماضي )مطيرة(.

توجد في تكوينات الهضبة الغربية الكثير م  الكهو  بسب، وجود الصخور الجيرية، 
وا  فتمممرة تكونهممما تعمممود  لممم  فتمممرات المنممما  الرطممم، خمممالل العصمممر الباليوستوسممميني )العصمممر 

ر(. حيمم  ال تسممتطي  الظممرو  الحاليممة بمم ز شممكل ممم  اإلشممكال رلمم   يجادهمما بسممب، المطيمم
سممميادة المنممما  الجممما  فمممي  قلممميم الهضمممبة الغربيمممة مممم  العمممران، كمممما    فتمممرة تطورهممما الجمنيمممة 

لم  سمنة( مضمت أ 44باليوستوسي  قد انتهم  بحمدود )تستغرن مالي  السني ، وا  رصر ال
 المطير(.  –الكهو  خالل الم العصر )البالستوسيني وهاا دليل رل  تكو  وتطور هال 

أهممم هممال الكهممو  المكتشممفة فممي منطةممة الهضممبة الغربيممة هممو كهمم  مغممارة أم الجمماوو  
شممممال غربمممي مدينمممة هيمممت، حيممم  يتكمممو  الكهممم   مممم  ممممدخل رممممودز ثمممم يمتمممد أفةيممما، وقمممد 

جمورممة م( وقممد تطممورت فيممن م 9م( وبمعممدل رممرض ) 45تشممكلت فيممن غرفممة متسممعة بطممول )
ممم  اإلشممكال التبخيريممة مثممل األرمممدة الصمماردة والناجلممة واألرمممدة الجيريممة، لممالم سممميت بمم م 

 (. 4الجاوو بسب، وجود هال األرمدة التي تشبن جاو النخيل الحظ الصورة رقم )
 ( األرمدة الجيرية في  حدب الكهو 4صورة رقم )        

 
 
 
 
 
 

 تاري  ا                                                               
 
 
 
  4لتصوير ا

28/3/2011 
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 مممما الخسمممفات فهمممي ربمممارة رممم  منخفضمممات داعريمممة أو بيضممماوية، اات جمممدرا  شمممديدة 
  رملممت التعريممة الكيماعيممة رلمم  أرمم  رمليممات االنخسمما  للصممخور، بعممد االنحممدار، ناتجممة 

لحممديثي، ااسممتةراريتها ومم  ثممم انهيارهما )ا  اابمة وتعريمة الصممخور التمي تةمم  تحتهما، مممما افةمده
 م(.  4797

أرمالي  كمطةمة تنتشر الخسفات بشكل كبير في الهضبة الغربيمة مم  العمران خصوصما  
 وكالم منطةة الرطبة والنخي، ،الةاعم( –راوة   –حديثة  –)هيت  الفرات

وتعممود معظممم هممال المنخفضممات االنهيمماري   لمم  انهيممار سممةو  الكهممو  الجوفيممة فممي  
 تكوينات الصخور الجيرية. 

 (Alluvail fansالداالت المروحية ) 4-2
ألرضمية، رنمدما اتكو  رادة  رند أقدام المنحدرات ماعية(، ت –أشكال أرضية ) رسابية 

 Leaded لألوديممة الوقتيممة الفاعضممة الحمولممة ) عيتغيممر االنحممدار األرضممي بشممكل مفمماج
Stream فتةممموم بإلةممما  رواسمممبها رنمممد نهايمممة األوديمممة، رلممم  شمممكل مروحمممي أو دالمممة. وتميمممل )

بممدرجات انحممدار مختلفممة، وتمتمماج الرواسمم، رنممد قمممة المروحممة الغرينيممة بكونهمما أكثممر خشممونة 
  (.4113والرواس، الدقيةة رند قدم المروحة الغرينية )العكام، 

الةسمممم  :  نةسمممم المممداالت المروحيمممة فمممي منطةمممة الهضمممبة الغربيمممة  لممم  قسممممي أيمكممم  و 
وهممممي تمتمممماج بكونهمممما اات امتممممدادات كبيممممرة  يالباليوستوسممممينالعصممممر  األول يعممممود  لمممم  فتممممرة 

ومتطممورة، مثممل مروحممة وادز الخممر والبمماط  ومجمورممة المممراول المتشممكلة رنممد نهايممة الوديمما  
فهمممو يعمممود  لممم  الفتمممرة الحديثمممة مممم  العصمممر الحمممدي  )الهولوسمممي (  العليممما.  مممما الةسمممم الثممماني

 كالمراول المتشكلة في المنخفضات ووادز الفرات.
 : يعصر الباليوستوسينلأ( الداالت المروحية ل

يوستوسميني )جنممج، وهمي داالت تكونممت خمالل تةممدم وتراجم  الجليممد خمالل العصممر البال
 ات واسعة ومكوناتها طموية. ( وتمتاج بكونها اات امتدادمندل،ر ،فيرم 

 ا   أهم ما يميج هال الداالت المروحية ما يلي: و 



    المظاهر الجيومورفولوجية للعصر الباليوستوسيني)المطير(

  3102(العدد الثالث  )أيلول                                                    مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 
 

231 

. سمممعة حجمممم همممال المممداالت المروحيمممة، وهممماا مممما يشمممير  لممم  حجمممم التصمممري  النهمممرز لتلمممم 4
األوديممة خممالل الفتممرات المطيممرة السممابةة، جعممل ممم  هممال األوديممة مجممارز اات حمولممة فاعضممة 

 م  أحواضها.  م  الرواس، الطموية التي تجلبها
( وهممماا يمممدل رلممم  المرحلمممة    4- 5.    درجمممة ميمممل همممال الممممراول قليلمممة فهمممي تتمممراول بمممي  )4

المتةدمة التي قطعتها هال المراول م  الدورة الجيومرفولوجية، وهاا يعني تةادم تاري  تشمكيل 
  ل  سنة(.  44هال المراول ابعد بكثير م  رصر الهولوسي  الاز بدأ قبل )

.    شكل هال المراول الاز يةتر، م  شكل نصم  المداعرة، مما همو  ال دليمل رلم  نضمو  3
 وتةدم هال المراول في دورتها الجيومورفولوجية. 

.    مكونات هال الداالت المروحية اات سماكة كبيمرة وا  رواسمبها مختلطمة مم  الحصم  2
تشير الطبةمات السمفلية الخشمنة   ا طي ، وهنام تمايج بي  طبةاتهاالكبيرة والرمال والغري  وال

ممممم  الجالميممممد والحصمممم  والرمممممال  لمممم  فتممممرة ترسممممي، نشممممطة وا  شممممكل هممممال الرواسمممم، قليممممل 
ممما الطبةممات الالحةممة فهممي أرنيمم  ممم  رمليممة النةممل والترسممي،،  االسممتدارة دليممل رلمم  نشمماط

ة تشمممير  لممم  وجمممود فتمممرات قمممد انخفمممض فيهممما الترسمممي، بسمممب، وجمممود فتمممرات أكثمممر جفافممما  نتيجممم
للتابممما، المنممماخي خمممالل رصمممر الباليوستوسمممي  وهممماا مممما تشمممير  ليمممن الرواسممم، النارممممة مممم  

 الغري  الطي . 
 . بعض هال المراول قد شكل سهال  مروحيا  نتيجة اندما  ردة داالت مروحية م  بعضها.5
. نتيجة لسيادة ظرو  الجفا  في الوقت الحاضر، فةد نشطت فمون سمطول همال المداالت 6

متشمكلة فرة الاال  المجمارز المتظمآمما ردل م  سطوحها واختفا  التعرية الريحية  المروحية
  هال المراول تعمد مم  بمي  أهمم المنماطن التمي اسمتغلها السمكا  أفون سطوحها قديما ، كالم 

فممي النشممماط الجرارمممي ممممما رمممدل أيضممما مممم  سممطوحها لمممالم هنمممام صمممعوبة فمممي تميجهممما رلممم  
 األرض. 

