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 :الممخص
يقع وادي الرتكة في الجزء الغربي مف العراؽ ضمف ىضبة االنبار الغربية، 

،ويتكوف مف ستة احواض ثانوية  2( كـ5559ويشغؿ مساحة تبمغ )
وتتبايف فيما بينيا في جميع الخصائص المورفومترية، كذلؾ تضمنت 

لممنطقة التي ليا تأثير في الخصائص الدراسة الخصائص الطبيعية 
المساحية والشكمية وخصائص شبكة الصرؼ والعمميات الجيومورفولوجية 
واصناؼ الترب في المنطقة، اما االنحدار العاـ لمحوض فانو مف الغرب 
والجنوب الغربي نحو الشرؽ والشماؿ الشرقي،اما المناخ العاـ لممنطقة فانو 

ممطر شتاءا، وبمغت عدد مراتب الحوض صحراوي حار جاؼ صيفا وبارد 
سبعة مراتب، وذلؾ تـ اتباع االسموب الكمي في التحميؿ الجيومورفولوجي 
والمورفومتري باالعتماد عمى البيانات الرقمية التي تـ الحصوؿ عمييا مف 
الخرائط الطبوغرافية والصور الجوية والمرئيات الفضائية في تحميؿ 

التصريؼ الحوضي والخصائص المساحية  الخصائص المورفومترية لشبكة
 والشكمية والتضاريسية لحوض وادي الرتكة.
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Abstract: 

Al-Ratqa Valley  is located in the western part of Iraq 

within the western Anbar plateau, and it occupies an area 

of (5509) km2, and it consists of six secondary basins 

and they differ in all morphometric characteristics. The 

study also included the natural characteristics of the area 

that have an effect on the spatial and morphological 

characteristics and the characteristics of the drainage 

pattern. And the geomorphological processes and the 

types of soils in the region, as for the general slope of the 

basin, it is from the west and southwest towards the east 

and northeast, as for the general climate of the region, it 

is desert, hot dry in summer and cold rainy in winter, and 

the number of basin ranks reached seven ranks, and that 

the quantitative method was followed in the 

geomorphological and morphometric analysis By relying 

on digital data obtained from topographic maps, aerial 

photos and satellite lmages, in the analysis of the 

morphometric characteristics of the basin drainage 

pattern and the spatial, morphological and topographic 

characteristics of Al-ratqa Valley  basin.  
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 المقدمة
المورفومترية ألحواض االودية اىمية كبيرة في الدراسات تعد دراسة الخصائص 

الجيومورفولوجية باستخداـ التقنيات الحديثة مف اجؿ اعداد بيانات متناىية الدقة والمصداقية 
يمكف االعتماد عمييا في الخطط التنموية مقارنة مع الطرائؽ التقميدية، فضال عف دراسة 

قبؿ، وكذلؾ دراسة خصائصيا الطبيعية مف مناطؽ يصعب الوصوؿ الييا ولـ تدرس مف 
البنية الجيولوجية والوضع الطبوغرافي والخصائص المناخية والتربة كميا عوامؿ تشترؾ في 
تشكيؿ الخصائص المورفومترية لمشبكة المائية، إضافة الى ذلؾ تسيـ في تكويف االشكاؿ 

 االرضية الناتجة عف عمميات التعرية واالرساب.
 مشكمة البحث : 

 ما مدى تأثير العوامؿ الجغرافية الطبيعية في الخصائص المورفومترية لمنطقة الدراسة ؟ -1
 ما ىي الخصائص المورفومترية لمحوض وادي الرتكة ؟ -2

 فرضية البحث: 
حوض وادي الرتكة مف االودية الصحراوية الجافة في اليضبة الغربية لألنبار التي عممت 

الجيومورفولوجية التي اثرت في خصائص المورفومترية  عمى تشكيمة عوامؿ طبيعية والعمميات
 لمحوض. 

 هدف البحث:
ييدؼ البحث الى دراسة الخصائص الطبيعية لحوض وادي الرتكة، كذلؾ ييدؼ الى 
دراسة الخصائص المورفومترية وتحميميا كميا لشبكة التصريؼ والخصائص المساحية والشكمية 

 باستخداـ التقنيات الحديثة .والتضاريسية لحوض وادي الرتكة 
 المبحث األول: الخصائص الطبيعية لحوض وادي الرتكة

 اوال: موقع منطقة الدراسة
( 343 175 4ً( و )323 555 1ًالموقع الفمكي : يقع حوض وادي الرتكة مابيف دائرتي عرض ) -1

 ( شرقا .453 465 44ً( و )393 365 18ًشماال، وبيف خطي طوؿ )
يقع حوض وادي الرتكة في اقصى القسـ الغربي مف العراؽ ضمف ىضبة الموقع الجغرافي:  -2

، 2(كـ4755،ويشغؿ مساحو ) 2( كـ5559االنبار الغربية، وتبمغ مساحة منطقة الدراسة )
%( ضمف الحدود االدارية لقضاء الرطبة، وتبمغ مساحة الحوض ضمف  86.2وبنسبة )
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%( مف مساحة منطقة الدراسة .ويحده مف  13.7، وبنسبة )2( كـ759الحدود االدارية لمقائـ )
الشماؿ الغربي الى الجنوب الغربي حوض وادي عكاشات، ومف الشماؿ الشرقي الى الجنوب 

 (.1الشرقي حوض وادي المانعي . كما موضح في الخريطة )
 موقع حوض وادي الرتكة من العراق ومحافظة االنبار(8الخريطة )

 
المصدر: جميورية العراؽ، وزارة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة العراؽ واالنبار 

 (. 1:155555، مقياس )2515االدارية،
 ثانيا:البنية الجيولوجية

ترجع اىمية دراسة صخور المنطقة ووصفيا الميثولوجي وخمفيتيا التكتونية 
حواض المائية مف حيث كميتيا ونوعيا وتوزيعيا تأثير مباشر في خصائص اال(  1)والتركيبية

المكاني وحركة المياه افقيا وعموديا خالؿ المسامات والكسور والصدوع والتكيفات ونشاط 
عامؿ اذابة المعادف وتحديد شدة نشاط العمميات الجيومورفولوجية كعمميات النحت والتجوية، 

التصريؼ الحوضي والخصائص المساحية  وبالتالي تحديد الخصائص المورفومترية لشبكة
والشكمية والتضاريسية مما يتطمب معرفة التكوينات الجيولوجية الموجودة في منطقة الدراسة، 

 (.2( والخريطة )1كما موضح في الجدوؿ)
تكويف عكاشات: يظير ىذا التكويف في االجزاء الشمالية الغربية والجنوبية مف حوض  -1

%( مف مساحة المنطقة، تحتوي  7.9وبنسبة ) 2( كـ434وادي الرتكة، ويشغؿ مساحة )
 ىذه الطبقة عمى حجر الكمس الذي يضـ الفوسفات وكذلؾ الحجر الطيني ناعـ مصفر.
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تكويف دكمة: يتواجد ىذا التكويف في االجزاء الجنوبية الغربية وبعض االجزاء الشمالية مف  -2
مي والدلوستوف وطبقات رقيقة حوض وادي الرتكة. ويتالؼ مف الكونكمومريت والحجر الرم

،وبنسبة  2( كـ 428، وتقدر مساحتو ) (2)مف الطيف الكمسي والحجر الجيري الكمسي
 % ( مف مساحة منطقة الدراسة. 7.8)

 2( كـ26تكويف الفرات: تظير مكاشؼ التكويف في حوض وادي الرتكة وتبمغ مساحتة ) -3

فتاتية وطبقات حصى مختمؼ %(، يتألؼ مف جزئيف السفمي مف ترسبات  5.5وبنسبة )
االحجاـ وحجر كمسي دلومايتي، والجزء العموي يتكوف مف حجر كمسي طباقي معاد 

