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 الػرات بني هقت والرمادي واثرها عؾى الـشاط البشري

 طه وادني عبد اهلل خؾف حسني عؾي الدلقؿيأ.د. 

                       كؾقة الرتبقة لؾعؾوم اإلنسانقة –جامعة األنبار 

 

 املستخؾص

الجيومورفولوجية لمنطقة التداخؿ  تـ في ىذا البحث دراسة تأثير العمميات والمظاىر
إذ تعد ذات اىمية كبيرة كونيا تمثؿ منطقة انتقالية بيف نياية  وأثرىا عمى النشاط البشري,

نتج عف ىذا التداخؿ مف عمميات جيومورفولوجية كاف  , ومااليضبة الغربية والسيؿ الرسوبي 
في تكويف االشكاؿ االرضية والتي اثرت عمى مجريات حياة االنساف  الواضحليا االثر 
 المختمفة.

تاثير التجوية بشكؿ عاـ  العمميات الجيومورفولوجية  وقد تبيف مف خالؿ تحميؿ سير
ثير الى التبايف في درجات الحرارة بيف حرارة الميؿ وخاصة التجوية الفيزياوية, ويعود ىذا التا

نتج عنيا مف عمميات تحرؾ المواد عمى السطح مثؿ االنزالؽ  والشتاء والصيؼ وما والنيار
كما تـ  أما التجوية الكيميائية فتكوف عمى نطاؽ محدود نظرا لقمة الرطوبة, والتساقط والزحؼ,

ركز ف في حي ب نوعية العممية المسببة ليا,دراسة اىـ المظاىر االرضية والتي قسمت حس
العمميات والمظاىر االرضية عمى النشاط البشري مثؿ االستيطاف والزراعة  تأثيرالبحث عمى 

وانواع الصناعات  فضال عف دراسة نوعية الصخور ,المواصالتونوعية المحاصيؿ وطرؽ 
غالليا إقتصاديا وفؽ خطط مع إيضاح اىـ الموارد الطبيعية المتاحة وكيفية إست الموجودة,
 مستقبمية. 

Abstract 
In this research, a study of the impact of operational and geomorphologic 

phenomena for the area of overlapping and its effect on the human activity has 
been presented. It is considered of great importance for it represents a 
transitional area between the edge of the western plateau and the sediment plain 
and the geomorphologic results of this overlapping which has a clear effect in the 
forming of the ground form. These have effects on the life of human beings. 
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It has been clear from the geomorphologic operations the effect of the 
weathering especially the physical one. This effect goes back to the differentiation 
in the temperature between the night and day and between winter and summer. 
This has an effect on moving the substances on the surface such as a sliding, 
falling and crawling. The most important ground phenomena have been studied. 
Such effects are represented in settlement, agriculture, kinds of crops, 
communication lines, kinds of rocks, kinds of industry together with the 
representation of the most important industries and natural resources and the 
manner of investing them according to future plans.   

 املؼدمة

ية المؤثرة عمى النشاط تعد العمميات والمظاىر الجيومورفولجية مف العوامؿ الطبيع
كونيا وتظير أىمية منطقة الدراسة  تمفة,أيجابيًا في نشاطات االنساف المخسمبيًا أو  البشري,

عمى شكؿ جيوب وألسنة مع السيؿ ليضبة الغربية ووادي نير الفرات متداخمة بيف نياية ا
 الرسوبي وبالتالي يظير تأثيرىا عمى نوعية نشاطات االنساف المختمفة.

كما تشيد  في تركيبيا وبنيتيا, تضـ نيايات اليضبة أشكاؿ أرضية متنوعة تختمؼو 
المنطقة عمميات تعرية وأرساب ناتجة عف عمؿ المياه والرياح. وتمتمؾ منطقة الدراسة 

مف استيعاب لمسكاف ومد طرؽ النقؿ  المتاحةامكاناتيا  استثمارمؤىالت تنموية تمكنيا مف 
 بعض المواد الطبيعية المتوفرة فييا.  استثمارفضاًل عف 

 : مشؽؾة الدرادة

 .اآلتيفتتحدد مشكمة الدراسة بالسؤاليف 
 ىؿ تتبايف المظاىر االرضية مكانيًا ضمف منطقة الدراسة؟ -
 ىؿ كاف لمعمميات الجيومورفولوجية اثر عمى النشاط البشري؟ -

 فرضقة الدرادة: 

 وىي كاالتي: تمثؿ الفرضية اجابة عمى التساؤالت السابقة,
الدراسة مف مكاف الى آخر بحسب نوعية االرضية في منطقة تتبايف المظاىر  -

 ونوعية صخورىا وطبيعة تركيبيا الجيولوجي. العمميات المكونة ليا,
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وعمى  جية عمى نشاطات االنساف المختمفة ,و ىنالؾ تأثير واضح لمعمميات الجيومورفول -
 ىذا االساس جاء ىدؼ الدراسة مف المنطمقات االتية:

 الدراسة.بياف الخصائص الطبيعية لمنطقة  -
جية في تكويف المظاىر االرضية وانعكاسيا عمى و توضيح أثر العمميات الجيومورفول -

 النشاط البشري.
ىا مستقبميًا في ستثمار توظيؼ ىذِه المظاىر وما يتوفر مف موارد طبيعية متاحو ال -

 نشاطات االنساف. 
 اواًل: اخلصائص الطبقعقة اجلغرافقة ملـطؼة الدرادة

 الموقع: -1
 مف الشرقيفي الجزء الشمالي  العراؽ مف االوسط الجزء في الدراسة منطقة تقع

 قضائي بيف أدارياً  وتقع الرسوبي, لمسيؿ الغربي الشمالي الجزء تمثؿ وىي االنبار, محافظة
 (01) بػ ىيت مدينة جنوب المحمدي وادي حوض مف جيومورفولوجياً  وتتحدد والرمادي, ىيت
 حدودىا تمثؿ التي الحبانية وبحيرة المشييد تالؿ الى الغربية الشمالية حدودىا ويمثؿ كـ

 كما الغربية, لميضبة الشرقية الحافة الجنوب ومف الفرات نير الشماؿ مف ويحدىا الشرقية,
( 44ْ 40َ - 44ْ 71َ) عرض ودائرتي شرقاً ( 54ْ 75َ - 57ْ 65َ) طوؿ خطي بيف فمكياً  تتحد
 .)*(7كـ (667.07) مساحتيا وتبمغ ,(0) خريطة شماالً 

 جيولوجية المنطقة: -2
ىا عد  تعد دراسة البنية الجيولوجية ذات أىمية بارزة في الدراسات الجيومورفولوجية ب

وىي تمثؿ نوعية الصخور ووضعيتيا ضمف القشرة  في تطور المظاىر االرضية, رئيسعامؿ 
التعرؼ  ياإذ يمكف مف خالل .(0)األرضية ودرجة صالبتيا ومقاومتيا لمعمميات الجيومورفولجية

ف كانت صمبة  عمى نوعية الصخور اف كانت ىشة تتفاعؿ مع عمميات التجوية والتعرية وا 
كانت أكثر مقاومة ليذِه العمميات. ومف اجؿ معرفة تأثير التكوينات الجيولوجية في سير 

 العمميات الجيومورفولوجية البد مف التعرؼ الى تركيبة ىذِه التكوينات.    
تاز صخور منطقة الدراسة بكوف غالبيتيا صخور رسوبية تتراوح اعمارىا مف تم

األوليفوسيف الى الباليوستوسيف مع ترسبات العصر الرباعي. وىي تشمؿ عدة تكوينات مثؿ 
تكثر فيو  الذيتكويف الفتحة الذي يكوف عمى شكؿ شريط متعرج عمى امتداد منطقة الدراسة 
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الذي ينحصر شرؽ منطقة الدراسة عند تالؿ المشييد وغالبية  الصخور الجبسية وتكويف إنجانو
فضاًل عف ترسبات العصر الرباعي عمى جانب  صخور منطقة الدراسة ىي صخور جبسية,

تمتاز بغناىا بالحصى والرمؿ التي تعد نتاج لمعمميات النيرية خالؿ العصور  التينير الفرات 
 القديمة.

