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 جيومورفولوجية مروحة رانية الغرينية 
 شمال العراق

 
 م.م. احمد فليح فياض

 كلية التربية للعلوم االنسانية -جامعة االنبار
 
 
 

 مستخمص
تعد المراوح الغرينية،مف االشكاؿ الجيومورفولوجية الميمة في المنطقة        

تي تقع ضمف الجبمية مف العراؽ ، تناوؿ ىذا البحث واحدة مف ىذه المراوح ال
المنطقة الجبمية العالية في شماؿ العراؽ ، ضمف محافظة السميمانية ، قضاء 
رانية. وقد تبيف اف ىذه االشكاؿ تنشا بفعؿ عدة عوامؿ اىميا الجيولوجيا والمناخ 
والطبغرافيا والييدرولوجيا، وكذلؾ تبيف اف ىذه المروحة تشكمت في اقميـ شبو 

يقوؿ اف ىذه االشكاؿ تتكوف في االقاليـ الجافة رطب وىذا خالؼ التعميـ الذي 
 وشبو الجافة .

يتمثؿ الشكؿ العاـ لممروحة الغرينية مف شكؿ ثالثي يمثؿ ثمث مساحة دائرة،     
ينقسـ الى ثالثة اجزاء ىي ) قمة المروحة،وسط المروحة ، وقدـ المروحة( ويعد 

في المنطقة الجبمية ىذا الشكؿ االرضي مف المظاىر الجيومورفولوجية الميمة 
مف العراؽ ، حيث يمكف استخداـ ىذا الشكؿ االرضي في العديد مف المجاالت 

 الزراعية والتعدينية واالستيطانية والسياحية .
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The geomorphology of rania alluvial fan in the north of Iraq 

By : Teacher Assistant:- Ahmed F.Fayyidh Al-Luhaibi  

College of Education for Human Science 
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 ةػػػالمقدم
تعد دراسة المراوح الغرينية مف المواضيع الميمة، بسبب قمة الدراسػات حػوؿ       

ىػػػػذا النػػػػوع ، خاواػػػػا فػػػػي المغػػػػة العربيػػػػة ، كػػػػذلؾ تعػػػػد المػػػػراوح الغرينيػػػػة ، مػػػػف 
مف االشػػكاؿ االرضػػية الميمػػة ، فػػي المنطقػػة الجبميػػة مػػف العػػراؽ ، كونيػػا تقػػع ضػػ

منػػاطؽ السػػيوؿ التػػي عػػادة مػػا يفضػػميا السػػكاف ، لسػػيولة التنقػػؿ عمييػػا وممارسػػة 
 انشطتو المختمفة ، عمى خالؼ المناطؽ المضرسة  الجبمية التي تمتاز بوعورتيا.   

لػػػػذلؾ اختيػػػػر موضػػػػوع البحػػػػث عمػػػػو يغطػػػػي دراسػػػػة شػػػػكؿ ارضػػػػي ميػػػػـ فػػػػي       
 المنطقة الجبمية مف العراؽ ومعرفو سبؿ استخدامو .

 الموقع الجغرافي 
تقػػػػع مروحػػػػة رانيػػػػو الغرينيػػػػة موضػػػػوع الدراسػػػػة ، فػػػػي شػػػػماؿ العػػػػراؽ ، ضػػػػمف     

المنطقػػػة الجبميػػػة المعقػػػدة ، حيػػػث تحتػػػؿ المروحػػػة الجػػػزء الغربػػػي مػػػف سػػػيؿ رانيػػػة 
الجبمػػػي ،وتمثػػػؿ قػػػدماتيا السػػػاحؿ الشػػػمالي لبحيػػػرة دوكػػػاف . وتقػػػع المروحػػػة اداريػػػا 

و ، ويمثػػػػػؿ راس المروحػػػػػة ماػػػػػب وادي ضػػػػػمف محافظػػػػػة السػػػػػميمانية قضػػػػػاء رانيػػػػػ
)ساورا( الذي ينحدر مف سمسمة جباؿ )مكوؾ( ضمف سالسؿ حااروسػت، وتمتػد 

(،ويمكػػػف تحديػػػد 2كػػػـ11المروحػػػة مشػػػكمة مسػػػاحة ميمػػػة مػػػف سػػػيؿ رانيػػػة بمغػػػت )
( شػػػماال وخطػػػي 11,1,33(و )11,51,33المروحػػػة فمكيػػػا ،بػػػيف دائرتػػػي عػػػرض )

تشػػػػػكؿ المروحػػػػػة سػػػػػيال ميمػػػػػا فػػػػػي ( شرقا،و 77,18,83( و )77,98,13طػػػػػوؿ )
المنطقػػػة،حيث امكػػػف االسػػػتفادة مػػػف ىػػػذا الشػػػكؿ االراضػػػي فػػػي مختمػػػؼ المجػػػاالت 

 (.5الزراعية والاناعية واالستيطانية والسياحية. انظر الخارطة رقـ)
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 فرضية البحث
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الطبيعيػة تعود نشأة المروحة الغرينية موضوع الدراسة ،الى جممة مػف العوامػؿ     
تتمثػػػؿ بػػػالظروؼ الجيولوجيػػػة والطبغرافيػػػة والمنػػػاخ والييػػػدرولوجيا حيػػػث تػػػ ثر ىػػػذه 
العوامؿ في بناء وشكؿ وامتداد المروحة الغرينية واثر ذلؾ في استعماالت االرض 

 لممروحة . ومف ىذه الفرضية الرئيسية تااغ فرضيتيف ثانويتيف :
ـ الجافػػة وشػػبو الجافػػة فقػػط ال يقتاػػر تكػػوف المػػراوح الغرينيػػة ،فػػي االقػػالي -5

بؿ يمكف اف تتشكؿ ىذه االشكاؿ االرضية ، ضمف االقاليـ شبو الرطبو، 
اذا ما توفرت ظروؼ التضرس ، مع وجود فاؿ جاؼ مف السػنة يرافقػو 

 ارتفاع في معدالت الحرارة .
تعػػد المػػراوح الغرينيػػة مػػف االشػػكاؿ الجومورفولوجيػػة الميمػػة فػػي المنطقػػة  -2

ؽ ، وتعػػد مػػف بػػيف اىػػـ االشػػكاؿ االرضػػية التػػي يمكػػف الجبميػػة مػػف العػػرا
 استغالليا في مختمؼ المجاالت االقتاادية .

 اىداؼ البحث :
ييػػػدؼ البحػػػث الػػػى دراسػػػة التطػػػور الجومورفولػػػوجي لمروحػػػة رانيػػػة الغرينيػػػة ،     

 والكشؼ عف اىـ العوامؿ الطبيعية التػي سػاعدت عمػى بنػاء ىػذا الشػكؿ االرضػي،
اػػػػرؼ لمحػػػػوض النيػػػػري واػػػػفاتو الييدرولوجيػػػػة ،كػػػػذلؾ دراسػػػػة وعالقتػػػػو بنظػػػػاـ ال

جومورفولوجيػػػػة المروحػػػػة الغرينيػػػػة ومجػػػػاالت اسػػػػتخداماتيا االرضػػػػية بمػػػػا يالئميػػػػا 
 وتحديد مكامف الخطورة فييا وضرورة ايانتيا .
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 منيجية البحث:
يعتمػػػػد البحػػػػث فػػػػي منيجيتػػػػو المػػػػنيا التحميمػػػػي فػػػػي دراسػػػػة الخاػػػػائص الطبيعيػػػػة 

 ة لممروحة ،كونو يعد االدؽ في دراسة االشكاؿ االرضية .والجومورفولوجي
 مبررات اختيار موضوع البحث :

تعد المػراوح الغرينيػة مػف االشػكاؿ االرضػية الميمػة ، والتػي يوجػد نقػص كبيػر     
في المكتبة العربية في موضوع دراسػتيا ، ىػذا باالضػافة الػى اىميػو ىػذه المروحػة 

ة البشرية في اقميـ الجبػاؿ شػماؿ العػراؽ ،لمػا كشكؿ ارضي مالئـ لمختمؼ االنشط
ليػا مػف خاػائص جومورفولوجيػة مالئمػة القامػة مختمػؼ النشػاطات البشػرية وىػػذا 

 ما تفتقر اليو معظـ المناطؽ الجبمية في العراؽ بسبب عامؿ التظرس الشديد .
 حدود منطقة الدراسة :

فػػػي بشػػػكؿ مختمػػػؼ عػػػف يتطمػػػب دراسػػػة المػػػراوح الغرينيػػػة دراسػػػة اقميميػػػا الجغرا    
االشكاؿ االرضية االخرى ، بسبب شدة االرتباط بالتضاريس المجاورة ومػف اىميػا 
الحوض النيري الذي تشكمت عند مابو ،وكػذلؾ السػفا الجبمػي الػذي تشػكؿ عنػد 
قدمو ،لذلؾ سوؼ تتعدى حدود الدراسة لجسـ المروحة الى دراسة الحوض النيري 

 اشد االشكاؿ االرضية ارتباطا بيا .ونطاؽ السفا الجبمي لكونيما مف 
 ىيكمية البحث 

فػػػي ضػػػوء المفػػػردات السػػػابقة قسػػػـ البحػػػث الػػػى اربعػػػة مباحػػػث تنػػػاوؿ المبحػػػث     
االوؿ دراسػػة العوامػػؿ الطبيعيػػة الميمػػة التػػي ليػػا الػػدور فػػي بنػػاء وتطػػور المروحػػة 

ة الاػرؼ الغرينية ، اما المبحث الثاني فقد تناوؿ التحميؿ الييدرومورفومتري لشػبك
لػػػوادي  سػػػاورا لبيػػػاف عالقػػػة الحػػػوض وخاائاػػػو الييدرولوجيػػػو فػػػي بنػػػاء وتطػػػور 
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المروحة الغرينية ، اما المبحث الثالث فقد تنػاوؿ دراسػة االشػكاؿ الجيومورفولوجيػو 
لممروحػػػة واعػػػداد خارطػػػة جيومورفولوجيػػػو امػػػا المبحػػػث الرابػػػع فقػػػد اىػػػتـ بمجػػػاالت 

 استخداـ المروحة الغرينية .
 

 األوؿالمبحث 
 الخاائص الطبيعية

 ػ الجيولوجيا 5
ىنػػػػاؾ عالقػػػػة طرديػػػػة بػػػػيف جيولوجيػػػػا احػػػػواض المػػػػراوح الغرينيػػػػة وبػػػػيف حجػػػػـ      

المػػراوح الغرينيػػة ،اذ تبػػيف اف المػػراوح الغرينيػػة التػػي تكػػوف احواضػػيا  يػػر مسػػتقرة 
  (5)تكتونيا تكوف اكبر مساحة ، واكثر سمكا وتطورا .