 .(3)التبمور
تكويف حارا: يظير ىذا التكويف في االجزاء الوسطى مف حوض وادي الرتكة، ويحتؿ  -4

 % ( مف مساحة منطقة الدراسة . 21وبنسبة ) 2( كـ1159مساحة)
ؼ تكويف غار في بعض االجزاء الشمالية مف الحوض التي تكويف غار: تغطي مكاش -5

 %( مف مساحة منطقة الدراسة . 5.5وبنسبة ) 2( كـ355بمغت مساحتو )
تكويف حرثا: يتألؼ ىذا التكويف مف جزئيف رئيسيف ىما الجزء السفمي يتكوف مف حجر  -6

فيتألؼ  ،اما الجزء العموي 2( كـ 32 -25رممي سميؾ مع الصمصاؿ يتراوح سمكة بيف )
. وتبمغ مساحتو (4)ـ( 135مف حجر جيري وصمصالي مع الصمصاؿ يبمغ سمكة )

 %( مف مساحة منطقة الدراسة . 6وبنسبة ) 2( كـ333)
تكويف مولوسا: يظير في االجزاء الجنوبية الوسطى مف الحوض، ويبمغ مساحتو  -7

 %( مف مساحة منطقة الدراسة . 12.5وبنسبة ) 2(كـ686)
النفايؿ:يظير ىذا التكويف في االجزاء الشمالية مف الحوض، يتألؼ التكويف مف تكويف  -8

( 116المارؿ االخضر والحجر الكمسي والحجر الرممي والحجر الجيري، وتبمغ مساحتو )
 %( . 2.1وبنسبة) 2كـ

تكويف الرتكو: يتميز ىذا العصر بترسيب طبقات الصخور الجيرية مع طبقات المارؿ  -9
%( مف مساحة  21.3، وبنسبة )2( كـ1171، ويبمغ مساحتو )(5)سميكةواالنيدرايت ال

 منطقة الدراسة .
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تكويف الرطبة: يتكوف مف صخاريا مف الحجر الجيري والحجر الفوسفاتي وحجر  -15
،ويبمغ مساحتو (6)ـ( 54 – 4الصواف والحصى الناعـ، ويتراوح سمؾ التكويف بيف )

 %( . 1.6، وبنسبة )2(كـ95)
الطيارات:يرجع نشوء ىذا التكويف الى الطباشيري ويتألؼ مف الحجر الجيري تكويف  -11

%( مف  8.4، وبنسبة )2(كـ462المتبمور وحجر المارؿ والفوسفورايت، ويشغؿ مساحو )
 مساحة منطقة الدراسة .

وبنسبة  2( كـ55نشوء ىذا التكويف الى الباليوسيف،بمغت مساحتو) عتكويف الزىرة: يرج -12
 ؿ مف مواد سيمكية وكمسية وحجر رممي حصوي وحجر جيري.%( ويتشك 5.9)
تكويف زور حوراف :يعد ىذا التكويف ضمف الزمف الجيولوجي الثاني الترياسي، ويتألؼ  -13

مف المارؿ الجبسي الحادي والمتحجرات ومتداخؿ مح الحجر الجيري المدلؾ ذو الموف 
نطقة الدراسة، كما %( مف مساحة م 4.5، وبنسبة 2(كـ248االصفر، ويشغؿ مساحو )

 ( .2موضح في خريطة)
 التكوينات الجيولوجية لحوض وادي الرتكة(8جدول)

 المساحة التكويف ت
 2كـ

النسبة 
 المئوية %

 المساحة التكويف ت
 2كـ

النسبة 
 المئوية %

 2.1 116 النفايؿ 8 7.9 434 عكاشات 1
 21.3 1171 رتكة 9 7.8 428 دكمة 2
 1.6 95 الرطبة 15 5.5 26 الفرات 3
 8.4 462 طيارات 11 21 1159 جارا 4
 5.9 55 زىرة 12 5.5 355 غار 5
زور  13 6 333 حرثا 6

 حوراف
248 4.5 

المساحة االجمالية  12.5 686 مولوسا 7
 لمحوض

5559 155% 

 (ARC Gis( ومخرجات برنامج )2المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الخريطة )
 الجيولوجية لحوض وادي الرتكةالتكوينات (2الخريطة )
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المصدر: جميورية العراؽ، وزارة الصناعة والمعادف، المنشأة العامة لممسح الجيولوجي والتحري المعدني، 

: 1، مقياس )2555، لسنة 3، الرطبة، وادي طباؿ، حوراف( طH1خريطة جيولوجية لوحة ) الرمادي، 
155555. ) 

 
 ثالثا: الطوبوغرافيا

الطوبوغرافي عامال ميما في الدراسات المورفومترية ألحواض االودية مف يعد الوضع 
خالؿ حركة المياه السطحية والجوفية التي يتحكـ بيا عاممي االرتفاع ودرجة االنحدار التي 
تنعكس عمى تسرب المياه وحركتيا وسرعتيا وكميتيا، ومف اجؿ توضيح اثر الطوبوغرافيا عمى 

 التركيز عمى األتي.خصائص المورفومترية يمكف 
التقسيـ الفيزوغرافي: يقع قسـ االكبر مف الحوض في منطقة الودياف العميا، وتقدر مساحتو  -1

( . وتعد ىذه 3( والخريطة )2%(،كما موضح في الجدوؿ ) 82.25وبنسبة ) 2( كـ4531)
لرأسية المنطقة منابع االودية الجافة التي تتصؼ مجارييا بانيا ضيقة وعميقة بفعؿ التعرية ا

ويكوف شكؿ شبكة التصريؼ شبة متوازي، نظرا لزيادة درجة االنحدار التي تؤدي الى تسارع 
 الجرياف السطحي .

، وبنسبة 2(كـ978اما القسـ االخر مف الحوض يقع في منطقة الودياف السفمى، تبمغ مساحتو )
ار، وتكثر %( مف مساحة منطقة الدراسة .ويتصؼ باتساع مجرى وقمة درجة االنحد 17.75)

 فييا ارسابات مف الحصى بمختمؼ انواعو الرمؿ الخشف والغريف.
 اقسام السطح مساحتها ونسبتها المئوية لحوض وادي الرتكة(2الجدول )

 النسبة المئوية % 2المساحة كـ اقساـ السطح ت
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 82.25 4531 الودياف العميا 1
 17.75 978 الودياف السفمى 2
 % 155 5559 المساحة االجمالية 3

 (ARC Gis( ومخرجات برنامج )3المصدر مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الخريطة )
 اقسام السطح منطقة الدراسة(3الخريطة )

 
المصدر: جميورية العراؽ، وزارة الصناعة والمعادف، المنشأة العامة لممسح الجيولوجي 

وادي طباؿ، حوراف(  ، الرطبة،H1والتحري المعدني، خريطة جيولوجية لوحة ) الرمادي، 
 ( .155555: 1، مقياس )2555، لسنة 3ط
 نطاقات االرتفاع المتساوية: -2

تـ دراسة االرتفاعات في منطقة الدراسة وانحدارىا مف خالؿ مالحظة وتحميؿ 
ـ(  814 – 248( ، تبيف اف منطقة الدراسة تتدرج باالرتفاع مف )5( والخريطة )4الخريطة )

داد االرتفاع كمما اتجينا باتجاه الغرب والجنوب الغربي، ويمكف فوؽ مستوى سطح البحر. ويز 
 (.3تقسيميا الى خمس فئات كما موضح في الجدوؿ )

%(  5.5، وبنسبة )2( كـ358ـ(،تغطي مساحو قدرىا )361.2 – 248الفئة األولى ) - أ
 التي تقع ىذه الفئة ضمف منطقة الودياف السفمى.
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%( مف  19، وبنسبة )2(كـ 1555ـ( ،تبمغ مساحتيا ) 474.4 – 361.3الفئة الثانية ) - ب
 مساحة منطقة الدراسة، التي تقع ضمف منطقة الودياف العميا.

