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 :الممخص
تضمنت الدراسة تقييم ىيدروجيومورفولوجي لحوض وادي ابو دالية في 

 227بمغت مساحتو )اقميم الجزيرة ألغراض الحصاد المائي,  والذي 
(,  ان حوض وادي ابو دالية يحتوي عمى ثالث احواض ثانوية وىي 2كم

متشابية تقريبا في خصائصيا المورفومترية والييدرولوجية وان اغمبيا 
يقترب من الشكل المستطيل. تم اسـتخدام  التكامل  بين عدة بيانات اىميا 

ية واالرضية لمنطقة ,) والبيانات المناخRSبيانات االستشعار عن بعد )
الدراسة واقميميا, وتم الحصول عمى كافة مخرجات البحث من خرائط 

(. وألغراض الحصاد GISواشكال باستخدام نظم المعمومات الجغرافية )
( لتقدير حجم الجريان السطحي SCS-CNالمائي تم اعتماد نموذج الـ)

وجود واوضحت النتائج ان منطقة الدراسة تتصف بجريان عالي بسبب 
( التي تتصف بعدم قدرتيا عمى تسرب المياه داخل Cالتربة من النوع)

( , ان  2109-2108التربة , وقد اظيرت البيانات الساعية لمموسم)
ممم( , وبذلك يجب  760-652كميات االمطار كانت كبيرة تراوحت بين)

د الحفاظ عمى ىذه الكمية من المياه وبذلك اختيرت اربع مواقع إلقامة السدو 
 .الترابية في منطقة الدراسة
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Abstract: 

The study included a hydrogiomorphological evaluation 

of Abu Dalaya basin in Al-Jezira region for the water 

harvesting purposes, which an area reached (227 km2). 

Abu Dalaya basin contains three secondary basins, 

which are almost similar in their morphometric and 

hydrological characteristics, and most of them are close 

to the rectangular shape. The researcher used the 

integration between several data, such as Remote 

Sensing (RS) data, climate and ground data for the study 

area and its region, whereby the outputs from maps and 

figures were obtained by using Geographic Information 

System (GIS). For the purposes of water harvesting, the 

study adopted (SCS-CN) model to estimate the volume 

of surface runoff, and the results indicated that the study 

area is characterized by high runoff due to the presence 

the soils type(C) that are characterized by their inability 

to infiltrate water into the soil.The hourly data for the 

season (2018-2019) showed that the amounts of rain 

were large, ranging between (652-761 mm). Thus, this 

amount of water must be preserved, and thus four sites 

were chosen for the construction of earth dams in the 

study area. In addition, the results of those proposed 

dams for water harvesting proved that the quantities of 

water storage in them are uneven, but very large and 

sufficient for the various types of future investments  
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 (Introduction:)-المــــــقدمة: 
تعد الجيومورفولوجيا أحد العموم التطبيقية الميمة التي تمتاز بالحداثة, وتحظى ىذه 
الدراسات بأىمية كبيرة من خالل دورىا الميم في تشكيل مظاىر سطح االرض ومنيا الوديان 
التي تعد احدى االشكال االرضية التي تتباين في اطواليا واعماقيا وصفاتيا السطحية 

كثير التفرع مفرط في عمقو متسع في حوضو بحيث يعطي صوره فبعضيا بالغ الطول 
فيزيوغرافية ناضجة لنظام التصريف المائي, والبعض االخر بالغ الدقة والضيق, اذ تتقارب 
االودية وروافدىا تقاربا شديدا حتى تتشابك وتتداخل طوبغرافيا ,كما ان البعض خانقي شديد 

ة الصدوع  ودورىا الكبير في المظير الطبيعي االنحدار, اذ لعبت الحركات االرضية خاص
لألودية, ورغم ىذه التباينات بين ىذه االودية اال انيا تشترك في خاصية الجفاف )موسمية 

 التغذية المائية(.  
يخترق ارض الجزيرة شبكة من الوديان الجافة الموسمية الجريان ومن ىذه الوديان )وادي ابو 

( حصوة الجزيرة ,يبعد ىذا الوادي 58( مقاطعة )0رقم )دالية( الذي يقع ضمن القطعة 
كم( عن قضاء حديثة ,ويسكن ضمن حدوده مجموعة من السكان ال تتراوح عدد  01حوالي)

( دار , ويمتاز الوادي بانحداره البسيط نحو منخفض الثرثار ويكون 05-01دورىم من )
اىل المنطقة )عب ابو داليو(  انحداره من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي ,ويطمق عميو

 ,وقد تراكبت فيو العديد من المظاىر البنائية والبنيوية والمناخية تغري الباحث برصدىا 
ان وادي ابو دالية يقع ضمن اقميم الجزيرة الذي يمتاز مناخَو بالجفاف وقمة سقوط 
 االمطار صيفًا حيث ينحصر سقوطيا في فصل الشتاء, وفي بعض االحيان قد تسقط

, فضال عن أن (2109االمطار بغزارة وتسبب فيضانات في الوادي كما حدث في عام )
ارض منطقة الدراسة ىي ارض منبسطة وكل ما ذكر آنفا يشجع عمى اقامة مشاريع لمحصاد 

دراسة أحمد عبد  عمى سبيل المثال ال لمحصر وىناك العديد من الدراسات السابقو المائي. 
( : تناولت ىيدروجيومورفولوجية منطقة الوديان غرب الفرات 2115الستار العذاري عام )

توصمت اليو الدراسة ان الوديان تتبع مسار االتجاه  شمال اليضبة الغربية العراقية واىم ما
دراسة قاسم احمد رمل درج المرعاوي عام ,العام لميضبة شمالي شرقي باتجاه نير الفرات 

فية في منطقة الجزيرة محافظة االنبار باستخدام نظم ( : تناولت الدراسة المياه الجو 2102)
الشرب والزراعة والصناعة والتوجيات  ألغراضالمعمومات الجغرافية وامكانية استثمارىا  
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ىدفت  (2108دراسة صافي ىفي صالح الفيداوي عام ), المستقبمية لتنمية المياه الجوفية
ة والييدرولوجية ودراسة الواقع المائي الدراسة الى تحميل الخصائص الطبيعية والمورفومتري

مشاريع حصاد  إلقامةوانواع الموارد المائية لحوض حوران من اجل تحديد المواقع المناسبة 
تناولت الدراسة ( 2121دراسة احمد عيادة خضير عباس الحديثي عام ),مياه في المنطقة 

نطقة ,كما قام الباحث تحميل الخصائص الطبيعية وعالقتيا بييدرولوجيو مورفولوجية الم
باستخدام افضل الطرائق لحصاد المياه من خالل معرفة كمية الجريان في المنطقة والعمل 

دراسة ميدي حمد ,  عمى المحافظة عمى تمك المياه من خالل اقامة السدود لبعض االحواض
وجية ذات ( , اذ قام الباحث بدراسة التكوينات الجيولوجية والمظاىر الجيومورفول2102فرحان)

العالقة بحصاد المياه في المنطقة وخصائصيا المطرية, فضال عن اختياره عمى الموقع 
(,  ىدفت الدراسة 2104دراسة صافي اسود حمود الجبوري), اما  المناسب لمسد في المنطقة

الى تحميل العوامل الجغرافية التي تسيم في اختيار االماكن الواعدة لحصاد المياه وتطوير 
 الزراعي واالقتصادي والعمل عمى زيادة التوطن السكاني لمحيمولة دون اليجرة السكانية الجانب

(,  تناولت الدراسة تقدير الجريان السطحي باالعتماد عمى 2109بالل,) دراسة عادل عمي, و 
قيم العواصف المطرية المنفردة, وكذلك ايجاد الخصائص الييدروموفومترية  لحوض وادي 

 حث بعد ذلك باختيار افضل المواقع إلنشاء سدود مقترحة لخزن مياه االمطار.المر, وقام البا
 -ومن االسباب التي ادت الى االىتمام بموضوع الحصاد المائي ما يأتي:

ان بمدنا العراق يعاني من سوء استخدام المياه حيث يختمف توزيعيا فبعض المناطق تكون 
االخر فقير ويكون ذلك بسبب تباين كميات المياه  غنية بالمياه لكثرة الموارد المائية وبعضيا

المتوافرة في المكان باختالف تباين ىطول االمطار ووجود االنيار, ولتباين كميات االمطار 
السنوية فأن مناطق شاسعة من العراق بعيدة عن االنيار تعاني من نقص في المياه الصالحة 

ية, ومن األمثمة عمى ىذه السياسات بناء لالستعمال , فضال عن  سياسات دول الجوار المائ
ومن  سد الطبقة في سوريا زسد كيبان واتاتورك في تركيا,  وىذا كمو قد أثر سمبا عمى العراق.

وتنفيذ مشاريع البديمو  ىنا يبرز دور الجغرافي لمتفكير في البحث عن بعض المصادر المائية 
 لتنمية ىذا المورد في منطقة الدراسة. 

مشاريع الحصاد المائي الذي يوفر كميات اضافية من المياه التي تعمل عمى سد ومن ىذه ال
النقص الحاصل ويشكل في نفس الوقت استثمارا  أمثل لمموارد المائية, اذ يعد  حوض منطقة 
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الدراسة) وادي ابو دالية( من االحواض المناسبة لمقيام بمثل ىكذا مشاريع والتي من شأنيا أن 
 ال سيما االستعماالت الزراعية.  عمى مياه االنيار تقمل من االعتماد

 (Study problem)-: مشكمة الدراسة •
مورفولوجية والييدرولوجية لمنطقة الدراسة؟ وىل يمكن استثمار و ماىية الخصائص الجي    

المائي؟ ولغرض ايجاد الحمول المناسبة لمشكمة الدراسة يجب  لمحصاد حوض وادي ابو دالية
 االجابة عمى ىذه التساؤالت.