اؽ الغيػػػػر المسػػػػتقر تكتونيػػػػا مػػػػف انطقػػػػة العػػػػراؽ تقػػػػع منطقػػػػة الدراسػػػػة ضػػػػمف النطػػػػ
التركيبيػػػة ، وىػػػي منطقػػػة االلتوائػػػات المعقػػػدة )المنطقػػػة الجبميػػػة العاليػػػة( حيػػػث يقػػػع 

والتػػػي تشػػػكؿ  (Anticline)حػػػوض المروحػػػة ضػػػمف انطقػػػة االلتوائػػػات المحدبػػػة 
سالسػػػػػؿ جبميػػػػػػة عاليػػػػػػة تمتػػػػػػد مػػػػػػف الغػػػػػرب نحػػػػػػو الشػػػػػػرؽ ضػػػػػػمف سالسػػػػػػؿ جبػػػػػػاؿ 

الغرينية)مروحػػػة رانيػػػة( فقػػػد تشػػػكمت فػػػي التػػػواء مقعػػػر  حااروسػػػت امػػػا المروحػػػة
(Sinlsline)  وىػػػو التػػػواء سػػػيؿ رانيػػػو ، الػػػذي يشػػػكؿ حوضػػػا ترسػػػبيا ،تشػػػكؿ فيػػػو

. اف لحالػة عػدـ  (2)سيؿ رانيو الذي تشكؿ المروحة الغرينية جزءه الشمالي الغربػي
بسػمؾ االستقرار التكتوني اثار في تشكيؿ وتطػور المروحػة .حيػث تمتػاز المروحػة 

 رواسبيا،والكميات الكبيرة التي تستمميا مف الحوض النيري.
 أػ النظاـ الطبقي:
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اف لمتكويف الجيولوجي ونوعية الاخور اثار ميمة فػي عمػؿ البيئػة الاػخرية     
لمحػػوض النيػػري ،واف لنوعيػػة الاػػخور ومػػدى اسػػتجابتيا لعمميػػات التعريػػة المائيػػة 

مػػف منطقػػة الحػػوض الػػى منطقػػة ماػػب ،دور فػػي تحديػػد كميػػة الرواسػػب المنقولػػة 
 الوادي .

 تنكشؼ التكوينات التالية في منطقة الدراسة :
 تكوينات عار المايوسيف : - أ

 (1)تنقسـ تكوينات عار المايوسيف الى المكونات التالية
 مكونات انجانو)فارس االعمى(-5
 مكونات الفتحة)الفارس االسفؿ(-2
 

 مكونات انجانو)فارس االعمى(:  -5
، تمثػػؿ الجػػزء الشػػمالي مػػف حػػوض  (7)ـ تكوينػػات اػػخرية رمميػػة وكمسػػية وىػػو يظػػ

سػاورا واالجػزاء الشرقية،واػػخوره ذات قابميػة عمػػى التعريػة ممػا يػػوفر كميػات كبيػػرة 
 مف الرواسب لممروحة .

 مكونات الفتحة)الفارس االسفؿ( : -2
 تظـ ىذه التكوينات اخور جبسػية وطينيػة وجيريػة وتنتشػر فػي حػوض سػاورا    

فػػي االجػػزاء الوسػػطى وعنػػد ماػػب الػػوادي وتمتػػاز اػػخور ىػػذا التكػػويف ،بكونيػػا 
ذات قابميػػة عمػػى االذابػػة خاواػػا اػػخور الجػػبس والاػػخور الجيريػػة وىػػي ترفػػد 

  (1)المروحة بكميات كبيرة مف الرواسب الغرينية والطينية
 تكوينات عار الباليوسيف)البختياري( -ب
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تكػػويني البختيػػاري االسػػفؿ واالعمػػى والتػػي  وتظػػـ ىػػذه التكوينػػات ليػػذا العاػػر    
اف تكونػات البنختػاري   (Balshtiarl Groop)يطمػؽ عمييػا مجموعػة البنختيػاري 

االسفؿ تتالؼ مف طبقات مف الرماؿ الخشنة والحاى وىي تعد مف ماادر مواد 
 (1)الحاى والرماؿ المستخدمة في عممية البنػاء فػي المنطقػة الشػمالية مػف العػراؽ 

. 
د البختياري االسػفؿ مػع البختيػاري االعمػى تمتػاز بظيػور المػدممكات وحدو 

السػػميكة ، وعػػدـ التوافػػؽ بينيػػا والبختيػػاري االعمػػى يحتػػوي عمػػى مػػواد نيريػػة خشػػنة 
وسػػػػميكة،ومدممكات تمثػػػػؿ منطقػػػػة حػػػػوض الترسػػػػيب الػػػػذي تسػػػػتقر فوقػػػػو المروحػػػػة 

ف احجار الرمػاؿ الغرينية في التواء رانية المقعر.ومعضـ مكونات البختياري ىي م
والغػػػريف والطػػػيف والحاػػػى ،وقػػػد كونػػػت ىػػػذه المػػػواد معظـ،رواسػػػب مروحػػػة رانيػػػة 

والػى  (1)الغرينية التي جمبيا الوادي خاواا في فترة العار الرباعي واليولوسػيف
 ىذه الفترة ،تضاؼ كميات كبيرة مف ىذه الرواسب الى سطا المروحة الغرينية .

 رواسب العار الرياعمي: -جػ
عبػػارة عػػف مكونػػات فيضػػية قديمػػة خشػػنة مػػف الحاػػى والكونجممرايػػت ،ومػػف وىػػي 

الرواسػػػب النيريػػػة الحديثػػػة مػػػف الحاػػػى والرمػػػاؿ والغػػػريف والطيف،وتعػػػد التكوينػػػات 
قاعػػدة المروحػػة الغرينيػػة السػػفمى والطبقػػات االولػػى لممروحػػة  (9)الفيضػػية القديمػػة .

امػا الرواسػب الحديثػة  وتمتاز بوجود الجالميد الضخمة مف حجػر الاػواف والكمػس
 فيي تعود الى عار الييموسيف وىي اقؿ خشونة.

 المناخ :-2
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 ، مػػف المعمػػـو اف ىنػػاؾ ارتبػػاط وثيػػؽ ،بػػيف ظػػروؼ المنػػاخ الجػػاؼ وشػػبو الجػػاؼ 
وتشكيؿ المراوح الغرينيػة فػي االقػاليـ المضرسػة اذ مػف المعػروؼ اف ىػذه االشػكاؿ 

،وىذا يعود الػى خاػائص المنػاخ االرضية ، تظير بشكؿ واضا في ىذه االقاليـ 
الذي يمتاز بالتطرؼ الحراري ،الذي يييء كميػة مػف الفتػات الاػخري عػف طريػؽ 
التجويػػػة.ومف ثػػػـ طبيعػػػة االمطػػػار السػػػاقطة فػػػي ىػػػذه االقػػػاليـ التػػػي تمتػػػاز بكونيػػػا 
امطار فجائيا )اعاارية( تسػقط بكميػات كبيػرة وفػي فتػرة زمنيػة قاػيرة ،ممػا يػوفر 

نقػػػػؿ الفتػػػػات الاػػػػخري المختمػػػػؼ االحجػػػػاـ ، المتخمػػػػؼ عػػػػف جريػػػػاف مػػػػائي كػػػػافي ل
التجويػػة ،وكػػذلؾ لتعريػػة الاػػخور الموجػػودة ونقػػؿ ىػػذه الحمولػػة التػػي يتثاقػػؿ منيػػا 
النيػػر الموسػػمي ،وعنػػد عبػػور المنػػاطؽ الضرسػػة كالجبػػاؿ وحافػػات اليضػػاب نحػػو 
ر المناطؽ الحوضية او السػيمية ،يقػـو بالقػاء ىػذه الحمولػة بشػكؿ مفػاجت ،وبانتشػا

 شعاعي يشبو شكؿ المروحة اليدوية )االيطالية(.
أال أف ىػػػذه الحقيقػػػة ليسػػػت مطمقػػػة ،فقػػػد وجػػػد الكثيػػػر مػػػف ىػػػذه االشػػػكاؿ االرضػػػية 

والتػي  )المػراوح الغرينيػة( فػي اقػاليـ اكثػر رطوبػة وخاواػا االقػاليـ شػبو الرطبػة ،
الت تمتػػػاز بوجػػػود فتػػػرة جفػػػاؼ تنعػػػدـ فييػػػا االمطػػػار مػػػف السػػػنة ،وترتفػػػع فييػػػا معػػػد

الحػػرارة ،ويكػػوف المػػدى الحػػراري عػػالي ،وىػػذا مػػا سػػوؼ نناقشػػو مػػف خػػالؿ عػػرض 
 ظروؼ المناخ ودورىا في تشكيؿ مروحة رانية الغرينية.

 -الحرارة:-أ
يعد عنار الحرارة مف العناار المناخية الميمو ،والتي ليػا االثػر عمػى العنااػر 

نشػػاط عمميػػات التجويػػة المناخيػػة األخػػرى ،كمػػا اف لدرجػػة الحػػرارة ،دور كبيػػر فػػي 
الفيزيائيػة والكيميائيػػة خاواػػا عنػػد ارتفػػاع معػػدالتيا ،وكػػذلؾ عنػػدما يكػػوف المػػدى 

( لمعػػػدالت درجػػػػات 5الحػػػراري اليػػػومي والسػػػػنوي مرتفعػػػا ،وبػػػالنظر لمجػػػػدوؿ رقػػػـ )
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الحرارة لمحطتي السميمانية والعمادية نالحظ تباينات كبيرة في درجات الحرارة ،وقد 
( عمػػى التػػوالي وتبػػدا درجػػات الحػػرارة باالرتفػػاع 28،1،28،1)بمػػا المػػدى السػػنوي 

خالؿ فاػؿ الاػيؼ ،ابتػداء مػف شػير مػايس وحزيػراف وتمػوز واب وايمػوؿ اذ تعػد 
ىذه الشيور احر شيور السنة ،كذلؾ تمتاز ىذه الفترة مف السنة بكونيا جافػة ممػا 

مروحػػة يزيػػد مػػف عمميػػات التجويػػة الميكانيكيػػة لماػػخور الموجػػودة ضػػمف حػػوض ال
،وتييأتيا لمفاؿ المطيػر ممػا يزيػد مػف كميػات الحمولػة النيريػة لالوديػة الموسػمية 
وبالتػػالي جمػػب كميػػات كبيػػرة مػػف الرواسػػب الػػى المروحػػة الغرينيػػة .ثػػـ تبػػدا درجػػات 
الحػػرارة باالنخفػػاض فػػي بدايػػة الخريػػؼ ، ابتػػدائا مػػف شػػير تشػػريف االوؿ ،ثػػـ تاخػػذ 

ي فاؿ الشػتاء ابتػدائا مػف شػير كػانوف االوؿ درجات الحرارة باالنخفاض الشديد ف
والثػػػاني وشػػػباط ،حيػػػث تػػػنخفض درجػػػات الحػػػرارة فػػػي ىػػػذه االشػػػير الػػػى مػػػا دوف 
الاػفر المػػ ي فػػي كثيػػر مػف ايػػاـ السػػنة ،وىػػذا العامػؿ االخػػر الػػذي ينشػػط عمميػػات 
التجوية مف خالؿ تحطيـ الاػخور بواسػطة اسػافيف التجمد،وتجمػد التربػة ومػف ثػـ 

 لحرارة باالعتداؿ خالؿ اشير الربيع ) اذار،نيساف( .تاخذ درجات ا
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( معػػػدالت درجػػػات الحػػػرارة الشػػػيرية والسػػػنوية لمحطتػػػي السػػػميمانية 5جػػػدوؿ رقػػػـ )
  (8)ـ (،2333ػ  5813والعمادية لمدة )

 المجموع 5ؾ   2تشريف 5تشريف ايموؿ اب تموز حزيراف مايس نيساف اذار شباط 2ؾ المحطة
 51,8 1 52,7 23.8 71,1 15,1 12 28 25,7 51,1 53,2 1,1 1,1 السميمانية 
 51,9 1,1 55,1 58,1 21 13,7 13 21,1 2,7 57,5 8,2 1 1,5 العمادية

-5813الماػػدر:وزارة النقػػؿ والموااػػالت ،الييئػػة العامػػة لالنػػواء الجويػػة بيانػػات الحػػرارة لمفتػػرة 
2333 

 

رة ترتفػع فييػا درجػات مف خالؿ عرض الظروؼ الحرارية السابقة نجػد اف ىنػاؾ فتػ
الحػػرارة ) الاػػيؼ ( وىػػي توافػػؽ الفتػػرة الجافػػة مػػف السػػنة . ممػػا لػػو اثػػار تزيػػد مػػف 

 نشاط عمميات التجويةوتفتت الاخور..
 