 بالنسبة لمحافظة االنبار والعراؽ موقع منطقة الدراسة (0خريطة )

 
 ArcGisوباستخداـ برنامج  Land satالمصدر: مرئية فضائية 
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  المناخ: -3
األرضية ويكوف  عامؿ ميـ ومؤثر في تكويف المظاىريعد المناخ بعناصره المختمفة 

ليذِه التأثيرات.  األشكاؿ ومدى استجابتياتكويف ىذِه ىذا التأثير بنسب متفاوتة حسب طبيعة 
تمتاز منطقة الدراسة بمناخ صحراوي يتضح فيو فصميف ىما فصؿ الصيؼ الذي يستمر 
لخمسة أشير مف مايس الى ايموؿ وفصؿ الشتاء الذي يستمر لثالثة أشير مف كانوف االوؿ 

الى شباط, أم ا الفصميف االخريف الربيع والخريؼ المذاف يستمراف لشيريف لكؿ فصؿ
. ومف (7)

ؿ التعرؼ عمى الخصائص المناخية لمنطقة الدراسة يتبيف دور المناخ في تفعيؿ العمميات خال
الجيومورفولوجية, إذ يعمؿ جفاؼ المنطقة وقمة التساقط عمى تفعيؿ دور التعرية الريحية في 
حيف تعمؿ زخات المطر عمى تكويف مسيالت مائية كاف ليا االثر الواضح في جرؼ وتعرية 

 عمؿ ارتفاع درجات الحرارة وقمة التساقط عمى تكويف ظاىرة السبخات.التربة. كما ي
  التربة: -4

 األرض سطح يابس معظـ تغطي التياليشة  الطبقة أنياعمى  التربة تعرؼيمكف 
 وتتكوف أمتار عدة إلى سنتمترات بضع مف تتراوح إذ آخر, إلى مكاف مف سمكيا في  وتتبايف

 أىمية ذات لمتربة والكيماوية الفيزياوية الخصائص دراسة وتعد .(4)مختمفة معدنية عناصر مف
 ارتباطمف  ليا لما التطبيقية جياو الجيومورفول مجاؿ في وخاصة الجغرافية, الدراسات في كبيرة

 ارتباطيا عف فضالً  واإلرساب والنقؿ بالحت المتمثمة والريحية المائية التعرية بعمميات مباشر
مف تقيـ االراضي ومكافحة التصحر وغيرىا مف االنشطة االخرى. ومف  .(5)البشري بالنشاط

تقسيـ الترب حسب خالؿ التحميؿ المختبري لعينات التربة في منطقة الدراسة فقد تـ 
(U.S.D.A2006)(6):الى االقساـ االتية. 

 الترب الرسوبية:  -أ 
 الترب وىي الفيضية الرسوبية الترب األوؿ القسـ يتمثؿ قسميف عمى تنقسـ وىي

 وىي نتاج لعمميات الفرات, لنير الفيضي السيؿ عرض عمى وتنتشر حديثاً  المتكونة
 أىممت إذا أما بخصوبتيا وتمتاز والرمؿ, والغريف الطيفوتتكوف مف  المتعاقبة, الفيضانات
 .(7)المموحة نسبة فييا وترتفع التصريؼ رديئة إلى متوسطة فتعد تستصمح ولـ البزؿ عمميات
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 :الرسوبية الصحراويةالترب  -ب 
وتكوف عمى شكؿ شريط ضيؽ يفصؿ بيف منطقة التداخؿ والسيؿ الفيضي لنير 

وقد تكونت نتيجة نقميا مف المناطؽ المرتفعة بفعؿ عمميات التعرية المختمفة الى  الفرات,
 .  (8)حديثة التكويف (Entisoils)المناطؽ المنخفضة وىي تعود الى رتبة 

 الترب االنتقالية:  -ج 
وىي تقع بيف الترب الرسوبية والترب الصحراوية, وتكوف انتقالية ألنيا تجمع بيف 

وتمتاز بنفاذيتيا العالية وقرب الماء الجوفي مف السطح وترتفع فييا نسبة  صفات المنطقتيف,
 .الجبس والكمس

  :الترب الصحراوية -د 
, وتشكؿ االريديسوبؿتقع ضمف رتبة الترب الجافة , إذ أقدـ تكويناً ىذه الترب تكوف 

 المساحة العظمى لمنطقة الدراسة. وتنقسـ الى ترب كمسية صحراوية وترب جبسية صحراوية.
 العؿؾقات اجلقومورفولوجقة

تؤدي الى تغيير المالمح  التيوىي جميع العمميات التي يتعرض ليا سطح االرض 
رساب, وىذا التغيير ىو نتاج  االساسية لمسطح, إذ يتعرض الى عمميات تجوية وتعرية ونقؿ وا 

ويمكف تقسيـ  الختالؼ عناصر المناخ التي تعد العامؿ المباشر في تكويف المظاىر االرضية,
 ىذِه العمميات الى ما يأتي:

 التجوية:  -اوالا 
 وتييئتيا نقميا, دوف االصمية مواقعيا في وتفتيتيا الصخور تفكيؾ عممية وىي

التجوية  ونوعية درجة تحديد في تساىـ عوامؿ وىنالؾ .(:)بالتعرية المتمثمة االخرى لمعمميات
 منيا:

 التركيب الصخري:  -أ 
 الصخور تفكؾ قابمية تحدد التي وىي لمصخور المكونة المعادف نوعية ويقصد بو

 الصخور مكونات اختالؼ الى ذلؾ ويرجع السائد, المناخ طبيعة بحسب كيمياوياً  أو فيزياوياً 
 تماسكيا. ودرجة لذراتيا الالصقة المواد وطبيعة المعدنية
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  المناخ: -ب 
 الزمانية التغيرات خالؿ مف الصخور, تجوية في االساسية العوامؿ مف المناخ يعد

 واالمطار الحرارة ىي اساسية متغيرات بثالث تحدد والتي المناخ عناصر في والمكانية
 .والرياح

  طبوغرافية المنطقة: -ج 
 واالنحدارات االرتفاعات خالؿ مف التجوية عمميات سير في األرض سطحشكؿ  يؤثر

 عكس الحرارة درجات لتبايف عرضة أكثر المرتفعة المناطؽ تكوف فعادة االنحدارات, واتجاه
 .الحرارة تأثير يقؿ وبذلؾ التربة مف سميكة طبقة تغطييا التي المرتفعات أسفؿ

  التراكيب الثانوية: -د 
 عمميات سرعة في الصخرية والطبقات والشقوؽ كالفواصؿ الثانوية التراكيب تؤثر

 التجوية تفعيؿ الى ؤديفت الصخري الضعؼ مناطؽ داخؿ الماء تسريبب اذ تسمح التجوية,
 بواسطة أو لمتجوية المتعرضة المواد تمدد بسبب أما الشقوؽ توسيع في تؤثر التي الكيمياوية

 . وتنقسـ التجوية الى قسميف:االذابة
 التجوية الميكانيكية: -1

 أي أحداث دوف صغيرة صخرية مفتتات الى وتجزئتيا الصخور تحطيـ عممية وىي
 الى تعرضيا نتيجة الصخور مف الخارجية االجزاء بتثبيت تقوـ إذ المعدني, تركيبيا في تغير

 المعدني التركيب عمى العممية ىذه وتتوقؼ الكمياوية, بمكوناتيا ليا عالقة ال خارجية عوامؿ
اما أىـ العوامؿ التي تساعد عمى تفعيؿ  .(00)ذراتيا بيف الماسكة المادة وطبيعة لمصخور

