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 ستخلصامل

, عمى طرؽ النقؿ البرية في احد بحث دراسة تأثير االشكاؿ االرضيةتناوؿ ال
االحواض الجبمية في اقميـ كردستاف شماؿ العراؽ, ويمتاز ىذا الحوض الجبمي بالوعورة 

, اذ يضـ امتدادات مف السالسؿ الجبمية, والسيوؿ الجبمية الشديدة والتنوع الجيومورفولوجي
المروحية, وعدد كبير مف االودية الجبمية. ظير اف ىناؾ تأثيرًا متباينًا لالشكاؿ االرضية عمى 
طرؽ النقؿ البرية في منطقة الدراسة. وقد كاف عمى اشده في التضاريس الجبمية. اذ يبدو ىذا 

تعرضيا  بسبب كثرة تعرجاتيا, فضاًل عف اطواؿ الطرؽ البرية؛التأثير واضحا مف خالؿ زيادة 
لممخاطر الجيومورفولوجية مف انزالقات وانييارات ارضية وتساقط لمصخور وعامؿ التعرية, 
أضؼ الى زيادة التكاليؼ المادية عند انشائيا بسبب؛ االعماؿ اليندسية االضافية. وتبيف اف 

في نشاط االنزالقات واالنييارات االرضية, التي تؤدي الى  لعامؿ االنحدار الشديد اثرًا واضحاً 
تخريب الطرؽ, فضال عف شدة ميؿ الطبقات االرضية, ووجود تراكيب الضعؼ الجيولوجي 

 مف كسور وفواصؿ وسطوح انفصاؿ والتكوينات الجيرية ذات القابمية عمى االذابة.
كما وتعد السيوؿ الجبمية المروحية, مف اكثر التضاريس مالئمة إلنشاء طرؽ النقؿ 

بسبب انبساطيا وقمة  البرية في منطقة الدراسة واقميا عرضة لممخاطر الجيومورفولوجية؛
طينية التي ادت الى تضرسيا, وتأثرت الطرؽ البرية فييا بسبب؛ بعض تكويناتيا الغرينية وال

 امؿ الفيضانات اثناء فصؿ التساقط., وبعبعض التموجات
وقد كاف لشبكة االودية الجبمية تأثير واضح عمى طرؽ النقؿ البرية, مف خالؿ تعرض 
الطرؽ الى عمميات التخريب نتيجة؛ التعرية الشديدة والفيضانات الموسمية, فضال عف زيادة 

جراءات السال  مة.تكاليؼ انشائيا بسبب؛ كثرة اقامة الجسور والسيفونات وا 
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LANDFORMS IMPACT ON TRANSPORTATION ROUTES IN THE 
DUKAN BASIN - IRAQ’S KURDISTAN REGION  
Prof Dr. Meshaal Mahmood Fai’adh Al-Jumaily 

Instuctor. Ahmed Flayyih Fayyadh Al-lohibi 
Abstract 

The research study the effect of the Geomorphology, the wild transport 
modes in one mountain docks in the Kurdistan region of northern Iraq, The 
advantage of this mountain basin severe Baloaourh and Geomorphological 
diversity, as it includes stretches of mountain ranges, Alluvial fans(playa) and a 
large number of mountain valleys It turned out that there are disparate impact 
forms of ground transportation on roads in the wilderness study area. It was the 
most intense in the mountainous terrain. This effect, as it seems clear by 
increasing the lengths of roads because of the many twists and frequent exposure 
geomorphological risk of landslides and mudslides and falling rocks and erosion 
factor, add to increased material costs due at inception; additional engineering. As 
it turns out that the impact factor steep and clear in the activity of landslides and 
mudslides, which lead to sabotage the roads, as well as the intensity of land 
classes, geological structures and the presence of fractures and weaknesses of 
breaks and the separation of the surfaces the limestone formations with 
susceptibility to solvent. 

Mountain plains as is the helicopter, one of the most terrain suitable not 
starch wild transport routes in the study area and the least Geomorphological 
Hazards and because the surface is flat and affected roads where because of 
some formations alluvial and clay, which led to some of the ripples, and a factor 
of floods during the separation of precipitation. 

This has had a network of mountain valleys and clear impact on wild 
transport routes, through exposure to the roads as a result of sabotage; severe 
erosion and seasonal flooding, in addition to increased costs due to its 
establishment; the establishment of the large number of bridges, siphons and 
safety procedures. 
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 املقدمة: 

سيولة االنتقاؿ بينيا سواء ييدؼ انشاء طرؽ النقؿ الى ربط المراكز المدنية لغرض 
ويتحدد امتداد الطرؽ بشكؿ سطح االرض والبناء  كانت حركة االشخاص او البضائع,

موضعا معينا عمى  الصخري ويختمؼ تخطيط الطرؽ عف غيرىا مف المشاريع كونيا ال تمثؿ
, بؿ تمتد لمسافة طويمة ويمكف اف تمر في اشكاؿ ارضية وتكوينات جيولوجية مساحة محددة

متباينة, منيا المالئـ وغير المالئـ. وىذا ما يجعميا تتاثر بخصائص الشكؿ االرضي الذي 
, في حوض ر االشكاؿ االرضية عمى طرؽ النقؿتمر فوقو. يتناوؿ ىذا البحث دراسة تاثي

 دوكاف احد االحواض الجبمية شماؿ شرؽ العراؽ.
 وخطي (N - 27ً 2;َ 68ْ N 69ْ َ:7 26ً) عرض دائرتي بيف الدراسة منطقة تقع

 الجزء في يقع جبميا حوضا الدراسة منطقة تمثؿ .(E - 22ً 6<َ 78ْ E 77ْ 76َ 22ً) الطوؿ
 (.1) الخريطة العراؽ, سطح أقساـ مف الجبمية المنطقة في العراؽ, مف الشرقي الشمالي

تتمثؿ مشكمة البحث )نتيجة لمحركات االرضية والبنية الجيولوجية تمتاز منطقة 
وتعرضيا  ,في طرؽ النقؿ البرية وامتداداتياالدراسة بتعقد التضاريس وتنوعيا. مما يؤثر 

لممخاطر الجيومورفولوجية المختمفة, كما اف ليذا التنوع التضاريسي اثرًا في تبايف العوامؿ 
 .لطرؽ(المؤثرة في ىذه ا

اما عف فرضيية البحث )تتاثر شبكة الطرؽ البرية في منطقة الدراسة بشكؿ متبايف 
داداتيا بسبب االشكاؿ االرضية وخصائصيا الجيومورفولوجية, ويكوف ىذا التاثير في امت