 ب ػ االمطار :ػ
 تعد االمطار مف اىـ ماادر المياه التي تزود حوض وادي ساروا بالمياه

ي ليػا دور كبيػر فػي تشػكيؿ تعد االمطار واحدة مػف العنااػر المناخيػة الميمػة التػ
المظػػػاىر الجيومورفولوجيػػػة ، مػػػف خػػػالؿ االشػػػكاؿ االرضػػػية ، كمػػػا انيػػػا الماػػػدر 
االساسػػػػي لمجريػػػػاف السػػػػطحي ، وامػػػػداد المكػػػػامف الجوفيػػػػة بالميػػػػاه . وبػػػػالنظر الػػػػى 

( لمعػػػدالت المطػػػر نالحػػػظ اف المنطقػػػة ، تسػػػتمـ كميػػػة كبيػػػرة مػػػف 2الجػػػدوؿ رقػػػـ )
(  551،1و511نوي لمحطتػػي السػميمانية والعماديػػة)الميػاه حيػث بمػػا المجمػوع السػ

عمػػػى التػػػوالي . ويعػػػد شػػػير اذار مػػػف بػػػيف اىػػػـ الشػػػيور مطػػػرا ، حيػػػث بمػػػا العػػػدؿ 
 ،شباط (.2،ؾ5،ؾ2( ومف ثـ ياتي بعده االشير)ت199,1و  159,1الشيري) 
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( اشػػػيرا جافػػػة لكػػػال المحطتػػػيف ، 5وتعػػد االشػػػير )حزيػػػراف ،تمػػػوز ،اب ،ايمػػػوؿ ،ت
لفتػػرة مػػف السػػنة فاػػؿ الاػػيؼ الػػذي يمتػػاز بأرتفػػاع درجػػات الحػػرارة، وتوافػػؽ ىػػذه ا

وفػػي ىػػذه الحالػػة تكػػوف الظػػروؼ الحراريػػة والمطريػػة متشػػابية مػػع االقػػاليـ الجافػػة 
وشبو الجافة ، حيث تركز االمطار في فاػؿ مػف السػنة ، مػع وجػود فاػؿ جػاؼ 

 (53)تنشط فيو عمميات التجوية 
 2333ػ5813ي السميمانية والعمادية لفترة )( معدالت المطر لمحطت2جدوؿ رقـ )

 ـ(
 المجموع 5ؾ 2ت 5ت ايموؿ اب تموز حزيراف مايس نيساف اذار شباط 2ؾ المحطة

 159,1 552 91,2 21,1 3,1 3,2 3 3,1 71,5 532,9 551 555,8 557,1 السميمانية 
 199,1 551,1 85,8 25,1 5,2 3 3,5 5,9 28,8 91,7 551,1 538 551,9 العمادية

-5813الماػػدر:وزارة النقػػؿ والموااػػالت ،الييئػػة العامػػة لالنػػواء الجويػػة بيانػػات المطػػر لمفتػػرة 
2333 

 

مف خالؿ ىذا العرض لظروؼ المطر ، يتبيف لنا اف منطقة الحػوض تسػتمـ كميػة 
مػػػف األمطػػػار كمػػػا فيػػػو الحػػػداث الجريػػػاف السػػػطحي ونشػػػاط عمميػػػات التعريػػػة فػػػي 

بيرة مف الرواسػب الػى منطقػة الماػب ممػا يػ دي االودية ،كما يعني نقؿ كميات ك
 الى توسيع المروحة الغرينية وتطورىا .

ولتحديػػػد كفايػػػة المطػػػر لممحطتػػػيف )السػػػميمانية والعماديػػػة( مػػػف خػػػالؿ العالقػػػة بػػػيف 
درجػػػة الحػػػرارة وكميػػػة االمطػػػار وكمػػػا ىػػػو مبػػػيف فػػػي الجػػػدوؿ التػػػالي ،وباسػػػتعماؿ 

ضػػػمف المنػػػاخ شػػػبو الرطػػػب ،حيػػػث معادلػػػة ثورنثويػػػت . وجػػػد اف لممحطتػػػيف تقػػػع 
 . (55)(71،1،71،1بمغت كفاية المطر لمممحطتيف عمى التوالي )
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مجمػػػػوع االمطػػػػار  المحطة
 السنوي/ممـ

معػػػػػػدؿ درجػػػػػػات 
 °(الحرارة )ـ

 نوع المناخ في المحطة كفاية المطر

 شبو رطب 71،1 51،8 1،9،2 السميمانية
 شبو رطب 71،1 51،9 199،1 العمادية

( وبتطبيػػؽ معادلػػة ثورنثويػػت لكفايػػة 5،2ؿ الباحػػث باالعتمػػاد عمػػى الجػػدوليف)الماػػدر:مف عمػػ
 10/9 ( R/T+122 )1.65=12∑المطر

 
مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذا العػػػػرض المػػػػوجز لظػػػػروؼ المنػػػػاخ لمنطقػػػػة الدراسػػػػة تبػػػػيف لنػػػػا اف 
الظػروؼ المناخيػة مػف حيػث الحػرارة واالمطػار ليػا دور كبيػر فػي تشػكيؿ المروحػػة 

ر الحػػػرارة فػػػي زيػػػادة معػػػدالت التجويػػػة الحراريػػػة وتييئػػػة الغرينيػػػة ،حيػػػث يتمثػػػؿ دو 
الرواسػػب لمفاػػػؿ المطيػػػر الػػػذي سػػوؼ يقػػػـو بنقػػػؿ ىػػػذا الفتػػات مػػػف الاػػػخور الػػػى 

 منطقة الماب عندما يحدث الجرياف السطحي في موسـ الفيضاف.
 -الطبغرافيا:-1

،حيث يعد عامؿ الطبغرافيػا مػف العوامػؿ االساسػية االوليػة لتشػكيؿ المػراوح الغرينيػة
اف المراوح الغرينية تتشكؿ اساسػا عنػدما تختػرؽ االودبػة المنػاطؽ الجبميػة ومػف ثػـ 
انتقاليا الى المناطؽ السيمية مع تغير مفاجأ في االنحدار ،مما يػ دي الػى انتشػار 
رواسػػػب ىػػػذه االوديػػػة فػػػي االحػػػواض السػػػيمية بشػػػكؿ شػػػعاعي مشػػػكال دالػػػة تشػػػبو 

 .(52)المروحة اليدوية 
بػػػيف بيئتػػيف احػػػدىما جبميػػػة تضػػػـ منطقػػة الحػػػوض النيػػػري واخػػػرى  اف ىػػذا التبػػػايف

سػيمية تضػـ منطقػة المروحػة ،وىنػا تسػود عمميتػيف مختمفتيف،تتمثػؿ االولػى بعمميػػة 
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التعريػػػػػة الشػػػػػديدة فػػػػػي منطقػػػػػة الحػػػػػوض )المنطقػػػػػة الجبمية(والثانيػػػػػة تتمثػػػػػؿ بعمميػػػػػة 
 ية .االرساب المفاجأ عند المنطقة السيمية وىي منطقة المروحة الغرين

اف لعامػػػؿ االرتفػػػاع فػػػي المنطقػػػة الجبميػػػة والتػػػي عػػػادة تظػػػـ منطقػػػة الحػػػوض يػػػوفر 
طاقة اظافية لالوديػة النيريػة فػي عمميػة التعريػة حيػث اف متوسػط انحػدار المجػرى 
النيػػري فػػي المنطقػػة الجبميػػة يتناسػػب طرديػػا مػػع كميػػة التاػػريؼ وكميػػة الرواسػػب 

 .(51)المحمولة
الجبميػػة يػػوفر طاقػػة جريػػاف عاليػػة تػػوفر بػػدورىا قػػوة اف شػػدة االنحػػدار فػػي المنطقػػة 

لتعرية الاخور االرضية عالية وتزداد مػع زيػادة طػوؿ قطػاع النيػر ، بسػبب القػوة 
التجميعيػػة لممياه،ممػػا يجعػػؿ حمولػػة المجػػرى النيػػري فائضػػة،وعند اجتيػػاز المنطقػػة 

اسػػب الجبميػة نحػػو االراضػي السيمية،تاػػبا طاقػة النيػػر قميمػة جػػدا عمػى حمػػؿ الرو 
الكثيرة،مما يجعميا تترسب بسرعة في المنطقػة السػيمية،مما يجعػؿ المجػرى النيػري  

بشكؿ شعاعي ،يوفر قاعدة لبناء جسـ المروحة الغرينية  (57)يتفرع الى فروع عديدة
.والشػػػكؿ المجسػػػـ التػػػالي يوضػػػا مروحػػػة انموذجيػػػة تتشػػػكؿ عنػػػد قاعػػػدة المنطقػػػة 

 الجبمية. 
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 ـ لمروحة  رينية انموذجية( شكؿ مجس5شكؿ رقـ)

 
 Charles.C.Plummer.Physical geology . P148المادر: 

اف لضػػروؼ الطبو رافيػػا لمروحػػة رانيػػة وحوضػػيا النيػػري تمثػػؿ ظػػروؼ انموذجيػػة 
لتشػػكيؿ مروحػػة  رينيػػة حيػػػث تشػػكمت المروحػػة الغرينيػػة فػػػي منطقػػة سػػيمية وىػػػي 