 يأتي: التجوية الفيزياوية فيي ما
  التجوية بفعل التغير في درجات الحرارة: -أ 

 تمدد الى يؤدي مما الصخور وتبريد تسخيف الحرارة لدرجات اليومي التبايف عف ينتج
 تكسر الى مما يؤدي الميؿ اثناء وانكماشيا النيار اثناء الصخرية لألسطح المكونة المعادف

 أحر في ارتفعت حيف في ـ   (06.7)الصخور وتفتتيا فقد بمغت درجة الحرارة في أبرد الشيور 
ونتيجة ليذا االختالؼ تنشط عممية التجوية الفيزياوية مما تسبب في  .(  57.4) الى الشيور

نزالقيا  كما في منحدرات أبو طيباف ومنطقة طوي. تساقط الصخور وا 
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  :الحية الكائنات بفعل التجوية -ب 
 وتفتيتيا الصخور اجزاء ؼضعاإ عمى( والحيوانات النباتات) الحية الكائنات تعمؿ

 داخؿ جذورىا مد عمى النباتات فتعمؿ, المختمفة والتعرية التجوية عمميات فعؿ تسييؿ ثـ ومف
 مف الحيوانات دور يبرز حيف في .فييا والفواصؿ الشقوؽ توسع الى يؤدي مما الصخور

المختمفة ويظير  لمعمميات ومييئة خالية االرض تاركة والموسمية العشبية لمنباتات رعييا خالؿ
 ىذا النوع في منطقة السفرية.

 التجوية بفعل النمو البموري )الممحي(: -2
 عند سطحيا عمى أو الصخور داخؿ ممحية بموراتالتبمور الممحي تكوف عف ينتج 

ويتسبب ضغوط جانبية تساعد عمى  .(07)داخميا في او عمييا االمالح وتواجد الرطوبة إنتشار
 (.0صورة ) تقشر الصخور وتكويف ما يسمى بحفر التجوية.

 منطقة الدراسة صخور ( النمو البموري الممحي في0صورة )

 
 01/5/7104التقطت بتاريخ       
 

  الكيمياوية:ثانياا: التجوية 
ومف  ىي عممية تغير المواد الصخرية الى مواد اخرى تختمؼ عف المادة االصمية,

خالؿ تفاعؿ غازات الجو كاالوكسجيف وثاني أوكسيد الكاربوف وبخار الماء مع معادف تمؾ 
 يأتي: وتظير في منطقة الدراسة مف خالؿ عدة عمميات تتضمف ما .(04)الصخور
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 :االكسدة عممية -أ 
 بنية ألواف عمييا فيترؾ الصخور عناصر بعض مع االوكسجيف عممية اتحادىي 

ما  مع الحديد أكاسيد مف نسبة وجود وىي ليا المكونة االصمية المواد تحمؿ عمى تدؿ وحمراء
 رطوبة. مف يتوفر

 : عممية التميؤ -ب 
 الكافية, الرطوبة توفر أو االمطار سقوط عند كانت سواء بالصخور ىي اتحاد الماء

 المكونة المعادف انتفاخ عنيا وينتج واالكسدة يالكيميائ التحمؿ جانب الى تحدث وغالباً 
 بشكؿ وتساىـ الحبيبي, التفتت أو التقشر الى الصخور تعرض في يساىـ مما لمصخور
 .الطينية المعادف تكويف في خاص

  :الكربنة -ج 
 الكاربوف اوكسيد ثاني غاز مع الماء بخار أو الماء إتحاد مف العممية ىذهِ  تتكوف

يا, وىي توجد في كاربونات أو القواعد مع يتفاعؿ الذي الكاربونيؾ بحامض يعرؼ ما فيكوف
 صخور منطقة البو كميب.

  :التعرية :ثانياا 
التي تساىـ في تغيير مالمح شكؿ سطح  الميمة الجيومورفولوجية العمميات مفوىي 

والرياح والثموج وعمؿ األنساف والتي تؤدي الى وىي نتاج لعدة عوامؿ كالمياه الجارية  األرض,
إزالة الجزء الخارجي مف سطح األرض فتعمؿ عمى تغيير مالمح شكؿ السطح العاـ. وتنقسـ 

 الى قسميف:
 التعرية المائية:  -1

 الى ذلؾ ويعود االرض سطح شكؿ تغييرعمى  مباشراً بشكؿ  المائية التعرية تعمؿ
 يغمب أودية خالؿ مف تجري التي المفاجئة االمطار عف الناتجة المائية المسيالت طبيعة
 وتتخذ عدة أشكاؿ يمكف أيضاحيا بما يأتي: ,الشجري النمط عمييا

 التعرية الغطائية:  -أ 
 غطائي شكؿ ويتخذ المنبسطة شبو أو االنحدار بطيئة المناطؽ في النوع ىذا يحدث

 الزخات عند وخاصة المنطقة إنحاء جميع تغطي طبقة شكؿ عمى االمطار مياه تتجمع إذ
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المفاجئة, وتحدث في وادي الشعير ووادي عيادة الذي يغمب عميو االنبساط مما يؤدي الى 
 تعرية تربتو ونقميا الى الحافة.

  :المنحدرات سفوح عمى المائية التعرية -ب 
 ينتج الذي االمر االرض ميالف شدة بسبب المنحدرات مناطؽ في التعرية فعؿ يزداد

 مف التقميؿ عمى يعمؿ الذي النباتي الغطاء إنعداـ عف فضالً  المائية المسيالت سرعة عنو
وينتشر ىذا النوع في منطقة أبو طيباف وحافة ىضبة  التربة, وتثبيت المائي الجرياف سرعة

 زنكورة والحافات العميا لمنطقة التداخؿ وجوانب ىضبة طوي.
 : االخدودية التعرية -ج 

 مف المياه قدرة مف تزيد وضيقة صغيرة مائية مجاري التقاء مف االخدودية التعرية تنتج
 صغيرة أخاديد فييا توجد التي المناطؽ في وضوحاً  أكثر وتكوف وكميتيا, سرعتيا زيادة خالؿ

 مف يزيده واحد مائي مجرى مكونة بعضيا مع وتوصيميا توسيعيا عمى المياه فتعمؿ وفجوات
 .(05)االستيعابية طاقتو زيادة مع الزمف بمرور التعرية عممية

 التعرية الريحية: -2
 مف المفككة المواد وارساب ونقؿ تعرية في الجارية المياه بعد الثاني العامؿ الرياح تعد

ظطراب سرعتيا زيادة عند عمميا ويزداد االرض, سطح  ىذهِ  وترتبط .(06)اليوائية التيارات وا 
 وخشونة والرطوبة بالماء, االحتفاظ عمى وقابميتيا بالتربة تتمثؿ رئيسة متغيرات بثالث العممية
 في ودوره الطبيعي النبات كثافة عف فضالً  الرياح سرعة تقميؿ في دور مف ومالو السطح
ويبرز تأثير التعرية الريحية في تشكيؿ المظير االرضي  .(07)الرياح سرعة وتقميؿ التربة تثبيت

 في منطقة الدارسة مف خالؿ عمميتيف ىما:
 : التذرية عممية -أ 

 آخر الى مكاف مف ونقميا المفككة الصخرية والمفتتات المواد إزالة عممية وىي
 عممية دور ويزداد .(08)الجافة وشبو الجافة المناطؽ في ما تسود واكثر الرياح, بوساطة
 الغربية, الشمالية بالرياح والمتمثمة الرياح ليبوب العاـ االتجاه مع الدراسة منطقة في التذرية