 الهولوسي (: داالت الحديثة )،( الداالت المروحية 
هي مجمورة م  الداالت المروحيمة، تكونمت فمي نهايمة الكثيمر مم  أوديمة الهضمبة مم  
العممران، نحممو وادز نهممر الفممرات والمنخفضممات الصممغيرة، وبطممول األوديممة المتسممعة.  وتمتمماج 
هممال الممداالت المروحيممة بكونهمما اات مسمماحات محممدودة، وهممي ال جالممت فممي مرحلممة مبكممرة ممم  
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الدورة الجيومورفولوجية، بسب، حداثة التكوي ، وقلت مصادر الرواسم، بسمب، سميادة المنما  
الجمممما  فممممي الهضممممبة الغربيممممة ممممم  العممممران، خممممالل العصممممر األخيممممر )الهولوسممممي (. وتمتمممماج 

كميمات قليلمة مم  الحصم   فضمال رم  نيمة بالدرجمة األولم ،بكونها غرينيمة وطي الرواس، فيها
لمثلثمي( ال االبتداعيمة للممراول الغرينيمة )يلمة. وهمي ت خما رمادة اإلشمكاوالرمال. وا  سمماكتها قل

 (. 4796وهي ال تشكل شكل نص  داعرة الشكل النمواجي للمراول المتطورة )راجوكي، 
  بعمممض همممال الممممراول قمممد شمممكلت سمممهول )البهمممادا( وهمممي مجمورمممة مممم  الممممراول أكمممما 

ت التصممري  الممداخلي مشممكلة  نطاقمما  الغرينيممة تلممتحم فيممما بينهمما، فممي منمماطن المنخفضممات اا
 (. 4796ارسابيا  يفصل بي  أسطح البيد يمنت والباليا )البحيرات الوقتية( )كربل، 

 أ( الداالت المروحية الباليوستوسينية: 
 السهل المروحي لمنخس  النخي،: -4

يةممم  السمممهل المروحمممي لممممنخفض النخيممم، فمممي األجمممجا  الوسمممط  الغربيمممة مممم  الهضمممبة 
الغربيممة، وهمممو ربمممارة رممم  سمممهل نمممات  رممم  انممدما  سمممبعة ممممراول غرينيمممة مكونتممما  رنمممد الحافمممة 

كم( مشمكلة )بجمادا( واسمعة  469الغربية لمنخس  النخي، التركيبي، لمسافة امتدت بحدود )
(، وتشمكل هماا السمهل المروحمي خمالل الفتمرة الرطبمة 3قمم )انظر الخارطة الجيومورلوجية   ر 

فممي رصممر الباليوستوسممي ، ممم  مجمورممة ممم  األوديممة المنتهيممة فممي همماا المممنخفض، وتمتمماج 
مكوناتهمما بسمميادة التكوينممات الحجريممة فممون سممطوحها، والممم بسممب، رمليممات التفريممم الهممواعي 

قط والجممممار النهريممممة لتسممممالتلممممم السممممطول وتنتشممممر بعممممض الةنمممموات الضممممفاعرية خممممالل فصممممل ا
( بسممب، تةممدم 4 – 1المروحممي قليلممة تتممراول بممي  )  درجممة ميممل همماا السممهل أالصممغيرة، كممما 

الرواسم، الطمويمة فيهما،  ةلمراول ونضموجها، كمما تمتماج بسمماكالدورة الجيومورفولوجية لهال ا
 ي، نشيطة. وجيادة حجم ونسبة الةط  الصخرية الكبيرة والجالميد، وهاا يشير  ل  فترة ترس

 النج :  –مروحة كربال   -4
بمي  مدينمة النجم   تة  هال الدالمة المروحيمة شمرن الهضمبة قمر، جنمو، بحيمرة المرجاجة،

م معظممممم مسمممماحة محافظممممة كممممربال  وهممممي تشممممر  رلمممم  منطةممممة السممممهل ضمممموكممممربال ، وهممممي ت
الرسوبي بشكل هضبة مرتفعة، بسب، وجود منخفض الرجاجة شماال  وممنخفض النجم  جنوبما  
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والسمممهل الرسممموبي شمممرقا ، لمممالم همممي تشمممر  بشمممكل هضمممبة سمممميت بهضمممبة النجممم  وتمتممماج 
 بتكويناتها الغرينية والرملية الهشة، اات النفااية العالية. 

  فتممممرة تكممممو  هممممال الدالممممة المروحيممممة يعممممود  لمممم  فتممممرة رصممممر أوتشممممير الدراسممممات  لمممم  
  ترسميبها خمالل تلمم المسمعول رمالباليوستوسي )المتوسط، أو المت خر( وا  وادز الخر همو 

  معدالت التساقط كانت رالية، ممما شمكل هماا الموادز نهمرا  اا حمولمة فاعضمة أالفترة، حي  
  هاا الوادز يجرز في منطةة أكميات كبيرة م  الرواس،، خصوصا  )انهار متثاقلة( يحمل 

 غمممر،( ممممما جعمممل هممماا –ضمممع  جيولوجيمممة، همممي ربمممارة رممم  تركيممم، خطمممي باتجمممال )شمممرن 
فيها برواسمبن لبينمي   لةألرواس،، وبعد ربورل حافة الهضبة الوادز يحمل كميات كبيرة م  ا

( كمما همو مبمي  فمي المرعيمة الفضماعية 4799دالة مروحيمة ضمخمة واضمحة المعمالم )غالم،، 
 (. 4رقم )

 كربال -( مروحة النج 4مرعية رقم )
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 لمروحة كربال  النج  االبعاد ثالثيي شكل رقم )  ( شكل تضاري 

 
لتحليممل  (Global Mapper13)المصممدر: ممم  رمممل الباحمم  باسممتخدام برنممام        

 .الرادار لمنطةة الدراسة عيات الفضاعيةر الم
 

وهنممام رأز آخممر يشممير  لمم     أصممل نشمم ة هممال المروحممة يعممود  لمم  وادز األبمميض، خممالل 
 رصر الباليوستوسي  المت خر.

مسمممتندي  فمممي المممم رلممم     وادز الخمممر واديمممما  داخليممما  صمممغير الحجمممم مةارنمممة بحجممممم 
المروحممة الغرينيممة المتشممكلة، وا  وادز األبمميض هممو األكبممر حجممما ، ويمكمم     يبنممي مروحممة 

 (. 4779بهاا الحجم )حمجة، 
  ال    هاا الرأز غير صحيح لألسبا، التالية: 

   وادز الخر لن حوض كبير ويمتد خار  حدود الهضبة الغربيمة باتجمال األراضمي   -4
 .مساحة المروحة وهاا أمر طبيعي السعودية، وا  مساحة حوضن أكثر م  ضع 
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   وادز الخر وبسب، جريانن فون منطةمة ضمع  جيولوجيمة، فةمد كما  نهمرا  يحممل   -4
 لة المروحيةبنا  هال الداكميات هاعلة م  الرواس،، ساردل رل  

الطبوغرافيا، فوادز الخر أكثر انحدارا  م  وادز األبيض، كما يشمير شمكل المجمرب   -3
 المستةيم لوادز الخر وتكو  خانن دليل رل  شدة االنحدار ونشاط رمليمات التعريمة

 فين. بسب، التركي، الخطي.، كالم نهاية هاا الوادز في منطةة منخفضة.
   المتتبممم  لتغيمممرات مجمممرب وادز األبممميض يجمممد أنهممما ال تشممممل منطةمممة رأ  مروحمممة  -2

 النج . 
كثممرة تعممر  مجممرب وادز األبمميض فممي هممال المنطةممة ورممدم تكممو  خممانن أخممدودز ال  -5

 يشير  ل  طبيعة تصري  تماثل تصري  انهار الداالت المروحية. 
ي، كممالم السممتخرا  النجمم ( مالعمممة للنشمماط الجرارمم –وتعممد رواسمم، مروحممة )كممربال  

المواد اإلنشاعية مثل مادة الرمل ورمال المرو الججاجية، كما تشكل مكمنا  جوفيا  مهمما للميمال  
 في منطةة الهضبة الغربية. 