منطقػػػة جبميػػػة ، حيػػػث ينحػػػدر  منطقػػػة سػػػيؿ رانيػػػة ، ومجػػػرى الػػػوادي النيػػػري فػػػي
الػػػوادي مػػػف سمسػػػػمة جبػػػاؿ )مكػػػػوؾ( ضػػػمف سالسػػػػؿ حااروسػػػت،ويعبر المنطقػػػػة 

ـ( لكػؿ كيمػو 92،1الجبمية نحو سيؿ رانية وبحيره دوكاف بمعػدؿ انحػدار عػاـ بمػا)
متر،ويعد ىذا المعدؿ مرتفعا،ويزداد ىذا المعدؿ فػي الناػؼ االوؿ مػف الػوادي ثػـ 

وسػػط الحػػظ القطػػاع الطػػولي لمػػوادي )انظػػر المبحػػث ياخػػذ باالعتػػداؿ فػػي الجػػزء اال
الثاني الخاائص التضاريسية لمحوض (وقد بمغت نسػبة التظػرس لعمػـو الحػوض 

 (121ـ( اما الرقـ الجيولتري فقد بما)528( والتظاريس النسبية )92،1)
 الييدرو لوجيا:-7

المنطقة 
 الجبلية 

المروحة 
 الغرينية

مصب الوادي 
 الموسمي
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نيػػػػػة تعػػػػػد الميػػػػػاه مػػػػػف بػػػػػيف اىػػػػػـ العوامػػػػػؿ المسػػػػػ لة عػػػػػف تشػػػػػكيؿ المػػػػػراوح الغري    
(Alluvel fans خاواا الفيضانات المتكررة التي تضيؼ سنويا كميات كبيرة )

مػػف الرواسػػػب المختمفػػػة االحجػػػاـ التػػػي تزيػػػد مػػػف حجػػػـ ومسػػػاحة المروحػػػة الغرينيػػػة 
،ونظػػػػػرا الىميػػػػػة ىػػػػػذا العامػػػػػؿ فقػػػػػد خااػػػػػنا لػػػػػو مبحػػػػػث كامػػػػػؿ يتنػػػػػاوؿ دراسػػػػػة 

المروحػػػػػة عنػػػػػد )ىيدرومورفومتريػػػػػة(لحوض الػػػػػوادي )وادي سػػػػػاورا ( الػػػػػذي تتشػػػػػكؿ 
 مابو .

 
 المبحث الثاني

 التحليل الهيدرومورفومتري لحوض مروحة رانية
 مقدمة 

يعػػد الحػػوض النيػػري و خاائاػػو الييدرولوجيػػة مػػف العنااػػر األساسػػية 
في تشكيؿ وتطػور المػرواح الغرينيػة ، واف لدراسػة الحػوض النيػري الػذي بنػا جسػـ 

سػػػة المػػػراوح الغرينيػػػة وذلػػػؾ مػػػف المروحػػػة الغرينيػػػة مػػػف المطالػػػب االساسػػػية فػػػي درا
خػػػالؿ معرفػػػة الخاػػػائص الييدرولوجيػػػة  ودورىػػػا فػػػي عمميػػػات التعربػػػة واالرسػػػاب 

وسػوؼ  (51)المػذيني بػدورىما يعػداف العناػراف األساسػياف فػي بنػاء المػراوح الغرينيػة
يولى ىذا البحث اىتمامًا لما لعامؿ الييدرولوجيا مف دور أساس في  بنػاء وتطػور 

 االرضية.ىذه األشكاؿ 
يمثػػػؿ حػػػوض مروحػػػة رانيػػػة حػػػوض وادي سػػػاورا الػػػذي ينحػػػدر مػػػف سمسػػػمة جبػػػاؿ  

 ( .2كـ585)مكوؾ( والذي تبما مساحتو الحوضية )
 الخاائص المساحية : .5
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اف لعامؿ المساحة الحوضية ألي وادي نيري ، أىمية كبيرة فيذا العامؿ ي ثر في 
ي نشػػػوء العمميػػػات والػػػذي يػػػ ثر بػػػدوره فػػػ (Discharge)حجػػػـ التاػػػريؼ المػػػائي 

الجيومورفولوجيػة المتمثمػػة بالتعريػػة وحجػـ الرواسػػب المنقولػػة، والتػي تػػ ثر فػػي بنػػاء 
 الغرينية .  حالمظاىر االرسابية  كالمراو 

مف المعموـ  أف ىناؾ عالقة طردية بيف حجـ المراوح الغرينيػة ومسػاحة أحواضػيا 
حػػة المتشػػكمة فػػي المائيػػة ، حيػػث كممػػا زادت مسػػاحة الحػػوض زادت مسػػاحة المرو 

 .(51)نيايتو 
( وىي مساحة متوسػطة وقػد 2كـ585يمتد حوض وادي ساورا عمى مساحة تبما )

(فيػي تعػد 2كػـ11تشكمت في ماػب مروحػة رانيػة الغرينيػة والتػي تبمػا مسػاحتيا )
 اكبر مروحة في سيؿ رانية المروحي.

 .الخاائص اليندسية )الشكمية(:2
ألحػػػػواض النيريػػػػة ذات أىميػػػػة كبيػػػػرة فػػػػي تعػػػػد دراسػػػػة الخاػػػػائص اليندسػػػػية ل    

الدراسػػػػػػات الييدرومورفومتريػػػػػػو لتمػػػػػػؾ األحػػػػػػواض، لمػػػػػػا ليػػػػػػا مػػػػػػف أىميػػػػػػة ودالالت 
ىيدرولوجيػػػػػػػة، والتػػػػػػػي بػػػػػػػدورىا تعػػػػػػػد العناػػػػػػػر األسػػػػػػػاس فػػػػػػػي تشػػػػػػػكيؿ المظػػػػػػػاىر 

 (59)الجيومورفولوجية ونشاط عمميات التعريػة واررسػاب خاواػًا المػراوح الغرينيػة
. 

تخدمة فػػي دراسػػة الخاػػائص اليندسػػية لألحػػواض النيريػػة اف أىػػـ المقػػاييس المسػػ
 ىي:
 نسبة تماسؾ المساحة : - أ
(اف ابتعػػاد ىػػذه 5ػػػ3اف نسػػبة تماسػػؾ المسػػاحة معيػػار كمػػي تتػػراوح قيمتػػو بػػيف)   

النسػػبة مػػف الاػػفر، واقترابيػػا مػػف الواحػػد يشػػير ولػػى اف شػػكؿ الحػػوض يقتػػرب مػػف 
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 ةيف مػػػػدلوالت ىيدرولوجيػػػػالشػػػػكؿ الػػػػدائري ، والعكػػػػس ىػػػػو الاػػػػحيا ولكػػػػال الحػػػػالت
 .(58)وجيومورفولوجية ميمة

( وىػػي قيمػػة متوسػػطة 3ر11بمغػػت نسػػبة تماسػػؾ المسػػاحة لحػػوض وادي سػػاورا ) 
تشير ولى مرحمة الشباب المتقدمة وبداية مرحمة النضا وىػذا يعنػي، تعػرج خطػوط 
رة تقسيـ المياه وسيادة التعرية لتوسيع االحواض النيرية. كما يعني نقؿ كميات كبي

 مف الرواسب ولى سطا المروحة الغرينية. 
 ب. نسبة تماسؾ المحيط :

تسػتخرج ىػذه النسػبة، عػف طريػؽ مقارنػػة محػيط الحػوض بمحػيط دائػرة ليػا مسػػاحة 
 الحوض نفسيا ، وعف طريؽ استخداـ المعادلة التالية  

 
تكػػوف قيمػػة المعامػػؿ دائمػػًا أكثػػر مػػف الواحػػد الاػػحيا ، وكممػػا ابتعػػدت عػػف الواحػػد 

لاػػحيا دؿ ذلػػؾ عمػػى ابتعػػاد شػػكؿ الحػػوض مػػف الشػػكؿ الػػدائري المنػػتظـ ، وىػػذا ا
يعني ضعؼ الترابط بيف أجزاء الحوض النيري وتعػرج خطػوط تقسػيـ الميػاه فيػو ، 

 . (23)وذلؾ م شر عمى سيادة عممية التعربو التراجعية لألحواض النيرية 
(وىػػذا 5ر17را )لقػد بمغػت قيمػة معامػػؿ نسػبة تماسػؾ المحػػيط ، لحػوض وادي سػاو 

يعنػػػػػي تعػػػػػرج خطػػػػػوط تقسػػػػػيـ الميػػػػػاه وسػػػػػيادة عمميػػػػػات التعربػػػػػو التراجعيػػػػػة وتوسػػػػػع 
االحػػػػواض الثانويػػػػة ممػػػػا يضػػػػيؼ كميػػػػات كبيػػػػرة مػػػػف الرواسػػػػب التػػػػي سػػػػوؼ تنقػػػػؿ 

 مستقباًل ولى سطا مروحة رانية الغرينية .
 2 
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 .معامؿ شكؿ الحوض :1
وتتػراوح  اد شكؿ الحوض مف الشكؿ الثالثي ،ىو م شر عمى مدى اقتراب او ابتع

(اذ تشير القيـ التي تقترب مف الافر ، ولى اف الحوض يقترب مف 5ػ3قيمتو بيف)
 .(25)الشكؿ الثالثي والعكس ىو الاحيا 

(ولػػى أف شػػكؿ الحػػػوض 3ر37وتشػػير قيمػػة معامػػؿ شػػػكؿ الحػػوض والتػػي بمغػػػت )
نبػػع قاعػػدة المثمػػث ، وىػػذا ثالثػػي . واف منطقػػة الماػػب تشػػكؿ رأس المثمػػث ، والم

م شػػر ولػػى أنتظػػاـ واػػوؿ الموجػػات المائيػػة ولػػى الماػػب والمجػػرى الرئيسػػي فػػي 
 (. لحوض وادي ساورا.2أوقات متتالية .أنظر الخارطة رقـ)

 . الخاائص التضاريسية :1 
وىػػػي ذات أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي دراسػػػة االحػػػواض النيريػػػة ، اذ اف لنتائجيػػػا مػػػدلوالت 

 (22)ت الحتيػػػة لممجػػػاري المائيػػػة كػػػذلؾ تخمػػػيف حجػػػـ الرواسػػػبميمػػػة لمعرفػػػة القػػػدرا
والتػػػي ليػػػا دور كبيػػػر فػػػي بنػػػاء وتطػػػور المػػػراوح الغرينيػػػة موضػػػوع الدراسػػػة ، لػػػذلؾ 
سوؼ يولى ىذا الجانب اىتمامًا ر ـ تناولو في عوامؿ التشكيؿ في المبحث االوؿ 

ومورفولوجيػػػة . كػػذلؾ اف ليػػذه الدراسػػػة دور كبيػػر فػػي معرفػػػة وتقػػدير المرحمػػة الجي
 التي يمد بيا الحوض النيري. وتشمؿ ىذه الخاائص عمى 

 أػ درجة التضرس.
 ب ػ المقطع الطولي.    
 ج ػ قيمة الوعورة .   
 د ػ الرقـ الجيومتري .   
 زػ المعامؿ اليبسومتري.   
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 أػ درجة التضرس : 
ومػا اف لدرجة التضرس مدلوالت ميمة ، في فيػـ الوضػع الطبػو رافي  لمحػوض ، 