 25،وبنسبة )2( كـ1365ـ( وتشغؿ مساحو تقدر ) 587.6 – 474.5الفئة الثالثة ) - ت
 %(. مف مساحة منطقة الدراسة، التي تقع ضمف منطقة الودياف العميا.

، وبنسبة 2( كـ1713ـ(، وتشكؿ ىذه الفئة مساحة ) 755.8 – 587.7) الفئة الرابعة - ث
 %( مف مساحة منطقة الدراسة، التي تقع ضمف منطقة الودياف العميا.31)

(ـ ، التي تقع ضمف منطقة الودياف العميا، وتشغؿ  814- 755.9الفئة الخامسة ) - ج
 لممنطقة.%(مف المساحة االجمالية  19.5،وبنسبة )2(كـ1579مساحة قدرىا )

 نطاقات االرتفاع المتساوية في حوض وادي الرتكة(4خريطة )

 
  DEMالمصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى البيانات المستخرجة مف نموذج االرتفاعات الرقمي 

  ARC Map 10.1باستخداـ برنامج 
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 خطوط االرتفاعات المتساوية(5خريطة )

 
  DEMالمصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى البيانات المستخرجة مف نموذج االرتفاعات الرقمي 

  ARC Map 10.1باستخداـ برنامج 
 مساحات االرتفاع في منطقة الدراسة(3جدول)

 ت الفئات 2المساحة كـ النسبة المئوية %
 1 ـ361.2 – 248 803 5.5
 2 ـ 474.4 – 361.3 0000 19
 3 ـ 587.6 – 474.5 0830 25
 4 ـ 755.8 – 587.7 0108 31

19.5 0011 755.9 – 814 5 
 6 المساحة االجمالية 0001 % 155

 (ARC Gis( ومخرجات برنامج )4المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الخريطة )
احد عناصر تعد االنحدارات ذات اىمية كبيرة في الدراسات الجيومورفولوجية، اذ تمثؿ االنحدار:  -3

،وقد اظير الميؿ العاـ لطبقات (7)السطح التي يتـ تحميميا باستخداـ اساليب قياسية وتحميمية
منطقة الدراسة انحدارا مف الغرب والجنوب الغربي الى الشرؽ والشماؿ الشرقي، ويتراوح درجات 

، كما موضح في الخريطة ) 45-5االنحدار بيف )  (.4( والجدوؿ )6(3
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 االنحدار في حوض وادي الرتكة درجات(6خريطة )

 
  DEMالمصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى البيانات المستخرجة مف نموذج االرتفاعات الرقمي 

  ARC Map 10.1باستخداـ برنامج 
 االنحدارات حسب تصنيف يونك في حوض وادي الرتكة(4جدول )

 المئوية %النسبة  2المساحة كـ نوع انحدار األرض درجة االنحدار ت
 59.9 3295 اراضي مستوية 5-2 1
 35.1 1659 اراضي بسيطة االنحدار 2-5 2
 6.58 363 اراضي خفيفة االنحدار 5-15 3
 2.68 148 اراضي معتدلة االنحدار 15-18 4
 5.7 45 اراضي شديدة االنحدار 18-35 5
 5.53 2 اراضي شديدة االنحدار جدا 35-45 6
 5.51 1 اراضي جرفية 45+ 7
 % 155 5559 المجموع 8

تغمب  -2( ARC Gis( ومخرجات برنامج )6عمى الخريطة ) -1المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد 
جرجيس داود، عمـ اشكاؿ سطح األرض التطبيقي، الدار الجامعو لمطباعة والنشر، جامعو البصرة، العراؽ، 

 (8).124-123، ص2552
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( نالحظ اف االنحدارات ذات 5( والجدوؿ )7مف خالؿ تحميؿ الخريطة ) اتجاه االنحدار: -4
االتجاه الشرؽ والشماؿ الشرقي ىو االتجاه السائد في منطقة الدراسة، اذ بمغت مساحتيا 

%( لكؿ منيما عمى  19.33%( و ) 19.53، وبنسبة )2( كـ1565، و)2( كـ1576)
%(،  14.7،وبنسبة )2( كـ815بي بمساحة )التوالي، ثـ يأتي بعد ذلؾ االتجاه الشماؿ الغر 

( 19، بينما تشكؿ األراضي المسطحة مساحة )2( كـ734ومف ثـ الجنوب الشرقي بمساحة )
 %(مف مساحة منطقة الدراسة.  5.34،وبنسبة )2كـ

 رابعا: المناخ
تعد دراسة المناخ ذات اىمية كبيرة في الدراسات الجيومورفولوجية، وذلؾ لدورىا 

كميو التصريؼ الحوضي والعمميات الجيومورفولوجية، ويمكف ايجاز التأثير  االساسي في
المباشر لممناخ في حالو ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضيا ساعد عمى حدوث عمميات التجوية 
الميكانيكية مف خالؿ التمدد واالنكماش لمصخور، اما االمطار تساىـ في رسـ شبكات 

مورفولوجية، ورفد منطقة الدراسة بكميات المياه وتكوف السيوؿ االودية، وتشكيؿ المظاىر الجيو 
والتي تؤدي الى جرؼ التربة، بينما تساىـ الرياح في منطقة الدراسة عامال لنقؿ ودحرجة 
المفتتات الصخرية وتغير معالـ سطح األرض بعممية الحت والبري، وكذلؾ يزيد مف عممية 

 ف( أتضح ا6التبخر، ومف خالؿ تحميؿ جدوؿ )
 اتجاهات االنحدار في حوض وادي الرتكة(7خريطة )
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  DEMالمصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى البيانات المستخرجة مف نموذج االرتفاعات الرقمي 
   ARC Map 10.1باستخداـ برنامج 
 اتجاه االنحدار ومساحتها ونسبتها المئوية في حوض وادي الرتكة(5جدول )

 ت
 اتجاه االنحدار

المساحة 
 2كـ

النسبة 
 المئوية

 ت
 اتجاه االنحدار

المساحة 
 2كـ

النسبة 
 المئوية

 (1-مسطحة) 1
19 

-157.5الجنوب) 6 5.34
252.5) 356 

6.5 

 (22.5-5الشماؿ) 2

383 

الجنوب  7 6.95
-252.5الغربي)
247.5) 177 

3.21 

-22.5شمالي شرقي) 3
67.5) 1565 

-247.5الغرب) 8 19.33
292.5) 456 

7.36 

-67.5الشرؽ) 4
112.5) 

1576 

الشماؿ  9 19.53
-292.5الغربي)
337.5) 815 

14.7 

الجنوب  5
-112.5الشرقي)
157.5) 734 

-337.5الشماؿ) 15 13.32
365) 

483 

8.76 

  11 المجموع 
5559 

155 
% 

 (.ARC Gis( ومخرجات برنامج )7المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الخريطة )
، ىذا االرتفاع ناجـ عف انعداـ الغيوـ وطوؿ 31.8في شير تموز) ارتفاع درجة الحرارة -1 ـ3  )

(والموقع القاري وعامؿ االرتفاع والموقع الفمكي. CTالنيار، وتأثير الكتؿ المدارية القارية)
، ينجـ ىذا االنخفاض عف قصر نسبي لمدة 6.9وانخفاضيا في كانوف الثاني ) ـ3  )

( الباردة CPوتأثير الكتؿ اليوائية القطبية القارية )السطوع الشمسي والنظري والفعمي، 
 الجافة، والموقع القاري.