 . ىل يعد الحوض مناسبا لعميات حصاد المياه ؟0
حصاء كميات المياه الضائعة والمفقودة ؟2  . ىل يمكن ايجاد الحمول المناسبة لحصر وا 
 االستعماالت البشرية ؟ة لسد بعض . ىل تعد كميات المياه في الحوض كافي0
 (Study Hypothesis:)-فرضية الدراسة:  •
. إن شكل الحوض وخصائصو الطبيعية تعد العامل الرئيس لقيام دراسات حصاد المياه 0

 واالستفادة منيا في االستثمارات المستقبمية.
. إن النظام الييدرولوجي في منطقة الدراسة يشجع عمى القيام بدراسة الحوض 2

 ىيدروجيومورفولوجيا ألغراض حصاد المياه.
 ( Objectives of Study:) -اىداف الدراسة: • 
 -إن دراستنا التي نقوم بيا والتي تسعى الى تحقيق جممة من االىداف التي تتمثل باآلتي: 
استثمار المياه الميدورة في حوض وادي دالية من اجل القيام ببعض االستثمارات  . 0

خالل معرفة الخصائص الطبيعية والقيام ببعض االبحاث والدراسات العممية من المستقبمية من 
 اجل تحقيق اكبر المنافع من دون االضرار بالنظام البيئي.

 دراسة الخصائص المورفومترية لمحوض وتأثير ذلك عمى كمية التصريف وخصائصو. . 2
لجريان السطحي في استعمال أفضل الطرائق لحصاد المياه من خالل معرفة كمية ا . 0

ميل من المنطقة والعمل عمى الحفاظ عمى تمك المياه من اجل استعماليا بشكل افضل لمتق
 الطمب عمى مياه االنيار. 
 -:(Bundaries Of Study* حدود منطقة الدراسة)

في الجزء الغربي من العراق ضمن محافظة االنبار في الجزء يقع حوض وادي ابو دالية     
الشمالي الشرقي من الصحراء الغربية ويتحدد من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي نحو 
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منخفض الثرثار, اذ يحده من الشمال وادي العوينات ومن الجنوب وادي غزيل ومن الشرق 
الوادي فمكيا فأنو يقع بين خطي طول وادي زغيل ومن الغرب وادي دوليب, أما من موقع 

 مساحتو ْ( شماال, وتبمغ04-08-50ودائرتي عرض ) شرقا, (ْ 46-08-42)
 .(0)الخريطة  (, أنظر2كم227)الكمية

 موقع منطقة الدراسة من العراق (8خريطة )ال
 
 
 
 
 
   
 
 
 

خريطة العراق الطبوغرافية لسنة المصدر: جميورية العراق, وزارة الموارد المائية, الييئة العامة لممساحة, 
(, 30×30( بدقة تمييزية)DEMباالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي ) 0:011111, مقياس رسم 0991

 .Arc Map 10.4.1ومخرجات برنامج, 
 الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة :المبحث االول 

تعد دراسة الخصائص الطبيعية أساسا جوىريا في تحديد حجم الصرف المائي ضمن     
المساحة الحوضية ألي وادي, وأيضا تسيم في تكوين االشكال األرضية من خالل العمميات 
البنائية واليدمية التي تؤدي الى تكوين تمك االشكال والمتمثمة بعمميات التعرية والتجوية و 

الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة من حيث) البنية الجيولوجية,  وتتباين اإلرساب.
 والتضاريس, والمناخ, والموارد مائية, والتربة, والنبات الطبيعية

 -أوال: البنية الجيولوجية:
يمكن تعريف الجيولوجيا أو عمم سطح األرض ىو العمم الذي يبحث في اصل 

وتاريخيا, والعمميات التي لعبت دوًرا أساًسا في األرض, وعالقتيا بالكون, ومكوناتيا, وشكميا, 
 .(0)تشكيل سطح األرض بالصورة الحالية ونتائج ذلك
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أن دراسة الخصائص الجيولوجية لمتكوينات الصخرية ووضعيا التكتوني والتكويني 
ىي من أىم العوامل الطبيعية التي تؤثر تأثيًرا كبيًرا عمى العمميات الجيوموفولوجية) شكل 

 األرض( والعمميات الييدرولوجية) نوعية وكمية المياه( لمنطقة الدراسة.سطح 
وىذا يتطمب الكشف عن التكوينات الصخرية الموجودة في منطقة الدراسة وكذلك خمفيتيا 
التكوينية.تتنوع التكوينات الجيولوجية المنكشفة ضمن المساحة الحوضية لوادي أبو دالية, 

 المايوسين األوسط والترسبات الحديثة من العصر الرباعي.والتي تتراوح اعمارىا من عصر 
وفيما يأتي وصًفا دقيًقا ليذه التكوينات وحسب تسمسميا من االقدم الى االحدث كما موضح في 

 .( 0( والجدول )2الخريطة )
  تكوين الفتحة ) الفارس األوسط( -8

يرجع العمر الزمني ليذا التكوين الى عصر المايوسين األوسط ويتكون من حجر الكمس   
(, وترسب ىذا التكوين 51 – 01بين )  , ويتراوح سمكو ما(2)والجبس والحجر الطيني والرممي

بنيتو الحجرية مغمقة ذات تراكيز ممحية عالية وظروف حرارية شديدة, ويستدل عمى ذلك من 
 .(0)قب لمجبسالترسيب المتعا

  -. ترسبات العصر الرباعي:
يعد العصر الرباعي اخر العصور عمى أساس الترتيب الزمني لمجيولوجيا, إذ      

, وىي تغطي مساحة (4)( ماليين سنة األخيرة والتي تعتبر حقبة الحياة الحديثة0يشتمل عمى )
والرمل والطين واسعة من سطح األرض.وان ىذه الترسبات تتكون من خميط من الحصى 

ومفتتات صخرية كمسية جبسية والتي تتجمع في بطون االودية وعند نيايتيا حيث يصل سمك 
,  كما وأن ليا أىمية اقتصادية, فيي مصدر (5)ىذه الرواسب الى متر واحد في األجزاءالعميقة

لمحصى والرمل والطين, فضاًل عن انيا تعد مصدر لمعديد من التجمعات المائية تحت 
 (0( والجدول رقم )2انظر الخريطو رقم ).(6)طحيةالس

 (التكوينات الجيولوجية في منطقة الدراسة8الجدول )
 النسبة المئوية 2المساحة كم نوع التكوين

 5,3 1 تربة ممئ الوديان
 98,9 49 التربة المتبقية
 33,8 823 تكوين الفتحة
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 _ 222 المجموع
( وبرنامج 30X30( بدقة)DEMاالرتفاع الرقمي) باالعتماد عمى نموذجان المصدر: الباحث

Arc map ,10.4.1. 
 التكوينات الجيولوجية لمنطقة الدراسة( 2خريطة رقم)

 
المصدر: جميورية العراق, وزارة الصناعة والتعدين, المنشأة العامة لممسح الجيولوجي والتحري المعدني,   

 .0: 251111, مقياس 2111خريطة العراق الجيولوجية, لسنة 
 -ثانًيا: الخصائص التضاريسية:

يتصف حوض وادي أبو دالية بان ارضو ذو انحدار قميل ) خفيف( باتجاه من   
( 209 -52لغربي الى الجنوب الغربي نحو منخفض الثرثار, ويتراوح ارتفاعو بين ) الشمال ا

فوق مستوى سطح البحر. وان منطقة الدراسة ىي جزء من إقميم الجزيرة التي تمتاز بموقعيا 
وأن التضاريس األرضية ىي متنوعة, وتختمف  بين نيري دجمة والفرات لذلك سميت بالجزيرة.

التضاريسية, مما يؤدي إلى صعوبة تجميع ىذا التنوع في اطار تسيل دراستو, حسب البنية 
من أجل ذلك البد لمدارس من اختيار جزء صغير من سطح األرض لكي يتمكن من إعطاء 

 تحميل لشكل األرض, وصفاتو, ومميزاتو
وسيتم دراسة الخصائص التضاريسية لمنطقة الدراسة من خالل دراسة )االرتفاعات, 

 االرتفاعات المتساوية, االنحدارات(خطوط 
 -االرتفاعات:-8 

يتضح من خالل تحميل ارتفاع منطقة الدراسة وفًقا لمعطيات تم استخراجيا من أنموذج 
( متر فوق  209 -52(, ان منطقة الدراسة يتراوح ارتفاعيا بين ) DEMاالرتفاع الرقمي )
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يتباين ارتفاع المنطقة, إذ تكون  ( م. 25مستوى سطح البحر. باستخدام فترة كنتورية قدرىا ) 
( م عن  52النقطة األكثر انخفاضًا في الوادي عند الجية الجنوبية الشرقية إذ ترتفع عن ) 

 -( وىي كاالتي:2( والجدول )0مستوى سطح البحر, كما موضح في الخريطة )
 (االرتفاعات المتساوية في حوض وادي أبو دالية5خريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(, ومخرجات برنامج  x 30 30بدقة تميزية )   ( DEMباالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي ) المصدر:
Arc Map 10.4. 

 مساحات نطاقات االرتفاع ونسبتو المئوية (2الجدول )

, Arc map( وبرنامج 30X30المصدر: الباحثة باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي بدقة)   
10.4.1. 