 مروحة الباط :   -3
تة  هال الدالة المروحية في األقسام الجنوبية الشرقية م  الهضبة الغربية، بي  صدو 

ار م  الشرن، وهي تمتد م  هور الحمار شماال   ل  خور الفرات م  الغر، وهور الحم
 الجبير جنوبا . 

تكونممت هممال الدالممة المروحممة رنممد نهايممة وادز البمماط  المماز يجممرز داخممل األراضممي السممعودية 
ليممممدخل العممممران غممممر، منطةممممة الدبدبممممة، خممممالل فتممممرة العصممممر الباليوستوسممممي ، انظممممر المرعيممممة 

 (.4الفضاعية رقم )
ساقط تختل  ر  الوقت الحاضر، فهي اكبر بكثير م  المعدالت كانت ظرو  الت  ا

الحالية،  ا كا  هاا الوادز يجل، كميات كبيرة م  الرواس، الطموية ليلةمي بهما رنمد مصمبن 
ليبنمممي دالمممة مروحيمممة ضمممخمة تةمممدر مسممماحتها بثلممم  مسممماحة محافظمممة البصمممرة. وتمتممماج همممال 

 درجة(     2ة وبدرجة انحدار بحدود )المروحة بتصري  باطني )رشح( وقلة المجارز السطحي
وهمممي تتكمممو  مممم  ممممواد صمممخرية مفككمممة متممم ثرة بالتعريمممة الربحيمممة فمممي الوقمممت الحاضمممر، وقمممد 
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منهمما ترسممبت الواحممدة فممون األخممرب  يممج أربمم يترسممبت بشممكل طبةممات فيضممن متواليممة أمكمم  تم
 م(. 4112)الخج رلي، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 مجمورة مراول منخفض الكعرة:   -2

توجممد فممي الحافممة الجنوبيممة الغربيممة لمممنخفض الكعممرة رنممد دخممول الوديمما  الكبيممرة لهممال 
المنطةممة مثممل وادز الملوصممي واالغممرب والعوجممة وطيممارات والرغليممة، واكبممر هممال المممراول هممي 

ينمة الرطبمة الكعمرة شممال مد مروحة وادز الملوصي في الجهة الجنوبية الغربية مم  ممنخفض
( وقد استغلت هال المراول جراريا  بسمب، خصموبة التربمة، 4كم 18كم( وتبلم مساحتها ) 25)

 (. 4115وقابليتها رل  االحتفاظ بالميال وكونها مكام  للميال الجوفية )العجاوز، 
 

 ( مروحة الباطن2مرئية رقم )
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 لعصر الباليوستوسينيلمظاهر ا ( الخريطة الجيومورفولوجية3خريطة رقم )

 وتحليل المرئيات الفضائية 8991المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على الخريطة الجيومورفولوجية للعراق، 
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 المبح  الثال 
 المةومات التنموية للمظاهر الجيومورفولوجية  الباليوستوسينية                   

 المجاالت الجرارية:  3-4
تعمممممد اإلشمممممكال األرضمممممية الخاصمممممة بالعصمممممر الباليوستوسمممممي  اات أهميمممممة كبيمممممرة فمممممي 
المجمماالت الجراريممة، لممما لهمما ممم  خصمماعص طبيعيممة تممال م همماا االسممتعمال. ممم  نمموو التربممة 
ورطوبتهمما وخصمماعص السمممطح، فكانممت وممما جالمممت هممال األقمماليم الجيومورفولوجيمممة أممماك  لهممما 

  همال أمشماري  االسمتثمار الجراريمة، كمما ا العديمد مم  أهميتها في الجرارة، وقد أقيممت رليهم
اإلشممكال تعممد محممط أنظممار المختصممي  بالتنميممة فممي األقمماليم الجافممة، كونهمما تعممد ممم  بممي  أهممم 

 األقاليم الجيومورفولوجية، التي تمتلم مةومات التنمية الجرارية في األقاليم الجافة. 
 . مناطن بطو  األودية الجافة: 4

ألودية الجافة بتوض  رواس، فيضية منةولة شكلت تر، فيضية، يمك  تمتاج بطو  ا
اسممتغاللها جراريمما ، مثمممل جرارممة محاصمميل الحبمممو، والمحاصمميل العلفيممة، ارتممممادا  رلمم  ميمممال 
السيول خالل فصل الشتا ، م  خالل  قامة سمدود ارتراضمية للسميول، والمم إلشمباو التمر، 

(  ال 4114ل الجرارية )أللهيبي، ورز المحاصي ب كبر قدر ممك  م  الرطوبة، تكفي إلنبات
مطمار، وتبارمد فتمرات سمةوطها، ني مم  بعمض المشماكل منهما تابما، األ  هال المنماطن تعماأ

كالم مشمكلة جمر  التربمة بواسمطة المسميالت رنمدما تكمو  كميمات اإلمطمار كبيمرة، ويمتم رز 
 المحاصيل في فصل الصي  بواسطة ميال اآلبار المحفورة. 

 نخفضات: . الم4
تمتلممممع معظممممم منخفضممممات الهضممممبة الغربيممممة ججعيمممما  بالرواسمممم، الفيضممممية التممممي جلبتهمممما 
األودية والمسيالت المنتهية  ليها، لالم تكونت تربة فيضمية رميةمة صمالحة للنشماط الجرارمي 
كممما تعممد هممال المنخفضممات واحممدة ممم  الخجانممات الطبيعيممة للميممال الجوفيممة الةريبممة ممم  السممطح 

 ميات كبيرة. والتي توجد بك
لممالم يمكمم     يةممام نشمماط جرارممي يعتمممد رلمم  نمموري  ممم  مصممادر الميممال، السممطحية 

حفممرت الكثيممر ممم  اآلبممار فممي هممال المواقمم  ممم  الهضممبة الغربيممة، كممما هممو مبممي    اوالجوفيممة، 
فممي موضمموو الممموارد الماعيممة وممم  أهممم هممال المنخفضممات مممنخفض الكعممرة والهباريممة والكسممرة 
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والرافضممية وبصممية والمنخفضممات الصممغيرة المنتشممرة هنمما وهنممام وقممد أقيمممت  والنجمم  والشممبجة
بسمب، خصاعصمها كتجربمة لتنميمة األقماليم الصمحراوية  بعض المشاري  فمي همال المنخفضمات

كمشممماري  الواحمممات، مثمممل واحمممة ممممنخفض الكسمممرة  ، شممممال النخيممم،، الممماز يتصمممدر مشممماري  
شممهيدة جنممو، غممر، حديثممة وواحممة الكعممرة الواحممات ممم  حيمم  رممدد األشممجار المثمممرة، وواحممة 

 (. 4799)الةصا،، 
ويعد منخفض الهبارية )فيضة الهبارية( م  بي  المنخفضات الباليوستوسينية المهممة 

كمم( حيم  تسمتغل فمي جرارمة الحبمو،  3كمم( وبمعمدل رمرض ) 31التي يبلم طولها حوالي )
فيهما مثمل وادز تبمل والشمبوا  حيم  ديما  ارتمادا  رلم  السميول التمي تجلبهما األوديمة المنتهيمة 

تعد هال الفيضية أنمواجا  مميجا  لتنمية المناطن الجافة لما تتمت  بن م  تربة فيضية صالحة 
للجرارة جيدة الصمر  ولمما تحتويمن مم  نظمام صمر  هيمدروجيولوجي، يمكم     يسمتغل فمي 

مداد هال المناطن بالميال بشكل مستمر )الشماو،    (.4773حفر اآلبار وا 
   هال المنخفضات تعاني جميعها م  مشاكل متشابهن تتمثل بما يلي: أ ال 

 قلة مصادر الميال السطحية 
 قلة ردد اآلبار المحفورة فيها، ونورية اآلبار. -4
، والم بسب، ارتفاو معاممل ارتماد طرن رز تةليدية غير مالعمة، متمثلة بالرز السيحي-4