لػػػػو مػػػػف تثػػػػار فػػػػي تشػػػػكيؿ المظػػػػاىر الجيومورفولوجيػػػػة فضػػػػاًل عػػػػف تخمػػػػيف حجػػػػـ 
حجاميا.  ( 21)الرواسب المنقولة وا 

حجاـ الرواسب مع زيادة درجػة التضػرس ، وىػذا مػا يػ دي ولػى  حيث تزداد كمية وا 
تشكيؿ مظػاىر جيومورفولوجيػة  تعرويػة وارسػابية  ضػمف  الحػوض او بعيػدًا عنػو 

راوح الغرينية التي تعتمد في بنائيا بشكؿ أساسػي عمػى زيػادة عند المابات ، كالم
كمية الرواسب المتقولة مػف أراضػي أحػواض ألتغذيػو المائيػة، وارسػابيا فػي منػاطؽ 

 . (27)المابات ، والتي تتأثر بدورىا بدرجة التضرس 
( وىػي درجػػو مرتفعػػة جػػدًا، وذلػػؾ 92ر 1بمغػت درجػػة التضػػرس لعمػػـو الحػػوض ) 

لتكتوني  حيث يقع الحوض في منطقة جبمية مرتفعة،وىػذا مايجعػؿ يعود لمعامؿ  ا
كميػػػة الرواسػػػب المحمولػػػة عاليػػػة ، ويعػػػد ىػػػذا بػػػدوره عامػػػؿ ميػػػـ فػػػي بنػػػاء وتطػػػور 
مروحػػػػة رانيػػػػة الغرينيػػػػة موضػػػػوع الدراسػػػػة ، بػػػػؿ يعػػػػد التضػػػػرس مػػػػف أىػػػػـ العوامػػػػؿ 

ػ كويػة ػ  األساسية التي ادت ولى بناء المروحة . نظرًا لوجػود سمسػمة جبػاؿ )مكػوؾ
 ( التي ينحدر منيا الحوض النيري .تحااروس

 

 ب ػػ المقطع الطولي:
يمثػؿ المقطػع الطػولي القػوس الػذي يحػدد انحػدار المجػرى الرئيسػي و امتػداده بدقػػة 

 مف منبعو ولى مابو
 تستخرج نسبة درجة التضرس باستخداـ المعادلة التالية:



 
 
 
 

 
 

 

571 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
 0202   الثالث ددــالع

 
 

 
مقطػع الطػولي لمػوادي، يتبػيف أف ( الػذي يمثػؿ ال2مف خالؿ مالحظػة الشػكؿ رقػـ)

أكثر مف ناؼ طوؿ القطاع ينحدر انحدارًا شديدًا ، ويأخػذ القطػاع شػكاًل مقعػرًا، 
مشيرًا ولى المرحمة المتأخرة في ىذه المنطقة ، وذلػؾ يعػود النحػداره مػف مرتفعػات 

 عاليو وىي سمسمة مكوؾ واتجاىو نحو منخفض دوكاف. 
يشير شػكؿ المقطػع الطػولي ولػى أف أجػزاء كبيػرة مػف الحػوض ال تػزاؿ فػي مرحمػة 
الشػػباب ، وىػػذا يعنػػي نشػػاط عمميػػات التعريػػة وحركػػة المػػواد التػػي تضػػيؼ بػػدورىا 
كميػػػات كبيػػػرة مػػػف الرواسػػػب ولػػػى مجػػػاري األوديػػػة التػػػي سػػػوؼ تنقميػػػا ولػػػى سػػػطا 

 المروحة الغرينية.
 (2شكؿ رقـ )

 
 وراالمقطع الطولي لوادي سا
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 جػ ػػ قيمة الوعورة:
( كمػا ىػو 51ر13تسير قيمػة الوعػورة المرتفعػة لحػوض وادي سػاورا والبالغػة )

مبػػػػيف فػػػػي الجػػػػدوؿ أدنػػػػاه لمخاػػػػائص التضاريسػػػػية لمحػػػػوض عمػػػػى أف أكثػػػػر 
المجاري لموادي الزالت في مرحمة مبكرة مف الدورة الجيومورفولوجية خاواًا 

رة عمػػػى التعريػػػػة ونقػػػؿ الرواسػػػػب الػػػػى المراتػػػب العميػػػػا ، فيػػػي الزالػػػػت ليػػػا القػػػػد
ماػػػباتيا ،وىػػػذا لػػػو دور أساسػػػي فػػػي بنػػػاء األشػػػكاؿ األرضػػػية االرسػػػابية عنػػػد 

 المابات، خاواًا المراوح الغرينية والدلتاوات .
 

 ( الخاائص التضاريسية لحوض وادي ساورا5جدوؿ رقـ)
 درجة التضرس

 ـ /كـ
التضاريس 
 النسبية

المعامؿ  قيمة الوعورة
 ي %اليبسومتر 

 الرقـ الجيومتري

 121 15 51ر11 528 92ر1
 المادر :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى تحميؿ الخرائط الطوبو رافية لمنطقة الدراسة

 5811(سنة 18/113،  93/173،  173/ 19رقـ )  23ر333أ : 
 (.533ر333: 5وخارطة كويسنجؽ ) 
 د. الرقـ الجيومتري:

لمجػػػػاري المائيػػػػة، وتشػػػػير قيمػػػػة ىػػػػو م شػػػػر عمػػػػى مػػػػدى تضػػػػرس ، وانحػػػػدار ا
الوعػػػػورة المرتفعػػػػة الػػػػى نشػػػػاط عمميػػػػات التعريػػػػة فػػػػي الحػػػػوض ونقػػػػؿ المفتتػػػػات 

(21)الاػػػخرية 
( وىػػػو رقػػػـ مرتفػػػع جػػػدًا نظػػػرًا 121لقػػػد بمغػػػت قيمػػػة ىػػػذا الػػػرقـ ) 

 النحدار الحوض مف سمسمة جبمية مرتفعة.
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 ز. المعامؿ والمنحنى اليبسو متري :
ومتري مػف المعػػايير التضاريسػية الميمػػة وىػو معيػػار يعػد المعامػػؿ والمنحنػى اليبسػػ

 .(21)عددي يحدد المرحمة الجيومورفولوجية التي يمد بيا الحوض كميًا أو جزئيًا 
% أي أف ماأزيػػػؿ مػػػف 15بمغػػت قيمػػػة المعامػػػؿ اليبسػػػومتري لحػػوض وادي سػػػاورا 

(% مػف كتمػة الحػوض مػف التضػاريس 15% واف ىنػاؾ )78الكتمة الاخرية ىػو 
عمميػػػات التعريػػػة، اف قيمػػػة المعامػػػؿ وشػػػكؿ المنحنػػػى اليبسػػػومتري أنظػػػر ،تنتظػػػر 

(التػػالي. تشػػير ولػػى أف الحػػوض يمػػر بمرحمػػة النضػػا المبكػػرة واف  1الشػػكؿ رقػػـ) 
أجػػزاءه العميػػا الزالػػت فػػي مرحمػػة مبكػػرة مػػف الػػدورة الجيػػو مورفولوجيػػة ،وىػػذا دليػػؿ 

اف ىذه المرحمػة تشػير عمى فاعمية عمميات التعرية واالرساب عمى حد سواء، كما 
ولػػى وجػػود مظػػاىر أرضػػية ارسػػابية واضػػحة كالمروحػػة الغرينيػػة التػػي تتشػػكؿ فػػي 

( التي تبيف حجـ المروحة بالنسبة لمحوض  1ماب الوادي  أنظر الخارطة رقـ) 
 النيري لوادي ساورا.
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 . خاائص شبكة الارؼ:7
 أ : المراتب النيرية:

لروافػػد النيريػػة، التػػي تشػػكؿ شػػبكة الاػػرؼ ألي ىػػو الترتيػػب الرقمػػي لمجموعػػة ا  
وفػػػؽ طريقػػػة سػػػتريمر تػػػـ تاػػػنيؼ شػػػبكة الاػػػرؼ النيػػػري لػػػوادي  (21)وادي نيػػػري 

ساورا الى مراتبيا ، ووجد أف الػوادي يتشػكؿ مػف أربعػة مراتػب ، الحػظ جػدوؿ رقػـ 
(. مف خالؿ مالحظة عدد المراتب لوادي ساورا يالحظ أف الوادي يمر بمرحمػة 7)

ف الػػػدورة الجيومورفولوجيػػػة ،واف لعامػػػؿ التضػػػرس الشػػػديد جعػػػؿ المراتػػػب مبكػػػرة مػػػ
 العميا تكوف أكثر استطالة .

 

 ( خاائص شبكة الارؼ لوادي ساورا.7جدوؿ رقـ )
 (7المرتبة) (1المرتبة) (2المرتبة) (5المرتبة)

مجموع 
أعداد 
 مراوحو

 مجموع
أطواؿ 
المراوح/ 

 كـ

نسبة 
 التشعب

مجموع 
أعداد 
 مراوحو

 عمجمو 
أطواؿ 
المراوح/ 

 كـ

نسبة 
 التشعب

مجموع 
أعداد 
 مراوحو

 مجموع
أطواؿ 
المراوح/ 

 كـ

نسبة 
 التشعب

مجموع 
أعداد 
 مراوحو

 مجموع
أطواؿ 
المراوح/ 

 كـ

 نسبة
 التشعب

 5 25 5 1 51 1 2ر2 18 11 1ر1 519 521

 الماػػػػػػػػػػػػدر:مف عمػػػػػػػػػػػػؿ الباحػػػػػػػػػػػػث باالعتمػػػػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػػػى الخػػػػػػػػػػػػرائط الطوبو رافيػػػػػػػػػػػػة 
 ( لمنطقة الدراسة.533ر333: 5( و) 23ر333: 5)

 
 ب. نسبة التشعب :

تعػػد نسػػبة التشػػعب مػػف الخاػػائص الميمػػة لشػػبكة الاػػرؼ، كونيػػا أحػػد العوامػػؿ 
المتحكمة بمعدؿ التاريؼ المائي لألنيار،فكمما قمت نسبة التشعب ارتفعت داللػة 
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خطر الفيضاف ،وذلؾ بسبب سرعة واوؿ الموجات المائية الى الماب وبالتالي 
. وجمب كميات كبيػرة مػف الرواسػب (29)يضاف في منطقة ماب الوادي حدوث الف

 المختمفة األحجاـ ولى المروحة الغرينية المتشكمة في نياية ماب وادي ساورا.
، 1ر1لقػػد تباينػػت نسػػبة التشػػعب لػػوادي سػػاورا فقػػد بمغػػت لممرتبػػة األولػػى والثانيػػة)

( . اف ىذه القيـ فػي 7ـ)( لممرتبة الثالثة الحظ الجدوؿ رق1( عمى التوالي و)2ر2
المرتبة األولى والثالثة تشير الى ارتفػاع موجػات الفيضػاف أمػا الثالثػة فيػي مرتفعػة 

 مما يشير الى تأخر واوؿ الموجات المائية الييا مف الروافد.
 جػ . كثافة شبكة الارؼ:

 الكثافة الطولية:  .5
فػػي عمػػـو يقاػػد بيػػا مجمػػوع أطػػواؿ األوديػػة ولػػى مسػػاحة أحواضػػيا ، وقػػد بمغػػت 

وىي منخفضة وىذا يعود الى المرحمػة المبكػرة  لمػوادي  2كـ(لكؿ كـ5ر1الحوض)
 وشدة تضرس الحوض.