، اعطى مناخ منطقة الدراسة صفة القارية.24.9مدى حراري سنوي كبير بمغ ) -2 ـ3  ) 
( ممـ، مع مدة انقطاع تاـ لمدة اربعة 112.3امطار قميمة التي بمغ المجموع السنوي ) -3

 اشير.
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لمناخ منطقة الدراسة صفة الجفاؼ الدائـ باستثناء شيري رطوبة نسبية منخفضة، اعطت  -4
%(،  75كانوف األوؿ الثاني، لذا يعداف شيريف رطبيف، التي زادت الرطوبة النسبية عف )

( ـ3 75 – 55اما االشير شباط واذار وتشريف الثاني التي تراوحت الرطوبة النسبية بيف )
ير االخرى بالجفاؼ الف المعدالت فأنيا تتصؼ برطوبة متوسطة، في حيف اتصفت االش

 %(.  55الشيرية لرطوبتيا النسبية اقؿ مف )
( ـ/ثا، مع سيادة الرياح 2.9سرعو رياح خفيفة ال تزيد في معدالتيا الشيرية عف ) -5

 الشمالية الغربية.   
 ( 2288 – 8988(المعدالت الشهرية لبعض عناصر المناخ في محطة الرطبة لممدة )6جدول )

المعد
 ؿ

نو كا
ف 
األو 
 ؿ

تشر 
يف 
الثا
 ني

تشر 
يف 
األو 
 ؿ

حزيرا تموز اب ايموؿ
 ف

ماي
 س

نيسا
 ف

شبا اذار
 ط

كانو 
ف 
الثان
 ي

 العناصر االشير

19.
8 

9.3 14
.9 

25.
8 

27.
7 

31
.4 

31.
8 

28.
7 

23
.4 

25.
8 

13
.2 

درجة  6.9 9.4
الحرارة)

 ـ(3 
112

.3 
19.

1 
14
.2 

11.
3 

5 5 5 5 5.
4 

15.
8 

14 16.
5 

االمطار  22
 ممـ

47.
33 

الرطوبة  74 68 55 48 35 26 35 28 33 43 59 72
النسبية 

% 
2.9 2.2 2 2.2 2.6 3.

1 
3.6 3.5 3.

4 
3.6 3.

4 
سرعة  2.1 3.4

الرياح ـ 
 /ثا

 النسبة المئوية لتكرار اتجاه ىبوب الرياح في محطة الرطبة
الشمالية  السكوف

 الغربية
الجنوبية  الغربية

 الغربية
الجنوبية  الجنوبية

 الشرقية
الشمالية  الشرقية

 الشرقية
 الشمالية

14 35.6 21.3 5.3 4.4 5.4 7.5 6.6 4.9 
 (9).2518المصدر: الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسـ المناخ )البيانات غ.ـ(، لسنة 

 خامسا: التربة
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التعرية تتكوف الترب لظاىرتيف اساسيتيف شديدتي االرتباط بعضيا بالبعض االخر ظاىره  
، ولقد لعبت التعرية الريحية والمائية وعمميات االرساب دورا فاعال في (15)وعممية تكويف التربة

التوزيع المكاني لمترب منطقة الدراسة، وعميو يمكف تحديد أنواع الترب في منطقة الدراسة 
 ( والجدوؿ8بحسب خصائصيا ومساحتيا وبيئة ترسيبيا وتواجدىا كما موضح في الخريطة )

(7:) 
( 816ترب صحراوية حصوية طينية: تغطي ىذه الترب بعض االجزاء مف المنطقة تقدر ) -1

%(، وترتفع فييا نسبة الحصى مختمؼ االحجاـ والرمؿ، انيا فقيرة  14.81، وبنسبة )2كـ
 بالمواد العضوية وغنية بالمواد المعدنية وىي صفة لمترب الصحراوية عامة.

التربة في منطقة الدراسة عمى نطاؽ واسع، والتي تقدر  ترب صحراوية كمسية: تنتشر ىذه -2
 %( مف المساحة االجمالية لممنطقة. 54.7،وبنسبة )2( كـ3513مساحتيا )

ترب صحراوية طينية: تنتشر في مناطؽ متفرقة مف منطقة الدراسة السيما في االجزاء  -3
 5.51بنسبة )، و 2( كـ28الشمالية العميا مف حوض وادي الرتكة، وتشغؿ مساحة تقدر )

 %( مف مساحة منطقة الدراسة.
ترب صحراوية حجرية: تغطي ىذه الترب اجزاء واسعو مف منطقة حوض وادي الرتكة،  -4

%(، وتتكوف تربتيا مف الرمؿ والحصى  25.56وبنسبة ) ،2كـ( 1133وتقدر مساحتيا )
 والريحية .والحجارة الناتجة عف تفتت الصخور الرسوبية بفعؿ التجوية والتعرية المائية 

ترب المستنقعات الصحراوية: تأتي ىذه الترب بالمرتبة الرابعة مف حيث المساحة التي  -5
%(، وتتواجد ىذه الترب في المستنقعات الوقتية التي  9.42وبنسبة ) ،2كـ( 519تقدر )

تتشكؿ اثناء نزوؿ المطر وتختفي بعد تبخير المياه المتجمعة تاركة بمورات االمالح فوؽ 
 وتكوف ذات احجاـ مختمفة مف الحجر والحصى والرمؿ .التربة، 

 
 
 
 
 
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2547 ) 
 

 انواع الترب في منطقة الدراسة(8خريطة )

 
المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى وزارة الري الييئة العامة لممساحة خرائط 

 ( 155555: 1طوبوغرافية مقياس )
 الرتكةانواع الترب ومساحتها ونسبتها المئوية في حوض وادي (7جدول )

 النسبة المئوية % 2المساحة كـ انواع الترب ت
 14.81 816 ترب صحراوية حصوية طينية 1
 54.7 3513 ترب صحراوية كمسية 2
 5.51 28 ترب صحراوية طينية 3
 25.56 1133 ترب صحراوية حجرية 4
 9.42 519 ترب المستنقعات الصحراوية 5
 %155 5559 المجموع 6

 (.ARC Gis( ومخرجات برنامج )8الباحث باالعتماد عمى الخريطة )المصدر: مف عمؿ 
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 :الخصائص المورفومترية لمحوض المبحث الثاني
تعد دراسة الخصائص المورفومترية لألحواض االودية وشبكاتيا جانبا ميما في 
الدراسات الجيومورفولوجية ، في ضوء التقنيات والبرامج الحديثة المتطورة لغرض الحصوؿ 

بيانات دقيقة، بدال مف الوصؼ التقميدي في تحميؿ شبكات احواض االودية، حيث سيتـ  عمى
 تحميؿ الخصائص المورفومترية لحوض وادي الرتكة كاالتي:

 اوال: الخصائص المساحية
مساحة الحوض: اف لدراسة مساحة االحواض اىمية كبيرة لكونيا متغيرا مورفومتريا ميما  -1

، وكذلؾ تؤثر في العمميات (11)لمائي داخؿ الحوضلو تأثير في حجـ التصريؼ ا
، 2( كـ5559الجيومورفولوجية المتمثمة بالتعرية المائية. يشغؿ الحوض مساحة تقدر )

، 2( كـ1832، و)2( كـ274ويتكوف مف ستة احواض ثانوية التي تتراوح مساحتيا بيف )
 (.8كما موضح في الجدوؿ )

ف اقصى نقطة تقع عند بداية الحوض الى طوؿ الحوض: يحتؿ طوؿ الحوض المسافة بي -2
( كـ، اما اطواؿ 181،3، وقد بمغ طوؿ حوض وادي الرتكة )(12)ادنى نقطة عند المصب

( كـ، كما موضح في الجدوؿ 24.9( كـ و )98.4االحواض الثانوية تراوحت ما بيف )
(8.) 