نفاايممة هممال التربممة، وجيممادة معممدل الضمماععات ممم  الميممال، سمموا  ممم  خممالل الرشممح أو التبخممر. 
لممالم يعمممد المممرز بمممالتنةيط والمممرم الطمممرن األكثمممر مالعمممم فمممي الجرارمممة بسمممب، ظمممرو  الجفممما  

 وخصاعص التربة في هال المناطن. 
 لة المواد العضوية. ارتفاو مكونات الكل  في تر، هال المناطن وق-3
مشممكلة التعريمممة الريحيمممة )التفريمممم الهمممواعي( لتربمممة همممال المنخفضمممات بسمممب، جفممما  تربتهممما -2

 خالل فصل الصي . 
الرري الجاعر بسب، الضغط رلم  همال المنماطن كونهما منماطن ررمي مثاليمة فمي الهضمبة -5

 الغربية. 
اسمممتخدام المخصمممبات وسمممبل األسمممالي، الجراريمممة الةديممممة المتبعمممة مممم  قبمممل السمممكا  وقلمممة -6

 المكافحة والتطوير. 
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 ويمك  وض  بعض الحلول المةترحة لتطوير الواق  الجراري في هال المواق : 
 التوس  في حفر اآلبار االرتيادية واالرتواجية. --أ

فمادة الةصموب، المرز بمالتنةيط والمرم والمم لال  تباو الطرن الحديثمة فمي المرز، خصوصما  -،
 فرة والتوس  الجراري. امتو م  كمية الميال ال

تنظيم نظام الصر  السطحي مم  خمالل ارتمماد تةانمات الحصماد المماعي  بإقاممة السمدود -9
 وشبكات منتشرة في أججا  هال المنخفضات لتةليل الضاع  وتةليل مشاكل جر  التربة. 

 الحممد ممم  رمليممات التفريممم )التعريممة الهواعيممة( التممي تتعممرض لهمما المنخفضممات ممم  خممالل- 
 قامممة أحجمممة ممم  األشممجار المرتفعممة تحمميط بممالمجارو لتةليممل ممم  سممررة الريممال، ووقمم  جحمم  

 الرمال. 
 استحدا  أنواو معينة م  المحاصيل التي تتحمل ظرو  الجفا . -د
 تنظيم الرري بما ينسجم وطاقة هال المراري في المنخفضات. -ج

لمرز والسميطرة رلم  ميمال كما استغلت بعض هال المنخفضات كخجانات للميال لتنظيم ا
الفيضمما ، ممم  خممالل مشمماري  السممدود والخجانممات، مثممل مممنخفض الحبانيممة والممرجاجة، والممبعض 
اآلخر منها كخجانات محلية لميال اإلمطمار مثمل منماطن الخبمارز والفيضمات الصمغيرة، حيم  

لمرز تخج  ميمال اإلمطمار ممدة شمهر أو شمهري  أو أكثمر مم  المم ليسمتفاد منهما الررماة والبمدو 
 الحيوانات وبعض االستخدامات. 

 (: Alluvial fans. الداالت المروحية )3
تعد الداالت المروحية م  اإلشكال األرضية المهمة فمي الهضمبة الغربيمة، وهمي ربمارة 

تتكمممو  بسمممب، الظمممرو  الطوبوغرافيمممة بالدرجمممة األولممم   رممم   شمممكال ارسمممابية فيضمممية طمويمممة
رنممدما يتغيممر انحممدار األوديممة الوقتيممة، ممم  انحممدار شممديد  لمم  انحممدار طفيمم ، رنممدما تعبممر 
حافممممات الهضمممما، أو حافممممات المنخفضممممات رنممممدما تكممممو  تلممممم األوديممممة اات حمولممممة راليممممة، 

  (.4796فتترس، بشكل مروحي في نهاية الوديا  الوقتية )راجوكي، 
يمممة، خمممالل لةمممد تشمممكلت فمممي منطةمممة الدراسمممة مجمورمممة كبيمممرة مممم  همممال المممداالت المروح

كانت الهضمبة تسمتلم كميمة مم  التسماقط راليمة نسمبيا ، ممما سمارد   ارصر الباليوستوسيني، 
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رل  تكوي  هال الداالت. وتوجد فمي منطةمة الهضمبة الغربيمة رمدة مجمامي  مم  همال المداالت 
 المروحية وهي: 

 وحي لمنخفض النخي،. السهل المر  (4
 مروحة الباط .  (4
 النج .  –مروحة كربال   (3
 مجمورة مراول منخفض الكعرة.  (2
 مجمورة كبيرة م  المراول المتشكلة في نهاية األودية الصغيرة.  (5

   األقماليم الجيومورفولوجيمة لمنمماطن المداالت المروحيممة اات أهميمة كبيممرة فمي المجممال 
لجافة، لما تتمت  بن مم  خصماعص تنمويمة مهممة تشمتمل الجراري في المناطن الجافة وشبة ا

 رل : 
. التربمممة الغرينيمممة العميةمممة، حيممم  ترسمممبت همممال التمممر، ب رممممان كبيمممرة نتيجمممة لتممموالي 4

 رمليات اإلرسا،. 
 . خصوبة التربة م  المواد المعدنية الضرورية للنبات.4
النبسماط التمام . االنحدار الطفيم  لسمطول المداالت المروحيمة، وفمي بعمض األحيما  ا3

 قنوات مشاري  الرز.  لاز يسهل العمليات الجرارية، وشنا
منمممماطن الممممداالت المروحيممممة فممممي منطةممممة الهضممممبة الغربيممممة خجانممممات طبيعيمممممة  د. تعمممم2

يمكمم  حفممر آبممار ضممحلة، وممم  الم كممد      ايممال الجوفيممة الةريبممة ممم  السممطح )مكممام (، للم
 في تنمية األقاليم الجافة. ميال يعد م  المةومات األساسية رنصر ال
. يمك  االرتماد في بعض هال الداالت المروحية رل  سةي المجرورات م  خالل 5

الفيضانات الغطاعيمة التمي تحمد  خمالل فتمرات التسماقط، كمما همو الحمال فمي ممراول ممنخفض 
 النخي،، وفيضة الهبارية، ومجمورة مراول منخفض الكعرة. 

 باط : ع( مروحة ال4
الدراسة في الجرارة مثل  قليم جرارمة الطمماطم  مناطن المراول في منطةة لتالةد استغ

فممي قضمما  سممفا  والجبيممر فممون أراضممي مروحممة البمماط  فممي محافظممة البصممرة. ضممم  األجممجا  
تي  احممدهما قممر، ربيممة. وهممي تنحصممر فممي منطةتممي  رعيسممالجنوبيممة الشممرقية ممم  الهضممبة الغ
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ة هي )الكريطة، البرجسمية، والنجممي(، ومم  بمي  مدينة الجبير، والتي تظم ثالثة مناطن مهم
العوامل المشجعة رل  استغالل هال المنطةة هو راممل المنما  خمالل فصمل الشمتا ، إلنتما  

 طم، بسب، ارتفاو درجات الحرارة النسبي، بسب، قربها م  منطةة الخلي . محصول الطما
للمكونممات العضمموية، لممالم وتمتمماج هممال المنطةممة بالتربممة الرمليممة الخفيفممة، لكنهمما تفتةممر 

تعوض بالسمماد العضموز الحيمواني الماز يسمتعملن المجاررمو  بكثافمة، كمما تمتماج ميمال اآلبمار 
( وهماا يجيمد مم  تملمح التربمة ممما 2700 لم   2000بارتفاو نسبن األمالل في مياهها بمي  )

 (. 4796يجعل الفالل ينتةل بالجرارة بي  قطعة وأخرب )الةصا،، 
 النج :  –ال  ( مروحة كرب4