 Climateثالثًا: المناخ:   

 النسبة المئوية 2كم 8المساحة / االرتفاعات ) م (
32- 23 ,41 82 2.3 

41.26 – 893.3 52 86.5 
893.6- 842.5 11 51.1 
842.9- 254 13 52.9 
 822 222 المجموع
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تعد دراسة مناخ سطح األرض  منذ نشؤىا وتطور قشرتيا من الدراسات  
الى فيم ظروف البيئات الترسيبية لمتكاوين الجيومورفولوجية الميمة التي تيدف 

.لذلك البد من دراسة (7)الجيومورفولوجية ضمن حقب العمود الطياقي لصخور القشرة األرضية
المناخ عند القيام بمشاريع لمحصاد المائي فيو يؤثر عمى كمية ونوعية الجريان السطحي 

اين حسب كل عنصر من ويؤثر عمى استمرار تدفقو, لكن ىذا التأثير يكون بشكل متب
 (8)المختمفة عناصره.ويمكن تعرف المناخ عمى انو: معدل حالة الطقس بعناصره

يتضح لنا ان مناخ منطقة الدراسة  ,(9* )من خالل نتائج معادلة ثورنثويت ) كفاية المطر(
يتصف بالجفاف, إذ ارتفاع درجات الحرارة وقمة معدالت االمطار الياطمة الذي يساىم في رفع 

عدالت التبخر ألغمب اشير السنة كما يتضح أن منطقة الدراسة في عجز مائي وىذا يدعونا م
 (.0الى التفكير في مشاريع الحصاد المائي, ينظر الجدول)

 𝟏 𝟓𝟔∑( RT+  02.2) 0109معادلة ثورنثويت: 
 حيث ان:

R ) مجموع التساقط السنوي ) ممم = 
T )(0انظر الجدول رقم ) = معدل الحرارة السنوي ) مئوي 

نتائج معادلة ثورنثويت ) كفاية المطر( لمحطات منطقة الدراسة لممدة  (5الجدول )
 م(2289 -8412)

 مجموع االمطار المحطة
 السنوي ) ممم(

 معدل الحرارة
 السنوي)مئوي(

 كفاية المطر
 الياطمة)ممم(

 نوع المناخ

 جفاف 2.23 28.2 856.2 حديثة
 جفاف 1.12 22.2 832.1 بيجي

 2281.  المصدر. االنواء الجوية العراقية
 -:Soilرابًعا: التربة:  

لوادي أبو دالية يتبين لنا ان ىناك نوعان من الترب السائدة في منطقة الدراسة والتي تتمثل 
ترب قيعان وال الترب الصحراوية الجبسيةوىي  (.4بما يأتي وكما موضح في الخريطة)

الصحراوية الجبسية ىي الغالبة في حوض وادي أبو دالية حيث تغطي وان التربة  ,الوديان
وبنسبة من المساحة بمغت )  2(كم084مساحة واسعة من المنطقة فقد قدرت مساحتيا )
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(% اما ترب قيعان الوديان ,ىي ترب طموية تكونت بسبب ضعف قدرة المجاري 80.0
 (0( والشكل)0ينظر الجدول)ىناك  المائية عمى نقل حمولتيا فيذا أدى الى ترسبيا

 أصناف الترب في منطقة الدراسة (9الخريطة )

 
 flay EH HASSANAL TAIE, Soil AND Asso ciationmap of IRAQ Ministry ofالمصدر:

Griculure. IRAQ, 1968 
 التحميل المورفومتري لحوض وادي ابو داليو المبحث الثاني:

االتجاىات الحديثة في دراسة االحواض  تعد دراسة الخصائص المورفومترية إحدى 
النيرية وليا اىمية كبيرة في الدراسات الجيومورفولوجية والييدرولوجية ألنيا تيدف الى التحميل 
الكمي لألحواض النيرية. يركز ىذا المبحث عمى الخصائص المورفومترية لحوض وادي ابو 

ل وان اليدف من دراسة دالية في اقميم الجزيرة ألنو يمثل حوض صرفي مائي متكام
 الخصائص المورفومترية لمنطقة الدراسة ىو القيام بمشاريع الحصاد المائي.وقد اعتمد

: 0( و)011.111: 0في دراسة ىذه الخصائص عمى الخرائط الطبوغرافية مقياس )الباحثان 
وانموذج االرتفاع الرقمي  (Google Earth)( والصور الجوية من برنامج 0.111.111

(DEM) ( م واستخدام برنامج 01×01ذو دقة تميزية)(Arc GIS10)  لدراسة الخصائص
 المورفومترية لمنطقة الدراسة.

أواًل: الخصائص المساحية والتشكمية )اليندسية( لحوض منطقة الدراسة واحواضو 
 -الثانوية:
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 -الخصائص المساحية لألحواض: .8
الدراسات الييدرولوجية تعد الخصائص المساحية لحوض التصريف المائي ميمة في  

ألنيا تأثر بشكل مباشر في حجم الجريان المائي داخل الحوض, فتوجد عالقة طردية بين 
مساحة  ن. وتتباي(00) .(01)مساحة الحوض وحجم الجريان المائي في شبكة التصريف المائي

ريس االحواض المائية وذلك تبعًا لعدة عوامل ومنيا )نوع الصخر والحركات االرضية والتضا
 .(02)والظروف المناخية فضاًل عن الزمن(

 -مساحة احواض التصريف: .أ 
( فيو يحتوي عمى ثالث احواض 2كم227.يبمغ اجمالي مساحة حوض وادي ابو دالية )

(  تتباين في مساحتيا, اذ تبمغ مساحة حوض الوادي االول 5ثانوية, تنظر الخريطة)
حين بمغت مساحة حوض الوادي ( في 2كم45( ومساحة حوض الوادي الثاني )2كم82)

( مساحات وابعاد حوض وادي ابو دالية واحواضو 5( ينظر الجدول رقم )2كم010الثالث )
 الثانوية.

 ( االحواض الثانوية لحوض وادي ابو دالية3الخريطة )

 
مج (م وباستخدام برنا01×01بدقة تميزية ) (DEM)المصدر: باالعتماد عمى تحميل انموذج االرتفاع الرقمي 

(Arc GIS10) 
 -اطوال احواض التصريف: .ب 

يقصد بطول حوض الوادي ىو بـ الخط الممتد من منطقة مصب الوادي الى اقصى نقطة في 
كم(, اما احواضو 42.5.يبمغ طول حوض وادي ابو دالية )(00)منطقة تقسيم مياه الوادي



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81اجمللد )( 2العدد )

 2028حزيران 

 

)0972 ) 
 

الثاني فبمغ كم( وطول حوض الوادي 01.9الثانوية فقد بمغ طول حوض الوادي االول )
 كم(.06.2كم( في حين بمغ طول حوض الوادي الثالث )06.9)

 -متوسط عرض احواض التصريف:  .ج 
تم إستخراج متوسط عرض حوض وادي ابو دالية واحواضو الثانوية من خالل المعادلة 

 -:(04)التالية
 / طول الحوض كم2متوسط العرض =مساحة الحوض كم 
كم( اما 5.0ان متوسط عرض حوض وادي ابو دالية بمغ )ومن خالل تطبيق ىذه المعادلة تبين 

كم( وحوض الوادي الثانية بمغ 2.7احواضو الثانوية, فقد بمغ متوسط عرض حوض الوادي االول )
(.وبذلك نستنتج ان متوسط 4كم( ينظر الجدول )6.2كم( في حين بمغ حوض الوادي الثالث )2.7)

ويرجع سبب ىذا التباين الى طبيعة الصخور عرض احواض التصريف لمنطقة الدراسة متباينة 
 المختمفة.

 -محيط احواض التصريف: .د 
يعد محيط الحوض من المتغيرات المورفومترية الميمة التي ترتبط بالعديد من الخصائص االخرى 
المتمثمة بـ )الخصائص الشكمية والخصائص التضاريسية(, فكمما زاد طول محيط الحوض زاد 

( يتضح ان ىناك تباينًا بين االحواض عمى اساس طول المحيط لكل 4ل )اتساعو. من خالل الجدو 
كم(, وبمغ طول المحيط لحوض الوادي 027منيا, اذ بمغ طول المحيط لحوض الوادي الرئيسي )

كم(, بينما طول محيط حوض 47.9كم( وبمغ طول المحيط لحوض الوادي الثاني )006.5االول )
 سبب ىذا التباين الى االختالف في عدد المراتب النيرية. كم( ويعود58.1الوادي الثالث بمغ )

 ( مساحات وابعاد حوض وادي ابو دالية واحواضو الثانوية9الجدول )
متوسط  الطول/كم 2المساحة/كم االحواض

 العرض/كم
طول محيط 

 الحوض/كم
8 12 52.4 2.2 886.3 
2 93 86.4 2.2 92.4 
5 8.8 86.2 6.2 31.2 

 822 3.5 92.3 222 الحوض الرئيسي
(م وباستخدام 52×52بدقة تميزية ) (DEM)المصدر: باالعتماد عمى تحميل انموذج االرتفاع الرقمي 

 .(Arc GIS10)برنامج 
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 -الخصائص الشكمية: .2
وان اشكال احواض الصرف المائي يمكن ان تقارن باألشكال اليندسية )الدائرة, 

الدائرية تمتاز بجريان مائي غير منتظم )زمانيًا المثمث, المستطيل(, وان االشكال الحوضية 
وكميات التصريف تكون عالية فضاًل عن سرعة وصول الموجات الفيضية )التصريف العالي( 
من المنبع الى المصب, بينما تمتاز االشكال الحوضية المستطيمة بجريان مائي منتظم زمانيًا 

وجات التصريفية من المنبع الى وكميات التصريف تكون واطئة فضاًل عن بطئ وصول الم
 .(05)المصب خالل جريانيا بسبب تعرضيا الى عاممي التبخر والتسرب الى باطن االرض

وقد تم دراسة الخصائص الشكمية لحوض وادي ابو دالية واحواضو الثانوية من خالل 
 -المعادالت االتية:

 -:(Basin circularity)نسبة تماسك المساحة 
, وتشير ىذه النسبة الى مدى اقتراب او (circulation ratio)وتسمى ايضًا نسبة االستدارة 

ابتعاد الحوض من الشكل الدائري المنتظم ويتم ذلك من خالل مقارنة مساحة الحوض بمساحة 
 .(06)دائرة ليا نفس محيط الحوض

تراب الحوض ( فكأن كانت القيم مرتفعة دل ذلك الى اق0-وتترواح القيم بين )صفر 
من الشكل الدائري, وكمما كانت القيم منخفضة دل ذلك عمى ابتعاد الحوض من الشكل 