عرض الحوض: اف التعرؼ عمى عرض الحوض مف خالؿ قسمة مساحة الحوض عمى  -3
 .(13)الحوضطوؿ 

مساحة الحوض كـ متوسط العرض=
طوؿ الحوض كـ

 
ومف خالؿ تطبيؽ المعادلة تـ التعرؼ عمى متوسط العرض لحوض وادي الرتكة اذ بمغ 

( كـ، كما تبيف في  18.6 -9( كـ، اما في االحواض الثانوية تراوحت ما بيف )35.4)
 (.8الجدوؿ )

يفصؿ بينو وبيف االحواض االخرى  محيط الحوض: يمثؿ االطار الخارجي لمحوض والذي -4
(كـ، بينما تتراوح محيط االحواض الستة االخرى 637خط تقسيـ المياه، ويبمغ محيطو )

 (.8(كـ، كما يوضح الجدوؿ )392 – 158بيف )
( ARC.Gisالطوؿ الحقيقي والطوؿ المثالي لمحوض: تـ االعتماد عمى برنامج ) -5

مثالي يتحدد بخط مستقيـ يمتد فيما بيف لمحصوؿ عمى طوؿ حقيقي لحوض، اما الطوؿ ال
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اقصى نقطة بأعالي الحوض وحتى ادنى نقطة ضمف الحوض، حيث بمغ اقصى الطوؿ 
(كـ، اما الطوؿ المثالي يكوف اقؿ طوال مف الحقيقي 275.5الحقيقي لحوض وادي الرتكة )

 (.8( كـ، كما نالحظ في الجدوؿ )177.9فقد بمغ )
 لحوض وادي الرتكةالخصائص المساحية (8جدول )

 ت
الحوض  الخصائص

 رئيسال

 االحواض الثانوية
حوض 

8 
حوض 

2 
حوض 

3 
حوض 

4 
حوض 

5 
حوض 

6 
مساحة الحوض بـ  1

 274 989 8233 959 422 8832 5529 2كم

طول محيط  2
 828 324 292 243 825 392 637 الحوض بـ كم

 32.3 89.6 89.3 72.9 24.9 98.4 888.3 طول الحوض بـ كم 3
عرض الحوض بـ  4

كم )المساحة / 
 طول الحوض(

32.4 88.6 86.9 83.2 88.6 88.2 9.2 

طول المجرى  5
الرئيس الحقيقي 

 بـ كم
272.5 829.6 33.8 99.3 97.4 882.8 38.5 

طول المجرى  6
الرئيس المثالي بـ 

 كم
877.9 93.2 23.5 72.4 89.8 89.2 32.8 

المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى البيانات المستخرجة مف نموذج االرتفاعات الرقمي 
DEM   باستخداـ برنامجARC Map 10.1 .والمعادالت الحسابية . 

 ثانيا: الخصائص الشكمية
اف التعرؼ عمى الخصائص الشكمية يحتاج الى تطبيؽ معادالت احصائية ورياضية لغرض 

 يقة، ومف اىـ الخصائص الشكمية ما يأتي:التوصؿ الى نتائج دق
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معامؿ االستطالة: يوضح ىذا المعامؿ مدى اقتراب شكؿ الحوض مف االستطالة اـ ال،  -1
( فاذا اقترب الناتج مف الواحد فيذا يعني اف الشكؿ المعامؿ 1-5وتكوف القيمة ما بيف )

يحتاج الى  غير مستطيؿ، واذا اقترب مف الصفر فيميؿ شكؿ الحوض الى االستطالة،
 .(14)تطبيؽ المعادلة االتية

قطر دائرة مساحتيا تساوي مساحة الحوضمعامؿ االستطالة = 
اقصى طوؿ الحوض

  
ومف خالؿ تطبيؽ المعادلة عمى حوض وادي الرتكة تبيف اف قيـ االستطالة بمغت 

(، في حيف اف االحواض الثانوية جميعيا تميؿ الى االستطالة ما عدا حوض الثاني 5.26)
(، فاف حوض الوادي الذي يميؿ الى 9( كما نالحظ الجدوؿ )5.52التي بمغت نسبتو )

تظـ مف الناحية الزمانية وبكميات تصريفية مناسبة، كذلؾ االستطالة يكوف الجرياف المائي من
 اطوؿ مف مده الفيضاف في االحواض المائية الدائرية. فيو كوف مده الفيضافت
يعبر عف مدى ابتعاد او اقتراب شكؿ الحوض مف االستدارة، ويكوف  معامؿ االستدارة: -2

كؿ الحوض قريب مف ( يعني ش1(، فاذا كانت النتيجة قريبة مف )1-5الناتج مابيف )
( يكوف بعيد عف الدائري ويتـ الحصوؿ عمى المعامؿ مف 5الدائري، واذا قريب مف )

 تطبيؽ المعادلة االتية.
    ط( مساحة الحوض)= معامؿ االستدارة 

مربع محيط الحوض
  3.13عمما اف قيمة ط=     

( في حيف نالحظ الجدوؿ 5.17وبتطبيؽ المعادلة اذ بمغت نسبة االستدارة لمحوض )
( في الحوض 5.13( اف نسبة االستدارة لألحواض الثانوية تراوحت ما بيف اقؿ نسبة )9)

( في الحوض الثاني. وجميع ىذه القيـ تبتعد عف الشكؿ الدائري 5.33الخامس، واعمى نسبة )
 ؿ. وتقترب مف الشكؿ المستطي

معامؿ شكؿ الحوض: تشير القيـ العالية الى انتظاـ شكؿ الحوض الى المربع او المستطيؿ  -3
والمنخفضة تشير الى عدـ انتظامو وميمة الى الشكؿ المثمث، ويتـ الحصوؿ عمى قيمة 

 .       (15)المعامؿ مف المعادلة االتية
مساحة الحوض معامؿ شكؿ الحوض =

مربع طوؿ الحوض
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المعادلة تبيف اف القيـ المنخفضة التي تشير الى عدـ انتظاـ شكؿ الحوض، التي وبعد تطبيؽ 
( 5.68(، باستثناء الحوض الثاني التي بمغت نسبتو )5،16بمغت نسبة حوض وادي الرتكة )

 (.9والذي يدؿ عمى انتظاـ شكؿ الحوض. كما موضح في الجدوؿ )
( يعني اف 2ج تشير العالية اكثر مف )معامؿ االنبعاج: عند الحصوؿ عمى قيـ معامؿ االنبعا -4

محيط الحوض منبعج، واقؿ يعد غير منبعج، ويتـ الحصوؿ عمى قيمة المعامؿ مف المعادلة 
 االتية.

  طوؿ الحوض  معامؿ االنبعاج = 
   مساحة الحوض
  

( يدؿ عمى 1.49وبتطبيؽ المعادلة تبيف اف قيـ االنبعاج بمغت في حوض وادي الرتكة )
غير منبعج وزياده اعداد واطواؿ المجاري في الرتب الدنيا، اما االحواض  تفمطح الحوض

( وىذا 2.52الثانوية فقد سجمت جميعيا قيـ منخفضة باستثناء الحوض الخامس حيف بمغت )
 (.9يشير الى قمة اعداد واطواؿ المجاري وخاصة في الرتب الدنيا، كما موضح في الجدوؿ )

ابعاد الحوض، فكمما ارتفعت القيمة دلت عمى االستطالة، واذا  نسبة الطوؿ: تبيف العالقة بيف -5
 قمت القيمة دلت عمى االستدارة.