النجمم ( هضممبة ممم  الرواسمم، الطمويممة، التممي قممام بترسمميبها  –تمثممل )مروحممة كممربال  
وادز الخمر خمالل رصمر الباليوستوسمي  وقمد اسمتغلت همال فمي جرارمة المحاصميل خصوصمما  
الخضار مثمل )الطمماطم، الخيمار، الباانجما ، الرقمي( والجرارمة الشمتوية فمي جرارمة محاصميل 

عير( ارتمادا  رلم  الميمال الجوفيمة الةريبمة مم  السمطح فمي همال المنطةمة. الحبو، )الةمح والش
وتمثل هال المنطةمة أفمن مسمتةبلي، للتنميمة الصمحراوية مم  خمالل التوسم  فمي  نشما  مشماري  
حديثة تعتمد رل  تةنيات الرز الحديثة، مثل الرز بالرم والتنةيط، حي  توفر هال المروحمة 

 مساحات جرارية كبيرة. 
تجهممن الفالحممو  حممديثا  السممتغالل هممال المنمماطن، ممم  خممالل  نشمما  مممجارو تعتمممد وقممد ا

 رل  تةنيات الرز الحديثة، مثل المرشات المحورية والثابتة، والرز بالتنةيط. 
 ( السهل المروحي لمنخفض النخي،: 3

يشممتمل السممهل المروحممي لمممنخفض النخيمم،، رلمم  سممبعة مممراول انممدمجت ممم  بعضممها 
م ضممويمثممل همماا السممهل أرضمما منبسممطة، ت كممم( 496حيمما  يمتممد بممما يةممار، )لتكممو  سممهال  مرو 

تربممة طمويممة  ال أنهمما متمم ثرة بعامممل الريممال، وتتعممرض لتعريممة ريحيممة، ويمكمم     يسممتغل همماا 
السهل الفسيح في المجال الجراري م  خمالل التوسم  فمي حفمر اآلبمار االرتياديمة واالرتواجيمة 

وتشكل هال المنطةة في الوقت الحاضر،  قليمما ررويما  مهمما  واستخدام تةنيات الرز الحديثة، 
فمممي منطةمممة الهضمممبة الغربيمممة، لألغنمممام والجممممال، حيممم  تنممممو نباتمممات طبيعيمممة تسمممتغلها همممال 

 الحيوانات مثل الشيح والكيصوم والعرف ... ال . 
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 ( مجمورة مراول منخفض الكعرة: 2
تكونممممت هممممال الممممداالت المروحيممممة، فممممي الحافممممة الجنوبيممممة والجنوبيممممة الغربيممممة لمممممنخفض 
الكعممرة، رنممد دخممول الوديمما  الكبيممرة لهمماا المممنخفض، مثممل وادز الملوصممي واالغممرب والعوجممة 
وطيممممارات والرغليممممة واكبممممر هممممال المممممراول مروحممممة الملوصممممي التممممي تكونممممت رنممممد نهايممممة وادز 

( )العماارز، 4كم 18تبلم مساحتها )  اربية م  المنخفض، الجنوبية الغالملوصي م  الجهة 
م( ونتيجممة لخصمماعص هممال المممراول فةممد اسممتثمرت فممي الجانمم، الجرارممي والممم بسممب،  4115

تربتهممما العميةمممة والخصمممبة، وارتفممماو رطوبتهممما وقابليتهممما رلممم  خمممج  الميمممال، وتكمممو  الغطاعمممات 
 الفيضية، فةد استغلت بشكل كامل لجرارة الحبو،. 

 في مجاالت الموارد الماعية:  3-4
تمثل المظاهر الجيومورفولوجية للعصر الباليوستوسي ، مصدرا  للموارد الماعية، سموا  
كانت هال الموارد الماعية سطحية جارية أو مخجونة ضمم  همال اإلشمكال أو جوفيمة مخجونمة 

دور فمي تموفير كمكام  للميال )اكويفر( الجوفية. لما لخصماعص همال اإلشمكال األرضمية مم  
صمممر  هايمممدرجيولوجي سمممطحي أو جممموفي مالعمممم. رمومممما  تةممم  مصمممادر الميمممال فمممي منطةمممة 

 الدراسة في مجمورتي : 
 الميال السطحية:  -أ

ويكممو  مصممدرها التسمماقط المطممرز، وتلعمم، شممبكة األوديممة التممي  ( أحممواض األوديممة:4
تممممموفير صمممممر  تعمممممود للعصمممممر الباليوستوسمممممي  حيممممم  تشمممممكلت أنظمتهممممما الرعيسمممممة دورا  فمممممي 

هيمدرولوجي لهمال الميممال. حيم  تةمموم همال األوديممة المنتشمرة فممي الهضمبة الغربيممة بتجميم  ميممال 
ة لألوديمة، وتمجداد فمي المجمارز الرعيسم ت ماعيمة، تتجمم اإلمطار وجريانهما رلم  شمكل مسميال

كمياتهمما ممم  جيممادة كميممة التسمماقط، وطممول فترتهمما لتشممكل جريانمما  وقتيمما  خممالل فصممل المطممر، 
الوقتي رل  ردة روامل منها التبخمر والرشمح والطبوغرافيما ونموو التربمة  وتعتمد كمية الجريا 

وقلممممة الغطمممما  النبمممماتي، وتوجممممد فممممي الهضممممبة الغربيممممة ممممم  العممممران مجمورممممة ممممم  األحممممواض 
الهيدرولوجيمممة لهمممال األوديمممة المممبعض منهممما يمتمممد خمممار  حمممدود منطةمممة الدراسمممة فمممي األراضمممي 

 لسورية واألردنية وهي ردة أحواض رعيسة وكما يلي: السعودية والكويتية وا
 حوض ركاشات ومنخفض الكعرة.  (4
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 حوض الول .  (4
 حوض وادز حورا .  (3
 حوض مجمورة وديا  المحمدز.  (2
 حوض رام .  (5
 حوض الغد . (6
 حوض األبيض وتبل (9
 حوض حامر. (9
 حوض بحر النج .  (7

 حوض منخفض السلما .  (41
كبيرا  م  األحواض الكبيمرة والصمغيرة  باإلضافة  ل  هال األحواض تظم المنطةة رددا  

التممي تنصممر  مياههمما داخممل المنطةممة، ويةممدر المعممدل السممنوز لكميممة السمميول جميعمما  بحممدود 
(، ويةدر ما يصل م  ميال  ل  نهر الفمرات والبحيمرات الموجمودة، ربمر همال 3مليو  م 354)

(. والجمممدول رقمممم 2)(، انظممر الخريطمممة رقمممم 4114( )الجنمممابي، 3مليمممو  م 426الوديمما   بمممم )
 ( يبي  الخصاعص الهيدرولوجية لبعض الوديا  في منطةة الدراسة.3)
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 ( الخصاعص الهيدرولوجية لبعض وديا  منطةة الدراسة3جدول )

لحمممديثي، الواقممم  الجغرافمممي لمرتكمممجات التنميمممة واتجاهاتهممما المكانيمممة االمصمممدر: حسممم  محممممود 
اقتصمادز فمي تنميمة المنماطن  –تحليل جغرافي  –المةترحة في الصحرا  الغربية م  العران 
 .53، ص4775لسنة ،49العدد الجافة، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، 

 (Polje) ( المنخفضات4
تنتشممر فممي الهضممبة الغربيممة، مجمورممة كبيممرة ممم  المنخفضممات التممي نشمم ت وتطممورت 

( والتممي تعممر  فممي pologeخمالل رصممر الباليوستوسممي ، خصوصمما  منخفضممات البولمموجي )
ةممما  الهضممبة الغربيممة بالفيضمممات والخبممارز، والتمممي تطممورت رمم  أصمممل كارسممتي ثمممم مممألت الح

بالرواسممم، الفيضمممة نتيجمممة لتكمممو  نظمممام صمممر  مركمممجز نحمممو همممال المنخفضمممات، فمممي فصمممل 
المطر، حي  تعد مناطن تتجم  فيها الميمال فتمرات متباينمة تعتممد رلم  كميمة المطمر ونوريمة 