 .(07)الدائري
 -:(08)ويعبر عن ذلك من خالل المعادلة االتية

 × نسبة تماسك المساحة )نسبة استدارة الحوض(= ل 
 (.02.57)إذ ان: ل= قيمة ثابتة مقدارىا 

وعند تطبيق ىذه المعادلة عمى حوض وادي ابو دالية واحواضو الثانوية فقد بمغت  
( وسجل حوض الوادي االول نسبة 1.08نسبة تماسك المساحة لحوض وادي ابو دالية )

( اما حوض الوادي الثالث فقد بمغت 1.25( وحوض الوادي الثاني بمغت نسبة )1.18بمغت )
(.وىذا يشير الى ان ىناك تباين في نسبة تماسك المساحة 5جدول )(, الحظ ال1.08نسبتو )

الثانوية يبتعد عن الشكل لكن بشكل قميل وان شكل الحوض لموادي الرئيسي واحواضو 
 .الدائري

 -:Perimeter coherence ratioنسبة تماسك المحيط  .أ 

 2مساحة الحوض / كم
 2(2)محيط الحوض / كم
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المحيط من مقموب الجذر التربيعي لتماسك المساحة وتكون المعادلة تستخرج نسبة تماسك 
 -:(09)كاالتي

  
 نسبة تماسك المحيط=

 
وتكون نتيجة ىذه المعادلة دائمًا اعمى من الواحد الصحيح, فكمما ارتفعت النسبة عن 

 .(21)الواحد دل ذلك عمى ابتعاد الحوض من الشكل المستدير واقترابو من الشكل المستطيل
( يستدل منيا عمى احتمالية الفيضانات 2-0نسبة تماسك المحيط تتراوح بين ) وان

 .(20)( فإن ذلك يدل عمى زيادة خطر الفيضانات والعكس صحيح0فكمما اقتربت النسبة من )
وعند تطبيق المعادلة عمى حوض وادي ابو دالية الرئيسي واحواضو الثانوية كانت 

( وىذه نسب 0.57( وحوض الوادي االول بمغ )2.09)النتائج ان حوض الوادي الرئيسي بمغ 
مرتفعة وبذلك يكون شكل الحوض بعيد جدًا عن الشكل المستدير, اما حوض الوادي الثاني 

( فيو بعيد عن الشكل المستدير, بينما سجل حوض الوادي الثالث نسبة بمغت 2فبمغ )
 الشكل المستدير. ( كأدنى قيمة سجمت وبذلك فأن شكل الحوض بعيد نسبيًا عن0.60)

ونستنتج من ذلك ان كل االحواض تكون بعيدة عن الشكل المستدير وقريبة من الشكل 
المستطيل وىذا يجعل الحوض تقل فيو احتمالية الفيضانات وىذا ما يؤكده نتائج نسبة تماسك 

 مساحة الحوض.
 -:(Elongation ratio)نسبة اإلستطالة  .ب 

تشير نسبة إستطالة الحوض الى مدى امتداد مساحة الحوض مقارنة بالشكل المستطيل, ويتم 
 -:(22)ذلك من خالل المعادلة االتية

 =  نسبة االستطالة
 

 (.0.0282إذ ان: ك= قيمة ثابتة مقدارىا )
االحواض وتعد ىذه المعادلة من اكبر المعادالت المورفومترية دقة في قياس اشكال 

( فكمما اقتربت النسبة من الصفر فيذا يعني 0-التصريفية, حيث تنحصر قيمتيا بين )صفر

 نسبة تماسك المساحة 
           8             

 

كم 
𝟐 

 ك×  مساحة الحوض×
 الحوض / كم اقصى طول
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اقتراب الحوض من الشكل المستطيل وكمما اقتربت النسبة من الواحد دل ذلك عمى اقتراب 
 .(20)الحوض من الشكل الدائري

و الثانوية وعند تطبيق معادلة نسبة االستطالة عمى حوض وادي ابو دالية واحواض 
يتبين ان ىناك تباين بين االحواض, اذ بمغت نسبة االستطالة لحوض الوادي الرئيسي 

( 1.45( وبمغ حوض الوادي الثاني )1.00( وبمغت نسبة حوض الوادي االول )1.41)
( كأدنى قيمة بين 1.7كأعمى قيمة بين االحواض بينما حوض الوادي الثالث فقد بمغ )

 (.5)االحواض, الحظ الجدول 
وعمى الرغم من ىذا التباين بين االحواض لكن كميا قيميا منخفضة وقريبة من  

الصفر وىذا ان دليل عمى اقتراب جميع االحواض من الشكل المستطيل وابتعادىا عن الشكل 
 الدائري.

 -:(Form Factor Ratio)معامل شكل الحوض 
يعد ىذا المعامل من اقدم المعامالت المورفومترية لقياس شكل الحوض وقد وضعو  

Horton  فيو يشير الى مدى اقتراب او ابتعاد شكل الحوض من الشكل (24)0902عام ,
( فكمما اقتربت القيمة من الصفر دل ذلك عمى اقتراب 0-المثمث, وتتراوح قيمتو بين )صفر

دت القيمة عن الصفر دل ذلك عمى ابتعاد الحوض من شكل الحوض من المثمث وكمما ابتع
 .(25)الشكل المثمث

 -:(26)ويتم استخراج معامل شكل الحوض من خالل المعادلة االتية
F=A\L2 
 -حيث ان:

F.معامل شكل الحوض = 
A(.2= مساحة الحوض )كم 
L.)طول الحوض )كم = 

ومن خالل تطبيق ىذه المعادلة عمى حوض وادي ابو دالية الرئيسي واحواضو الثانوية يتضح 
( 1.00( ان قيم معامل شكل الحوض لموادي الرئيسي بمغت )5لنا من خالل الجدول )

( كأدنى قيمة اما حوض الوادي الثاني فقد بمغت 1.18وحوض الوادي االول بمغت قيمتو )
(, وىذا يدل 1.08لوادي الثالث فقد سجل اعمى قيمة بمغت )( بينما حوض ا1.06قيمتو )
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عمى انخفاض القيم في حوض وادي ابو دالية الرئيسي واحواضو الثانوية وىذا يشير الى ان 
االحواض تتخذ الشكل المثمث كما يبدو ظاىريًا وليذا الشكل دالالت ىيدرولوجية 

 وجيومورفولوجية, 
 وادي ابو دالية واحواضو الثانوية( الخصائص الشكمية لحوض 3الجدول )

نسبة تماسك  االحواض
 المساحة

نسبة تماسك 
معامل شكل  معامل االستطالة المحيط

 الحوض
0 1.18 0.57 1.00 1.18 
2 1.25 2 1.45 1.06 
0 1.08 0.60 1.7 1.08 

 1.00 1.41 2.09 1.08 الحوض الرئيسي
(م وباستخدام برنامج 01×01بدقة تميزية ) (DEM)المصدر: باالعتماد عمى تحميل انموذج االرتفاع الرقمي 

(Arc GIS10) 
 -ثانيًا: الخصائص التضاريسية لحوض منطقة الدراسة واحواضو الثانوية:

ان دراسة الخصائص التضاريسية ألحواض منطقة الدراسة تساعدنا في معرفة  
التي ليا اىمية كبيرة في الدراسات الجيومورفولوجية والييدرولوجية  طبوغرافية المنطقة

والمورفومترية النيا توضح مدى تضرس ووعورة المنطقة المتأثرة بعوامل التجوية والتعرية سواء 
كانت )تعرية مائية او تعرية ريحية(. وىناك عالقة طردية بين التعرية والتضرس فكمما زادت 

دت شدة تضرس المنطقة وتكونت اشكال جيومورفولوجية مختمفة, شدة عمميات التعرية زا
ومعرفة التصاريف المائية ليا, اضافة الى انيا توضح الدورة التحاتية التي تمر بيا منطقة 

 -الدراسة واحواضو الثانوية. ومن اىم الخصائص التضاريسية ىي:
 :(Relief Ratio)درجة التضرس  .0
 -:(27) (such MM, 1965)ل معادلة ويتم استخراج نسبة التضرس من خال .2

(L / RH) 
 = الفرق بين اعمى وادنى نقطة.RHحيث ان: 

                    L.طول الحوض = 
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( يتضح لنا ان حوض وادي ابو 6من خالل تطبيق ىذه المعادلة ومالحظة الجدول )
وحوض م/كم(  4.8م/كم( وحوض الوادي االول فقد بمغ ) 4.4دالية بمغت نسبة تضرسو )

م/كم(, ومن خالل  4.5م/كم( بينما بمغ حوض الوادي الثالث ) 4.4الوادي الثاني بمغ )
مالحظة نسب التضرس لجميع االحواض فأن قيمتيا متدنية ومتقاربة فيما بينيا وىذا يدل عمى 
ان سطح حوض وادي منطقة الدراسة شبو مستوي وقميل االنحدار وىذا سببو قمة التضرس 

التعرية المائية القميمة اضافة الى قمة الرواسب المنقولة وىذا يؤدي الى قمة التي تعود الى 
االشكال الجيومورفولوجية كالمراوح الغرينية والمخاريط وتشير ىذه القيم المنخفضة ان الحوض 

 استطاع ان يقطع شوطًا كبيرًا في دورتو التحاتية واستطاع ان ينخفض من تضرسو.
 -:(Relative Relief)التضاريس النسبية  .5

ان ىناك عالقة عكسية سالبة بين التضاريس النسبية  (Schumm)يؤكد شوم  
ودرجة مقاومة الصخر لعوامل التعرية في حال ثبات الظروف المناخية فتدل القيم المنخفضة 
عمى ضعف مقاومة الصخر ونشاط عوامل التعرية وتدل القيم المرتفعة عمى مقاومة الصخر 

 .(28)لتعريةوضعف نشاط عوامل ا
فيي تشير الى الفرق بين اعمى وأدنى منسوب داخل حوض التصريف ومحيط حوض    