 الكثافة العددية: .2
نعنػػػي بيػػػا مجمػػػوع أعػػػداد االوديػػػة الػػػى مسػػػاحة أحواضػػػيا، وقػػػد بمغػػػت فػػػي عمػػػـو 

 وادي( لمكيمومتر المربع الواحد، وىي كثافة عددية منخفضة3ر91الحوض)
 
 
 
 

 ثالمبحث الثال
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 الخاائص الجيومورفولوجية لممروحة
اف دراسة الخاائص الجيومورفولوجية لممراوح الغرينية تتطمب دراسة وبيػاف البيئػة 

 التضاريسية المتعمقة بنشأة المراوح ، واالشكاؿ االرضيةالمرتبطة بيا.
لذلؾ تتعدى دراسة جسـ المروحة الغرينية الػى دراسػة االحػواض لالوديػة التػي ىػي 

تشكيميا. كذلؾ دراسة االشكاؿ االرضية الثانوية المتشػكمة فػوؽ سػطا  االساس في
المروحػػة الغرينيػػة ، لػػذلؾ البػػد مػػف االخػػذ باالعتبػػار، عػػدـ االقتاػػار فػػي الدراسػػة 

 عمى مساحة المروحة فقط والتي ىي تمثؿ منطقة الدراسة.
 الشكؿ العاـ لممروحة الغرينية: .5

سػػػاحة دائػػػرة وىػػػذا يعػػػود الػػػى المرحمػػػة تأخػػػذ المروحػػػة شػػػكاًل ثالثيػػػًا ،ويمثػػػؿ ثمػػػث م
الجيومورفولوجيػػػة المبكػػػرة لممروحػػػة، حيػػػث تأخػػػذ المػػػراوح الغرينيػػػة شػػػكال يمثػػػؿ 
ناػػؼ دائػػرة، اذا كانػػت تمػػر فػػي مرحمػػة متقدمػػة مػػف الػػدورة الجيومورفولوجيػػة، 
كمػػا أف انحػػدار سػػطا المروحػػة يتناسػػب عكسػػػيا مػػع طػػوؿ ناػػؼ قطػػر ىػػػذه 

 .(28)الدائرة 
رانيػػػة، بشػػكؿ ثالثػػػي يبػػدأ مػػػف ماػػب وادي سػػػاورا المنحػػدر مػػػف تمتػػد مروحػػة     

جبػػػاؿ )مكػػػوؾ( لتأخػػػذ باالنتشػػػار الشػػػعاعي باتجػػػاه بحيػػػرة دوكػػػاف )المػػػنخفض 
كػػػػػػـ( ومعػػػػػػدؿ انحػػػػػػدار عامػػػػػػؿ 55القػػػػػػديـ(بطوؿ ناػػػػػػؼ قطػػػػػػر دائػػػػػػرة يسػػػػػػاوي)

 . (13) (3ر17ـ( ودرجة انحدار )551ـ:5المروحة)
ة عمومػػػًا بػػالتقطع بواسػػػطة وىػػذا يعنػػػي أنيػػا مسػػػطحة ، ويمتػػاز سػػػطا المروحػػ

المجػػػاري الشػػػعاعية المتظفػػػرة ،يمكػػػف أف نميػػػز االشػػػكاؿ االرضػػػية التاليػػػة فػػػي 
 منطقة الدراسة، أنظر الخارطة الجيومورفولوجية.
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 ويمكف أف نقسـ المروحة الغرينية الى ثالثة أقساـ:

 Top Of Alluvial Fanقمة المروحة  . أ
  Mid Of Alluvial Fanوسط المروحة   . ب

  Foot Of Alluvial Fanػ . قدـ المروحة)سيؿ الرقاؽ(ج

 ( 4خريطة ) 
 جيمورفولوجية مروحة رانية
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 :Top Of Alluvial Fanقمة المروحة  . أ
تمتػػػاز قمػػػة المروحػػػة الغرينيػػػة بكونيػػػا أكثػػػر أجػػػزاء المروحػػػة انحػػػدارًا، وتمتػػػاز  

الرواسب في ىذه المنطقة بخشونتيا كونيا االكبر حجمًا ، والتػي تترسػب أواًل، 
 . (15)عند بداية ماب الوادي النيري

تمتػػػػػاز قمػػػػػة مروحػػػػػة رانيػػػػػة بوعورتيػػػػػا وتقطعيػػػػػا بالمجػػػػػاري المتطفػػػػػرة والجػػػػػزر 
الحاػػػػػػوية، والرواسػػػػػػب الخشػػػػػػنة مػػػػػػف الجالميػػػػػػد الكبيػػػػػػرة التػػػػػػي يزيػػػػػػد حجميػػػػػػا 

سػػـ( ولكػػؿ ىػػذه االسػػباب تعتبػػر قمػػة 21سػػـ( وياػػؿ الػػى أكثػػر مػػف)53عػػف)
 المروحة أقؿ أجزاء المروحة االحية لالستيطاف البشري.

 : Mid Of Alluvial Fanب .وسط المروحة 
تعػػػد منطقػػػة وسػػػط المروحػػػة الغرينيػػػة مػػػف أىػػػـ االجػػػزاء فػػػي المػػػراوح الغرينيػػػة 
وأكثرىا االحية لالستيطاف والنشاط الزراعػي، حيػث تعػد أقػؿ أجػزاء المروحػة 
تعرضػػػا لمفيضػػػانات بسػػػبب ارتفػػػاع أجػػػزاء مػػػف وسػػػط المروحػػػة بسػػػبب تحػػػدب 

 المروحة في ىذا الجزء . 
بػػة والاػػرؼ الجيػػد، وىػػذا يتمثػػؿ بشػػكؿ واضػػا حيػػث كػػذلؾ لجػػودة نسػػجة التر 

يشػػػغؿ الجػػػزء االوسػػػط الغربػػػي مػػػف المروحػػػة لالسػػػتعماؿ السػػػكني حيػػػث تنمػػػو 
مدينػػػة وقػػػرى بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي ىػػػذا الجػػػزء. الحػػػظ الخارطػػػة الجيومورفولوجيػػػة 

 والاورة الفضائية لمنطقة الدراسة.
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 : Foot Of Alluvial Fanجػ . قدـ المروحة)سيؿ الرقاؽ(
متاز أقداـ المراوح الغرينية بانبساطيا التاـ ، ونعومة الرواسب فييا، بحيث تغمػب ت

كمػا أنيػا أكثػر أجػزاء المروحػة  (Loam And Clay)الرواسػب الغرينيػة والطينيػة
 . (12)تعرضا لخطرا لمفيضاف كونيا أخفض أجزاء المروحة الغرينية

ية ، وتمتػد قػدمات المروحػة وتبرز فييا مشاكؿ التربة كارتفاع منسوب المياه الجوف
مف خػط سػاحؿ بحيػرة دوكػاف باتجػاه وسػطيا ، ويبػدو أف البحيػرة قػد  مػرت أجػزاء 
واسعة مف ىذا الجزء ، بعد انشاء سد وبحيرة دوكاف ، مما جعؿ المروجة الغرينية 
تتطػػور بشػػكؿ دلتػػا تتقػػدـ باتجػػاه بحيػػرة دوكػػاف ، وأيضػػا ممػػا أدى الػػى رفػػع مسػػتوى 

 حوض النيري مما جعؿ سطا المروحة مستويًا قميؿ االنحدار.القاعدة المحمي لم
 (:Bedimentالبيدمنت)  .2
يمثؿ البيدمنت النطاؽ المستوي مف الاخور االامية ، الذي يمتد عند قاعدة     

في االتسػاع، وعػادة مػا  (11)الجباؿ بمسافة تتراوح مف كيمومتر الى عدة كيمومترات 
ي النيريػة وتنحػدر البيػدمنت  باتجػاه االحػواض يتقطع ىذا النطاؽ التعروي بالمجػار 

 المجاورة.
تتمثػػػػػػػػػػؿ البيػػػػػػػػػػدمنت بوضػػػػػػػػػػوح فػػػػػػػػػػي منطقػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة) الحػػػػػػػػػػظ الخارطػػػػػػػػػػة      

الجيومورفولوجيػػة( حيػػث تمثػػؿ نطػػاؽ مػػف سػػفوح الجبػػاؿ الػػذي تنحػػدر منػػو االوديػػة 
( ويمتػػػد 22ػػػػ9وتتػػػراوح درجػػػة انحػػػدار سػػػطوح البيػػػدمنت فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة بػػػيف )

( باتجاه المروحة الغرينية وعمـو السيؿ المروحي لمنطقة رانيػة وتسػود كـ1لمسافة)
عمميات التعرية وزحؼ الاخور فوؽ أسطا البيدمنت مما يجعؿ ىذا السطا قميؿ 

 الكثافة لمغطاء النباتي.
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ومػػػف ثػػػـ ينػػػدما ىػػػذا النطػػػاؽ بالنطػػػاؽ االرسػػػابي البيػػػدمونت والػػػذي يمثػػػؿ قمػػػـ     
 المراوح الغرينية.