 التربة ونظام الصر  الداخلي. 
 (poljee. الفيضات )األودية الكارستية 4

م تطممورت فممون تركيمم، الصممدوو نتيجممة الفيضممات منخفضممات كارسممتية متوسممطة الحجمم
( ثممم طمممرت الحةمما  بالرواسمم، Sink – holesالنممدما  رممدد كبيممر ممم  الحفممر البالوريممة )

 اسم الوادز ت
مساحة الحوض 

 4كم
 أقص 

 تصري  م/ثا
كمية الميال المتجمعة )مليو  

 (3م
 4.499 44.6 7655 االخضيراألبيض   .4
 4.465 45.1 6541 النخي،  .4
 4.525 49.5 4649 شرن موق  السد –تبل   .3
 47.543 444.1 5711 شرن سد سرب –الغد    .2
 44.451 74.5 41471 المحوير –حورا    .5
 41.911 66.1 43321 شرن الحسينية الجسر  .6
 4.391 46.1 4426 شرن موق  السد -العو    .9

9.  
شرن موق  السد  – رام 

 رل  الوادزالمةترل 
3441 91.1 5.911 
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ألفيضممن، سممميت بهمماا االسممم ألنهمما منمماطن تتجممم  فيهمما الميممال أز تفمميض بالميممال خممالل فتممرة 
م  الم، ومم   سةوط المطر. وتبة  فيها الميال فترات متفاوتة بي  الشهر والشهري  أو أكثر

أشهر هال الفيضات في الهضبة الغربية هي فيضة )الهباريمة( التمي تةم  فمي ناحيمة النخيم،، 
وهممال الفيضممة ربممارة رمم  مممنخفض كارسممتي تطممور فممون تركيمم، انكسممارز )صممدو( وهممو فممالن 

فتشممكل   )senk-holesأبممو جيممر نتيجممة لتطممور رممدد كبيممر ممم  الحفممر البالوريممة المركبممة)
كمم(    91كمم( وتبلمم مسماحة هماا الممنخفض بحمدود )  51طولن بحدود )منخفض طولي يبلم 

 ( مكونا  نظام صر  داخلي مركجز.4796)الةصا،، 
وممم  الفيضممات المهمممة األخممرب، فيضممة )المسمماد( جنممو، الرطبممة والتممي يخترقهمما وادز 

 4– 1،5كم( ويتمراول ررضمها بمي  ) 9المساد، وتكو  محاطة بحافات تاللية ويبلم طولها )
( وهنمام فيضممات كثيممرة 4799مم  أجممود الفيضمات فممي منطةممة الرطبمة )الخطيمم،،  دم( وتعممكم

اات مسمممماحات متباينممممة فممممي الهضممممبة الغربيممممة مثممممل الفيضممممات المنتشممممرة فممممي سممممهل الحممممماد، 
 ومنخفض السلما ، والتي تعد م  موارد الميال السطحية في الهضبة الغربية. 

 . الخبارز:4
رة الحجممم مةارنممة بالفيضممات وغالبيتهمما تعممود  لمم  الخبممارز ربممارة رمم  منخفضممات صممغي

صمممغيرة تتجمممم  فيهممما ميمممال نفممم  األصمممل الممماز تكونمممت منمممن الفيضمممات وهمممال المنخفضمممات ال
مطار مدة الشهر أو الشهري ، وتنتشر في سهل الجماد مجمورة كبيرة مم  همال الخبمارز، األ

فممي منطةممة النخيمم، التممي تبلممم  كممم(، والكطعممة 4مثممل خبممرة )االخبمم،( التممي تبلممم مسمماحتها )
 (. 4796كم( )الةصا،،  45مساحتها )

 . البحيرات االصطنارية: 3
 / بحيرة الرجارة: 4

كممربال ، ويممرتبط همماا المممنخفض وهممي تحتممل مممنخفض أبممو دبمم ، وتةمم  غربممي مدينممة 
  روامل التعرية خالل رصر أرثار، ر  األصول التكتونية،  ال ة منخفض الحبانية والث بنش

الباليوستوسي ، ساهمت هي األخرب في تطور وتشكيل هماا الممنخفض وتشمغل مسماحة هماا 
المممنخفض فممي الوقممت الحاضممر بحيممرة ماعيممة هممي بحيممرة الممرجارة، وتعممد ثمماني اكبممر بحيممرة فممي 

م( فممون  39( رنممد مسممتوب )4كممم 4911العممران، بعممد بحيممرة الثرثممار، وتبلممم مسمماحتها الكليممة )
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(، وتنصممر  مجمورممة ممم  األوديممة 3مليممار م 41946لحجميممة )سممطح البحممر، وتبلممم سممعتها ا
الموسمية نحو هاا المنخفض، مثل وادز األبميض والغمد ، ومجمورمة مم  األوديمة الصمغيرة 

 (. 4776)البصراوز، 
   ميمممال همممال البحيمممرة حبيسمممة وال يمكممم  اسمممترجارها وهمممي اات ملوحمممة راليمممة بسمممب، 

وهمي تمرتبط ببحيمرة الحبانيمة بنماظم المجمر الماز ارتفاو معدالت التبخر، وردم تجديد مياههما 
 أكثر ارتفارا .   بحيرة الحبانية تة  بمستوب ارضيجود بحيرة الرجارة بالميال، كو 

 / بحيرة الحبانية: 4
وهمممي تشمممغل ممممنخفض الحبانيمممة، وهمممو األخمممر مختلممم  فمممي أصمممول نشممم تن،  ال انمممن ال 

خفض كبحيممرة صمنارية تسممتمد يختلم  رم  أصممل تكمو  مممنخفض المرجارة ،و اسمتغل همماا الممن
كممم( وهممي تةممم   9،5مياههمما ممم  نهممر الفممرات ربممر نمماظم المممورار رنممد سممدة الرمممادز بطممول )

جنو، مدينة الرمادز، وتعد مياهها متجددة، واات ملوحة اقل بكثير م  بحيرة الرجاجة، ويمتم 
صممل الحبانيممة. فممي ف اسممترجاو مياههمما ربممر نمماظم سمم  الممابا   لمم  نهممر الفممرات قممر، ناحيممة

منسمموبها، بسممب،   البحيممرة فممي الوقممت الحاضممر تعمماني ممم  مشممكلة انخفمماض أالصمميهود،  ال 
ممم  نهممر الفممرات بسممب، انخفمماض تصممري  همماا النهممر ممم خرا ، وقممد أقيمممت   ةقلممة الميممال المموارد

العديمممد مممم  المشممماري  حممممول همممال البحيمممرة مممم  أهمهمممما المنتجممم  السمممياحي الحبانيمممة ومشمممماري  
 مخططة أخرب.

 ل الجوفية:،/ الميا
هنمممام ارتبممماط وثيمممن بمممي  اإلشمممكال األرضمممية للعصمممر الباليوستوسممميني ومكمممام  الميمممال 
الجوفيممة فممي منطةممة الهضممبة الغربيممة ممم  العممران. حيمم  تعممد مكونممات هممال اإلشممكال منمماطن 
تجمعمت وال جالممت تتجمم  فيهمما الميمال المتسممربة مم  الميممال السمطحية، بسممب، نفاايمة مكوناتهمما، 

رافي. كمممما وتعمممد مممم  أهمممم اإلشمممكال األرضمممية التمممي يمكممم   نشممما  تةانمممات ووضمممعها الطوبممموغ
 الحصاد الماعي فيها، خصوصا شبكات األودية والمنخفضات  والداالت المروحية .

  أم الجافمة وشمبن الجافمة، حيم  يمكم  وال يخف  رلينا أهمية الميال الجوفية في األقالي
د ممم  رناصممر تنميممة األقمماليم الجافممة تسممد الممنةص ممم  مصممادر الميممال األخممرب لممالم هممي تعمم

 المهمة. 