وييدؼ البحث الى  ., ويتبايف ىذا التاثير بيف شكؿ ارضي وآخر(والمشاكؿ التي تتعرض ليا
بياف تأثير االشكاؿ االرضية عمى شبكة الطرؽ البرية في منطقة الدراسة. مف خالؿ دراسة 
الخصائص الجيومورفولوجية لكؿ شكؿ ارضي, وبياف تاثيره عمى طرؽ النقؿ في منطقة 

بنكرد -.طريؽ دوكاف1): الدراسة. وقد تـ اختيار سبع محطات تقع عمى سبعة طرؽ ىي
بيتواتة -.طريؽ جواقرنة7نازنيف  -.طريؽ خمكاف7رانية -.طريؽ بتويف 6اف .طريؽ خمك6
 ..طريؽ كيوه رش الجبمي(:جبؿ مكوؾ -.طريؽ جاجياوه9.طريؽ سركالو 8
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.( الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة1) خريطة

  
 

 اجلوولوجوا: -1

التيثس, الذي تمثؿ كردستاف العراؽ ومنيا منطقة الدراسة االجزاء العميقة مف بحر 
واستمر ىذا البحر طيمة عصور الزمف الثاني  نشأ في العصر البرمي مف الزمف االوؿ,

 ,يب طبقات سميكة مف الرواسبوتمت خالؿ ىذه المدة ترس والعصر االوؿ مف الزمف الثالث,
(. وفي الزمف الثالث, وخالؿ عصر االولجوسيف بدأت Buday,1980) والسيما الجيرية منيا

 ,:622 البحر باالنحسار, وتحوؿ الى بحٍر داخميٍّ خالؿ عصر الميوسيف )معمة, مياه ىذا
(. بعد ذلؾ حدثت حركة تكتونية عظيمة يطمؽ عمييا بالحركة االلبية في نياية الزمف 61 ص
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ومف ضمنيا  ,الجباؿ االلتوائية عمى سطح االرضالثالث, ادت ىذه الحركة الى تكوف معظـ 
 (. التي تشكؿ منطقة الدراسة جزء منيا.;7 ص ,::>1 عمري,جباؿ كردستاف العراؽ )ال

 Folded Zone) (Highتقع منطقة الدراسة تكتونيا في ضمف نطاؽ الطيات العالية 
 . مف االنطقة التكتونية مف العراؽ الخريطة(Unstable shelf) مف الرصيؼ غير المستقر

والتي ىي عبارة عف طيات  العميقة عمى الجباؿ العالية والودياف ؽىذا النطا يحتوي (.2)
الحدود الجنوبية ليذا النطاؽ سمسمة  تحد ,(Synclines)وطيات مقعرة  (Anticlines)محدبة 

فعبارة عف  حدودىا الشمالية , أماوبيخير جباؿ قرداغ وسكرمو وىيبت سمطاف وبيرماـ وعقرة
 (1; ص ,;;>1 )السورداشي, ,(Zagros Suture) سطح الفالؽ الزاحؼ لنطاؽ زاكروس

المدممكات والمتحجرات  فضال عف الجيري والرممي,  إف صخور ىذا النطاؽ عبارة عف الحجر
رواسب العصر الرباعي  فضال عف. (kamal, 2008, p 29) واالنيايدرايت مف الجبس

خريطة  والمتمثمة بالرواسب الفيضية مف المراوح الغرينية والسيوؿ الفيضية ورواسب المنحدرات
(3). 

 .مف االنطقة التكتونية ( موقع منطقة الدراسة2) خريطة

 
 

2 
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 جيولوجية منطقة الدراسة.( 3) خريطة

 
Iraqi Bulletin of Geology and Mining, Geological map of northern part of Iraq (modified 
from Sissakian, 2000 

 

 قرب سد دوكاف مقطع جيولوجي في مضيؽ دوكاف وادي الزاب (2شكؿ رقـ )

 

( مقطع جيولوجي بيف  جبؿ كوسرات  جنوب منطقة الدراسة وجبؿ كيوة رش 3شكؿ رقـ )
 شماؿ منطقة الدراسة

 
1- Zardasht A. Taha, New ideas about guineri formation (early turonian), in dokan 

area,op,cit,p29. 
2- Kamal H. Karim, , TYPES OF RECENT MICROBIALITE IN SLIGHTLY ACIDIC 

SPRING IN RANYIA AREA,op,cit.p26 
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 املناخ: -2
 (5.7ادنى معدؿ لدرجة الحرارة في محطة دوكاف بمغ ) (6شتاء بارد سجؿ شير )ؾ

صيؼ حار سجؿ شير تموز اعمى معدؿ لدرجة  (. مع حدوث حاالت لصقيع.1ـ الجدوؿ )
معتدليف الربيع والخريؼ تستمر ـ مف بيف اشير السنة. مع وجود فصميف  (35.7)الحرارة 

, تبدا في بداية فصؿ مطار منطقة الدراسة بكونيا شتويةثالثة اشير لكؿ منيما, تمتاز ا
, اذ تعد ء والربيع وتنقطع خالؿ فصؿ الصيؼالخريؼ, وتستمر متقطعة خالؿ فصؿ الشتا

التساقط الجدوؿ ا تستمـ منطقة الدراسة كمية جيدة مف ممدة جافة في منطقة الدراسة. كلىذه ا
ممـ في محطة اربيؿ وتتاثر  ((457.1ممـ في محطة كويو و (693.4(, تتراوح )2)

خصائص المطر في منطقة الدراسة بالعامؿ التضاريسي التي تزيد مف كمياتيا بسبب 
 اعتراضيا التجاىات الرياح الرطبة. 

 (.6212-2;>1) لممدة الدراسة منطقة لمحطات( ـ º) الحرارة درجات( 1) جدوؿ

-2;>1) لمفترة منشورة غير بيانات االحصاء, قسـ السمميانية, الجوية االنواء دائرة والمواصالت, النقؿ وزارة
6212.) 

 

 .(ـ 6212-2;>1) لمفترة (ممـ) الدراسة منطقة في المطارا( 2) جدوؿ
 انًحطت

انًجًىع  فصم انخرَف فصم انصُف فصم انربُع فصم انشتاء

 2ث 1ث اَهىل اب تًىز حسَراٌ اَار َُساٌ ارار شباط 2ك 1ك انسُىٌ

 644.8 74.9 22.6 0.8 0 0 0.5 30.1 61.7 93.9 88.5 167.1 124.7 انسهًُاَُت

 684.2 77 10.7 0.8 0 0.7 0.7 27.6 62.6 89.8 78.4 172.9 163 دوكاٌ

 693.4 80.2 30 0 0 3.1 0 10 86.4 89.5 112 203.6 79.1 كىَه

 457.1 56.6 22.1 0.6 0 0 0 8.5 49.7 62.1 88.5 89.9 79.1 اربُم

 لمفترة منشورة غير المطر بيانات االحصاء, قسـ السمميانية, الجوية االنواء دائرة والمواصالت, النقؿ وزارة
(1<;2-6212.) 
 