 حة:خانؽ المرو  .1
يمثػػػؿ خػػػانؽ المروحػػػة الغرينيػػػة الػػػوادي الضػػػيؽ، الػػػذي يمتػػػاز بشػػػدة انحػػػدار        

جوانبو عندما يعبر المنطقة الجبمية ، باتجاه مناطؽ االحواض الترسػيبية وىػو جػزء 
مػػف نطػػػاؽ البيػػػدمنت ، يمتػػاز خػػػانؽ مروحػػػة رانيػػػة بشػػدة انحػػػدار جوانبػػػو وبمقطعػػػة 

جوانػػب ىػػذا الخػػانؽ الػػى أكثػػر مػػف  كػػـ( حيػػث ترتفػػع1العرضػػي الػػذي ال يتجػػاوز )
ـ( عف قاع المجرى ، وعند قاع ذلؾ الخػانؽ تبػدأ المجػاري المائيػة بػالتظفر، 133)

وتكويف الجزر الحاوية، وتمتاز رواسػب قيعػاف ذلػؾ الخػانؽ بكونيػا خشػنة مكونػة 
مػػػػػػػػػف الجالميػػػػػػػػػد والقطػػػػػػػػػع الضػػػػػػػػػخرية الكبيػػػػػػػػػرة ، حيػػػػػػػػػث تتجػػػػػػػػػاوز حجػػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػػض 

كغػـ( الحػظ الشػكؿ الػذي 51بما وزنيا أكثػر مػف )سـ( في حجميا. وي21الجالميد)
 يبيف حجـ المروحة والبيدمنت والخانؽ.
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 ( يمثؿ المروحة والبيدمنت والخانؽ 7شكؿ رقـ) 

 
( لمنطقػػة 533ر333: 5الماػػدر: مػػف عمػػؿ الباحػػث واالعتمػػاد عمػػى الخػػرائط الطوبو رافيػػة ) 

 الدراسة.
 (:(Braided Streamesالمجاري المتظفرة: .7

جػػاري المتظفػػرة مػػف أبػػرز المظػػاىر الجيومورفولوجيػػة فػػوؽ أسػػطا المػػراوح تعػػد الم
 .(17)الغرينية،بؿ تعد مف المظاىر الجيومورفولوجية المرتبطة بيا ارتباطا وثيقا
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تتكوف ىذه المظاىر عندما تػزداد أحجػاـ الرواسػب النيريػة خاواػا مػف الحاػى 
ولػػى فػػروع عديػػدة مكونتػػا  والرمػػؿ والجالميػػد، حيػػث تبػػدأالمجاري النيريػػة باالنقسػػاـ

جزرا حاوية وسطية ، تعتبر المجاري المتظفرة واحػدة مػف أسػباب تطػور وتعػديؿ 
سطا المراوح الغرينية ، حيث يسػاعد انقسػاـ ىػذه المجػاري عمػى اضػافة الرواسػب 
المختمفة األحجاـ ولػى سػطا المروحػة الغرينيػة. ولكػف فػي نفػس الوقػت تعتبػر احػد 

، حيػػث تمتػػاز ىػػذه المجػػاري بسػػرعة انتقاليػػا وعػػدـ  المشػػاكؿ عنػػد تخطػػيط المػػدف
اسػػتقرارىا وتبػػدو المجػػاري المنظفػػرة بشػػكؿ واضػػا فػػي جسػػـ مروحػػة رانيػػة ،الحػػظ 

 الاورة الفضائية .
 الفرش الحاوية )السرير(: .1

وىي عبارة عف فرش مف الحاى والجالميد الكبيرة التي تنتشر بشكؿ واضا عند 
شػػػػر ىػػػػذه الفرش)السػػػػرير( عمػػػػى طػػػػوؿ ىػػػػذه قيعػػػاف المجػػػػاري المتظفػػػػرة ، حيػػػػث تنت

سػػػػـ( والحاػػػػى 21سػػػػـ ػػػػػػ53المجػػػػاري، وتتبػػػػايف أحجاميػػػػا بػػػػيف الجالميػػػػد الكبيػػػػرة )
 الخشف، ويمكف استغالؿ ىذه الفرش في ونتاج مادة الحاى والجممود.

 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع
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 مجاالت استخدام المروحة الغرينية
ية الميمة في المنطقة الشػمالية مػف تعد المراوح الغرينية مف األشكاؿ األرض      

العراؽ ، وذلؾ يعود ولى الخاائص الجيومورفولوجيػة ليػذا الشػكؿ األرضػي حيػث 
تعػػد مػػف منػػاطؽ السػػيوؿ ، والتػػي تعػػد مػػف أحسػػف األقػػاليـ األرضػػية فػػي المنطقػػة 

حيػػث يمكػػف لمنشػػاط البشػػري مػػف االسػػتفادة مػػف ىػػذه السػػيوؿ  المضرسػػة ،الجبميػػة  
س ، التي ىي سػمة بػارزة لممنطقػة الشػمالية مػف العػراؽ حيػث دوف تعقيدات التضر 

تنػدر التربػة الفيضػية الخاػػبة ، وسػيولة وجػراء العمميػػات الزراعيػة المختمفػة عمييػػا 
سواء كانت تييئة األرض او عمميػات الػري السػيحي وكػذلؾ تنظػيـ الػري الػديمي ) 

 المطري ( بشكؿ جيد بسبب خاائص التربة واستواء السطا . 
                 كػػذلؾ تعتبػػػر المػػػراوح الغرينيػػػة مػػػف ارشػػػكاؿ األرضػػػية الميمػػػة كونيػػػا تشػػػكؿ                                                                   

مكػػػػػػامف جيػػػػػػدة لمميػػػػػػاه الجوفيػػػػػػة ، فػػػػػػي حػػػػػػاؿ اسػػػػػػتغالليا فػػػػػػي عمميػػػػػػات الػػػػػػري او            
ف انشػػػػاء مشػػػػاريع الػػػػري فػػػػوؽ ىػػػػذه االسػػػػتخداـ البشػػػػري فػػػػي المواسػػػػـ الجافػػػػة،ويمك

 األشكاؿ األرضية .
كمػػػا أف لممػػػراوح الغرينيػػػة أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي اسػػػتغالؿ رواسػػػبيا كمػػػواد لمبنػػػاء       

خاواػػػًا )الرمػػػؿ والحاػػػى والجالميد(وكػػػذلؾ اسػػػتغالؿ قػػػدمات المػػػراوح الغرينيػػػة 
كونيػػا مػػادة اػػالحة لاػػناعة الطػػابوؽ وىػػذا الجانػػب يالحػػظ فػػي منطقػػة الدراسػػة 

يػػث توجػػد معامػػؿ ونتػػاج الحاػػى والرمػػؿ والجالميػػد . حيػػث تعػػد ىػػذه المػػواد مػػف ح
 مستمزمات التنمية الميمة في المنطقة الشمالية.

وف ىػػذه الخاػػائص جعمػػت مػػف المػػراوح الغرينيػػة منػػاطؽ ميمػػة لألسػػتيطاف       
البشػػري فػػي المنطقػػة الشػػمالية مػػف العػػراؽ، حيػػث توجػػد العديػػد مػػف القػػرى تسػػتوطف 
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كؿ األرضػػي لتمػػارس أنشػػطتيا عمييػػا ، باالضػػافة الػػى  تطػػور االسػػتيطاف ىػػذا الشػػ
الحضػػػري ونشػػػوء المػػػدف فوقيػػػا. وقػػػد شػػػيدت الفتػػػرة األخيػػػرة اسػػػتحداث الكثيػػػر مػػػف 

 األحياء السكنية في المنطقة.
كما اف لموقع منطقة مروحة رانية المتميز جعؿ ليذه المنطقة قيمة وضػافية كونيػا 

ويمكف استغالؿ سواحؿ البحيرة الشمالية الغربية المطمة تقع جوار بحيرة دوكاف ،  
عمى نياية المروحة في ونشػاء المجمعػات السػياحية خاواػًا أف ىػذا الموقػع يعػد 
مػػػػف أجمػػػػؿ األقػػػػاليـ فػػػػي منطقػػػػة رانيػػػػة ، حيػػػػث وجػػػػود البحيػػػػرة والسالسػػػػؿ الجبميػػػػة 

فػػي المحيطػػة بالمنطقػػة ممػػا يجعػػؿ عامػػؿ تنػػوع التضػػاريس، مػػف األمػػور االيجابيػػة 
اناعة السياحة . ومما يمي أىـ مجاالت االستخدامات األرضية في مروحة رانية 

. 
 المجاالت الزراعية: .5

كمػػػا اسػػػمفنا تعػػػد المػػػراوح الغرينيػػػة مػػػف األشػػػكاؿ الجيومورفولوجيػػػة الميمػػػة فػػػي              
المجاالت الزراعيػة ، خاواػًا فػي األقػاليـ الجبميػة التػي تعػد السػيوؿ الجبميػة مػف 

المنػػاطؽ المالئمػػة لمزراعػػة بسػػبب سػػيولة وجػػراء العمميػػات الزراعيػػة فوقيػػا، أحسػػف 
 لقمة تضرسيا ويمكف عرض أىـ ىذه األنشطة الزراعية مف المنطقة كما يأتي :

 زراعة الحبوب: . أ
تعػػػد زراعػػػة الحبػػػوب مػػػف األنشػػػػطة الزراعيػػػة الميمػػػة فػػػوؽ المروحػػػة الغرينيػػػػة 

 ساحة المروحة ،%(مف م15ر7(أي ما نسبة )2كـ11بمساحة بمغت )
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%( وتعتمد زراعػة الحبػوب 11%مف المساحة المزروعة والشعير )11احتؿ القما 
في المنطقة عمى األمطار حيث توفر الفيضػانات الغطائيػة لسػطا المروحػة عمميػة 

 ري ممتازة لممحاايؿ.
 البقوليات: . ب

 تحتؿ زراعة الباقالء المرتبة األولى ومف ثـ يأتي بعدىا الحمص والفااولياء.
 ج. الفستؽ:

تعد أراضػي المػراوح الغرينيػة ، مػف أجػود األراضػي رنتػاج ىػذا المحاػوؿ ، كونيػا 
أراضي جيدة البزؿ  بسبب نسجة التربػة الخشػنة ، ويػزرع الفسػتؽ بكثػرة فػي منطقػة 

 جاوقرنو، بالقرب مف سواحؿ البحيرة.
 د. المحاايؿ الايفية:

يخ والموبيػا والباميػا والطماطػو . الخضراوات : وتشمؿ زراعة الخيػار والرقػي والبطػ5
والباذنجاف ، وبعض المحاايؿ االخرى عمى نطػاؽ ضػيؽ. تػزرع ىػذه المحااػيؿ 
اعتمادا عمػى رطوبػة التربػة، لممػراوح الغرينيػة ، حيػث يػتـ بػذر األراضػي فػي فاػؿ 
الربيع ثـ تترؾ لتنمو طبيعيًا دوف عمميات ري اعتمادًا عمػى الرطوبػة الموجػودة فػي 

 عمؿ جذور ىذه النباتات بامتااايا وتغذية النبات.التربة.حيث ت
 . السمسـ :2

يػػػزرع السمسػػػـ معتمػػػدًا ايضػػػًا عمػػػى رطوبػػػة التربػػػة، يعتبػػػر السمسػػػـ مػػػف المحااػػػيؿ 
 الميمة اعتاد الفالحوف عمى زراعتيا في فاؿ الايؼ.