 كونيا الصحراء, مف قادمة الغربي الجنوب مف ىبوبيا يكوف عندما ايضاً  دورىا يبرز حيف في
 قمة عف فضالً  منبسطة أراضي أو التضرس قميمة مناطؽ مف تيب إذ وشدتيا, بجفافيا تمتاز
 مثؿ الحجـ الكبيرة الذرات تاركة والغبار الرماؿ ذرات رفع عمى تعمؿ لذلؾ الطبيعي, النبات
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 الترسبات مف خالية واسعة مناطؽ العممية ىذهِ  عف وينتج والحصى, الصغيرة الصخور
 .ليا المواجية الصخور في الريحية التجاويؼ بعض إحداث عف فضالً  الريحية

  عممية الصقل: -ب 
 التي الرماؿ ذرات بوساطة مختمفة باشكاؿ وتشكيميا الصخور وصقؿ بري عممية ىي

 نوعية عمى وتعتمد ـ, (0) ارتفاع عمى كبير تأثير ذات العممية ىذهِ  وتكوف .(09)الرياح تحمميا
كما يزداد معدؿ ىذه العممية مع ازدياد  ,اليشة الرسوبية الصخور في تشتد اذ الصخور,

تمفة ويظير تأثيرىا واضحًا في تالؿ منطقة طوي خوينتج عنيا اشكاؿ م درجات الحرارة,
 وجنوب زنكورة.

 :عمميات االرساب ثالثاا:
 : المائي االرساب عممية -1

 عممية مف الناتجة واالتربة والرماؿ الصخري الفتات ترسيب مف العممية ىذهِ  تتكوف
 غزارة عمى بدورىا تعتمد التي المائية المسيالت سرعة تقؿ عندما والنقؿ, وتحدث التعرية
 السطحي الجرياف إزداد الساقطة االمطار كمية زادت كمما إذ بقائيا, فترة وطوؿ االمطار
وتظير ىذِه  .المائية المسيالت سرعة زيادة في دور مف ومالو السطح إنحدار درجة عف فضالً 

 العممية جنوب غرب االماـ ويس باتجاه حافة اليضبة الرئيسية.
 : عممية االرساب الريحي -2

تؤثر ىذِه العممية بنواتج عمميات التجوية خاصة في الصخور الرممية, إذ تبدأ الرياح 
حمولتيا مف المواد الخشنة بعد أف تنخفض سرعتيا وتقؿ طاقتيا عمى حمميا أو  بأرساب

وتحدث بشكؿ محدود في منطقة الدراسة خاصة عند الحواجز  ,إعتراضيا بتضاريس مختمفة
الصخرية المواجية لمرياح والتي تعمؿ عمى تخفيؼ سرعة الرياح وىذا واضح في المناطؽ 

 العميا مف حافة اليضبة.
 المنحدرات:  عمى الجيومورفولوجية العمميات -3

 الكتؿ تحرؾ االرض, وتعني سطح مظاىر تشكيؿ في الميمة العمميات مف تعد
 الصخور ونوعية العممية بنوعية وترتبط أسفميا, الى المنحدرات أعمى مف الصخرية والمفتتات
 يأتي: ليا. وتشتمؿ ىذه العممية في منطقة الدراسة عمى ما المسببة
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  :الصخري التساقط عممية -أ 
 مف وتتكوف .(:0)(  51) عف ميميا يزيد التي المنحدرات ىذه العممية عمى تحدث

متماسكة وبفعؿ عممية التجوية الفيزياوية تتفكؾ الكتؿ الصخرية وتنفصؿ وتكوف  غير صخور
كما في  حرة الحركة وتسقط مباشرة كما يحدث في االنحدرات الجرفية التي تكوف قائمة الزواية

 .(71)حافة ىضبة الخمسة كيمو
 عممية االنزالق:  -ب 

 النحت نتيجة وتحدث ومفاجئة, سريعة بحركة الصخور وتساقط زحؼ عممية ىي
 الى المنحدر أعمى مف كبيرة صخرية كتؿ تنزلؽ . إذ(70)االنحدار شديدة لمحافات السفمي
لتشبع سطوح المنحدرات بمياه أو نتيجة  االرضية, والجاذبية الصخري لمضعؼ نتيجة االسفؿ

فضاًل عف تأثير التجوية التي تعمؿ عمى تفتيت الصخور وتجعميا حرة  االمطار أو الرشح,
 وتظير في تالؿ منطقة طوي. الحركة,

  الزحف: عممية -ج 
 جوانب عمى بطيء بشكؿ التربة ومواد الصخرية الرواسب زحؼ عممية ىي
 تحرؾ عمى تعمؿ التي االرضية بالجاذبية وتتأثر التجوية, عمميات بعد وتحدث المنحدرات,

 .(77)السفوح عمى المواد
 الدرادة: ملـطؼة املظاهر اجلقومورفولوجقة

تعد المظاىر االرضية نتاج لمعمميات الداخمية والخارجية التي يتعرض ليا سطح 
في تكويف مثؿ ىذه  وقد أثرت العمميات الخارجية المتمثمة بالتجوية والتعرية واالرساب األرض,

المظاىر والتي تشمؿ جميع االشكاؿ األرضية ذات األصؿ البنيوي والتي ترجع في أصؿ 
وتشتمؿ ىذِه  تكوينيا الى إختالؼ الطبقات الصخرية المكونة ليا ودرجة أنحدارىا واتجاىيا,

 يأتي: المظاىر ما
 يأتي: تعروية وتشمل ما-اوالا: اشكال أرضية بنائية

 التالل:  -1
في بعض  منفردة وتوجد بشكؿ االنحدار, ذات حواؼ شديدة قبابية مرتفعات وىي

في حيف تكوف عمى شكؿ سمسمة في  أماكف منطقة الدراسة ومتجمعة في البعض اآلخر,
مناطؽ أخرى. وتختمؼ في مكوناتيا منيا مكوف مف صخور جبسية وكمسية ومنيا مخموط 
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متر عمى سطح االراضي  (09-7يا مف )وىي تتبايف في ارتفاع بالمارؿ والترب الجيرية,
وىي توجد في منطقة زنكورة وطوي والخمسة كيمو فضاًل  المجاورة عمى إمتداد منطقة الدراسة,

 عف تالؿ المشييد.
 الهضاب:  -2

 تمتاز ليا, كما المجاورة سطح االراضي مستوى فوؽ ترتفع واسعة مناطؽ وىي
تتكوف مف صخور كمسية وجبسية  .(74)االنحدار شديدة وجوانب العموي باستواء سطحيا

وتتكوف مف تربة جبسية وجيرية كما ىو واضح في  وتتبايف في إرتفاعيا مف منطقة الى أخرى.
وتمتاز ىذِه اليضبة باستواء سطحيا لذلؾ  ىضبة زنكورة والخمسة كيمو غرب مدينة الرمادي,

حدار باتجاىات مختمفة كما تمتاز بكونيا ذات حواؼ شديدة االن استغمت كتجمعات سكانية.
 .(75)مما يترتب عمييا مخاطر جيومورفولجية وتساقط صخري

 الميسات:  -3
 مستوي سطح ذات وتكوف كبيرة ىضاب تقطيع عف ناتجة صغيرة ىضاب وىي

وقد اقتطعت ىذه االشكاؿ مف  صمبة, صخرية طبقة سطحيا تغطي االنحدار شديدة وحواؼ
ليا خالؿ االوقات المطيرة والدافئة في العصور  اليضبة بفعؿ المياه الجارية التي تعرضت

فضاًل عف ضعؼ صخورىا  فضاًل عف التعرية الريحية في االوقات التي اعقبتيا, الجميدية,
وتوجد في مناطؽ  .(76)وعدـ التجانس الطبقي كاف لو دور في تشكيؿ مثؿ ىذه المظاىر

وىي تتبايف في  ي منطقة طوي,متفرقة مف منطقة الدراسة مثؿ منطقة زنكورة ووادي عيادة وف
 ارتفاعيا وسعة مساحتيا منيا مغزلية ومنيا دائرية. 