 اجلوومورفولوجوا: -3
تمتاز منطقة الدراسة بالتنوع الجيومورفولوجي, اذ تشكؿ منطقة الدراسة حوضا جبميا 

ـ اخفض منسوب فيو واعمى  (450ذا نظاـ صرؼ مركزي يشكؿ مستوى ماء ما البحيرة )

 انًحطت
انًعذل  فصم انخرَف فصم انصُف فصم انربُع فصم انشتاء

 2ث 1ث اَهىل اب تًىز حسَراٌ اَار َُساٌ ارار شباط 2ك 1ك انسُىٌ

 16.6 5.5 15.2 21.6 26.3 33.3 22.7 23.3 16.9 11.9 7.9 6.6 8.8 انسهًُاَُت

 19 12.5 21.9 28.9 23.5 33.5 29.6 22.8 16.1 11.6 6.9 5.7 6.7 دوكاٌ

 18.3 11.6 25.7 27.9 33.6 34.4 29.2 24.4 16.8 12.9 8.2 8.4 11 كىَه

 20.8 15.1 24.2 30.3 35 35.7 32.3 26.2 18.8 13.2 9.5 8.6 9.8 اربُم
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وتتكوف منطقة الدراسة بشكؿ  ـ عف مستوى سطح البحر, (2469بترحيف )منسوب قمة جبؿ 
 عاـ مف اربع وحداة جيومورفولوجية رئيسة تضـ وحدات ثانوية.

 جنوب شرؽ(. -السالسؿ الجبمية ذات االتجاه )شماؿ غرب -أ 
 السيوؿ الجبمية المروحية. -ب 
 شبكة االودية. -ج 
 بحيرة دوكاف. -د 

ارضية مختمفة مف اىميا الحواجز التركيبية الجبمية  كما وتضـ ىذه الوحدات اشكاالً 
والكويستات وظيور الخنازير وسطوح البيدمنت والخوانؽ الجبمية والشالالت والجنادؿ. فضال 

(. 1( والشكؿ )4عف االشكاؿ االرسابية المائية كالمراح الغرينية والسيوؿ الفيضية الخريطة )
اثير يتبايف بيف شكؿ ارضي واخر. ويبدو ىذا التأثير اف ليذا النظاـ االرضي المتنوع يجعؿ الت

عمى اشده في مناطؽ الجباؿ والحواجز الجبمية بسبب عامؿ االنحدار الشديد نتيجة لشدة ميؿ 
 الطبقات االرضية.

 جيومورفولوجية منطقة الدراسة.( 4) خريطة
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 ( نموذج رقمي ثالثي االبعاد لمنطقة الدراسة1شكؿ )

 
 Mapper13  .(Globalالمصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ نماذج االرتفاعات الرقمية وبرنامج )         

 

تمتاز منطقة الدراسة بتنوع اشكاليا االرضية وتكويناتيا الجيولوجية, فنجد خالليا 
التضاريس الجبمية الوعرة والسيوؿ المنبسطة, والتكوينات الصخرية الصمبة والقوية واالخرى 
اليشة والتي تحتوي عمى تراكيب الضعؼ المختمفة. مما اثر بشكؿ واضح في اشكاؿ 

عرضيا النواع مختمفة مف المخاطر الجيومورفولوجية في منطقة وامتدادات طرؽ النقؿ  وت
الدراسة. ويمكف اف نتناوؿ دراسة تأثير االشكاؿ االرضية عمى طرؽ النقؿ مف دراسة امتدادات 
ىذه الطرؽ في االشكاؿ االرضية المختمفة في منطقة الدراسة. تضـ منطقة الدراسة شبكة مف 

( 3) كـ, الجدوؿ (259.9) لمعبدة بمغ مجموع اطوالياطرؽ النقؿ الرئيسة منيا والفرعية ا
 (.5والخريطة )

 طرؽ النقؿ البرية في منطقة الدراسة (3جدوؿ )
 عذد انًًراث َىع انطرَق انطىل/كى اسى انطرَق ث

 1 يبهظ 49.6 راَُت-كاٍَ ياراٌ 1

 1 يبهظ 64.2 دوكاٌ-بُكرد–راَُت  2

 1 يبهظ 28.1 شقالوة -هُسوب 3

 1 يبهظ 15.3 بُتىاتت -حاجُاوة– جىارقرَت 4

 2 يبهظ 9.65 سُذاوة -جىارقرَت 5

 1 يبهظ 22 راوَذوز-سركبكاٌ-راَُت 6

 1 يبهظ 3.3 كُىةرش انجبهٍ 7

 1 يبهظ 5.9 خذراٌ -كًتراٌ 8

 1 يبهظ 9.97 كىَه 9

 2 يبهظ 20.8 اربُم جذَذ 10

 1 يبهظ 31.1 َازٍَُ 11

 .لمنطقة الدراسة (000 100 :1عمى الخرائط الطوبوغرافية ) المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد
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 اوال: طرق النقل في مناطق السهول الجبمية المروحية:

مف مواد صخرية مختمفة تمثؿ المراوح الفيضية تكوينات ارسابية فيضية, تتكوف 
 ػؿ والحصى والقطع الصخرية مختمفة االحجاـاالحجاـ مف الغريف والطيف والرم

(Kostaschuk, 1986, p 484تـ ترسيبيا بواسطة المجاري المائية ,) Charles, 2007, 
p 248) ذات الحمولة الفائضة التي تنحدر نحو المناطؽ المستوية, وتعد مف المميزات .)

بشكميا  (. وتمثؿ المروحة الفيضيةGoudie, p 356) اليامة داخؿ النظـ النيرية الجبمية
المخروطي الذي يشبو شكؿ الدلتا النيرية مركزا متوسطا في وحدة جيومورفولوجية ثالثية 
التركيب, بحيث تقع اسفؿ االحواض المائية التي تنتج عف تجوية صخورىا الرواسب التي 
تنقميا التيارات المائية, الى قاعدة المنحدرات الجبمية حيث يطرأ تناقص حاد في درجة 

انخفاض في سرعة التيار المائي والذي يؤدي بدوره الى ترسيبيا وتطوير المراوح االنحدار و 
 (.677 ص الفيضية )سالمة,
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توجد في منطقة الدراسة مجموعة كبيرة مف المراح الفيضية الكثير منيا اندمجت 
وتتبايف المراوح الفيضية  )بتويف( وسيؿ مركة. لتشكؿ سيوال مروحية واسعة  مثؿ سيؿ رانية

نطقة الدراسة مف حيث احجاميا وامتداداتيا. فالبعض منيا كبيرة مثؿ مروحة رانية في م
 (40.6) عند مصب وادي روبار سورة واخرى متوسطة مثؿ مروحة بردشاف 6كـ (123)
عند مصب وادي خرى سراو في بنكرد والصغيرة التي ينتشر العديد منيا في منطقة  6كـ

