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 شمالي العراق  باستورة وادي لحوض الجيومورفولوجية رالـمخاط
 أ.د. مشعل محمود فياض         رشا أحمد سرحان الحمداني الباحثة 

  كمية التربية لمعموم االنسانية -جامعة االنبار
Rasha.sarhan@gmail.com 

 :الممخص
يقع حوض وادي باستورة في الجزء الشمالي من العراق )الجزء الشمالي 
الشرقي من مدينة أربيل ضمن الحدود اإلدارية لقضاء شقالوة( بين دائرتي 

( 3ََ 81َ،  3َْ 91َ( شماال وخطي طول ) 63ْ 91َ،  63ْ  51َعرض) 
، يتحدد موقعو  َ( كم9.ْ.5شرقًا ، تبمغ المساحة السطحية لمحوض )

جغرافيًا بمجرى نير الزاب الكبير من الشمال الغربي وجبل سفين و بيرمام 
من الشمال الشرقي ، تنحدر منابع الحوض من سمسمة المرتفعات الواقعة 

( كم من المنبع 98.6وبيذا اإلمتداد يبمغ طولو )بين جبمي سفين وبيرمام 
 الى المصب .

تضمنت الدراسة المخاطر الجيومورفولوجية لحوض وادي باستورة وأحواضو 
الثانوية وتم التوصل الى بناء نموذج لألخطار الجيمورفولوجية في أحواض 
منطقة الدراسة وقد تم جمع البيانات الخاصة بيا من خالل إعداد الخرائط 

بناء قاعدة معمومات بإستخدام برنامج لتكون بداية لقاعدة بيانات متكاممة و 
 يستفاد منيا الباحثون والمخططون لتنمية المنطقة
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Abstract: 

    Valley Bastorh Basin is located in the 

northern part of Iraq in (the northeastern part of 

the city of Irbil within the administrative border 

to Shaqlawa distract) between latitudes (351 163, 

391 163) in the north and length (َ91 َ13, 371 َ 3َ) to 

the east. The surface area of the basin is 503.9 

k.m
2
. The geographical site of the basin 

determined by of the Great Zab River from the 

northwest and Sven and Biermam Mounts from 

the northeast. Its sources descends from the 

highlands located between the chains of Sven & 

Biermam mountains, in this extension, the length 

of the river in the area would be (98.6) km
2
 from 

upstream to downstream. 

    The study included, the geomorphological 

hazards of Bastorh valley and its secondary 

basins. The result was building a model of the 

geomorphological dangers in the tubs of the 

studied. All the data on the study had been 

collected through the preparation of maps and 

building a data base using (Arc GIS 10.3) 

program to be the beginning of an integrated 

database utilized researchers and planners for the 

development of the region. 
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 المقدمة

 الجيومورفولوجيين قبل من بالغ بإىتمام الوديان األحواض المائية الموارد تحظى
 التي ، الميمة الجغرافية فروع من تعد الجيومورفولوجية الدراسات ألن وذلك والييدرولوجيين

 والعمميات والعوامل ، والتكوين الشكل ذلك في بما األرض سطحل أشكا دراسة تتناول
 أحد الدراسة ىذه في ونتناول ، المختمفة البشرية النشاطات عمى وأثرىا الجيومورفولوجية

 أحد يعد الذي الموسمي باستورة وادي حوض وىو العراق شمال في الجبمية المنطقة أحواض
،  والتركيبية التكتونية الظروف بسبب األرضية التضاريس بتنوع ويمتاز الكبير الزاب فروع

التوصل إلى بيان تأثير المخاطر الناتجة عن العوامل والعمميات  ىو من الدراسةواليدف 
 ةالمرئي ، وتمت دراسة المخاطر الجيومورفولوجية لمنطقة الدراسة بإستخدامالسائدة في المنطقة 

 لمقمر الصناعي  9..َ( لسنة DEMنموذج اإلرتفاعات الرقمية ) باإلعتماد عمىالفضائية 
ASTER جومعالجتيا بإستخدام برنام Arc Map 10.3 ستخراج شبكة المراتب المائية ، إل

ستخراج القيم ، وا  لحوض وادي باستورة ، ومن ثم قياس أعداد المراتب النيرية وأطواليا 
( في رسم مقطع طولي لممجرى  Global Mapperَْ)، وتقنية  محوضلالمساحية والشكمية 

 ة الدراسة .، فضال عن الدراسة الميدانية لمواقع منطقالرئيس لموادي 
 : الجيومورفولوجية المخاطر

يقصد بيا األخطار التي تيدد وتسبب أضرار بالنشاط البشري وحياة اإلنسان ، وىي 
تكون ناجمو عن العوامل والعمميات المشكمة لسطح األرض ، وبما إن منطقة الدراسة تضم 
بنية جيومورفولوجية متنوعة بسبب عوامل جيولوجية أدت إلى تكون تباينات طوبوغرافية ، بين 