 -:(01). كما في المعادلة التالية(29)التصريف
 التضاريس النسبية =                         

 
( 04.7الوادي الرئيسي ) وعند تطبيق ىذه المعادلة فقد بمغت التضاريس النسبية لحوض
 ( فيو االكثر تضرسًا.05.7وحوض الوادي االول سجل اعمى القيم التضاريسية النسبية فبمغ )

بينما سجل حوض الوادي االول وحوض الوادي الثالث اقل القيم لذلك تكون االقل تضرسًا 
 ( عمى التوالي.02.5, 02.6فبمغت القيم )

 -:(Ruggedness Value)قيمة الوعورة  .9
ان معامل قيمة الوعورة يدرس العالقة بين تضرس سطح  (Straher, 1957)يشير 

. وىذا يدل عمى درجة تقطع السطح بالمجاري (00)االرض واطوال مجاري الشبكة التصريفية
المائية وتبين قيمة الوعورة المرحمة الجيومورفولوجية التي تمر بيا احواض التصريف, فيي 

 تضاريس الحوض /م
 محيط الحوض / كم
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تضرس الحوض وكثافة التصريف فأن ارتفاع قيمة الوعورة تزيد من تتناسب طرديًا مع كل من 
 -:(00). ويتم استخراج قيميا وفق المعادلة االتية(02)شدة التضرس وشدة االنحدارات وطوليا

 
 قيمة الوعورة = 

حوض وادي ابو دالية واحواضو الثانوية من خالل تطبيق معادلة قيمة الوعورة عمى  
( كأعمى 1.411( ان قيمة الوعورة لحوض الوادي الرئيسي بمغت )6تدل معطيات الجدول )

(, ثم حوض الوادي الثالث فقد سجل قيمة 1.020قيمة ويميو حوض الوادي االول فقد بمغ )
ُسجمت, وبذلك  ( كأدنى قيمة1.051( بينما سجل حوض الوادي الثاني قيمة بمغت )1.057)

تكون جميع القيم منخفضة وىذا لو مدلول بأن االحواض تمر في مرحمة النضج او الشيخوخة 
من دورتيا الجيومورفولوجية وان المنطقة مستقرة تكنونيًا, وان تدني ىذه القيم تشير الى تدني 

ل من تضرس االحواض وبالتالي سيادة المظاىر الطولية لمتعرية المائية وىذا االمر يقم
 الرواسب المنقولة من اعمى المنحدر الى االسفل اضافة الى قمة انحدار سطح االرض.

 -التكامل اليبسومتري: .3
يعد ىذا المعامل من المقاييس التي توضح االختالفات بين االقاليم المتباينة في مراحل      

يف من دورة تطورىا الجيومورفولوجية, فيو يحدد المدة الزمنية التي يقطعيا حوض التصر 
التعرية. وان قيم التكامل اليبسومتري المرتفعة تدل عمى زيادة المسافة الحوضية الناتجة عن 
زيادة اطوال واعداد الشبكة المائية وىذا يؤدي الى كثافة التصريف المائي بيا مع انخفاض في 

 .        (04)التضاريس الحوضية
كما أنو من المقاييس السيمة التطبيق ويتم قياس التكامل اليبسومتري من خالل المعادلة  

 -:(05)اآلتية
 

 =  التكامل اليبسومتري
 
وبتطبيق ىذه المعادلة عمى حوض وادي ابو دالية الرئيسي واحواضو الثانوية يظير  

الرئيسي وحوض الوادي الثالث سجال اعمى قيم لمتكامل اليبسومتري التي  لنا ان حوض الوادي
( عمى التوالي مما يدل عمى ان المساحة الحوضية كبيرة وزيادة في 0.08-0.20بمغت )

 (2الكثافة التصريفية )كم/كم× التضاريس الحوضية )م( 
8222 

 2المساحة الحوضية / كم
 التضاريس الحوضية / م
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اطوال واعداد الشبكة النيرية اضافة الى كثافة التصريف وانخفاض تضاريس الصخر, اما 
( عمى التوالي 1.60-1.09فقد سجال قيم بمغت )حوض الوادي االول وحوض الوادي الثاني 

فيي قيم منخفضة فيذا يشير الى حداثة عمر ىذه االحواض اضافة الى صغر مساحتيا فيي 
 ال تزال في بداية دورتيا الحتية.

 ( الخصائص التضاريسية لحوض وادي ابو دالية واحواضو الثانوية6الجدول )

 االحواض
ادنى 

 ارتفاع م
اعمى 

 ارتفاع م

الفرق بين 
تضاريس 

 الحوض

معدل 
التضرس 

 م/كم

التضاريس 
النسبية 

 م/كم

قيمة 
 الوعورة

الشكل 
 اليبومتري

8 32 844 892 9.1 82.6 2.525 2.842 
2 853 282 23 9.9 83.2 2.832 2.6 
5 866 254 25 9.3 82.3 2.832 8.51 

الحوض 
 8.28 2.922 89.2 9.9 812 254 32 الرئيسي

(م وبأستخدام برنامج 01×01بدقة تميزية ) (DEM)المصدر: باالعتماد عمى تحميل انموذج االرتفاع الرقمي 
(Arc GIS10). 

 -المعامل اليبسومتري: .6
يعد المعامل اليبسومتري من المقاييس الكمية الميمة التي تعبر عن المرحمة الحتية  

مواد التي ال تزال تنتظر دورىا في التي تمر بيا االحواض المائية فيو يشير الى كمية ال
 .(06)عمميات النحت

 -ويمكن الحصول عمى المعامل اليبسومتري من خالل المعادلة التالية:
 =  المعامل اليبسومتري

 
 =  النسبي لمحوضاالرتفاع 

 
 
 

 =   (X)المساحة النسبية لمحوض

 االرتفاع النسبي لمحوض
 المساحة النسبية لمحوض

 

 hارتفاع اي خط كنتور مختار )م( 
 Hاقصى ارتفاع في الحوض )م( 

 (a)النسبة بين المساحة المحصورة بين اي خط ومحيط الحوض  
 (A)المساحة الكمية لنفس الحوض 
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( نسبة y( نسبة المساحة وقيم )xويتم رسم المنحنى اليبسومتري باستخدام قيم ) 

 االرتفاع.
اليبسومتري يتضح لنا ان عدد المربعات التي تقع اسفل ( لممنحنى 21من خالل الشكل )

المنحنى اقل من عددىا في اعمى المنحنى ىذا يعني ان ما أزيل من الكتمة االرضية تكون 
 نسبتو اكبر من ما تبقى منيا وىذا يدل عمى ان الوادي يمر بمرحمة النضج او الشيخوخة.

رتفاع التضاريسي والنسبي لممنحنى ( قيم المساحة التراكمية والنسبية واال 2الجدول )
 اليبسومتري

االرتفاع عن مستوى  ت
 سطح البحر

المسافة المحصورة بين 
 (2خطي كنتور )كم

المساحة 
 التراكمية

المساحة 
 النسبية

)%( 

االرتفاع 
 النسبي

)%( 
0 25-51 00 00 1.157 1.219 
2 51-75 28 40 1.081 1.000 
0 75-011 46 87 1.080 1.408 
4 011-025 56 040 1.629 1.520 
5 025-051 57 211 1.880 1.627 
6 051-075 01 201 1.925 1.702 
7 075-211 5 205 1.947 1.806 
8 211-251 02 227 0 0 

 4.658 5.122  227 المجموع
(م وبأستخدام 52×52بدقة تميزية ) (DEM)المصدر: باالعتماد عمى تحميل انموذج االرتفاع الرقمي 

 (Arc GIS10)برنامج 
 
 
 
 

 المنحنى اليبسومتري لوادي ابو دالية (8الشكل )
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 (2المصدر: الباحثان باالعتماد عمى الجدول) 

 -المقاطع الطولية لالدوية: .2
الجيومورفولوجية فالمقطع الطولي الذي يكون مستقيمًا او مستوي يمثل مرحمة متطورة من الدورة 

)مرحمة الشيخوخة( اما المقطع الطولي المقعر فيو يمثل )مرحمة النضج( اما المقطع المحدب فيو 
.تم رسم المقطع الطولي لحوض وادي ابو دالية الكمي من خالل االستعانة (07)يمثل )مرحمة الشباب(

(م المقطع الطولي لحوض وادي ابو دالية 01×01بدقة تميزية ) (DEM)بأنموذج االرتفاع الرقمي 
(م فوق مستوى 211-011يوضح ان الوادي يمر بمرحمة النضج ألن اغمب ارضية تقع بين ارتفاع )

 .(08) (Zuidam)سطح البحر حسب تصنيف 
 اليو الرئيس( المقاطع الطولية والعرضية لحوض وادي ابو د6الخريطة )

 
(م, 01×01( بدقة تميزية قدرىا )DEMباالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي )المصدر: 

 ..ARC Map 10.4ومخرجات برنامج )
 ( 7تم رسم مقاطع طولية لألحواض الثانوية ويمكن مالحظة ذلك من الخريطة ) حيث
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 ضمن وادي ابو داليو ( المقاطع الطولية والعرضية لألحواض الثانوية2الخريطة )

 
   برنامج, ومخرجات (م01×01بدقة تميزية قدرىا ) (DEM)نموذج االرتفاع الرقمي المصدر: باالعتماد عمى  

(ARC Map 10.4.1). 
 -ثالثًا: خصائص شبكة الصرف المائي:

ان تحميل شبكة الصرف المائي ىي ميمة في الدراسات المورفومترية ويتم قياسيا  
اطوال المجاري, نسب التشعب, كثافة الصرف, معدل باالعتماد عمى )رتب واعداد المجاري, 

 بقاء المجرى, معامل االنعطاف, انماط الصرف المائي(.
 :(Stream borders)المراتب النيرية  .8

 . (Strater, 1956)تم حساب المراتب النيرية لحوض وادي ابو دالية وفقًا لطريقة 
وادي ابو دالية  ( خريطة شبكة التصريف المائي لحوض8يتبين من الخريطة ) 