    المظاهر الجيومورفولوجية للعصر الباليوستوسيني)المطير(

  3102(العدد الثالث  )أيلول                                                    مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 
 

233 

مممت بموضمموو وبممالنظر  لمم  رممموم الدراسممات التممي تناولممت منطةممة الهضممبة الغربيممة والتممي اهت
  رممموم مكممام  الميممال الجوفيممة فممي الهضممبة تممرتبط بشممكل أو بمم خر أالميممال الجوفيممة، يتضممح 

وممم  أهممم مكممام  الميممال الجوفيممة فممي  باإلشممكال والرواسمم، الخاصممة بالعصممر الباليوستوسممي 
 منطةة الهضبة الغربية هي: 

 . مكام  الميال الجوفية رالية الغجارة: 4
يمتمممد هممماا اإلقلممميم بمممي  كبيسمممة والرطبمممة، وتبلمممم  نتاجيمممة اآلبمممار فمممي هممماا اإلقلممميم حممموالي 

لتممر/ دقيةممة(. وتتبمماي  مناسممي،  496125لتممر/ دقيةممة( وانتاجيممة العيممو  نحممو ) 4394144)
م( رلممم  طمممول امتمممداد خمممط العيمممو  بمممي   31ميمممال الجوفيمممة بمممي  مسمممتوب سمممطح األرض و )ال

النجمم (  –م( رمةمما ، رلمم  طممول الطريممن الصممحراوز )كممربال   311كبيسممة والرطبممة ونحممو )
 النج (.  –( وهي تشمل الميال المخجونة في رواس، مروحة )كربال  4773)الشماو، 

 . مكام  الميال متوسطة الغجارة: 4
م خمسة أقاليم ثانوية للميال الجوفية، معظمها مرتبط باإلشكال األرضية اات ضي وهو

األصول التي تعود للعصر الباليوستوسي  مثل المنخفضات والفيضات، والداالت المروحية، 
 وهال األقاليم هي كاآلتي: 

. العربيممة السممعودية وحتمم  حممدود المملكممة المنطةممة المتمممددة بممي  مخفممر األنصمما، وبمماكو-4
 لتر/ دقيةة(.  493319م( واإلنتا  الكلي لها ) 66– 31رل  أرمان بي  ) وتوجد

منطةة النخي، الهبارية والكسرة، وهال المنطةة تمثل السهل المروحي )البجادا( لممنخفض -4
النخيممممممم،، الممممممماز يتكمممممممو  مممممممم  سمممممممبعة ممممممممراول غرينيمممممممة تكونمممممممت وانمممممممدمجت خمممممممالل رصمممممممر 

 م(.  426– 35ها بي  )الباليوستوسي ، تتراول أرمان الميال في
المنطةممة الممتمممدة بمممي  الجبيمممر وسمممفوا  شمممرقا  وبصممية غربممما  وهمممور الحممممار شمممماال  والحمممدود -4

العراقية الكويتية جنوبا ، وهي تمثل الميال الجوفية المخجونة في رواس، دالة الباط  المتكونة 
 44496الكليممة ) نهايممة وادز البمماط  والتممي تشممغل أراضممي سممفوا  والجبيممر، وتبلممم  نتاجيتهمما

 (. 4775لحديثي، ا( )م 21– 49لتر/ دقيةة( وتوجد رل  أرمان بي  )
 94للص  والشبجة حت  الحدود السعودية، وتتمراول أرماقهما بمي  )االمنطةة الممتدة بي  -4
 / دقيةة(. التر  3643م( وبلغت  نتاجيتها الكلية ) 416–
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(. 4793لحمممديثي، ا( )م 77– 91)منطةمممة الضمممبعة : وتتمممراول أرممممان الميمممال فيهممما بمممي  -3
وممممم  المالحممممظ أنهمممما تممممرتبط موقعيهمممما،بمعظم اإلشممممكال األرضممممية العاعممممدة للعصممممر الباليوستوسممممي . 

 ( تبي  توجي  المكام  للميال الجوفية في منطةة الهضبة الغربية .5والخارطة رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مكامن المياه الجوفية في الهضبة الغربية5خريطة رقم )

اللتمنناع للننلح ال ننعينيح  سننن م مننوعح الوايننم الجغرافنني لمرت نن ا  التنميننة بامننن لمننب البا نن  
واتجاهاتها الم انية المقتر ة في الص راء الغربية من العراقح ت ليب جغرافي ايتصاعي في تنمينة 

 9115ح  82المناطق الجافةح مجلة الجمعية الجغرافية العرايية الععع 
 
 
 
. 
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 المجاالت الصنارية واإلنشاعية: 
تعممد رواسمم، العصممر الباليوستوسممي  المتمثلممة بإشممكالن األرضممية المنتشممرة فممي الهضممبة 
الغربيممممة، مكممممام  للعديممممد ممممم  خامممممات المممممواد اإلنشمممماعية، اات المواصممممفات الهندسممممية العاليممممة 

للممواد  ارعيسم االجودة، كالرمل الكوارتجز، والحص ، واألطيا ، والرصيص، والتي تعد مصدر 
 اإلنشاعية في الةطر، تعتمد رليها كل اإلرمال الهندسية والصنارات اإلنشاعية. 

هال المواد هنام ممواد خمام تمدخل فمي الصمنارات مثمل رممال الممرو العاليمة فضال ر  
( ورواس، الفوسفات وأطيا  الكما لي ، حيم  يمدخل 4144%( )الحياني،  79النةادة بنسة )

ة الججمممما ، وأطيمممما  الكمممماعلي  فممممي صممممنارة األلمنيمممموم والحراريممممات، رمممممل المممممرو فممممي صممممنار
 باإلضافة  ل  صنارة األسمنت. وسنتناول كل م  هال المواد رل  حدة وكما يلي: 

 . الرمل: 4
تعد مادة الرمل م  الممواد اإلنشماعية المهممة، وتمدخل فمي العديمد مم  االسمتخدامات واإلرممال 

فممي صممنارة الخرسممانة الكونكريتيممة، لممالم هممي تسممتخدم  الهندسممية وهممي تعممد المممادة األساسممية
 ر الباليوستوسممي  واالرسممابية منهمممابكميممات كبيممرة، وتعممد اإلشمممكال األرضممية الخاصممة بالعصممم

مصممدرا  أساسمميا لهممال المممادة، خصوصمما  المنخفضممات المطمممورة والممداالت المروحيممة ورواسمم، 
  همال المواقم  مم  خمالل مةممال  بطمو  األوديمة والسمهول الفيضمية الةديممة ويسمتخر  الرممل مم

مفتوحة، ليتم غربلتن بواسطة معامل صمغيرة، لينةمل  لم  األسموان وفمي الوقمت الحاضمر ينةمل 
 لمم  معامممل الغسممل، يممتم تنةيتممن بصممورة جيممدة ممم  األمممالل واألتربممة وهنممام نمموري  ممم  مممادة 

 الرمل في الهضبة الغربية. 
ات لمو  يميمل  لم  الحممرة بسمب، اكاسميد / الرمل األحمر: وهو يتكو  م  حبيبات خشنة ا4

الحديممد المختلطممة بممن وهممو يتكممو  باألسمما  ممم  مممادة الكمموارتج. وتنتشممر مةالعممة فممي الرحاليممة 
 والرطبة وكربال  والنج . 