منخفضة ، مما ينشط فييا العديد من العوامل الجيومورفولوجية ، مناطق مرتفعة وأخرى 
 . (َ)وبالتالي تزداد إحتمالية المخاطر الجيومورفولوجية 

  :سنتناول المخاطر الجيومورفولوجية في منطقة الدراسة وهي عمى النحو اآلتي 
 :الفـيضـانـات  :أوال 

لدراسة يعتمد عمى قيم أىم إن تقييم درجة خطورة الفيضان ألودية منطقة ا       
الخصائص المورفومترية ليذه األحواض النيرية ، والتي تؤثر بدورىا بالسموك الييدرولوجي 
ليذه األودية ، إذ إن تحديد درجات الخطورة ألحواض التصريف في منطقة الدراسة بعمل 

الطبقات أو  ، يتطمب تحديد  GISالموديل الكارتوكرافي بإستخدام نظم المعمومات الجغرافية
، والتي تمثل عوامل  (َ)الشرائح التي تدخل ضمن الموديل في نظام المعمومات الجغرافية 
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يجابا في حدوث الفيضانات والسيول في منطقة الدراسة ، والمتمثمة بـ  نسبة  (مؤثرة سمبا وا 
 جداولال كثافة الصرف ، الكثافة العددية ، قيمة الوعورة ( اإلستدارة ، معامل شكل الحوض ،

(َ,َ,ْ) . 
 (1)خريطة 

  .درجة خطورة األحواض حسب نسبة تماسك المساحة في منطقة الدراسة 

 
 متر مربع  لسنة   30قة تمييز بد  DEMنموذج اإلرتفاعات الرقمية   :المصدر

 . Arc Map 10.3ومعالجتيا بإستخدام برنامج   2009
 

  (َ) جدول 
 المساحية والشكمية لحوض وادي باستورة وأحواضو الثانوية .الخصائص 
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1 328.7 177.6 61.5 5.34 0.130 2.76 0.33 0.080 11.60 

2 36.3 33.1 12.5 2.90 0.410 1.44 0.54 0.232 3.04 

3 81.5 46.1 14.9 5.46 0.481 1.27 0.68 0.360 1.98 
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 .(GIS v 10اإلرتفاعات الرقمية في برنامج )تم إستخراج المساحات بإستخدام نموذج 
 (َ) جدول

 الخصائص التضاريسية لحوض وادي باستورة وأحواضو الثانوية .

  ( .GIS v 10 تم إستخراج المساحات بإستخدام نموذج اإلرتفاعات الرقمية في برنامج )
 (ْ) جدول

 كثافة الصرف الطولية والعددية ومعدل بقاء المجرى ألحواض منطقة الدراسة  .

مجموع  الحوض
 االودية

مجموع 
أطوال 

 االودية كم

المساحة 
 2كم

الكثافة الطولية 
 2لموادي/كم/كم

الكثافة 
العددية 
لموادي/ 

 2كم

معدل 
بقاءالمجرى 

 /كم2كم

1 422 552.34 328.7 1.680 1.283 0.59 

4 57.2 36.6 9.7 5.89 0.540 1.55 0.88 0.600 1.14 

ض 
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رئي
ال

 503.9 160.5 61.5 8.193 0.250 2.01 0.41 0.133 5.64 
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1 177.6 61.5 278 1812 1534 24.94 0.86 2.570 0.214 
2 33.1 12.5 389 738 349 27.92 1.05 0.470 0.104 
3 46.1 14.9 410 1133 723 48.52 1.56 1.143 0.112 
4 36.6 9.7 809 1917 1108 114.22 3.02 1.720 0.051 

الحوض 
 الرئيسي

160.5 61.5 276 1917 1641 26.68 1.02 2.889 0.307 
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مجموع  الحوض
 االودية

مجموع 
أطوال 

 االودية كم

المساحة 
 2كم

الكثافة الطولية 
 2لموادي/كم/كم

الكثافة 
العددية 
لموادي/ 

 2كم

معدل 
بقاءالمجرى 

 /كم2كم

2 49 49.73 36.3 1.369 1.349 0.72 

3 119 129 81.5 1.582 1.460 0.63 

4 76 89.21 57.2 1.559 1.328 0.64 

الوادي 
 0.56 1.323 1.761 503.9 887.68 667 الرئيسي

 58ز0 1.322 1.695 1007.6 1707.96 1333 الوادي الكمي

  ( .َ) جدولمن عمل الباحثة باإلعتماد عمى 
 :ـــ حوض الوادي األول 1

لحوض الوادي األول والمتمثمة بنسبة ( َلجدول ) تشير قيم الخصائص الشكمية
والكثافة العددية والبالغة  (0.08 ) ومعامل شكل الحوض  ،  (0.130)تماسك المساحة 