 البيــــوتـــات:  -4
 لكنيا الميسا تشبو االنحدار شديدة وجوانب مستوي سطح ذات صغيرة مرتفعات ىي

 التعرية عممية نشاط نتيجة تكونت وقد الميسا, تواجد مناطؽ في وتتواجد منيا مساحة أصغر
أو  الميسا الرتفاع مساوياً  ارتفاعيا ويكوف .الميسا منيا تتكوف التي اليشة الصخور في

 (.7صورة ) منيا بفعؿ عوامؿ التعرية المختمفة. اقتطعت التي اليضبة
 الوعرة:  االراضي -5

 وىي الجافة وشبو الجافة المناطؽ في تتكوف التي البارزة االرضية المظاىر مف وىي
وقمة  شدة االنحدار مع النفاذية قميمة ىشة صخور مف متكونة صخرية بيئة بوجود تتميز
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وىي تنتشر جنوب  بالمارؿ, مخموطة وكمسية جبسية مف تربة . وتتكوف(77)النباتي الغطاء
منطقة زنكورة وجنوب غرب قرية االماـ ويس وعند التقاء وادي مدلوس مع نياية اليضبة في 

 قرية زنكورة.
 قرية البو كميب( البيوتات جنوب 7الصورة )

 
 5/4/7104التقطت بتاريخ 

 
 ثانياا: اشكال أرضية ناتجة عن عمميات التعرية الريحية:

 السهول الصحراوية:  -1
وىي مساحات واسعة ضمف منطقة الدراسة تتكوف مف الحصى الناعـ والقطع 

وتتميز  ,كونت مف عمميات التجوية المختمفةالصخرية الصغيرة, وتتكوف مف تربة ناعمة ت
باستوائيا وقمة إنحدارىا, وتعد دليؿ عمى دور الرياح كعامؿ نحت في المناطؽ الجافة, وتستغؿ 

 في الزراعة الديمية.
 الكهوف:  -2

 التكويف في متباينة صخور تضـ التي السفوح بعض في تتكوف تجاويؼ ىي
 تراكيب مف تتضمنو وما الصخور امتداد طبيعة حسب واشكاليا احجاميا وتختمؼ والصالبة

 والطينية الرممية بالصخور وجودىا ويرتبط الرياح, او المياه عمؿ الى اما نشأتيا في وتعو
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وتظير ىذه االشكاؿ بوضوح في  .(78)النباتي الغطاء بانعداـ تتميز والتي لمرياح المواجية
 جنوب منطقة زنكورة وىي تتكوف مف صخور طينية ورممية مع طبقات مف المارؿ. 

 خاليا النحل:  -3
 ظروؼ ظؿ في االمطار بفعؿ الصخور معادف بعض إذابة مف االشكاؿ تتكوف ىذهِ 

 مف قريب وحفر كنتوءات تبدو وحجميا, فقد مظيرىا في تتبايف وىي .(79)الحراري التبايف
 إذ .سنتمترات بضع ضمعيا طوؿ يتعدى وال شكميا, وتماثؿ بانتظاـ تتميز السداسي الشكؿ
 وتذيب فتحمؿ والطينية الرممية الصخور مكونات داخؿ التغمغؿ عمى األمطار مياه تعمؿ

 وينحصر سطحيا المرصع بالحفر السداسية, عف الزالتيا الرياح الى نواتجيا تاركة مكوناتيا
 كميب. البو منطقة في الصخرية لمموائد المكونة الطينية الصخور في وجودىا

 ثالثاا: اشكال أرضية ذات أصل تبخيري.
 السبخات:  -1

 بمورات شكؿ عمى تكوف االماكف بعض وفي طينية تربة عمى ممحية تجمعات ىي
وتتوزع في اماكف مختمفة مف منطقة  .(:7)لالنضغاط وقابمة ىشة يجعميا الذي االمر خشنة

إذ تظير بشكؿ واضح في منطقة أبو طيباف بسبب تغدؽ التربة وتكوف ذات لوف  الدراسة,
 (.4صورة ) أسود وفي منطقة الدوار وشماؿ زنكورة ومنطقة الخمسة كيمو ومنطقة المشييد.

 ( السبخات في منطقة طوي4الصورة )
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  االنسان: عمل من أرضية اشكال رابعاا:
 في مباشر دور لإلنساف يكوف التي االرضية المظاىر جميع االشكاؿ ىذه تتضمف

 :يأتي ما الى تقسيميا ويمكف تكوينيا
  :هدمية أرضية اشكال -1

 تغيير في بارزاً  دوراً  تمعب التي النشطة الجيومورفولوجية العوامؿ أحد االنساف يعد
 موارد استثمار الى دفعو مما المختمفة, ونشاطاتو حاجاتو مع يتناسب بما األرض سطح معالـ

 كافة عميو يمارس الذي المكاف وىي باألرض المباشر ارتباطو عف فضالً  الطبيعية االرض
 لمصخور كمقالع واسعة مناطؽ االخرى, وقد عمؿ االنساف عمى استغالؿ الحيوية نشاطاتو
 يف واستخداميا طينية وترسبات وحصوية رممية رواسب مف تحتوي لما والرمؿ والحصى
كساء المختمفة البناء مراحؿ  والكمسية الجبسية التكوينات عف فضالً  ترابية سداد وعمؿ الطرؽ وا 
 مف مختمفة أماكف في المقالع ىذهِ  وتنتشر .والجبس السمنت صناعة في أولية كمادة تعد التي

إذ رفعت كميات  طيباف, العكبة وأبو منطقة في الجبس صخور مقالع مثؿ الدراسة منطقة
 كبيرة بكميات توفرىا ىو الرواسب ىذهِ  استغالؿ االنساف عمى شجع مف صخورىا. ومما كبيرة

نتشارىا  وبعض االودية ومصبات االخاديد ردـ في كبيراً  دوراً  لعب كما. واسع بشكؿ وا 
 مختمفة. ارضية أشكاؿ وتكويف السطح مالمح تغير عمى عمؿ مما واستثمارىا المنخفضات

  اشكال أرضية بنائية: -2
 بما وتشمؿ الدراسة منطقة في اليدمي االنساف بعمؿ مقارنة قميمة االشكاؿ ىذهِ  تعد

 معينة أماكف مف السطح مكونات رفع خالؿ مف وذلؾ السطح لمعالـ تغيير مف بو يقوـ
. مكانيا ابنية أقامة أو منيا أفضؿ تكوينات أو بترب  الستبداليا أخرى أماكف في ووضعيا

الطرؽ  لمد االودية مجاري عمى الجسور بناء خالؿ مف السطح مظاىر تغيير عمى عمؿ كما
 منيا واالستفادة االمطار مياه لحجز في بعض االودية الترابية السداد أنشاء فضاًل عف
 الري قنوات إنشاء عف فضالً  طوي منطقة في عيادة وادي في واضح وىذا الزراعية لألغراض
 أبو منطقة في الفرات نير عف والبعيدة المرتفعة المناطؽ الى الري مياه اليصاؿ المبطنة
نشاء والدوار طيباف  عمييا, الحديد سكؾ لمد المجاورة األراضي سطح عف ترتفع ترابية سداد وا 
 .الدراسة منطقة في تمر التي القائـ -الرمادي – بغداد حديد سكة كمد
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 أثر املظاهر االرضقة عؾى الـشاط البشري:

إنعكاسًا لمظروؼ الطبيعية والبشرية في أي منطقة, ويدؿ ذلؾ يعد االستيطاف البشري 
عمى وجود مقومات شجعت عمى االستقرار مما أدى الى قياـ التجمعات السكانية عمى شكؿ 

ويظير تأثير المظاىر  قرى صغيرة بالقرب مف مصدر الماء الدائـ والمتمثؿ بنير الفرات.
 األرضية عمى االنشطة االتية:

نشوء المستوطنات والتجمعات السكانية في أي منطقة ىو ناتج عف  االستيطاف: يعد -0
تفاعؿ االنساف مع البيئة والذي يعتمد بالدرجة االولى عمى توفر الموارد الطبيعية في تمؾ 

وقد يختار االنساف المكاف الذي يجده مناسبًا في تحقيؽ رغباتو وسيولة التفاعؿ  البيئة,
لفيضي وجانب مف اليضبة الغربية لذلؾ يمكف معو, تمثؿ منطقة الدراسة السيؿ ا
 إستعراض االستيطاف عمى قسميف ىما:

االستيطاف الريفي: ينتشر ىذا النوع مف االستيطاف قرب نير الفرات نظرًا لمتوسع بإنشاء  -أ 
 التوسع عمى حساب الى أدى مشاريع السيطرة والخزف وشؽ قنوات الري والبزؿ مما

توجيو أنظار السكاف الى حافة اليضبة خاصة بعد توفر مما ادى الى  الزراعية االراضي
فضاًل عف أمكانية إيصاؿ المياه الى  طرؽ النقؿ وسيولة إيصاليا الى المناطؽ األخرى,

ىذه المناطؽ عبر المضخات والقنوات المائية المبطنة, وتزداد كثافة االستيطاف باتجاه 
لذا يظير توزيع  فة اليضبة,السيؿ الفيضي الذي يمتاز بضيقو بيف نير الفرات وحا

السكاف عمى شكؿ متجمع في منطقة القرية العصرية التي تعد منطقة جاذبة لمسكاف 
كونيا تمتاز باستواء األرض وخموىا مف المظاىر االرضية المعقدة والتي تحد مف توسع 

 السكاف.
 تالؿوالواالخاديد المائية  الصغيرة األودية وجود أدىفقد  اما منطقة االماـ ويس

 عمى تساعد ال التي الوعرة باألراضي المتمثمة الغربية والجنوبية الشرقية االجزاء فيالمتناثرة 
 التالؿ أثرت حيف في ,بيا يحيط شريط شكؿ عمى االستيطاف يظير إذ ,والتوسع العمراف نمو

 فيتجمع المنبسطة األراضي أما معيا, المتداخمة السكانية التجمعات في تخمخؿ عمى المتناثرة
 أبو زنكورة الرئيسي الطريؽ عبور الجنوب باتجاه فييا التوسع وبدأ منتظـ بشكؿ السكاف فييا

 .طيباف
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 وأودية تالؿ مف الوعرة األراضي ياتتخممف في زنكورة الثانية المداليساما في منطقة 
 .الزراعية االراض نحو التوسع اتجو لذلؾ صعباً  أمراً  نحوىا التوسع جعؿ مما صغيرة,

 والتي الرمادي, قضاء مركز مف القريبة اليضبية بالمواقع يتمثؿاالستيطاف الحضري:  -ب 
 اليضبة نياية عمى الرمادي مدينة نشأت وقد قديمًا, البشرية المستوطنات عمييا استقرت

 كاف والذي الفرات نير مجرى قرب الى يصؿ وضيؽ طويؿ لساف شكؿ عمى تمتد التي
وىي بذلؾ ترتفع  .(:7)البحر سطح مستوى فوؽ ـ (60) الى ارتفاعو يصؿ التؿ يسمى

 عف المناطؽ المجاورة ليا والتي يصؿ الييا خطر فيضاف نير الفرات.
وقد توسعت المناطؽ الحضرية المتمثمة بمدينة الرمادي عمى جميع االتجاىات خاصة 

د أصاًل ىذبة بعد تنفيذ مشاريع السيطرة والخزف. مثؿ منطقة المشييد والخمسة كيمو والتي تع
 تمتاز باستواء سطحيا مما شجع عمى إنتشار السكاف بشكؿ متجمع.

يتأثر النشاط الزراعي بشكؿ مباشر بالعوامؿ الطبيعية المتمثمة  الزراعة وأساليب الري: -7
  دوراً  ليا بالمناخ والسطح ونوعية التربة والموارد المائية فضاًل عف العوامؿ البشرية التي

    .الري وأسموب والمكننة االسمدة إستخداـ مثؿ الجانب ىذا في بارزاً 
 التربة نوعية حسب الزراعية المحاصيؿ مف مختمفة انواع الدراسة منطقة في تزرع

 التي المحاصيؿ أىـ مف الحبوب وتعد المختمفة, الطبيعية لمظروؼ المحصوؿ تحمؿ ودرجة
 مساحة عمى طيباف أبو منطقة في القمح ويزرع والشعير, القمح محصولي مثؿ زراعتيا تتـ
 .اليضبة حافة في%( 04)و الرسوبي, السيؿ في%( 98) بنسبة تركزت وقد دونـ,( 4568)

 في فيزرع التربة ومموحة الحرارة درجات وارتفاع المياه لشحة بتحممو يمتاز الذي الشعير أما
 .لمحبوب المخصصة الزراعية االراضي مساحة مجموع مف%( 4.9) بنسبة اليضبية المناطؽ

 االرض استواء الى ذلؾ ويعود الرسوبي السيؿ في الزراعي االنتاج معظـيتركز 
 المناطؽ اما الفرات, بنير المتمثؿ الدائـ المائي المصدر توفر عف فضالً  وخصوبتيا,

 اآلبار مياه عمى واعتمادىا التدريجي ارتفاعيا الى ذلؾ ويعود إنتاجاً  أقؿ فيي اليضبية
فضاًل عف اف االراضي اليضبية تحتاج الى تسوية التالؿ وردـ المنخفضات  .الديمية والزراعة

 وتسييؿ األراضي الوعرة وىذا يتطمب زيادة في الوقت والجيد والكمفة االقتصادية.
 مساحات وتشمؿ والشعير القمح بعد الثانية بالمرتبة فتأتي الفواكو وأشجار أما البساتيف

السيؿ الرسوبي نظرًا لحاجتيا لكميات كبيرة مف المياه  إذ تركزت زراعتيا في منطقة واسعة
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ومف خالؿ الدراسة  فضاًل عف الظؿ الذي توفره ليا بساتيف النخيؿ خاصة في فصؿ الصيؼ,
 االرض ةبصال منيا أسباب لعدة ذلؾ ويعود تبيف إنيا قميمة في منطقة التداخؿ الميدانية
 تصمح المساحات واسعة مف ارضيا الى سبخات  تحوؿ عف فضالً  المياه شحةو  السطحية
 نسبة االمالح والمياه الجوفية. الرتفاع نظراً  النخيؿ لزراعة

 أما أىـ المشاريع الزراعية فتتمثؿ بما يأتي:
 : الدوار نخيؿ محطة -أ 

 وتحسيف النخيؿ اعداد زيادة في الميمة االستثمارية المشاريع مف مشروعىذا ال يعد
ىذا  يقع , مف خالؿ تنميتيا وحماية أصنافيا والمحافظة عمييا,الدراسة منطقة في نوعيتيا

التي تمتاز بارتفاعيا عف مستوى سطح السيؿ الرسوبي بػ  العصرية القرية منطقة في مشروعال
ـ( تقريبًا. يتـ إيصاؿ الماء مف نير الفرات عبر قنوات مائية بواسطة مضخات كيربائية 7)

خزف الماء في احواض داخؿ المشروع وتسقي االشجار ومضخات ديزؿ عبر مرحمتيف وي
 (.5بالتنقيط. صورة )

 زراعة النخيؿ النسيجية في مزرعة نخيؿ الدوار (74الشكؿ )