( أن حوض وادي ابو دالية الرئيسي والحوض االول يحمالن 8واحواضو الثانوية والجدول )
( رتب وىي تمثل اعمى المراتب, اما حوض الوادي الثاني فيو يحمل 6نفس الرتب فقد بمغى )

 ( رتب.5( رتب وىي ادنى الرتب اما حوض الوادي الثالث فيو يحمل )4)
( أن مجموع اعداد المجاري الكمي لممراتب كافة ولجميع االحواض 20)ويتبين من الجدول 

( مجرى وتختمف عدد المجاري من مرتبة الى اخرى فقد كان عدد المجاري في المرتبة 0490)
( وفي المرتبة 295( وبمغ مجموعيا في المرتبة الثانية )0.020االولى ولجميع االحواض )

( وفي المرتبة الخامسة بمغ مجموعيا 24رتبة الرابعة بمغ )( اما في الم40الثالثة بمجموع بمغ )
(. وان مجموع اعداد المجاري 2( في حين بمغ مجموع اعدادىا في المرتبة السادسة )5)

تختمف من وادي الى آخر فقد بمغ مجموع المجاري في حوض وادي ابو دالية الرئيسي 
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الوادي الثني فقد بمغ ( اما حوض 288( وحوضي الوادي االول بمغ المجموع )667)
 (.064( في حين بمغ مجموع اعداد حوض الوادي الثالث )070مجموعيا )

 ( رتب واعداد المجاري المائية لحوض وادي ابو دالية واحواضو الثانوية1الجدول رقم )

 االحواض
 الرتب

 المجموع
 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى

0 220 51 8 4 2 0 288 
2 006 00 0 0 - - 070 
0 268 72 04 9 0 - 064 

 667 0 2 01 06 042 496 الحوض الرئيسي
 0.491 2 5 24 40 295 0020 المجموع

(م وباستخدام 01×01بدقة تميزية ) (DEM)المصدر: باالعتماد عمى تحميل انموذج االرتفاع الرقمي     
 (Arc GIS10)برنامج 

 -:(Stream length)اطوال المجاري  .2
إن لدراسة اطوال المجاري المائية اىمية كبيرة في الدراسات الموفومترية حيث ان  

ىناك عالقة تبين حوض المجرى المائي واطوال المجاري المختمفة, وان مجاري المرتبة االولى 
. وعند مالحظة (09)تكون اقصر طواًل وكمما تقدمت رتبة المجرى المائي زاد طول تمك المجاري

(كم, 0277.9( تبين أن مجموع اطوال المجاري الكمي كافة ولجميع االحواض )9الجدول )
(كم 490.9وىي متباينة من حوض آلخر فقد كان مجموع اطوال حوض الوادي الرئيسي )

(كم كما بمغ مجموع اطوال حوض 080وىو اعمى مجموع وبمغ اطوال حوض الوادي االول )
(كم. وان 208.6ل حوض الوادي الثالث مجموع اطوال )(كم بينما سج91.8الوادي الثاني )

ىذا التباين ال يقتصر عمى االحواض فقط بل يشمل ايضًا المراتب فقد سجمت المرتبة االولى 
(كم فيي تمثل اعمى المراتب وسجمت المرتبة السادسة اقل المراتب بمجموع بمغ 485)
 (كم2.8)
 
 

 ي ابو دالية الرئيسي واحواضو الثانوية( اطوال المجاري المائية لحوض واد4الجدول )
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 االحواض
 الرتب

 المجموع
 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية االولى

0 90.4 09.0 04.4 2.0 02.0 0.4 080 
2 40.6 26.8 00.4 00.1 - - 91.8 
0 019.5 56.2 09.2 00.0 1.6 - 208.6 

 490.9 0.4 00.8 45.8 48.1 022.4 242.5 الحوض الرئيسي
 0277.9 2.8 66.6 92.2 90 244.7 485 المجموع
(م وبأستخدام 01×01بدقة تميزية ) (DEM)المصدر: باالعتماد عمى تحميل انموذج االرتفاع الرقمي       

 .(Arc GIS10)برنامج 
 -:(Bifurcation ration)نسبة التشعب  .5

تعد نسبة التشعب احد المؤشرات عمى تشابو بيئة الحوض من حيث التركيب الجيولوجي     
( دل ذلك عمى تشابو بينو الحوض 5-0وظروف المناخ, فاذا كانت نسبة التشعب بين )

(, واذا انخفضت او ارتفعت ىذه 01الحوض الجيولوجية والمناخية كما مبين في الجدول رقم)
 .(41)مثل بيئة الحوض الجيولوجية والمناخيةالقيم دل ذلك عمى عدم ت

 -:(40)ويمكن استخراج نسبة التشعب من خالل المعادلة االتية
 نسبة التشعب= 

 
 ( نسبة التشعب لحوض وادي ابو دالية الرئيسي واحواضو الثانوية82الجدول )

 االحواض
 الرتب

 المجموع
8/2  2/5  5/9  9/3  3/6  

8 9.3 6.5 2 2 2 2.3 
2 9.9 82.5 5 - - 3.4 
5 5.2 3.8 9.6 4 - 3.6 

 9.2 2 3 8.6 1.4 5.3 الحوض الرئيسي
 9.6 2 3.5 2.1 2.2 9.2 متوسط الرتبة

(م وباستخدام 01×01بدقة تميزية ) (DEM)المصدر: باالعتماد عمى تحميل انموذج االرتفاع الرقمي         
 .(Arc GIS10)برنامج 

 -:(Drainage density)كثافة الصرف  .9

 عدد مجاري مرتبة ما
 عدد مجاري المرتبة التي تمييا
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تعبر كثافة الصرف عن مدى تقطع المنطقة بالمجاري المائية, وليا أىمية فيي تعكس أثر 
العوامل المناخية )التساقط( والغطاء النباتي ونوع الصخور والتربة عمى طبيعة جريان المياه, 

زادت كثافة الصرف زاد معيا سرعة الجريان وىذا يعكس اثره عمى نشاط عمميات الحت  فكمما
 .(42)والتعرية المائية

 -وتقسم كثافة الصرف الى نوعين ىما:
 الكثافة الطولية:  -أ   

 -:(40)ويعبر عنيا بالمعادلة االتية
                                      D=  

 
 

D.كثافة الصرف = 
L =.)مجموع اطوال المجاري المائية )كم 
A(.2= مساحة الحوض )كم 
ومن خالل تطبيق ىذه المعادلة عمى احواض منطقة الدراسة يتبين لنا من خالل  

متقاربة, اذ سجل حوض ( أن الكثافة الطولية لجميع االحواض كانت قيمتيا 00الجدول )
( وحوض الوادي االول سجل اعمى قيمة بمغت 2.060وادي ابو دالية الكمي قيمة بمغت )

( كأدنى قيمة بينما سجل حوض 2.107( أما حوض الوادي الثاني فبمغت قيمتو )2.217)
وحوض وادي ابو دالية الرئيسي سجل قيمة بمغت  2( كم/كم2.064الوادي الثالث قيمة بمغت )

 .2( كم/كم2.070)
 -الكثافة العددية:

 كثافة الصرف العددية =   -:(44)ويعبر عنيا بالمعادلة االتية 
 

من خالل تطبيق ىذه المعادلة عمى احواض منطقة الدراسة تبين لنا من خالل الجدول 
( 2,060(أن الكثافة العددية لجميع االحواض سجمت نسب متقاربة بمغت ادنى نسبة )00)

( لحوض الوادي االول اما حوض ابو دالية 0,502الكمي واعمى نسبة )لحوض الوادي 
( بينما 0.8( وحوض الوادي الثاني سجل نسبة بمغت )2,908الرئيسي فقد سجل نسبة بمغت )

 (.0,610حوض الوادي الثالث فقد سجل نسبة بمغت )
 الدراسة ( كثافة الصرف الطولية والعددية ومعدل بقاء المجرى ألحواض منطقة88الجدول )

 مجموعة اعداد المجاري المائية لحوض ما / كم
 (2مساحة الحوض / )كم
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مجموع  الحوض
 االودية

مجموع اطوال 
المجاري لحوض 

 ابو دالية

 المساحة
 (2)كم

الكثافة 
الطولية 
 لموادي
 2كم/ كم

الكثافة 
العددية 
 لموادي

 2كم

معدل بقاء 
 المجرى

 /كم2كم

8 211 818 12 2.222 5.382 2.93 
2 828 42.1 93 2.282 5.1 2.92 
5 569 281.6 828 2.869 5.625 2.96 

 2.96 2.451 2.825 222 945.4 662 الوادي الرئيسي
 2.96 2.856 2.865 933 419.5 8.942 الوادي الكمي

 (.20(, ) 22المصدر: الباحثة باالعتماد عمى الجدولين )   
 -:(Discharge patterns)انماط التصريف  .3

النيرية في يقصد بـ )نمط التصريف( ىو الشكل العام التي تظير بو مجموعة المجاري 
 .(46)(45)احواض الوديان

ان  -نمط التصريف النيري الشجري: -ويتميز حوض وادي ابو دالية بوجود نمط رئيسي ىو:
( خريطة 8النظام الشجري ىو النظام التصريف السائد في منطقة الدراسة الحظ الخريطة )

 دراسة.شبكة المياه ويعود السبب الى تجانس الصخور واالنحدار القميل لمنطقة ال
 ( شبكة التصريف المائي لحوض وادي ابو داليو1خريطو رقم)

 
 
 
 
 
 
 

    برنامج, ومخرجات (م01×01بدقة تميزية قدرىا ) (DEM)نموذج االرتفاع الرقمي المصدر: باالعتماد عمى 
(ARC Map 10.4.1) . 