المراوح وتطورىا الجيومورفولوجي عمى مجموعة مف ( ويتوقؼ حجـ ىذه 4) الدراسة الجدوؿ
العوامؿ, تتمثؿ بالجيولوجيا والطوبوغرافيا وعوامؿ المناخ. تمتاز طبيعة ىذه السيوؿ بقمة 
انحدارىا وانبساطيا التقريبي, وتقطعيا ببعض مجاري التصريؼ ومنيا المتظفرة. وتمتاز 

ذه االشكاؿ االرضية مف افضؿ بتكوينات مف رواسب طموية مف الغريف والطيف. وتعد ى
االقاليـ الجيومورفولوجية مالئمة إلنشاء الطرؽ في منطقة الدراسة بسبب انبساط السطح 

 -. ومف اىـ الطرؽ في منطقة الدراسة, طريؽ )حاجياوةسيولة القياـ بالعمميات اليندسيةو 
(. وعمى الرغـ 3) الجدوؿ رقـ جوارقرنة(-رانية( وطريؽ )كاني ماراف -بيتواتة( وطريؽ )بنكرد

مف اف مناطؽ السيوؿ ىي مف افضؿ االشكاؿ االرضية مالئمة إلنشاء الطرؽ. اال انيا 
 تعاني مف بعض المشاكؿ:

 .( الخصائص المورفومترية لممراوح الغرينية في منطقة الدراسة4جدوؿ رقـ )
 ث

اسى 

 انًروحت
 انًىقع

اسى 

 انىادٌ

يساحت 

 انًروحت

 (2)كى

 انطىل

 ) كى(

االتساع 

 )كى(

اخفض 

 َقطت )و(

اعهً 

َقطت 

 )و(

درجت 

 االَحذار

 0.61 624 447 9.6 17.228 123 سىرة َاحُت جىارقرَت 1راَُت  1

 0.83 624 447 4 12.732 44.15 سىرة يركس قضاء راَُت 2راَُت  2

 2.26 801 580 3.334 5.842 11.813 جسرث َاحُت  بُتىاتت بُتىاتت 3

 سرجاوة 4
 يُطقت سرجاوة

 بُتىاته()
 0.76 602 546 3.446 4.372 10.730 َاراٌ

 )يركت( بُكرد َاحُت بردشاٌ 5
خرٌ 

 سراو
40.636 6.484 5.841 477 650 1.6 

 0.74 621 497 2.321 9.948 18.331 سردول حاجُاوا كاٍَ تىراٌ 6

باستخداـ  (DEM)المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى تحميؿ المرئيات الفضائية لمنطقة الدراسة 
 .(Global Mapper13)( وبرنامج (GIS10برنامج 

 
ظاىرة المطبات والتموجات بسبب ىبوط ارض الطرؽ, والسيما عند مرور المركبات  -أ 

التي تتكوف غالبا مف مواد طينية وغرينية  الثقيمة, الناتج عف تغدؽ تربة اسفؿ الطرؽ,
السفمى مف المراوح الغرينية. كما وىذا يحدث عادة في االجزاء الوسطى و  رديئة الصرؼ,
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 جوارقرنة( وطريؽ-جوار قرنة( وطريؽ )رانية–ىي الحاؿ في طريؽ )كاني ماراف 
 بيتواتو(. -)حاجياوة

والسيما في مناطؽ المجاري المتظفرة. بسبب عدـ قدرة  تعرض ىذه الطرؽ لمفيضانات, -ب 
 الغزيرة.السيفونات مف تصريؼ المياه القوية في حالة سيوؿ االمطار 

قمة قابمية التكوينات السطحية عمى االنضغاط اثناء الحدؿ بسبب خاصية االندفاع  -ج 
الصفيحي لمترب الغرينية, مما يتطمب تبديؿ ىذه التكوينات بتكوينات صمصالية, ذات 

 قابمية لالنضغاط والحدؿ.
حالة وتحتاج الطرؽ في ىذه االشكاؿ االرضية الى جممة مف اإلجراءات اليندسية في 

 انشائيا :
  سبر مكاف الطرؽ والتأكد مف خواص التربة ومواد سطح االرض, لطبقة االساس

التي تسيطر عمى تصريؼ المياه تحت الطريؽ, واستبداليا في حالة عدـ  الثانوية,
سـ  (100-60بطبقة سميكة مف خميط مف الحصى والرمؿ يصؿ سمكيا ) مالئمتيا,

 لتحسيف خاصية صرفيا.
 لطبقة السطحية بالخرسانة المسمحة. لتكوف قادرة عمى حماية الطريؽ مف يفضؿ تبميط ا

 االنخساؼ, وتحمؿ اوزاف المركبات الثقيمة.
  دؾ االجزاء التي تتكوف مف رواسب سطحية خشنة, والسيما في االجزاء العميا مف

 المراوح الغرينية التي تتكوف مف رواسب خشنة مختمفة االحجاـ.
 ات القادرة عمى استيعاب مياه الفيضانات, لتجنب غرؽ الطرؽ.اقامة الجسور والسيفون 
  اقامة السداد الترابية ورفع مستوى الطرؽ التي تجتاز المجاري النيرية الرئيسية المتظفرة

 والعريضة لغرض تجنب غرؽ الطرؽ.
  رفع مستوى الطرؽ عف االرضي الزراعية المجاورة لتجنب ارتفاع منسوب المياه

 الجوفية.
 طرق النقل في المناطق الجبمية:: ثانيا

تعد التضاريس الجبمية مف اكثر االشكاؿ االرضية تضرسا. ويتطمب انشاء الطرؽ 
فييا الى جيد وخبرة ىندسية كبيرة. كما وتعد باىضة التكاليؼ مقارنة بالطرؽ التي تنشا في 

%( مف  47) رالبيئات السيمية. وتشكؿ التضاريس الجبمية نسبة كبيرة مف منطقة الدراسة تقد
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مساحة منطقة الدراسة. وىي مف نوع الجباؿ االلتوائية التي تتشكؿ جيومورفولوجيتيا مف 
(. تتأثر امتدادات 1) حواجز تركيبية متوازية تحصر فيما بينيا اودية مضربية عميقة الصورة

كما اف (, 7طرؽ النقؿ بعامؿ االنحدار لمسفوح الجبمية ,مما يؤدي الى زيادة اطواليا الصورة )
عمميات القطع والتدريج والردـ, ألجزاء الطرؽ تزيد مف االضطرابات االنحدارية مما يجعؿ ىذه 
الطرؽ عرضة لممخاطر الجيومورفولوجية مف عمميات االنييار واالنزالؽ والتساقط الصخري. 