الطوؿنسبة الطوؿ = 
العرض

 
( وىذا 5.96ومف خالؿ تطبيؽ المعادلة تبيف لنا اف نسبة الطوؿ لحوض وادي الرتكة بمغت )

 (.9يثبت اقتراب شكؿ الحوض مف االستطالة، كما في الجدوؿ )
 خصائص الشكمية لحوض وادي الرتكة(9جدول )

 ت
الحوض  الخصائص

 رئيسال

 االحواض الثانوية
حوض 

8 
حوض 

2 
حوض 

3 
حوض 

4 
حوض 

5 
 6حوض 

 2.34 2.22 2.22 2.27 2.52 2.27 2.26 االستطالة 1
 2.29 2.83 2.85 2.22 2.33 2.84 2.87 االستدارة 2
 2.29 2.82 2.82 2.88 2.68 2.89 2.86 شكل الحوض 3
 2.83 2.22 8.92 8.38 2.36 8.32 8.49 االنبعاج 4
 3.36 8.84 7.69 5.52 8.47 5.29 5.96 نسبة الطول 5

 ( ونتائج المعادالت الحسابية .8المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )
 ثالثا: الخصائص التضاريسية



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2552 ) 
 

التعرؼ عمى طبيعة معامؿ التضرس: اف معامؿ التضرس ذات اىمية كبيرة مف خاللو يتـ  -1
، (16)طوبوغرافية االحواض وكمية الرواسب المنقولة اذ تزداد نسبتيا مع زيادة معدؿ التضرس

 .(17)وقد تـ التعرؼ عمى درجة التضرس باالعتماد عمى المعادلة االتية
تضرس الحوض( الفرؽ اعمى وادنى نقطة في الحوض)معامؿ التضرس= 

طوؿ الحوض كـ
  

( ـ/كـ. اذ 3.12المعادلة اف معامؿ التضرس لحوض وادي الرتكة )تبيف مف خالؿ تطبيؽ 
( ـ/كـ في حوض الثاني، وسجمت 8.39سجمت اعمى نسبة في االحواض الثانوية بمغت )

 (.15( ـ/كـ في الحوض الخامس. كما موضح في الجدوؿ )3.67ادنى نسبة )
الكيمومتر، وتكوف وفؽ التضاريس النسبية: تبيف العالقة بيف تضرس الحوض بالمتر ومحيطة ب -2

 .(18)المعادلة االتية
تضرس الحوض ـالتضاريس النسبية = 

محيط الحوض كـ
      

( ـ/كـ، اذ سجمت اعمى 8.8وعند تطبيؽ المعادلة تبيف اف قيمة التضاريس النسبية لمحوض )
(ـ/كـ في الحوض السادس، وسجمت ادنى نسبة 22.4نسبة في االحواض الثانوية بمغت )

(، تشير القيـ المنخفضة عمى 15ـ/كـ في الحوض األوؿ كما موضح في الجدوؿ )( 15.4)
 كبر مساحة الحوض بينما تدؿ القيـ المرتفعة عمى صغر مساحة الحوض.

التكامؿ اليبسومتري: يعبر عف العالقة بيف مساحة الحوض وما يتضمنو مف تضرس، فاذا  -3
يتـ الحصوؿ عمى قيمة التكامؿ كانت النتيجة منخفضة يعني اف الحوض شديد التضرس، و 

 .(19)مف المعادلة االتية
مساحة الحوض كـ التكامؿ اليبسومتري= 

تضرس الحوض ـ
 

مف خالؿ تطبيؽ المعادلة تبيف اف قيمة التكامؿ اليبسومتري بمغت في حوض وادي الرتكة 
حوض /ـ في 2( كـ1.13/ـ، وبينما تراوحت نسبتيا في االحواض الثانوية ما بيف )2( كـ9.7)

(. اف ارتفاع قيمة التكامؿ 15/ـ في حوض األوؿ، كما في الجدوؿ )2( كـ4.45السادس، و)
 اليبسومتري يرجع الى كبر مساحتو وزيادة في اعداد االودية المرتبة األولى والثانية. 

معامؿ الوعورة: اف ىذا المعامؿ يوضح العالقة بيف تضرس سطح أرض الحوض واطواؿ  -4
فيو، اي يعبر عف العالقة بيف تضرس الحوض وكثافة التصريؼ، مجاري شبكة التصريؼ 

 :(25)ويتـ الحصوؿ عمى قيمة المعامؿ مف المعادلة االتية
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كـ معامؿ الوعورة =  ⁄كـ  التضاريس الحوض  الكثافة التصريفية 
    

 
(، بينما 2.36ومف خالؿ تطبيؽ المعادلة تبيف اف قيمة الوعورة في حوض وادي الرتكة )

( في الحوض الثاني، واعمى 5.88تراوحت النسبة في االحواض الثانوية مابيف اقؿ نسبة )
(. اف القيـ المنخفضة يعود الى قمة 15( في الحوض األوؿ، كما في الجدوؿ )1،7نسبة )

المجاري المائية مقارنة مع المسافة، وتدؿ القيـ المرتفعة الى شدة التضرس وتسود فييا 
 رساب.عمميات التعرية واال

معامؿ التقطيع )نسيج الحوض(: يدؿ ىذا العامؿ عمى مدى اقتراب او تباعد المجاري في  -5
 الحوض، ويمكف التعرؼ عميو مف خالؿ المعادلة االتية.

 مجموع اعداد المجاري في الحوضمعامؿ التقطيع = 
محيط الحوض

   
ائص ىذه الفئة ( ومف خص45.16بتطبيؽ المعادلة بمغ معامؿ التقطيع في الحوض )      

يكوف ذات نسيج ناعـ وصخور صماء وامطار غزيرة وقمة نبات، بينما سجمت القيـ اكثر مف 
( في الحوض 25،7( في الحوض األوؿ، و )24( في االحواض الثانوية، اذ بمغت )25)

( التي تكوف ذات نسيج 25الثالث، بينما سجمت في االحواض الثانوية االخرى اقؿ مف )
 (. 15ضح الجدوؿ)متوسط، كما يو 

 خصائص التضاريسية في حوض وادي الرتكة(82جدول )
 ت

الخصائص 
 التضاريسية

الحوض 
 رئيسال

 االحواض الثانوية
حوض 

1 
حوض 

2 
حوض 

3 
حوض 

4 
حوض 

5 
حوض 

6 
اعمى ارتفاع في  1

 الوادي بالمتر
814 659 658 764 814 814 713 

أدنى ارتفاع في  2
 الوادي بالمتر

248 248 449 455 485 485 471 

تضرس الحوض  3
الفرؽ بيف اعمى 

 وادنى ـ
566 411 259 314 329 329 242 

 7.98 3.67 3.68 4.35 8.39 4.17 3.12معامؿ التضرس  4



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2554 ) 
 

 ـ/كـ
التضاريس النسبية ـ  5

 / كـ
8.8 15.4 16.72 13.5 11.2 15.8 22.4 

التكامؿ اليبسومتري  6
 / ـ2كـ

9.7 4.45 2 3 3.13 3 1.13 

 1.54 1.36 1.37 1.3 5.88 1.7 2.36 المعامؿ الوعورة 7
معامؿ التقطيع  8

 )نسيج الحوض(
45.16 24 17 25.7 18.9 17.3 12.6 

المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى البيانات المستخرجة مف نموذج االرتفاعات الرقمي 
DEM   باستخداـ برنامجARC Map 10.1 .ونتائج المعادالت الحسابية 

 
 رابعا: خصائص الشبكة المائية في الحوض

رتب المجاري المائية: التعرؼ عمى المراتب لحوض وادي الرتكة  اف الجداوؿ الصغيرة التي  -1
ال تصب فييا مسيالت او جداوؿ اخرى تعد مجاري المرتبة األولى التي بمغ اعدادىا 

تتكوف مف التقاء ( كـ، ومجاري المرتبة الثانية 11846.7( ومجموع اطواليا )22515)
( كـ، 5888.6( ومجموع اطواليا )5226مجرييف مف مجاري المرتبة األولى التي بمغت )