                        
 ز. البستنة والغابات :
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ة خاواا عند األجػزاء العميػا مػف المروحػة تزرع في منطقة الدراسة أشجار الفاكي
، حيػػث يػػزرع العنػػب والتػػيف عمػػى وجػػو الخاػػوص ثػػـ االيجػػاص ، وبعػػض أشػػجار 

 الجوز . 
كػذلؾ تػزرع أشػػجار الغابػات خاواػا الغابػػات الاػنوبرية حيػث تػػزرع عمػى سػػفوح 
المنحدرات وعند االجزاء العميػا لمسػيوؿ المروحيػة ، ) منطقػة البيػدمونت ( كمػا ىػو 

 لغابات رانية الانوبرية . الحاؿ
 . المجاالت السياحية 2

تعػػد منطقػػػة بحيػػػرة دوكػػػاف مػػػف األقػػػاليـ السػػياحية الميمػػػة التػػػي يرتادىػػػا الػػػزوار مػػػف 
مختمػػػػؼ محافظػػػػات القطػػػػر ، بارضػػػػافة ولػػػػى مكػػػػاف المنطقػػػػة الشػػػػمالية لالسػػػػتجماـ 

طقػػة والتمتػػع بمنػػاظر الطبيعػػة الخالبػػة حيػػث تنػػوع التضػػاريس ، لػػذلؾ تعػػد ىػػذه المن
مف المواقع الميمة التي  يمكف  تطوير المجاؿ السياحي فييا ، وال أف واقع الحػاؿ 
ىو وىماؿ سواحؿ البحيرة وعدـ ونشػاء المرافػؽ السػياحية فييػا ويمكػف فػي المسػتقبؿ  

 تطوير ىذه المرافؽ كي يتـ استخداميا بشكؿ جيد.            
 ػ مجاالت االستيطاف :1

احػدة مػف األشػكاؿ األرضػية الميمػة التػي تعػد ماػدر جػذب تعد المراوح الغرينيػة و 
فػػػػي المنػػػػاطؽ الشػػػػمالية الجبميػػػػة الػػػػوعرة وكمػػػػا ىػػػػو الحػػػػاؿ لمروحػػػػة رانيػػػػة ، حيػػػػث 
تسػػتوطف ىػػذا الشػػكؿ األرضػػي العديػػد مػػف القػػرى مسػػتغمة انبسػػاط سػػطا المروحػػة 

وكرجػػػاف  لمقيػػػاـ بالعمميػػػات الزراعيػػػة ومػػػف اأىػػػـ ىػػػذه القػػػرى )جوليػػػاوه و اسػػػتربالف،
 وكاني ماراف (.
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كذلؾ تستوطف ارض المروحة عدة مستوطنات حضرية متطػورة فػي الفتػرة األخيػرة 
منيػػا منطقػػة جاوقرنػػو التػػي كانػػت عبػػارة عػػف قريػػة ، فااػػبحت ا ف ناحيػػة تابعػػة 

 لقضاء رانية وقد استحدثت أحياء سكنية فييا.
مروحػػة ومػػف المالحػػظ أف المسػػتوطنات الحضػػرية تسػػتغؿ المنػػاطؽ المرتفعػػة مػػف ال

في الجيػة الوسػطى الغربيػة ، كونيػا أكثػر المنػاطؽ ارتفاعػًا فػي المروحػة ، وكػذلؾ 
االبتعاد عف مجاري األودية الكبيرة التي تمتاز بكثرة انتقاليا أثنػاء موسػـ الفيضػاف 

 ، لذلؾ تبقى ىذه المجاري مفتوحة بعيدة عف المدف .
ثنػػاء كثػػرة  التسػػاقط، وكثيػػرًا مػػف المسػػتوطنات الحضػػرية تتعػػرض لخطػػر الفيضػػاف أ

وذلؾ بسبب التاريؼ الشعاعي الذي ينتشر في جميػع أجػزاء المروحػة الغرينيػة ، 
لػػػػذلؾ يجػػػػب أف ي خػػػػذ بنظػػػػر االعتبػػػػار تػػػػرؾ مسػػػػاحات بػػػػيف ىػػػػذه المجػػػػاري وبػػػػيف 

  (.  11)البنايات وترؾ القنوات مفتوحة لتاريؼ المياه 
 

 االستنتاجات
جيا والمناخ والطوبو رافيا والييدرولوجيا تعد العوامؿ الطبيعية المتمثمة بالجيولو  .5

العوامػػؿ االساسػػية المسػػ ولة عػػف بنػػاء وتطػػور المروحػػة الغرينيػػة حيػػث تمتػػاز 
منطقػػػػة حػػػػوض المروحػػػػة بالتضػػػػرس الشػػػػديد والتكوينػػػػات الجيولوجيػػػػة القابمػػػػة 
لمتعرية والمناخ الحار ايفا والممطر شتاءًا الذي ساعد عمى تفكيؾ الاػخور 

 قة المروحة الغرينية.وحمؿ الرواسب لمنط
تتشكؿ المروحة الغرينية في المناطؽ الشبو رطبة مع وجػود فاػؿ مػف السػنة   .2

جػاؼ شػػديد الحػػرارة، ممػا يجعػػؿ الجريػػاف المػػائي موسػميا حيػػث تتييػػأ المفتتػػات 
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الاػػػػخرية فػػػػي الفاػػػػؿ الجػػػػاؼ، وفػػػػي الفاػػػػؿ الرطػػػػب تنقػػػػؿ بواسػػػػطة جريػػػػاف 
تكػوف المػراوح الغرينيػة فػي  العاافة. لذلؾ تثبت فرضية البحػث بعػدـ اقتاػار

 االقاليـ الجافة وشبو الجافة.

 يتأثر حجـ المروحة الغرينية بمساحة وشكؿ نظاـ الارؼ لمحوض النيري. .1

تشػػػكؿ القنػػػوات المتظفػػػرة واحػػػدة مػػػف المشػػػاكؿ لمنطقػػػة الدراسػػػة فػػػي المنػػػاطؽ  .7
 الزراعية والسكنية بسبب سرعة انتقاليا وتغير مجارييا.

المرتفعػػة مػػف المروحػػة كونيػػا أفضػػؿ المنػػاطؽ لمسػػكف  يفضػػؿ اسػػتغالؿ المواقػػع .1
والتوسع العمراني، بسبب قمة تعرضيا الفيضاف ألف الفيضانات سمة بارزة في 

 مناطؽ المراوح الغرينية.

يمكػف اسػػتغالؿ المكػامف المائيػػة الجوفيػػة فػي ري االراضػػي فػي فاػػؿ الاػػيؼ  .1
 الذي يكوف حار جاؼ عادًة.

يا مثاليًا الستغالؿ رواسبيا في عمميػة البنػاء، تمثؿ منطقة المروحة شكاًل ارض .1
كالحاػػػى والجالميػػػد والرمػػػؿ، وكػػػذلؾ يمكػػػف اسػػػتغالؿ أجػػػزاء منيػػػا خاواػػػًا 
مناطؽ قدـ المروحة النتاج مادة الطػابوؽ بسػبب مالئمػة تربتيػا لػذلؾ المتمثمػة 

 بالتربة )الطينية الغرينية(.

النشػػػاء المرافػػػؽ يمكػػػف اسػػػتغالؿ سػػػواحؿ البحيػػػرة المطمػػػة عمػػػى قػػػدـ المروحػػػة  .9
السػػػػػياحية والقيػػػػػاـ بالفعاليػػػػػات المائيػػػػػة المختمفػػػػػة كػػػػػوف المنطقػػػػػة تتمتػػػػػع بتنػػػػػوع 

 التضاريس االرضية.
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 قائمة الماادر:
1.Blair,T.C.,Tectonic &Hydrology Controls OnCycle 

Alluvial Fan,& Lacustvine Rift Basin sedimentation, 

Journal. Lowar Sedimentary Petrology, 1987, Vol 57, 

P.845. 
وزارة الاناعة والمعادف، الييئة العامة لممسا الجيولػوجي والتحػري المعػدني  .2

 (.52)ص5898، تقرير عف منطقة دوكاف ، 
شاكر خاباؾ ، العراؽ الشمالي )دراسة لمنواحي الطبيعية والبشرية( جامعة  .1

 (23ػػ58ـ،)ص5811بغداد ، مطبعة شفيؽ ،

ت نير دجمة االستثنائية . وتثارىػا فػي الزراعػة ، تزاد وجالؿ شريؼ ،فيضانا .7
رسػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػتير  يػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػورة ، كميػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػة، جامعػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػداد ، 

 (.72،)ص5898

وزارة الاػػػػػناعة والمعػػػػػادف، الييئػػػػػة العامػػػػػة لممسػػػػػا الجيولػػػػػوجي والتحػػػػػري     .1
 .51ػ52المعدني ، تقرير عف منطقة دوكاف ، مادر سابؽ،ص 

 المادر نفسو. .1

 (.58المادر السابؽ ) ص شاكر خاباؾ ،  .1

ىػػػ . ا. رايػػػت ، العاػػػر الجميػػدي فػػػي جبػػػاؿ كردسػػتاف ، ترجمػػػة، فػػػ اد حمػػػة  .9
 (.11ص) 5891خورشيد، الجاحظ لمطباعة والنشر ،بغداد 
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وزارة النقػػػػؿ والموااػػػػالت، الييئػػػػة العامػػػػة لالنػػػػواء الجويػػػػة ، بيانػػػػات الحػػػػرارة  .8
 ـ( بيانات  ير منشورة.2333ػ  5813لمفترة)

طوف ، االراضػي الجافػة، ترجمػة عمػي عبػد الوىػاب شػاىيف، منشػأة كنيث وال .53
 (.513، )ص5811المعارؼ، االسكندرية، 

وزارة النقػػػؿ والموااػػػالت، الييئػػػة العامػػػة لألنػػػواء الجويػػػة ، بيانػػػات معػػػدالت  .55
 ـ( بيانات  ير منشورة.2333ػ  5813المطر، لمفترة)

ة فػي االسػموب الكمػي، راندرج راجوكي ، المراوح الغرينيػة) الطميػة( ، محاولػ .52
ترجمػػػة وفيػػػؽ حسػػػيف الخشػػػاب ، عػػػدناف بػػػاخر النقػػػاش، دار الحكمػػػة لمنشػػػر 

 (.71،)ص5891بغداد،

13. Denuy.C.S, Fan & Pediments, American Journal &Of 

Science , Vol265 ,1967,P.84. 

14. ChrlsonC. Plummer,Diane .H. David. Mc, Geary. 

PhysicalGeology, 11thed,2007P.148. 

اسػػػػحؽ اػػػػالا ميػػػػدي العكػػػػاـ، تطػػػػور الجيومورفولػػػػوجي لمروحػػػػة الشػػػػيابي  .51
 الفيضػػػػية، اطروحػػػػة دكتػػػػوراه  يػػػػر منشػػػػورة جامعػػػػة بغػػػػداد ، كميػػػػة ا داب ،

 (.11ـ ،)ص2339

 (.12راندرج راجوكي ، المراوح الغرينية، مادر سابؽ ،)ص .51

اسػػحؽ اػػالا ميػػدي العكػػاـ، جيومورفولوجيػػة السػػيوؿ المروحيػػة بػػيف منػػدلي  .51
ة شػػػرؽ العػػػراؽ، رسػػػالة ماجسػػػتير  يػػػر منشػػػورة كميػػػة االداب ، جامعػػػة وبػػػدر 

 (.71ـ )ص2333بغداد ،
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حسػػف رمضػػاف سػػالمة، التحميػػؿ الجيومورفولػػوجي لمخاػػائص المورفومتريػػة  .59
لالحػػػػواض المائيػػػػة فػػػػي االردف، مجمػػػػة دراسػػػػات العمػػػػـو االنسػػػػانية، المجمػػػػد 
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