ذه وىذا ما يدعو الى القياـ بالكثير مف االجراءات لمحد مف المخاطر المحتممة الحدوث فوؽ ى
 الطرؽ.

 ( الحاجز الجبمي التركيبي كيوه رش ومكوؾ1صورة )

 
 

تعاني طرؽ النقؿ التي تمر بالمنحدرات الجبمية مف مجموعة مف المشاكؿ تتمثؿ 
 باآلتي:
  عمميات التعرية الشديدة بسبب شدة االنحدار التي تزيد مف نشاط عممية التعرية

مسارا لصرؼ مياه االمطار والثموج اذ تشكؿ الطرؽ  االخدودية التي تخرب الطرؽ.
 (.4بعد عمميات قطع السفوح وتدريجيا, الصورة ) الذائبة,

 ,والسيما في السفوح التي  عمميات االنزالؽ الصخري التي تسبب قطع وتخريب الطرؽ
تتكوف مف تكوينات جيولوجية ضعيفة, تعاني مف تراكيب الضعؼ الصخري مف الشقوؽ 

مثؿ تكوينات الكوميتاف وجمجوقة التي  نفصاؿ واتجاه.والفواصؿ والكسور وسطوح اال
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تتكوف مف صخور مارلية وجيرية, التي تعاني مف نظاـ مفصمي كثيؼ مف الفواصؿ 
والكسور وسطوح االنفصاؿ. وما ينشط عمميات االنزالؽ ىي تغمؿ المياه في تراكيبيا 

د االنزالقات في ( توضح اح6الصورة ) مما يضعؼ عامؿ تماسكيا, وبالتالي انزالقيا,
بنكرد(, واف ما يزيد مف نشاط  -منطقة دوكاف التي تسببت في غمؽ الطريؽ )دوكاف

, (, واتجاىياDipاالنزالقات االرضية في منطقة الدراسة شدة ميؿ الطبقات الصخرية )
والسيما عندما يكوف عموديًا مع مسارات الطرؽ البرية. اذ تؤدي عمميات القطع لتسوية 

الى فقداف القاعدة االرتكازية, ليذه الطبقات وبالتالي انزالقيا نحو الطريؽ  ارضية الطرؽ
 .(2,3وتخريبو كما في الصورة )

  عمميات التساقط لمكتؿ الصخرية مف اعمى الحافات الجبمية او مف الحافات الصخرية
المتكونة بسبب عمميات القطع لمصخور, والتي تغمؽ الطرؽ الجبمية في بعض االحياف 

 (.5الصورة )
  عمميات االنخساؼ لمطرؽ بسبب تغمؿ المياه الى الطبقات الصخرية الجيرية اسفؿ

الطريؽ. السيما واف التكوينات الصخرية تحتوي عمى الكثير مف تراكيب الضعؼ 
الصخري كالكسور والشقوؽ والفواصؿ والتي تعد مسارب لممياه مما تضعؼ ىذه 

 .(3الصورة ) التكوينات
 ( انزالؽ صخري ومناطؽ الضعؼ مف تصدعات وشقوؽ وسطوح انفصاؿ2رقـ )  صورة
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 .( تبيف سطح االنزالؽ وميؿ الطبقات الصخرية3صورة رقـ )

 
 

  الفيضانات مف االودية الجبمية والتي تؤدي في كثير مف االحياف الى غمؽ الطرؽ
فوؽ الطرؽ وفي بعض االحياف تقوـ ىذه  بواسطة المياه, وما تخمفو مف مواد طموية

 السيوؿ بتدمير الجسور والسيفونات المقامة عمى ىذه االودية.
  التراكمات الثمجية في بعض اياـ فصؿ الشتاء تؤدي الى غمؽ ىذه الطرؽ, وتزيد مف

 احتمالية الحوادث.
 ت مثؿ شدة االنحدار ليذه الطرؽ مما يجعؿ عممية اجتيازىا صعبة لبعض انواع المركبا

 مركبات الحمؿ.
  زيادة طوؿ ىذه الطرؽ بسبب كثرة انعطافاتيا مع امتداد المدرجات, او بسبب مسارىا

كما توضح  ( لطريؽ كيوة رش الجبمي.7مع خطوط المناسيب. كما في الصورة )
 الصور ادناه بعض ىذه المشاكؿ لطرؽ النقؿ في المناطؽ الجبمية.

الجبمية, تتأثر بعدـ استقرارية المنحدرات في  يتبيف اف طرؽ النقؿ في مناطؽ السفوح
ىذه المواقع. وىذا ما يتطمب القياـ بتثبيت ىذه المنحدرات والتقميؿ مف مخاطرىا, عمى طرؽ 

مف االجراءات والتي تـ في بعض المواقع اتخاذىا النقؿ في منطقة الدراسة مف خالؿ جممة 
 آلتي:واىماليا في مواقع اخرى, وتتضمف ىذه االجراءات با
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( اثار التعرية االخدودية عمى الطرؽ 4صورة )
 منطقة حاجياوة          

 التساقط الصخري منطقة بيتواتو (5صورة )

  
( انزالؽ صخري يغمؽ طريؽ )دوكاف 6صورة )

 بالكامؿ بنكرد(–
( الطريؽ الجبمي الزكزاؾ جبؿ 7صورة )

 كيوةرش

  
 

  المجاورة لمطرؽ, مف خالؿ اقامة قنوات تصريؼ اعمى تنظيـ تصريؼ المياه لممنحدرات
السفوح وتصريفيا نحو المنخفضات بعيدا عف الطرؽ ومنعيا مف التغمغؿ, في مناطؽ 
الشقوؽ الصخرية او المكونات الفتاتية. الف ىذه المياه تقوـ بأضعاؼ مكونات ىذه 

 السفوح.
 ة لحماية الطريؽ مف انشاء قنوات تصريؼ مبطنو لألمطار, بمحاذات الطرؽ الجبمي

وايضا حماية جوانب الطريؼ مف عمميات  تجمع المياه فوقو وبالتالي انخسافو,
 االنجراؼ التي تؤدي الى تخريب الطريؽ.