( 1257والمرتبة الثالثة تتكوف مف التقاء مجرييف مف مجاري المرتبة الثانية التي بمغت )
( 264( كـ، اما المجاري المرتبة الرابعة فقد بمغ اعدادىا )2943.3ومجموع اطواليا )

( ومجموع 51( كـ، وفي المرتبة الخامسة بمغ عدد المجاري )1332.8وع اطواليا )ومجم
( 243.8( ومجموع اطواليا )5( كـ،وبمغ في المرتبة السادسة عدد المجاري )625.6اطواليا )

( كـ، كما نالحظ في 129.6( ومجموع طولو )1كـ، وفي المرتبة السابعة بمغ عدد المجاري )
 (.9)( والخريطة 11الجدوؿ )

 اعداد المراتب ومجموع اطوالها في حوض وادي الرتكة(88جدول )
 ت

 رتب المجاري 
الحوض 

 لرئيسا

 االحواض الثانوية

 1حوض 
حوض 

2 
 5حوض  4حوض  3حوض 

حوض 
6 

 1561 4585 4218 3837 1621 7198 22515مجموع اعداد  1
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 المرتبة االولى
مجموع اطواؿ  2

المرتبة االولى 
 بػ كـ

11846.7 3961.1 887.2 2589.7 2186.2 2155.8 571.7 

مجموع  اعداد  3
 المرتبة الثانية

5226 1697 383 951 1523 938 234 

مجموع  اطوؿ  4
المرتبة الثانية بػ 

 كـ
5888.6 1948.8 455.6 983.4 1154.9 1517.3 328.6 

مجموع  اعداد  5
 المرتبة الثالثة

1257 451 96 253 241 212 54 

اطوؿ مجموع   6
المرتبة الثالثة بػ 

 كـ
2943.3 969.5 275.3 462.2 588.5 554.1 149.7 

مجموع  اعداد  7
 المرتبة الرابعة

264 88 23 42 47 46 18 

مجموع  اطوؿ  8
المرتبة الرابعة بػ 

 كـ
1332.8 476.6 124.1 225.5 166.5 259.3 81.3 

مجموع  اعداد  9
 3 11 5 9 3 25 51 المرتبة الخامسة

مجموع  اطوؿ  15
المرتبة الخامسة 

 بػ كـ
625.6 154.8 46.5 169.9 142.8 71.1 45.5 

مجموع  اعداد  11
 المرتبة السادسة

5 1 1 1 1 1 1 

مجموع  اطوؿ  12
المرتبة السادسة 

 بػ كـ
243.8 129.6 12 48.1 85.2 88.9 14.6 

       1مجموع  اعداد  13
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 المرتبة السابعة
مجموع  اطوؿ  14

المرتبة  السابعة 
 بػ كـ

129.6       

المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى البيانات المستخرجة مف نموذج االرتفاعات الرقمي 
DEM    15.1باستخداـ برنامجARC .Map 

نسبة التشعب: تعد نسبة التشعب مف العوامؿ المتحكمة بمعدؿ التصريؼ المائي في الحوض،  -2
تدؿ عمى خطر الفيضاف نتيجة لوصوؿ الموجات المائية بشكؿ اف انخفاض نسبة التشعب 

 اسرع الى المجرى الرئيسي، ويتـ التعرؼ عمى نسبة مف خالؿ المعادلة االتية:
 عدد المجاري في مرتبة مانسبة التشعب = 

 عدد المجاري في المرتبة التي تمييا
  

(، في حيف نالحظ 5.57وقد تبيف اف المعدؿ العاـ لنسبة التشعب في حوض وادي الرتكو )
( 4.17اف المعدؿ العاـ لنسبة التشعب لألحواض الثانوية تراوحت ما بيف اقؿ نسبة والبالغة )

( في الحوض االوؿ، كما موضح في الجدوؿ 7.74في الحوض السادس، واعمى نسبة )
(12.) 

 رتب المجاري المائية في حوض وادي الرتكة(9خريطة )
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  DEMالمصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى البيانات المستخرجة مف نموذج االرتفاعات الرقمي 
   ARC Map 10.1باستخداـ برنامج 

 نسبة التشعب لحوض وادي الرتكة(82جدول )
 ت

 المراتب
الحوض 

 رئيسال

 االحواض الثانوية
حوض 

8 
حوض 

2 
حوض 

3 
حوض 

4 
حوض 

 6حوض  5

8 8        
2 2 4.28 4.54 4.23 4 4.82 4.34 4.53 
3 3 4.32 4.23 3.98 4.68 4.24 4.42 4.33 
4 4 4.57 4.55 4.87 4.83 5.82 4.6 3 
5 5 5.87 4.4 7.66 4.66 9.4 4.88 6 
6 6 82.2 22 3 9 5 88 3 
7 7 5       
 4.87 5.7 5.57 5.43 4.62 7.74 5.57 المعدل العام 8

 . ( ونتائج المعادالت الحسابية11باالعتماد عمى جدوؿ )المصدر: مف عمؿ الباحث 
معدؿ اطواؿ المجاري: يمكف معرفة اطواؿ المجاري في كؿ مرتبة لحوض وادي الرتكو  -3

وذلؾ مف خالؿ العالقة بيف مجموع اطواؿ المجاري في كؿ مرتبة بالقسمة عمى عدد 
االولى لحوض وادي الرتكة المجاري في المرتبة. وتبيف اف معدؿ طوؿ المجاري المرتبة 

(، وعمى العموـ تكوف اطواؿ مجاري المراتب األولى 1.12( والمرتبة الثانية )5.53)
قصيرة مقارنة بأطواؿ المجاري في المراتب االخيرة التي بمغت في المرتبة السابعة 

 (.13(، كما نالحظ في الجدوؿ )129.6)
 معدل اطوال المجاري لحوض وادي الرتكة(83جدول )

 ت
الحوض  المراتب

 الكمي

 االحواض الثانوية
حوض 

8 
حوض 

2 
حوض 

3 
حوض 

4 
حوض 

5 
حوض 

6 
1 8 2.53 2.55 2.54 2.54 2.58 2.52 2.53 
2 2 8.82 8.84 8.88 8 8.82 8 8.4 
3 3 2.43 2.48 2.8 2.27 2.43 2.37 2.7 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2558 ) 
 

4 4 5 5.48 5.39 5.36 3.53 5.6 4.5 
5 5 82.2 7.74 85.5 88.8 28.56 6.4 83.5 
6 6 48.76 829.6 82 48.8 82.2 88.9 84.6 
7 7 829.6 ---- --- --- --- --- ---- 

 ( ونتائج المعادالت الحسابية .11المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )
كثافة التصريؼ الطولية: لمكثافة الطولية لمتصريؼ اىمية في نشاط عمميتي الحت  -4

االحواض، وتقؿ في مناطؽ جافة بسبب الجفاؼ اغمب فصوؿ والتعرية والترسيب في 
 السنة، ويتـ استخراجيا مف خالؿ المعادلة االتية.