منتظم يشبو تفرعات ويعد ىذا النمط االكثر انتشارًا, ويتميز بتشعب الروافد النيرية بشكل غير 
 .(47)االشجار, وعادة ما يكون الزوايا التي تكونيا االودية ىي زوايا حادة )غير قائمة(
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وينشأ فوق صخور رسوبية افقية التطبيق او صخور متبمورة متشابية في درجة صالبتيا 
وتكوينيا وبنيتيا وتكون درجة االنحدار بسيطة ويشبو ىذا النمط شجرة البموط او شجرة 

 الكستناء, 
 المبحث الثالث

 امكانية استثمار الوادي الغراص حصاد المياه
يقصد بـ )حصاد المياه(: ىو عممية تجميع مياه االمطار الساقطة  واالستفادة منيا            

سواء بطريقة مباشرة عن طريق تمكين التربة من تخزين اكبر قدر ممكن من مياه االمطار 
وىذا لمتحقق من سرعة الجريان السطحي او بطريقة غير مباشرة وىي تجميع مياه الجريان 

ويتم االستفادة من ىذه   . (48) طقة تصريف وتخزين غير معرضة لالنجرافالسطحي في من
المياه واستعماليا في اوقات الجفاف لزراعة المحاصيل او سقاية الحيوانات او لالستعمال 
البشري او لتغذية المياه الجوفية. ويعد حوض وادي ابو دالية )الذي يمثل منطقة الدراسة( من 

ن حيث تتوفر المياه في موسم سقوط االمطار وتنعدم في المواسم الوديان الموسمية الجريا
االخرى .  لذلك يجب ايجاد طريقة الستثمار مياه االمطار ويتم ذلك من خالل استخدام 

 الطرق االحصائية في حصادىا ومن اىم ىذه الطرق ىي :
  -حصاد المياه وفقًا لكمية التساقط السنوي:-5-8 

( اتضح ان منطقة الدراسة تتصف بقدرتيا العالية SCS-CNلـ )بعد تطبيق نموذج         
عمى الجريان السطحي , ولمقيام بعمميات الحصاد المائي يتطمب معرفة كميات المياه المتوفرة 
في المنطقة والتي تعتمد بشكل رئيسي عمى االمطار ألنيا تمثل المورد المائي الوحيد لممنطقة, 

(http://chrsdata.eng.uci.edu)  وباالعتماد عمى ىذا الموقع االلكتروني استخرجت
 ( م .2109 – 2108كميات االمطار عمى مستوى الساعات لمموسم المطري )

ولمحصول عمى كميات االمطار المتساقطة تم اختيار ثالث مواقع لمنطقة الدراسة        
حت بين ( ان كميات االمطار تراو 02المنبع( وتبين من الجدول ) –الوسط  –)المصب 

( ممم وىي كميات كبيرة لم تشيدىا منطقة الدراسة من قبل إذ ما قدرت مع 760 – 652)
( والتي 2104 – 0981بيجي( لممدة ) –بيانات الييئة العامة لألنواء الجوية لمحطتي )حديثة 

(ممم, وبذلك يجب الحفاظ عمى ىذه الكميات الكبيرة من  047,25بمغ معدل مجموع االمطار )
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بداًل من تعرضيا لمتبخر او التسرب داخل التربة واالستفادة منيا من خالل اقامة حواجز المياه 
 او سدود ترابية لمنطقة الدراسة .

( ان الموقع ذات التسمسل الثاني )الوسط( سجل اعمى كميات 02كما يتضح من الجدول )
ميات بمقدار ( ممم , بينما الموقع االول قد سجل اقل من الك760تساقط لممطر بمقدار )

 ( ممم . 680( ممم , في حين سجل الموقع الثالث تساقط مطري بمقدار )652)
 ( م2284 – 2281مواقع وكميات بيانات االمطار لمموسم ) (82الجدول )

 كمية االمطار )ممم( دائرة العرض خط الطول الموقع ت
 E  88 – 31 –°92 N 53 – 88 - °59 632 المصب 8
 E N 85 – 85 - °59 268 11 - 45  - °42 الوسط 2
 E N 92 – 89 - °59 618 17 - 37  - °42 المنبع 5

  uhttp://chrsdata.eng.uci.edالمصدر :
 -المواقع المقترحة إلقامة السدود الترابية لمنطقة الدراسة :-5-2 .
يقع ىذا الموقع وسط منطقة الدراسة وتحديدًا في حوض الوادي   -الموقع االول: -8 -5-2

فضاًل عن وقوع السد المقترح ضمن المناطق القميمة االنحدار , و ( , 9الثاني الحظ خريطة  )
,  0( م0670292( ان ىذا السد يوفر سعة تخزينية لمبحيرة المقترحة )00ويوضح جدول )
 البحر . ( م فوق مستوى سطح 046ولمنسوب ارتفاع )

 (5مناسب ارتفاع السدود المقترحة لمنطقة الدراسة وحجم تخزينيا)م (85الجدول )
 (5حجم التخزين )م المنسوب عن مستوى سطح البحر )م( ت
8 896 5625242 
2 862 8224535 
5 819 5243556 
9 822 2323234 

 .(ARC Map 10.4.1)( وبرنامج22باالعتماد عمى الخريطة ) انالمصدر: الباحث   
يقع ىذا السد عمى حوض الوادي االول منتصف منطقة  الموقع الثاني: -5-2-2     

( , وتتصف ىذه المنطقة بالتضيق وذات حافات صخرية وىي 9الدراسة الحظ الخريطة )
بذلك تشكل حاجزًا امام المياه وىذا يقمل من تكمفة بناء السد, وقد وفر ىذا السد سعة تخزينية 

 ( م فوق مستوى سطح البحر. 061ولمنسوب ارتفاع ) 0( م0219050المقترحة )لمبحيرة 

http://chrsdata.eng.uci.edu/
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( , يظير السد المقترح في 8( , والشكل )9من خالل الخريطة ) الموقع الثالث: -5-2-5
 منتصف حوض وادي ابو دالية تقريبًا 

ل وىو بذلك يمث 0( م0795007يقع ضمن الحوض االول بالتحديد , وتبمغ سعتو التخزينية )
اكبر قدرة تخزينية لمبحيرات المقترحة , وىو بنفس الوقت سجل اعمى مستوى لالرتفاع الذي 

 ( م  عن مستوى سطح البحر . 084بمغ )
يقع ىذا السد ضمن المناطق القميمة االنحدار إذ يقع ضمن ارتفاع  الموقع الرابع : -5-5-9
, تنظر 0( م2515759حة )(م فوق مستوى سطح البحر وبسعة تخزينية لمحيرة المقتر 071)

  .( 9الخريطة )
 (المواقع المقترحة إلقامة السدود الترابية لحوض وادي ابو دالية4الخريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arc( , ومخرجات برنامج 30×30( بدقة تميزية )DEMالمصدر : باالعتماد عمى نموذج االرتفاع الرقمي )
MAP 10.4.1 . 
 -:االستنتاجات

( عمى ثالث احواض ثانويو تبمغ 2كم 227دالية الذي تبمغ مساحتو )يحتوي حوض وادي ابو  -0
(, ومساحو الحوض الثالث 2كم45(, ومساحو الحوض الثاني)2كم82مساحو الحوض االول )

 (.2كم 010)
تدل نتائج نسبة تماسك المساحة عمى ان الحوض يقترب من الشكل المستطيل, ويعد من  -2

 لمياه. افضل اشكال االحواض المناسبة لحصاد ا
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( لحساب المراتب النيرية يتبين ان حوض وادي ابو دالية stralerمن خالل اتباع طريقة ) -0
( رتب, اما حوض الوادي الثاني 6الكمي وحوض الوادي االول يحمالن نفس الرتب فقد بمغا )

 ( رتب.5( رتب, بينما حوض الوادي الثالث )4فيحمل )
التعرية المائية الناتجة عن تساقط االمطار ان اغمب مظاىر منطقة الدراسة تكونت بفعل  -4

 بزخات غزيرة ادت الى ظيور تمك االشكال.
( لمنطقة الدراسة مرتفعة وىذا يعطي انطباع عمى ان ىناك  cnاظيرت الدراسة ان قيم الـ ) -5

 امكانية حدوث جريان سطحي كبير لممنطقة.
ام تصنيف الترب ( وفقا لنظ cيوجد صنف واحد من التربة الييدرولوجية ىي صنف ) -6

 (.scs_cnاالمريكي )
اختيرت اربع مواقع مقترحة إلقامة السدود الترابية المالئمة لحصاد المياه في منطقة الدراسة  -7

( , 0( , والموقع رقم )2( , والموقع رقم )0ورتبت حسب التسميات : الموقع االول رقم )
 ( وحسب ارتفاعيا عن مستوى سطح البحر.4والموقع رقم )

سبة لعمميات حصاد ابتت نتائج السدود المقترحة أن كميات التخزين ستكون كبيرة ومناث -8
 ة لقيام االستثمارات المستقبمية في منطقة الدراسة.اسبالمياه ومن

بيانات االستشعار عن بعد والمعطيات الطبيعية لممنطقة قادرة عمى اعطاء صورة  بين التكامل -8
تثمار وخصوصا اذا كانت مخرجات تمك البيانات قد تم تحميمية كاممة من اجل التنمية واالس

 اصدارىا باستخدام نظم المعمومات الجغرافية.
 -التوصيات:

انشاء محطات مناخية وىيدرولوجية في منطقة الدراسة لتوفير البيانات التي قد يحتاجيا  .0
 الباحث عند القيام بأبحاثو. 

راق وفق اسس ودراسات عممية التأكيد عمى اىمية نشر تقانات حصاد المياه في الع .2
متخصصة, وتدريس ىذه المادة لكافة طمبة الجغرافية في مراحل البكالوريوس والماجستير 

 والدكتوراه. 
تشجيع الفالحين عمى التوسع في االنتاج الزراعي واالعتماد عمى المياه المحصودة لدعم  .0

 اقتصاد الدولة, والتقميل من االعتماد عمى مياه االنيار.
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التوسع في استخدام طرق الري الحديثة لمتقميل من ىدر المياه, وعمل برامج لمتوعية بأىمية  .4
 الحفاظ عمى تمك الثروة تحسبا ألي طوارئ وازمات مياه مستقبمية.