  تغميؼ مكونات السفوح اليشة بالمواد اإلسمنتية, اورصفيا باالحجار, لحمايتيا مف
 عوامؿ التعرية والجرؼ.
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 ؛ المستقرةاو اي مواد اخرى اسفؿ المنحدرات غير  اقامة جدراف ساندة مف الكونكريت
وذلؾ لحماية الطريؽ في حالة حدوث اي عممية تساقط او انزالؽ او انييار ارضي. كما 

 ( في احد الطرؽ في منطقة الدراسة.8,9في الصور )
( انييار ارضي يحطـ الدعامات 8) صورة

 الكونكريتية
احد الطرؽ المغمقة بسب االنزالؽ  (9صورة )

 االرضي

  
الحافات الصخري في احد  (10صورة )

 الطرؽ الجبمية
( انييار ارضي في احد الطرؽ 11صورة )

 الجبمية

  
 

 ومنعيا مف التعرض ية لمطرؽ لمتقميؿ مف انحداراتياتدريج المنحدرات الشديدة المحاذ ,
المنحدر وذلؾ مف خالؿ التقميؿ مف طوؿ  لحركة المواد لحماية الطرؽ المجاورة ليا,

الشديد عمى اف تكوف بمسافات ومستويات مناسبة تحمي الطريؽ, كما في الصورة 
 بنكرد. –( لطريؽ دوكاف 14)

 اذ يودي ىذا القطع الى ؿ يتعامد مع ميؿ الطبقات الصخريةتجنب قطع السفوح بشك ,
 نشاط االنزالقات الصخرية.
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  مفككة باألسالؾ المشبكة تثبيت السفوح المجاورة لمطرؽ والتي تتكوف مف كتؿ صخرية
 (.13) والحواجز الصورة

 .تثبيت الكتؿ الصخرية في الحافات اآليمة لمسقوط او ازالتيا 
  تشجير السفوح الحبمية المجاورة لمطرؽ؛ لغرض تثبيتيا وتقيؿ انجراؼ التربة نحو الطرؽ

 المجاورة ليا.
  ؽ لغرض حمايتيا اقامة الجسور والسيفونات في مجاري االودية التي تتقاطع مع الطر

 (.15مف التدمير. كما في الصورة )
  عدـ اىماؿ عممية الحقف والدؾ المرافقة إلنشاء الطرؽ, التي تنشا فوؽ تكوينات تحتوي

 عمى عوامؿ ضعؼ مثؿ الكسور والفجوات اإلذابية.
الجدراف الكونكريتية لحماية  (12صورة )

 الطرؽ
( دعامات مف االسالؿ المشبكة 13صورة )

 الصخريةوالقطع 

  
( تدريج السؼ وح المجاورة 14صورة )

 لمطرؽ
( انشاء السيفونات اسفؿ الطرؽ 15صورة )

 الجبمية لتصريؼ السيوؿ
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 ثالثا: طرق النقل في مناطق االودية الجبمية:
تقطع منطقة الدراسة شبكة مف االودية النيرية, التي تنحدر مف المرتفعات الجبمية 
لتنتيي جميعيا في بحيرة دوكاف, مكونة حوض صرؼ تمثؿ حدوده الحدود الطبيعية لمنطقة 
الدراسة, الذي يتكوف مف خمسة اودية ىي كؿ مف )وادي سورة, وادي قدشاف, وادي ىيزوب, 

  .حيرة(وادي خرى سراو, وحوض الب
اثرت الظروؼ التكتونية بشكؿ واضح في أشكاؿ وانظمة وانواع شبكات االودية في 

مما جعميا اودية عميقة شديدة التضرس, وقد تشكمت ىذه الشبكة خالؿ حقبة  منطقة الدراسة.
العصر الباليوستوسيني, وال زالت تتطور بمعدالت اقؿ بسبب التغير في معدالت التساقط 

اف الوضع التكتوني في منطقة الدراسة, فضال عف العمؿ  الحديث )اليولوسيف(.خالؿ العصر 
وتضـ ىذه االودية  التعروي ليذه االودية اعطى المظير التضاريسي العاـ لمنطقة الدراسة.

 (:766 ص ,8>>1, )ابو العينيف انوعا مختمفة وىي كما يأتي
 االودية المضربية (Subsequent Streamsوىي اودية ت :) جري في مناطؽ مضارب

الطبقات وتمتاز بأعماقيا واستقامتيا كونيا تجري في مناطؽ الضعؼ الصخري في 
( وعادة ما تشكؿ ىذه االودية في منطقة الدراسة 1امتداد محاور الطيات. الصورة )

 المراتب العميا.
 دية التابعةو اال (Dip- Streams وىي اودية تتبع االنحدار العاـ لميؿ الطبقات :)

الصخرية وىي تجري في منطقة الدراسة فوؽ اجنحة الطيات باتجاه مضاد لمحاور 
 الطيات.

 االودية العكسية (Obsequent Streams وىي اودية تجري باتجاه معاكس لميؿ :)
الطبقات الصخرية وتنحدر باتجاه محاور الطيات. وىي اودية قصيرة أخدودية مستقيمة 

 خرية.بسبب االنحدار الشديد لمحافات الص
تتعرض الطرؽ في مناطؽ االودية الجبمية في منطقة الدراسة الى مشاكؿ البعض 

تختمؼ عف المشاكؿ في مناطؽ الحواجز الجبمية مف عمميات انزالقات وتساقط  منيا ال
الصخور والتعرية الشديدة. وتمتد الطرؽ في مناطؽ االودية الجبمية عادة بشكؿ موازي 

وتحتاج الطرؽ في ىذه االشكاؿ االرضية الى العديد  ليذه االودية.لمسارات المجاري الرئيسية 
مف االجراءات اليندسية عند اجرائيا مثؿ الجسور والمساند الكونكريتية والسيفونات والرصؼ 



 د. مشعل حممود فواض اجلمولي.أ

 

أثر االشكال االرضوة على صرق النقل الربية 

 اللهويبم. امحد فلوح فواض  يف حوض دوكان اجلبلي

 

) 6;8 ) 
 

لحماية ىذه الطرؽ مف عمميات التعرية الشديدة. كما وتضـ ىذه االودية بعض االشكاؿ 
امة الجسور وعمميات التدريج الجتيازىا والمتمثمة االرضية صعبة االجتياز مما يتطمب اق

وبسبب كثرة  ,ء الجسور مف مكمالت الطرؽ البريةبالخوانؽ )دربند(. وتعد عمميات انشا
يوجد العديد مف الجسور فييا لعبور الطرؽ في ىذه االودية. وتقاـ  االودية في منطقة الدراسة,

واالودية, ويتـ اختيار مواقعيا  وفؽ اسس  ىذه الجسور لتاميف استمرار عبور مجاري االنيار
 (:1>7 ص ,6216 )الدليمي, معينة
 .اختيار اضيؽ المناطؽ في قطاع النير او الوادي 
  عدـ اقامة الجسور في مناطؽ المنعطفات التساع المجرى وتركز عمميات التعرية

 واآلساب.
 اف تكوف ضفاؼ المجرى ذات تكوينات صمبة, تصمح كدعامات قوية لمجسر.  
  والسيوؿ. بعيدة عف تأثير الفيضانات العمياانشاء الجسور في مستويات 
  تصمـ الجسور بشكؿ يتناسب مع طبيعة حركة المرور, وانواع المركبات التي ستمر

 فوقو.
التي تعد مكممة لطرؽ النقؿ, وتتبايف  توجد في منطقة الدراسة عدد كبير مف الجسور

انواعيا بيف الجسور الحديدية القديمة والجسور الكونكريتية الحديثة والجسور االنبوبية 
 والصندوقية البسيطة. 