مجموع اطواؿ المجاري كـ كثافة الصرؼ الطولية =
مساحة الحوض كـ 

 
بتطبيؽ المعادلة تبيف اف معدؿ كثافة الصرؼ الطولية في حوض وادي الرتكة 

دؿ كثافة التصريؼ الطولية لألحواض الثانوية بيف ( كـ بينما تراوحت نسبة مع4.17)
( كـ في الحوض السادس، كما في الجدوؿ 4.32( كـ في الحوض الخامس، و )4.13)
(14.) 
كثافة الصرؼ العددية: تعني النسبة بيف اعداد المجاري المائية بالقسمة عمى مساحة  -5

، بينما 2( كـ/ كـ5.22، وتبيف اف كثافة الصرؼ العددية في الحوض بمغت )2الحوض كـ
تراوحت نسبة في االحواض الثانوية ما بيف اقؿ نسبة في الحوض الثاني والسادس بمغت 

، كما موضح 2( كـ / كـ5.35؛ واعمى نسبة في الحوض الرابع التي بمغت ) 2( كـ/كـ5)
 (14في الجدوؿ )

 كثافة التصريف لحوض وادي الرتكة(84جدول )
 ت

 كثافة التصريؼ
الحوض 

 رئيسال

 االحواض الثانوية
حوض 

8 
حوض 

2 
حوض 

3 
حوض 

4 
حوض 

5 
حوض 

6 
كثافة التصريؼ  1

 الطولية كـ
4.87 4.87 4.25 4.84 4.88 4.83 4.32 

كثافة الصرف  2
 5 5.34 5.35 5.25 5 5.83 5.22 2العددية كم/ كم
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( ونتائج المعادالت 11( وجدوؿ )8المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )
 الحسابية .

معامؿ االنعطاؼ: يعد ىذا العامؿ اىمية كبيرة في معرفة عمميات الجيومورفولوجية مف حيث  -6
التعرية مف جية واالرساب في جية اخرى، مما يؤدي الى االزاحة والتحرؾ الجانبي ناتجة عف 
طبيعة الصخور اذا كانت ىشة تؤدي الى التواء المجرى واذا كانت الصخور الصمبة تكوف 

 يا المجاري مستقيمة، ويعبر عنو بالمعادلة االتية: في
طوؿ المجرى الحقيقي كـ معامؿ االنعطاؼ =

طوؿ المجرى المثالي كـ
 

( كـ، 1.52وبتطبيؽ المعادلة تبيف اف معامؿ االنعطاؼ في حوض وادي الرتكة بمغ )
اعمى  ( كـ في الحوض الرابع، وسجؿ1في حيف سجؿ ادنى نسبة في االحواض الثانوية بمغ )

 (15( كـ في الحوض الثاني، كما في الجدوؿ )1،45نسبة )
 معامل االنعطاف في حوض وادي الرتكة(85جدول )

 ت
 الخصائص

الحوض 
 رئيسال

 االحواض الثانوية
حوض 

8 
حوض 

2 
حوض 

3 
حوض 

4 
حوض 

5 
حوض 

6 
 8.27 8.24 8 8.37 8.42 8.39 8.52 معامؿ االنعطاؼ 1

 ( ونتائج المعادالت الحسابية .8باالعتماد عمى جدوؿ )المصدر: مف عمؿ الباحث 
 االستنتاجات

 ال تزاؿ االودية في المناطؽ الجافة في الحاجة الى الدراسات التطبيقية. -1
اثرت الخصائص الطبيعية مف البنية الجيولوجية والمناخ والتربة في الخصائص  -2

 المورفومترية لحوض وادي الرتكة.
 الغرب والجنوب الغربي الى الشرؽ والشماؿ الشرقي . اف الميؿ العاـ لطبقات مف -3
 يسود مناخ صحراوي حار جاؼ صيفا، وبارد ممطر شتاء. -4
، وبنسبة 2(كـ3513معظـ مساحة الحوض تتألؼ مف ترب صحراوية كمسية بمغت )  -5

 .2( كـ5559%( مف مساحة منطقة الدراسة البالغة ) 54.69)
حوض وادي الرتكة، ويرجع ىذا التشابو  اظيرت نتائج المورفومترية قمة التضرس في -6

 لخصائص الجيومورفولوجية والمناخية .
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( مراتب، كذلؾ وجود تبايف في اعداد واطواؿ المراتب في 7وبمغت عدد المراتب الى )  -7
 الحوض. 

اما شكؿ الحوض يميؿ الى الشكؿ المستطيؿ ويبتعد عف الشكؿ الدائري وىذا جعؿ خطر  -8
 الفيضاف قميال.

 التوصيات
راسة ومسح جميع االحواض الموجودة في اليضبة الغربية، ومعرفة خصائصيا د -1

 الجيومورفولوجية تمييدا الستغالليا االمثؿ وما تحتويو مف موارد الطبيعية.
يمكف اعتماد التقنيات الحديثة في الدراسات المورفومترية ألحواض االودية لالستفادة  -2

 القصوى مف نتائجيا الدقيقة والسريعة.
ة مراكز حماية البيئة ومكافحة التصحر في اليضبة الغربية، والتقميؿ مف مخاطر اقام -3

 االنجراؼ والجفاؼ وزراعتيا بالمحاصيؿ التي تتحمؿ الظروؼ السائدة.
استثمار الموارد الطبيعية المتوفرة في منطقة الدراسة مثؿ حجر الكمس والجبس والرماؿ في  -4

 التنمية الصناعية .
 االحاالت

                                                 
عمار ياسيف عواد الفيداوي، تحميؿ جغرافي لممياه الجوفية في قضاء الرطبة وامكانية استثمارىا، اطروحة  - 1

 .  12، ص2525دكتوراه، كمية التربية لمعمـو االنسانية، جامعة األنبار، 
2-  Varougan KH. Sissakian and Buthaina S.Mohammed ,Geology of Iraqi 

Western Desert Iraqi Bulletin of Geology Mining, op.,cit.,p81 . 
عبدالعالي عبد الحسيف حنتوش الدباج، شيمة نجـ الديف الخشاب، ىيدرجيولوجية وىييدروكميائية منطقة  - 3

H18، ص2552، ىيئة المسح الجيولوجي العراقية،  1:255555( مقياس  12 – 37 -، )اف آي . 
محمد ساري جالؿ رجب العيساوي، المخاطر الجيومورفولوجية واثرىا عمى النشاط البشري في قضاء  - 4

 . 18،  ص2525الرطبة، رسالو ماجستير، كمية اآلداب، جامعة األنبار. 
 19المصدر نفسة، ص - 5
 .25المصدر السابؽ ، صعمار ياسيف عواد الفيداوي،  - 6
، 2511خمؼ حسيف عمي الدليمي، عمـ شكؿ االرض التطبيقي، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف ، - 7

 .221ص
تغمب جرجيس داود، عمـ اشكاؿ سطح األرض التطبيقي، الدار الجامعو لمطباعة والنشر، جامعو البصرة،  - 8

 .124-123، ص2552العراؽ، 
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 . 2518اء الجوية والرصد الزلزالي، قسـ المناخ )البيانات غ.ـ(، لسنة الييئة العامة لألنو  - 9

 . 15، ص 2512،  2كماؿ الشيخ حسف، جغرافية التربة ، دار المنيؿ المبناني،ط - 15
نور خميؿ ابراىيـ صالح الكرغولي، تحميؿ جيومورفومتري لشبكة الودياف المحصورة ما بيف وادي حوراف  - 11

 . 113، ص 2519لة ماجستير، كمية التربية لمبنات، جامعة االنبار، و وادي المحمدي، رسا
 . 356خمؼ حسيف عمي الدليمي، عمـ شكؿ االرض التطبيقي، مصدر سابؽ، ص - 12
 . 357مصدر نفسة ، ص - 13
 . 359مصدر نفسة، ص - 14
 . 361مصدر نفسة ، ص - 15
جامعو القاىرة، دار الفكر العربي  محمد صبري محسوب، الجغرافية الطبيعية اسس ومفاىيـ حديثة، - 16

 .153،ص1996لمطباعة والنشر، القاىرة،
، مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية،  1حسف سيد احمد ابو العينيف، اصوؿ الجيومورفولوجبا، ط - 17

 . 72، ص1995
 . 364خمؼ حسيف عمي الدليمي، عمـ شكؿ االرض التطبيقي، مصدر سابؽ،ص - 18
 . 366صمصدر نفسو ،  - 19
 .367مصدر نفسة، ص - 25
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