 
 5/4/7104التقطت بتاريخ        
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 االرشادية: الدوار مزرعة -ب 
 نقؿ ىو منيا واليدؼ دونـ,( 01) مساحة تشغؿوىي  الميمة المشاريع مف تعد
 حافة عمى البشري االستيطاف عمؿ وقد لمفالحيف, الحديثة والمعمومات الزراعية التكنموجيا
 تـ كما بمزارعيـ الفالحيف اىتماـ خالؿ مف الزراعية األراضي بعض تخصيص عمى اليضبة
 .الحديثة الري طرؽ واتباع المبازؿ شؽب وذلؾ السبخات مساحة مف التقميؿ

 : الزراعية االبحاث دائرة -ج 
 تشغؿ إذ الدراسة, منطقة في الزراعي االنتاج تطوير في الميمة الدوائر مف تعد

 خاصة ودراسات ابحاث وفؽ والفاصوليا والشعير الحنطة فييا يزرع دونـ( 0711) مساحة
نتاج الزراعي االنتاج تطوير منيا اليدؼ  عف فضالً  المحسنة الحبوب مف جيدة انواع وا 

 .السبخات مناطؽ وخاصة واسعة اراضي استصالح
اما االنشطة االخرى فتتمثؿ بحرفة الرعي وعمى الرغـ مف قمة النبات الطبيعي في 
 منطقة التداخؿ اال إف عند سقوط االمطار تنمو بعض النباتات التي تستغؿ في رعي االغناـ.

 النشاط الصناعي: -2
 أي في الصناعية االنشطة مف عدد لقياـ رئيسي عامؿ الطبيعية الموارد توفر يعد

 الصناعات, مف كثير في تدخؿ التي االولية المواد لتوفر وذلؾ الدراسة, منطقة ومنيا منطقة
 عف فضالً  .(41)والحضري العمراني النمو في كبير بشكؿ تسيـ كونيا بالغة أىمية ذات وتكوف
 تقـو التي  االنشائية بالصناعات االنشطة وتتمثؿ ىذه. البطالة نسبة وتقميؿ العاممة اليد زيادة
 ما تشمؿ التي البناء بمواد وتتمثؿ العمراني النشاط عمييا يعتمد التي االولية المادة توفر عمى
 :يأتي

 قياميا عمى شجع وقد العمرانية المنشآت بناء في االساسية المادة صناعة البموؾ: تعد -أ 
 الدراسة. منطقة إمتداد عمى وتنتشر وحصى, رمؿ مف االولية المادة توفر

كبير وتوجد في جنوب منطقة  بشكؿ العمراني عمييا النشاط الجص: يعتمدصناعة  -ب 
 الدراسة نظرًا لتوفر مادة الجبس الثانوي بشكؿ واسع المتمثؿ بالجيكريت.

التي تعتمد عمى توفر حجر الجبسـ  الرئيسية البناء مواد احدى تمثؿ صناعة البورؾ: -جػ -ج 
 مدينة غرب كـ (66) العكبة منطقة في المادة االساسية لقياميا المتوفر بكميات كبيرة

 الرمادي. غرب شماؿ كـ (71) عساؼ البو قرية وفي الرمادي,
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في حيف  توجد مواد أخرى تتمثؿ بالحصى والرمؿ والتي تعد مف الموارد الطبيعية 
االساسية في البناء والتي تتوفر بكميات كبيرة وفي مناطؽ مختمفة مثؿ القرية العصرية وحافة 

 ورة وىي تعود في تكوينيا الى ترسبات العصر الرباعي.ىضبة زنك
 طرق الموصالت: -4

إذ تمر  تعد المظاىر االرضية مف العوامؿ الطبيعية المؤثرة في مد الطرؽ البرية,
 خطكما يمر عبرىا   عبرىا طرؽ السيارات بأنواعيا السريعة والرئيسية والشريانية والمحمية,

 بعض إعتراض خالؿ مف محدداً  عامالً  تكوف فقد. القائـ -رمادي-بغداد الحديد سكؾ
 تمثمو بما مشجعاً  أو عالية, إقتصادية كمفة ذات يجعميا مما الطرؽ لمد التالؿ أو اليضاب

خريطة  االخرى. بالمناطؽ الدراسة منطقة تربط التي الطرؽ شبكة مد امكانية مف المناطؽ ىذهِ 
(7.) 

الموصالت في منطقة الدراسة عمى النقؿ البري ويعود ذلؾ الى وقد اعتمدت طرؽ 
بعدىا عف نير الفرات لذلؾ اقتصرت عمى طرؽ السيارات وبشكؿ محدود عمى سكؾ الحديد 

 ويمكف استعراض طرؽ الموصالت عمى النحو اآلتي:
 كونيا الى ذلؾ ويعود وانتشاراً  اىمية النقؿ طرؽ اكثر مف تعداواًل: طرؽ السيارات: 

 تمتاز كونيا عف فضالً  الدراسة, منطقة ومدف ببعضيا مع قرى السكانية التجمعات بيف تربط
 :يأتي ما الى تقسيميا ويمكف معينة, بمسارات تتحدد وال العالية بالمرونة

 بارزة أىمية ذا وىو الدراسة منطقة وسط الطريؽ ىذا يمر :السريع المرور طريؽ -0
 المجاورة االراضي إستثمار في أىميتو عف فضال االخرى, بالمناطؽ الدراسة منطقة ربط في
 مع جانبو عمى تقع التي الصحراوية المناطؽ وربط التقؿ عممية تسييؿ عمى عمؿ كونو لو

 التحتية والبنى العامة الخدمات مجاؿ في التوسع مف ذلؾ عمى يترتب وما ,الرمادي مدينة
ف خاصة .لممنطقة  .طوي منطقة عند اليضبية الحافة يخترؽ السريع المرور طريؽ وا 

رمادي  -طريؽ السيارات الرئيسي: يمتاز بالمرونة العالية ويتمثؿ بطريؽ فموجة-7
ىيت القديـ, ويعد  –القديـ وليذا الطريؽ أىمية كبيرة ويستمر الى أف يصؿ الى طريؽ رمادي 

نتشار توسع عمى شجع مما اليضبة حافة في لممستوطنات جذب عامؿ  العمرانية المراكز وا 
 .اليضبة باتجاه

 



 جمؾة جامعة األنبار لؾعؾوم اإلنسانقة

 

              3102)كانون األول(  ( 4العدد )

 اجملؾد الثاني

 

 (419 ( 
 

 
 



  أ.د. خؾف حسني عؾي الدلقؿي

 

العؿؾقات واملظاهر اجلقومورفوجلقة ملـطؼة 

  طه وادني عبد اهلل تداخل اهلضبة الغربقة مع وادي نفر الػرات

 

) 41: ) 
 

 منطقة كونيا الدراسة منطقة في كبير بشكؿ الترابية الطرؽ تكثر: الترابية الطرؽ -4
 الحصى مقالعو  الزراعية االراضيبيف  لتربط الصحراوية الجيات في تكثر وعادة واسعة
 .السريع المرور طريؽ مع العميا الصحراوية المناطؽ بيف تربط كما والصخور والرمؿ

: وىي ذات أىمية كبيرة لقدرتيا عمى نقؿ الحموالت الكبيرة فضاًل ثانيًا: سكؾ الحديد
طرؽ ك مرونةال تمتمؾ وال محدودة طرؽ تسمؾ بكونيا وىي تمتاز عف نقؿ البضائع والمسافريف

تقتصر اىميتيا عمى مدينة الرمادي كونيا تمر بأراضي صحراوية قميمة الكثافة و السيارات 
 ية.السكان

 ثانقًا: االمؽانات املتاحة والتوجفات املستؼبؾقة

 االمكانات المتاحة -1
 أي في المستدامة التنمية مقومات أحد الطبيعية الموارد توفر يعد :الطبيعية الموارد -أ