 الجسور الحديدية:  -1
, ُأنِشئت وىي جسور قديمة تتكوف مف ىياكؿ حديدية تستند عمى دعامات كونكريتية

خالؿ عقد السبعينات والثمانينات. اف اكثر انواع الجسور الرئيسية في منطقة الدراسة ىي مف 
ىذا النوع. مثؿ جسر دربند رانية عمى نير الزاب الصغير الذي يربط قضاء رانية بقضاء قمعة 

وجسر جوار قرنة  (,21) (. وجسر ىيزوب الذي يعبر وادي ىيزوب الصورة16دزة الصورة )
عمى مجرى وادي سورة. وتعد ىذه الجسور قديمة وذات ممر واحد وتعاني مف مشاكؿ منيا 
عمميات التعرية لألودية وتأثيرىا عمى مساندىا الكونكريتة, وتعرض العديد منيا لالنييار 

 (.22ة )ر بسبب االحماؿ الثقيمة كما حصؿ في جسر وادي سورة في جوارقرنة, الصو 
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نية الحديدي عمى ( جسر دربند را16صورة )
 نير الزاب

( جسر نازنيف عمى وادي نازنيف  17صورة )
 احد روافد ىيزوب

  
( جسر ىيزوب الحديدي عمى 18) صورة

 نير ىيزوب
جسر انبوبي عمى احد روافد  (19صورة )

 ىيزوب

  
( جسر كونكريتي حديث عمى 20صورة )

 وادي ىيزوب
( جسر جوار قرنة الحديدي عمى 21صورة )

 وادي سورة

  
 

 الجسور الكونكريتية: -2
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وىي جسور حديثة وذات مواصفات جيدة, تتكوف مف ىياكؿ ودعامات كونكريتية. 
 (.20) ويوجد منيا اثناف عمى وادي ىيزوب االوؿ منجز والثاني قيد االنشاء الصورة

 ( بقايا جسر منيار عمى  مجرى وادي سورة في جوارقرنة22صورة )

 
 

 االنبوبية والصندوقية:الجسور  -3
 مجاري طوؿ عمى متراصفة توضع االنابيب مف مجموعة الجسور االنبوبية مف تتكوف

اما الجسور الصندوقية فيي  .(19فوقيا الصورة ) الطرؽ وتنشا بالكونكريت تثبت ثـ االودية
تتكوف مف ىيكؿ كونكريتي صندوقي الشكؿ يوضع في مجرى الوادي ثـ يعبر الطريؽ فوقيا. 

 ( يبيف الجسور وانواعيا في منطقة الدراسة.5الجدوؿ )و 
تعاني الجسور في منطقة الدراسة, مف مجموعة مف المشاكؿ مف اىميا عمميات 
التعرية والتقويض لجوانب مجاري االودية, والتي تؤدي الى تآكؿ الطبقات الصخرية التي 

ية كما تؤدي الفيضانات العالتستند عمييا الدعامات الكونكريتية, مما يؤدي  الى تدميرىا. 
 .لألودية الى تخريب ىذه الجسور

 ( الجسور في منطقة الدراسة5جدوؿ رقـ )
 كىَكرَتٍ حذَذٌ انعذد انىادٌ او انُهر ث

 - 1 1 انساب 1

 3 1 5 هُسوب 2

 1 1 2 قذشاٌ 3

 2 1 3 سىرة 4

 2 - 2 َازٍَُ 5

 4  4 خري سراو 6

 المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مسوحات الدراسة الميدانية 
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 االستنتاجات

االرضية عمى طرؽ النقؿ البرية في منطقة الدراسة مف  ىناؾ تاثير واضح لالشكاؿ -1
اوجو عدة, سواء في زيادة تكاليؼ انشائيا والخبرات اليندسية المطموبة في اعماؿ 

 االنشاء, اضؼ الى ذلؾ زيادة تعرضيا لممخاطر الجيومورفموجية.
عرض تتاثر الطرؽ البرية في مناطؽ السالسؿ الجبمية بعامؿ االنحدار, مما يزيد مف ت -6

طرؽ النقؿ الى المخاطر الجيومورفولوجية, مثؿ االنزالقات واالنييارات والتساقط 
والزحؼ الصخري. ومما يزيد مف نشاط ىذه العمميات الجيومورفولوجية, فضال عف 
عامؿ االنحدار وجود عوامؿ الضعؼ الصخري مف كسور وفواصؿ وسطوح االنفصاؿ, 

اضعاؼ السفوح, وىذا ما يؤدي الى تخريب والتي بدورىا تساعد عمى تغمؿ الرطوبة و 
 الطرؽ البرية.

, سيما طبيعة ميؿ الطبقات الصخريةاف لمبنية الجيولوجية تاثيرًا عمى الطرؽ البرية ,ال -6
مف خالؿ شدة ميميا واتجاه ميميا بالنسبة المتدادات الطرؽ البرية. وكمما زادت درجة 

بالتالي زادت االضطرابات ميؿ الطبقات الصخرية زادت درجة انحدار السفوح و 
والسيما اذا كاف اتجاه ميؿ الطبقات الصخرية متعامدا مع امتداد الطرؽ,  االنحدارية,

 مما ينشط  العمميات المورفوديناميكية, وزيادة درجة الخطر الجيومورفولوجي.
تعد مناطؽ السيوؿ المروحية مف بيف افضؿ االشكاؿ االرضية, النشاء الطرؽ في  -7

بسبب انخفاض تكاليؼ انشائيا مقارنة باشكاؿ االرضية االخرى, وقمة  سة,منطقة الدرا
 تعرضيا لممخاطر الجيومورفولوجية. 

اف اىـ المشاكؿ التي تعاني منيا الطرؽ البرية في مناطؽ السيوؿ المروحية, ىي تكوف  -8
المطبات بسبب التموجات التي تتكوف بسبب الدفع الصفيحي لمرواسب الغرينية, فضال 

عض الفيضانات, وكثافة االقنية المتظفرة التي تنتشر بكثافة فوؽ السيوؿ عف ب
 المروحية.