/ الرمل األبيض )المرو(: وهو يتكو  م  حبيبمات كوارتجيمة أكثمر نعوممة مم  النموو األول، 4
د مةالعمة فمي كمربال  منطةمة المرجارة وهمي ضمم  واات لو  ابميض ججماجي وهمي شمفافة وتوجم

النج ، وباإلضافة  ل  استخدامن في البنا  فهو يعد ممادة أوليمة فمي  –تكوينات دالة كربال  
 صنارة الججا . 
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 . الحص :4
يتواجممد الحصمم  فممي كممل ممم  رواسمم، المممدرجات النهريممة ومنمماطن الممداالت المروحيممة، 

  ويوجد بكميات هاعلة واا نورية ممتاجة.
 )الخابط(:الطمي. 3

وهي مادة أولية مهمة تستخدم في  رمال المرص فمي الطمرن وقوارمد وأساسمات األبنيمة 
وهو يتكو  م  مةادير معينة م  مادة الحص  والجلمود والرمال والغري  والطي ، لها قابلية 

 رل  االنضغاط وتستخدم بكميات كبيرة. 
هرية المصدر األساسمي لهمال الممادة وتعد رواس، الكونجلمرات، ورواس، المدرجات الن

 كما في مدرجات نهر الفرات ووادز حورا . 
 . األطيا  الصنارية:2

وهممممي أطيمممما  ترسممممبت فممممي منمممماطن المنخفضممممات، خممممالل العصممممر المطيممممر وتعممممد هممممال 
األطيا  مصدر لمواد أولية تدخل في بعض الصنارات مثل أطيا  الكاعلي  التي تمدخل فمي 

ن النمممارز، والطمممي  الجيمممرز الممماز يمممدخل فمممي صمممنارة السممميراميم صمممنارة األلمنيممموم والطمممابو 
 (. 4144والفخاريات )الحياني، 

 االستنتاجات
توجد في منطةة الهضبة الغربية م  العران، مجمورة م  المظاهر األرضية، تعود فمي نشم تها  لم  فتمرة -4

 لممم ( سممممنة، وتتمثمممل هممممال المظممماهر بمجمممممورتي   44المممماز انةضممم  قبممممل حممموالي ) العصمممر الباليوستوسمممي 
المجمورمممة األولممم  تعرويمممة، وتشممممل شمممبكة األوديمممة الجافمممة، والهضممما، المسمممطبية، والمنخفضمممات الكارسمممتية 

 والمدرجات النهرية، وأخرب ارسابية تمثلت بالداالت المروحية.
  شمبكة األوديممة الجافمة، كانمت تعمماني مم  مرحلمة تطممور رنيفمة، خمالل رصممر أتبمي  مم  خممالل البحم ، -4

الباليوستوسي . وهاا يبمدو مم  خمالل  حجامهما وسمعة أحواضمها، وتطمور مراتبهما. حيم  ال تسمارد الظمرو  
 الحالية المناخية م  حي  الةوة رل  هاا التطور. 

لعمليمممة الجيومورفولوجيمممة األخيمممرة    معظمممم منخفضمممات الهضمممبة الغربيمممة همممي اات أصمممل مركممم،، وا  ا-3
حددت معالمها وهي رملية اإلاابة. مم  خمالل تطمور منخفضمات كارسمتية، فمون منماطن الصمدوو، ومحماور 

( أز المنخفضمممممات الكارسمممممتية التكتونيمممممة وتسمممممم  أيضممممما بالسمممممهول Pologeالطيمممممات، وخصوصممممما  ظممممماهرة )
ر. وطممممرت فيمممما بعمممد ججعيممما  بالرواسممم، الكارسمممتية، وهمممال المنخفضمممات تطمممورت فمممون التراكيممم، سمممابةة الممماك

 الفيضية، التي جلبتها الوديا  نحوها. 
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تمثل بةايا المدرجات النهريمة التمي وجمدت فمي بعمض األوديمة الكبيمرة مثمل وادز حمورا ، ووادز األبميض، -2
ة، ووادز نهر الفرات، بةايا لسهول فيضية قديمة رند مستويات معينة. وا  وجودها رل  جوان، هال األوديم

دليممممممل رلمممممم  تغيممممممر مسممممممتوب الةارممممممدة، لهممممممال األوديممممممة، وتعرضممممممها لحالممممممة  رممممممادة الشممممممبا،، خممممممالل رصممممممر 
 الباليوستوسي . 

لةممد تشممكلت فممي منطةممة الدراسممة مجمورممة كبيممرة ممم  الممداالت المروحيممة، ومنهمما اات امتممدادات كبيممرة مثممل -5
شممكالها النجمم ( والسممهل المروحممي لمنخسمم  النخيمم، –مروحممة البمماط  ومروحممة )كممربال   ، وا  مسمماحتها وا 

تشير  ل  مرحلة متةدمة م  المدورة الجيومورفولوجيمة، بسمب، نشماط هاعمل لعمليمات الترسمي،، ألوديمة فاعضمة 
 ( وهاا ما حد  فعال  خالل فترة الباليوستوسي  ألودية الهضبة الغربية. Leaded Streamsالحمولة )

ستوسيني مكام  مهممة للميمال الجوفيمة راليمة الغمجارة، تمثل هال المظاهر الجيومورفولوجية للعصر الباليو -6
واات نوريمة هممي األصمملح فمي منطةممة الهضممبة الغربيممة. حيم  تمتمماج رواسممبها بالنفاايمة العاليممة، والةممدرة رلمم  

 خج  كميات هاعلة م  الميال الجوفية في حشارجها. 
، خمالل فتمرات التسماقط لمما تموفرل كما تعد همال األقماليم األرضمية احمد المصمادر المهممة للميمال السمطحية-9 

م  جريا  سطحي، وتلع، شبكة األودية الجافة دور أساسي في الم، وكالم مناطن المنخفضات. ويمكم  
    تستغل الخصاعص الطبوغرافية لهال اإلشكال في  نشا  منظومات الحصاد الماعي.

صملح للجرارمة، مم  حيم  مكوناتهما توفر اإلشكال األرضية االرسابية للعصر الباليوستوسي  تر، جيدة ت-9
 األساسية ورطوبتها، ويمك  استغالل هال التر، م  خالل ارتماد تةانات رز حديثة كالرز بالرم والتنةيط. 

تممموفر رواسمممم، المظممماهر الجيومورفولوجيممممة الخاصمممة بالعصممممر الباليوستوسممميني، مممممادة أوليمممة للعديممممد ممممم  -7
وبعممض األطيمما  الصممنارية. كممما تمموفر مممواد  نشمماعية مهمممة، الصممنارات، مثممل رمممال )المممرو( راليممة النةمماوة، 

تعتممممد رليهممما معظمممم محافظمممات الةطمممر، والمتمثلمممة بممممادة الرممممل والحصممم  والجلممممود. واات النوريمممة الجيمممدة، 
 خصوصا  مناطن الداالت المروحية والفيضات وبطو  األودية. 

 هاا ويتضم  البح  تفاصيل ونتاع  رديدة تكم  في مت  البح . 
 لمصادرا
البصراوز، هيدرولوجية بحيرة الرجاجة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم، جامعة بغداد،  4

 54صم.4776
لجميلي، مشعل محمود فياض،  شكال سطح األرض لوادز الفرات، بي  حديثة وهيت، جامعة ا 4

 95م.ص4771بغداد، كلية اآلدا،، رسالة دكتورال غير منشورة، 
طال، احمد ربد الرجان،  مكانية استثمار السياحة الصحراوية في العران، رسالة ماجستير الجنابي،  3

 92م.ص4114غير منشورة، جامعة االنبار، كلية التربية، 
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لحديثي، حس  محمود، الواق  الجغرافي لمرتكجات التنمية واتجاهاتها المكانية المةترحة في الصحرا  ا 2
افي اقتصادز في تنمية المناطن الجافة، مجلة الجمعية الجغرافية الغربية م  العران، تحليل جغر 

 441صم.4775، 49العراقية، العدد 
لحديثي، حسي  يحي  ربا ، الميال الجوفية في الهضبة الغربية م  العران وأوجن استمارها، رسالة ا 5

 . 94م.ص4793ماجستير غير منشورة، كلية اآلدا،، جامعة بغداد، 
د السالم نايل، المظاهر الكارستية في منطةة حديثة، رسالة ماجستير غير منشورة، لحديثي، ربا 6

 . 74م.ص4797كلية اآلدا،، جامعة بغداد، 
الحسني، فاضل باقر، تطور منا  العران ربر األجمنة الجيولوجية والعصور التاريخية، مجلة  9

 .394م، ص4762( لسنة 27الجمعية الجغرافية العراقية، العدد )
الحياني، محمد طن نايل، صحرا  محافظة االنبار كنج العران الوارد ومستةبل تنميتها الصنارية  9
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