ضرورة اقامة مشاريع لمحصاد المائي في منطقة الدراسة واالعتماد عمى طريقة السدود الترابية  .5
 وسيمة التنفيذ.ألنيا طريقة قميمة التكمفة 

االىتمام بمياه المناطق الجغرافية وخصوصا في الصحراء الغربية؛ كون العراق سيكون المتأثر  .6
االكبر في المنطقة في حال انجزت كال من تركيا وسوريا كل مشاريعيا االروائية خالل 

من اتخاذ  السنوات القادمة والتي من المتوقع ان يحرم العراق من مياه النيرين كميا, اذ ال بد
 تدابير مائية بديمة.

توفير مياه االمطار في المناطق الصحراوية لمقطاع الزراعي والتي ستوفر كميات كبيرة  .7
 من مياه النير لالستعمال البشري.

المائيو, نشاء السدود الالدول ف فيو  تسابق يجب اتخاذ التدابير الالزمو في عصر ت .8
المائيو في العراق عامة واالنبار خاصو كونيا تضم  زيادة االىتمام بأدارة الموارد لذلك يجب

 الجزء االكبر من المناطق المفتوحو.  
 -المصادر:قائمة 

 -المصادر العربيو: 
آمنة جبار مطر درويش الدليمي , إدارة المياه في التنمية الزراعية المستدامة  في محافظة االنبار ,  -0

 .428, ص 2105( , 004مجمة اآلداب , جامعة االنبار , كمية التربية لمبنات , العدد )
حوض ذاراوة  احمد فميح فياض عمي المييبي, تحميل الخصائص الموفومترية ودالالتيا الييدرولوجية في -2

ذراوه شمال شرق بار , الن, جامعة ااشمال شرق العراق وامكانية استغالل مياىو في مشاريع الحصاد المائي, 
 .2105(, 07( , العدد)0المجمد )التربية,  , كمية العراق

باسم عبد الرحمن خميل المغاري, الخصائص المورفومترية لحوض وادي الحسا باستخدام نظم المعمومات  -0
المفري , باسم عبد الرحمن خميل , الخصائص المورفوترية الجغرافية )دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية(, 

رسالة ماجستير  مرفولوجية التطبيقيةلحوض وادي اطسا بأستخدام نضم المعمومات الجغرافية (دراسة في الجيو 
 .2105) غير منشوره(  , كمية االداب , الجامعو االسالميو, غزة , 

حنان عبد الكريم عمران وحسين كريم محمد الساعدي, مورفومترية حوض وادي الكروي )شرقي محافظ  -4
 . 96, ص2121 ,( 2العدد ) ,( 28مجمة جامعة بابل لمعموم االنسانية, المجمد ) ,واسط( 
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خالد اكبر عبد اهلل ونيران محمود سممان, الخصائص المورفومترية لحوض وادي الريحانة في قضاء عنو  -5
( 4العدد ) ,( 8باستخدام نظم المعمومات الجغرافية, مجمة اوروك, جامعة المستنصرية, كمية التربية, المجمد )

, 2105. 
 – صحراء الغربيةال -بارية يرفولوجية لمنطقة الو جيومالر ىدراسة المظا , الشجيريخالد صبار محمد ,  -6

رسالة ماجستير ) غير منشوره( جامعة االنبار , كمية التربيو تشعار عن بعد , االسباستخدام معطيات ,العراق 
 ,2115. 
زياد بدران جسام حمود الشجيري, اثر الخصائص الطبوغرافية عمى نمو وتوزيع استعماالت األرض في  -7

 .2107كمية التربية, جامعة االنبار,  ,منشورة(  )غيرمدينة حديثة, رسالة ماجستير 
ستشعار االيل المورفومتري لحوض وادي طريف في غرب العراق بأستعمال امدناس خضير , التح زينب -8

ابن رشد نسانية الوم امعمية التربية لماب , جامعة بغداد , كاالدة امومات الجغرافية , مجمبعد ونظم المع عن
 2104(, 001)العدد 

سرحان نعيم الخفاجي, الخصائص الموفومترية والييدرولوجية لحوض وادي قرين الثماد في بادية العراق  -9
 ,( 26ة لمعموم التربوية واالنسانية, جامعة بابل, العدد )بادية النجف, مجمة التربية االساسي –الجنوبية 
2106., 

 ,( 20سحر نافع شاكر, جيومورفولوجية العراق في العصر الرباعي, مجمة الجمعية العراقية, العدد ) -01
0981. 

, سعد حماد فرحان فاضل النمراوي, االشكال األرضية واثرىا عمى األنشطة البشرية في ناحية بروانة -00  
 .2109رسالة ماجستير )غير منشوره( كمية التربيو, جامعو االنبار. 

, دار الحداثة لمطباعة 0سعد عجيل مبارك الدراجي, الجيومورفولوجيا التطبيقية, جامعة بغداد, ط -02
شيماء مجيد خمف, الخصائص الموفومترية لحوض وادي زراوة, مجمة جامعة  -00, 2109والنشر, بغداد, 

 .2108 ,( 0موم االنسانية, العدد )االنبار لمع
صالح مرشد فرحان الجريصي وآخرون, التحميل المورفومتري الحد االودية الصحراوية جنوب بحيرة  -04

( 0)الثرثار وامكانية استغاللو زراعيًا, مجمة االنبار لمعموم الزراعية, جامعة االنبار, كمية الزراعة, العدد 
2101 . 

سعدي عمي غالب, جغرافية العراق االقميمية, جامعة الموصل, دار االثير  حميد الجنابي, صالح -05
 , 2111لمطباعة والنشر, الموصل 

الل مريوش جاري, ضياء الدين عبد الحسين, مورفو مترية حوض نير الزعفران شمال شرق ط -06 
 ,( 01ة واسط, العدد )محافظة ميسان دراسة في الجيومورفوجيا التطبيقية, مجمة كمية التربية, واسط, جامع

2105 , 
فيروز كامل محمد تيم, حوض وادي زقالب )الردن( "دراسة جيومورفولوجية", رسالة ماجستير )غير  -16

 . 2105قسم الجغرافية, كمية اآلداب, الجامعة االسالمية, غزة,  ,منشورة( 
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مطبعة جامعة جامعة الموصل, قصي عبدالمجيد السامرائي, مبادئ الطقس والمناخ, ,  -17 
 .2117الموصل,

صالح مرشد فرحان الجريصي, اثر العمميات الجيومورفولوجية لمنعطف نير الفرات في تغاير أشكال  -18
 ,( 2بعض وحدات خرائط التربة, المجمة العراقية لدراسات الصحراء, جامعة االنبار, كمية الزراعة, المجمد )

 .2101 ,( 0العدد )
لدور الجيومورفولوجي لمخصائص المورفومترية والتصريف المائي في الناتج عمي حمد ابو سميم, ا -19

 .022, ص2101(, 2العدد ) ,( 0الرسوبي لوادي الوالة, المجمة االردنية لمعموم االجتماعية, المجمد )
عثمان محمد حسين حمادي الدليمي, ىيدرومناخية حوض بحيرة الثرثار وتوجياتيا المستقبمية, اطروحة  -20
 . 50-51, ص2108كمية التربية, جامعة االنبار,  ,توراه )غير منشورة( دك

عبد اهلل صبار عبود العجيمي, التقييم الييدرومورفومتري لحوض وادي )ىنجير ىياس( في محافظة -21
 .2104(, 20(, العدد )0المجمد ) داباالية مسر من رأى , جامعة بغداد , كمة العجيمي, مجالسميمانية, 

ة بشير البشتي ومباركة سعد الغرباني, مقارنة بين الطرق التقميدية ونظم المعمومات الجغرافية ماجد -22
لتحديد الخصائص الموفومترية لحوض وادي المجينين, مجمة المختار لمعموم, جامعة عمر المختار, البيضاء, 

 61, ص2106(, 0(, العدد )00ليبيا, المجمد )
جية االشكال االرضية, جامعة القاىرة, دار الفكر العربي لمطباعة محمد صبري محسوب, جيومورفولو  -23

 .2110والنشر, القاىرة, 
موسى جعفر العطية, المناخ القديم لمصحراء الغربية العراقية من العصر الكربوني وحتى نياية العصر  -24

والمؤتمر القطري األول لعموم الثالثي, المجمة العراقية لعموم األرض, جامعة الموصل, عدد خاص ) لمبحوث 
 .44, ص2112األرض(, الجزء األول, 

محمود فياض الجميمي, صادق عميوي سميمان الفيداوي, خصائص مياه بحيرتي الثرثار  مشعل -25
والحبانية واثرىما عمى خصائص مياه نير الفرات, مجمة جامعة االنبار لمعموم اإلنسانية, جامعة االنبار, 

 , 2102(, 2العدد)
مشعل محمود فياض الجميمي, االشكال األرضية لوادي نير الفرات بين حديثة وىيت, أطروحة  -26

 .0991منشورة( كمية االداب, جامعة بغداد,  دكتوراه)غير
 .0990محمود محمد عاشور, محمد مجدي تراب, وسائل التحميل الجيومورفولوجي, القاىرة,  -27 

 .0990يولوجيا, دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة, عمان, ميشيل كامل عطاهلل, اساسيات الج -28
مجمة المستنصريو  ,نيران محمود سممان الخالدي, حوض وادي جومان في اربيل )دراسة مورفومترية(  -29

 .2106(, 55لمدراسات العربيو والدولو, الجامعو المستنصريو, كمية التربيو, العدد)
( وتطبيقاتو المختمفة, DEMىادي, أىمية دراسة نموذج االرتفاع الرقمي )ىالة محمد سعيد, خمود عمي  -30

  ,.2101 ,( 40مجمة ديالى, العدد )
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يسرى الحسان ودالل زريقان, الخصائص المورفومترية لحوض نير الزرقاء في االردن بأستخدام نظم  -31
الجتماعية المجمة االردنية, المحمق المعمومات الجغرافية ونموذج التضرس الرقمي, مجمة العموم االنسانية وا

(0 ,)2105. 
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