تتأثر الطرؽ البرية في مناطؽ االودية الجبمية, بعامؿ االنحدار لجوانب االودية مما يزيد  -9
مف تعرضيا لمخاطر االنزالقات والتساقط والزحؼ الصخري, فضال عف نشاط التعرية 

 ه الطرؽ.االخدودية التي تخرب ىذ
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تحتاج الطرؽ البرية في مناطؽ االودية الجبمية الى ضرورة انشاء العديد مف الجسور  -:
وعبور الطرؽ لممضايؽ  مياه السيوؿ وحماية الطرؽ البريةوالسيفونات لتصريؼ 

 . وىذا ما يزيد مف تكاليؼ انشائيا ,جاري االودية وضماف عدـ انغالقياوالخوانؽ وم
 التوصوات

تحتاج طرؽ النقؿ البرية في مناطؽ المنحدرات الجبمية الى العديد مف اجراءات االماف  -1
التي بدورىا يمكف اف تحمي الطريؽ والمركبات مف اخطار االنزالقات واالنييارات 
والتساقط الصخري, ومف ىذه االجراءات بناء المساند والجدراف الكونكريتية اسفؿ 

 رات الحديدية مع حافات الطرؽ لمنع سقوط المركبات.الحافات الصخرية, وانشاء المحج
تثبت السفوح  والحافات الصخرية مف خالؿ االجراءات اليندسية المعروفة لمحيمولة دوف  -6

 انزالقيا او انييارىا.
المحاولة تجنب قطع السفوح  ذات الطبقات شديدة الميؿ والتي يكوف اتجاه ميميا موازيًا  -6

 مولة دوف انزالؽ مكوناتيا باتجاه الطريؽ.المتداد الطرؽ البرية, لمحي
انشاء انظمة تصريؼ لمطرؽ البرية لمنع تغمؿ المياه الى مكونات السفوح, والسيما في  -7

التكوينات التي تتكوف مف الصخور الكاربونية, والتي تكثر فييا تراكيب الكسور 
 والفواصؿ وسطوح االنفصاؿ

ونكريتية او صمصالية, عند انشاء الطرؽ حقف مناطؽ الحفر الكارستية والشقوؽ بمواد ك -8
 لحماية الطريؽ مف االنخساؼ. البرية, في مناطؽ الصخور الكربونية,

عند انشاء الطرؽ في مناطؽ السيوؿ المروحية, يجب االخذ بنظر االعتبار استبداؿ  -9
الرواسب الغرينية بمواد قابمة النضغاط والحدؿ لتجنب حدوث التموجات والمطبات في 

 رؽ.ىذه الط
 

 

 

 

 

 

 

 



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 2015( أيلول) ( 1العدد )

 

 (6<2 ( 
 

 املصادر:
 شرؽ شماؿ جوارتة منطقة في االلبي الثالثي لممنخفض التكتونية التطورات, عباس معمة, خمدوف -1

 .:622 ,االوؿ العدد, الثالث المجمد, العراقية والتعديف الجيولوجيا مجمة, العراؽ
 جامعة, لمطباعة الكتب دار, العراؽ شماؿ جيولوجية, صادؽ عمي, اهلل صنع فاروؽ العمري, -6

 .::>1, الموصؿ
 خاص عدد, الثاني المجمد, زانكو مجمة ,كردستاف جباؿ ونشأة اصؿ ,محمود السورداشي, عمي -6

 .;;>1, اربيؿ, الديف صالح لجامعة الثالث بالمؤتمر
 الجامعة, واالجتماعية االنسانية العمـو كمية, 6 ط ,الجيومورفولوجيا اصوؿ, رمضاف حسف, سالمة -7

 .6212 ,االردف ,عماف, والطباعة والتوزيع لمنشر الميسرة دار, االردنية
 الحادية الطبعة, الجامعية الثقافة موسسة, الجيومورفولوجيا اصوؿ, احمد سيد حسف العينيف, ابو -8

 .8>>1, االسكندرية, عشر
 الميسرة دار(, التطبيقي الجيومورفولوجي) التطبيقي االرض شكؿ عمـ, عمي حسيف خمؼ, الدليمي -9

 .6216 ,االردف عماف, والتوزيع لمنشر
7-  Buday, T., The Regional Geology of Iraq. Stratigraphy and 

Paleogeography, Edited by I.I.M.Kassab and S.Z. Jassim. GEOSURV, 
BAGHDED, 1980. 

8- Charles .C.Plummer, Diane .H. David.Mc, Physical Geology, 11thed, New 
York, 2007. 

9- Goudie A., etal,  "Geomorphological Techniques", op,cit, p.356 
10-   Kamal H. Karim , Sherzad Tofiq AL-barzinjy , Bakhtliar M. Ameen, 

History and geological setting of intermontane basin in the zagros fold-thrust 
belt(Kurdistan region-Iraq) ,Iraqi bulletin 0f geology and mining, No1, 2008. 

11- Kostaschuk, R.A., MacDonald, G.M. and Putnam, P.E. Depositiona 
processes and alluvial fan – drainage basin morphometric relationships near 
Banff, Alberta, Canada, Earth Surface Processes and Landforms, 1986. 

 ئوة:اخلرائط واملرئوات الفضا

, الطوبوغرافية السميمانية خريطة, العسكرية المساحة, المسمحة لمقوات العامة القيادة ,العراؽ جميورية -1
 (.I-38-D-NW) رقـ (122222:1) مقياس

, الطوبوغرافية خريطة جمجماؿ, العسكرية المساحة, المسمحة لمقوات العامة القيادة ,العراؽ جميورية -6
 .ـ(C-NE  I-,1989-;6) رقـ (122222:1) مقياس



 د. مشعل حممود فواض اجلمولي.أ

 

أثر االشكال االرضوة على صرق النقل الربية 

 اللهويبم. امحد فلوح فواض  يف حوض دوكان اجلبلي

 

) 6<1 ) 
 

, دزة الطوبعرافية قمعة خريطة, العسكرية المساحة, المسمحة لمقوات العامة القيادة ,العراؽ جميورية -6
 .ـ1985,(J-38-V-SW) رقـ (122222:1) مقياس

, الطوبوغرافية خريطة كويسنجؽ, العسكرية المساحة, المسمحة لمقوات العامة القيادة ,العراؽ جميورية -7
 .ـ1999,(J-38-U-SE) رقـ (122222:1) مقياس

, الطوبوغرافية اربيؿ خريطة, العسكرية المساحة, المسمحة لمقوات العامة القيادة ,العراؽ جميورية -8
 .ـ1999,(J-38-U-SW) رقـ (122222:1) مقياس

 مقياس, االدارية العراؽ خريطة ,لممساحة العامة الييئة, الري وزارة, العراؽ جميورية -9
 .ـ6222 لسنة(, 1222222:1)

 .ـ6228 لسنة, ـ (18) تميزية بدقة( land sat7) الصناعي لمقمر فضائية مرئية -:
 .ناسا, الفضاء مكوؾ, ـ (62) تميزية بدقة الدراسة لمنطقة رادار فضائية صور -;

9- Iraqi Bulletin of Geology and Mining, Geological map ofnorthernpart of Iraq 
(modified from Sissakian, 2000                                         