 مواردىا الستثمار مؤىمة تجعميا كبيرة امكانيات تمتمؾ التي الدراسة بمنطقة السيما مكاف
 مف الموارد ىذهِ  إستغالؿ عمى قديمة تأريخية مراحؿ منذ فاعؿ بشكؿ االنساف عمؿو  الطبيعية,

 نقؿ وطرؽ عمراني ونشاط وصناعة زراعة مف المختمفة االقتصادية االنشطة ممارسة خالؿ
 وفي األرض سطح عمى المتاحة والثروات الطبيعية الموارد ىذه إستخدمت وقد وغيرىا,
 .باطنيا

 استغالؿ في االستمرار الى ومتطمباتو حياتو بطبيعة االنساف يحتاجو لما ونتيجة
 خطة وفؽ القادمة االجياؿ نصيب وكفؿ المكاف تطوير مع ينسجـ بما الطبيعية الموارد

 إمكانات مف يتوفر وما اليومية حياتو في يحتاجو ما ويمبي التوازف تحقيؽ تضمف مستقبمية
 ما الدراسة منطقة في واسع نطاؽ عمى تستغؿ التي الطبيعية الموارد أىـ ومف متاحة, طبيعية
 :يأتي

 في واسع نطاؽ عمى تستغؿ التي الطبيعية الموارد مف الصخور تعد: الصخور -0
 العمرانية االنشطة مختمؼ في وتستغؿ سطحيا, عمى أو باطنيا في سواء الدراسة منطقة

 :ومنيا والصناعية واالنشائية
 الماء تبخير بعد تترسب التي التبخيرية المجموعات مف تعد :الجبسية الصخور -أ
 ىذهِ  توجد .المائية الكالسيوـ كبريتات مف وتتكوف األرضية, القشرة سطح عمى الموجودة
 كما البورؾ, صناعة في وتستغؿ عساؼ البو وقرية طيباف وأبو العكبة منطقة في الصخور
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 الى ادى مما منيا كبيرة كميات استغمت وقد االبيض, والجص السمنت صناعة في تدخؿ
 .األرض سطح مظير في تغير

 سطح تغطي طبقات شكؿ عمى كبيرة بكميات تتوفر :والرممية الطينية الصخور -ب
 توجد كما والحصى الصخور مع مخموط بشكؿ النيرية المدرجات في وتكثر والتالؿ اليضاب

 .االنضغاط عمى لقابميتيا المباني وأساسات الطرؽ رصؼ في وتستخدـ طبقات شكؿ عمى
 وتمتاز جيدة ترب ذات الرسوبي السيؿ منطقة تعد :لمزراعة الصالحة التربة -7

 توفر عف فضالً  مستمر, بشكؿ االمالح مف غسميا عمى ساعدت المبازؿ مف شبكة بوجود
 المياه وكمية التربة نوعية مع تتالئـ محاصيؿ بزراعة التوسع عمى ساعد مما المائي المصدر
 عبر الييا المياه أيصاؿ فيمكف المياه مصدر عف والبعيده الجيدة االراضي اما الموجوة,
 . فييا الجوفية المياه عمى باالعتماد او المائية القنوات

 بتوجيو ذلؾ ويكوف وغايتو, التطور أساس االنساف يعد: البشرية الموارد -ب
 أو الزراعية سواء االقتصادية المجاالت كؿ في المجتمع خدمة في تصب التي التخصصات

ف خاصة التجارية, أو الصناعية  ووقوعيا العالية, السكانية بكثافتيا تمتاز الدراسة منطقة وا 
 .والرمادي ىيت بقائي متمثمة المحافظة في ميمة أدارية مراكز بيف
 :المستقبمية التوجهات-2

 النيوض ولغرض , التحتية البنية خدمات كفاءة عمى تطور اي اساس يعتمد   
 :يأتي بما النيوض مف البد الدراسة منطقة في واالقتصادي االجتماعي بالواقع

 توفيرىا مشكمة مف المناطؽ جميع تعاني إذ الحياة, اساس تعد التي المياه توفير -أ
 السيؿ نحو عاـ بشكؿ تنحدر الدراسة منطقة إف وبما الزراعي, او البشري لالستخداـ سواء

 المياه عمى االعتماد يكوف لذا األراضي, ىذه جميع الى المياه أيصاؿ الصعب فمف الرسوبي
 تحتاج لذا الزراعي, لالستعماؿ صالحة تكوف وغالباً  قريبة اعماؽ عمى تكوف والتي الجوفية
 حؿ عمى يساعد النير وجود إف عف فضالً  .الغرض ليذا شامؿ ميداني مسح الى المنطقة
 .العمالقة المشاريع انشاء خالؿ مف المياه نقص مشكمة

 أي نجاح في األىمية حيث مف الثاني العامؿ تمثؿ والتي الكيربائية الطاقة توفير -ب
 .المنطقة في الشمسية وخاصة المستدامة الطاقة نحو التوجو ويمكف مشروع أو نشاط
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 تطوير في بو تسيـ وما المنطقة كؿ تغطي والتي الكفوءة لمسيارات طرؽ انشاء -جػ
 .المجاالت بكافة المنطقة وتنمية

 سنوات عشر او سنوات خمسة لكؿ معينة زمنية مدة وفؽ مستقبمية خطط وضع -د
 .والتطوير لالنطالؽ اساس وتكوف

 فيي وبذلؾ القديـ ىيت -رمادي الرئيسي الطريؽ عمى تقع الدراسة منطقة اف -ىػػػػػػػ
 عمى فضالً  الرمادي, لمدية وظيفياً  اقميماً  بمثابة يجعميا مما ميمة حضرية مراكز بيف تقع

 عمى تعمؿ وبذلؾ الصحراوية المناطؽ باتجاه العمراني النمو جذب في الطريؽ ىذا أىمية
 المحافظة عمى فضالً  سكانية موازنة وعمؿ مستقبالً  الرمادي لمدينة السكاني االختناؽ تقميؿ
 .اليضبة باتجاه والتوسع الزراعية االراضي عمى

 االدتـتاجات والتوصقات

 االدتـتاجات: -اواًل

 النخيؿ زراعة مشروع إقامة الزراعي المجاؿ ففي مميزة, إقتصادية انشطة المنطقة تضـ -0
 فتوجد الصناعي المجاؿ في أما الزراعية, األبحاث ودائرة الزراعية التجارب ومحطة
 .بموؾ ومعامؿ أسفمت ومعمؿ البورؾ صناعة

 يمكف وبشرية طبيعية موارد مف تمتمكو بما التنمية مقومات بوجود الدراسة منطقة تمتاز -7
نيا خاصة تطويرىا  والرمادي, ىيت بقضائي متمثمة ميمة حضرية مراكز بيف ما تقع وا 
 .مساحتيا سعة عف فضالً 

 انخفاض عنيا نتج وقد واسع, نطاؽ عمى والصخور والحصى الرمؿ استخراج عممية تتـ -4
 .فييا تجمع بفعؿ أخرى مناطؽ ترفع حيف في مناطقيا في األرض سطح

 التوصقات:  -ثانقًا

 أف يمكف مختمفة, اماكف في منظمة سكنية مجمعات بانشاء وذلؾ عمرانية مشاريع أقامة -0
 .المستقبمية الخطط مع ينسجـ بما االستيطاف وتخطيط لتنظيـ نواة تكوف

 البساتيف بزراعة النير مف القريبة السيمية االراضي باستثمار السياحي الجانب تطوير -7
 كما الصحراوية بالسياحة االرضية االشكاؿ بعض إستثمار عف فضالً  االسماؾ, وتربية

 .طوي منطقة وتالؿ زنكورة ىضبة في
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 مف وما متوفر الحياة متطمبات بيف التوازف تحقيؽ الى تيدؼ مستقبمية سياسة رسـ -4
 .التموث مخاطر مف خالية آمنة بيئة توفر تضمف متاحة طبيعية امكانيات
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