( ، إلى إن شدة خطر الفيضان قميمة ، أما بالنسبة لمخصائص التضاريسية ، المتمثمة 8َْ,َ)
، فكانت درجة الخطورة شديدة ، أما خصائص  (2.57) بمعيار قيمة الوعورة والتي بمغت 

درجة الخطورة  كانت  (1.680)الشبكة التصريفية والمتمثمة بمعيار كثافة الصرف التي بمغت 
 .شديدة 

  :ـــ حوض الوادي الثاني 2
تشير قيم الخصائص المساحية ليذا الحوض والمتمثمة بنسبة تماسك المساحة ومعامل 

لكل منيما عمى التوالي إلى إن الحوض   (0.23)و (0.410) شكل الحوض التي بمغت
لوعورة فقد أشارت إلى متوسط الخطورة ، أما الخصائص التضاريسية والمتمثمة بمعيار قيمة ا

، أما خصائص شبكة   (0.470)درجة خطورة قميمة بسبب إنخفاض قيمة المعامل إذ بمغ
، فقد سجمت درجة خطورة قميمة ((1.369 التصريف المتمثمة بمعيار كثافة الصرف التي بمغت

 .فأشارت إلى درجة خطر متوسطة   (1.349)أما الكثافة العددية والتي قيمتيا 
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 :ـ حوض الوادي الثالث 3
إلى  (0.481) أشارت قيمة نسبة تماسك المساحة لحوض الوادي الثالث البالغة 

فقد كانت درجة  (0.360) درجة خطورة شديدة ، أما معامل شكل الحوض الذي بمغت قيمتو 
كانت درجة الخطورة  (1.143 ) الخطر متوسطة ، أما معيار قيمة الوعورة الذي سجل 

، قد سجمت درجة خطر متوسطةف  (1.582)حين إن كثافة الصرف التي بمغت ، في متوسطة
 .فقد أشارت إلى درجة خطورة شديدة  (1.460) أما الكثافة العددية والتي كانت قيمتيا 

 :ـ حوض الوادي الرابع 4
سجل ىذا الوادي درجة خطورة شديدة حسب نسبة تماسك المساحة ومعامل شكل 

لكل منيما عمى التوالي ، أما معيار قيمة الوعورة   (0.600)و (0.540)الحوض التي بمغت 
فقد سجل درجة خطورة متوسطة ، وتشير كثافة الصرف والكثافة  (1.720) الذي يبمغ 

لكل منيما عمى   (1.328)و (1.559) العددية إلى درجة خطورة متوسطة حيث بمغت القيم 
 .التوالي 

 (2)خريطة 
 .ة الوعورة في منطقة الدراسة درجة خطورة األحواض حسب قيم

 
متر مربع  لسنة   30بدقة تمييز   DEMنموذج اإلرتفاعات الرقمية   :المصدر

 . Arc Map 10.3ومعالجتيا بإستخدام برنامج   2009
  (3)خريطة 
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 درجة خطورة األحواض حسب كثافة التصريف في منطقة الدراسة .

 
متر مربع  لسنة   30بدقة تمييز   DEMنموذج اإلرتفاعات الرقمية   :المصدر

 Arc Map 10.3ومعالجتها بإستخدام برنامج   2009
 (4)خريطة 

 درجة خطورة األحواض حسب الكثافة العددية في منطقة الدراسة

 
متر مربع  لسنة   30بدقة تمييز   DEMنموذج اإلرتفاعات الرقمية   :لمصدر

 . Arc Map 10.3ومعالجتيا بإستخدام برنامج   2009
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 (5)خريطة 
 .درجة خطورة األحواض حسب معامل شكل الحوض في منطقة الدراسة 

 
متر مربع  لسنة   30بدقة تمييز   DEMنموذج اإلرتفاعات الرقمية   :المصدر

 . Arc Map 10.3ومعالجتيا بإستخدام برنامج   2009
الطبيعي أن يكون ىناك عالقة بين درجة اإلنحدار وسرعة جريان المياه ، وبما من 

إن درجة الوعورة تمثل لنا العالقة بين اإلنحدارات من حيث التقعرات والتحدبات ، ليذا تزداد 
ساس أساس تم تصنيف األوزان عمى سرعة جريان المياه بزيادة نسبة الوعورة وعمى ىذا األ

 تضح لنا مستويات درجات الخطورة لمفيضان في منطقة الدراسةقيمة الوعورة وقد إ
 :مستويات درجات الخطورة لمفيضان في منطقة الدراسة 

المخرجة من دمج الطبقات السابقة لمعايير  (6) إتضح لنا من خالل الخريطة 
إن مستويات درجة   (ARC _ GIS10)الخطورة بإستخدام نظم المعمومات الجغرافية 

 :حوض وادي باستورة وأحواضو الثانوية ىي الخطورة في 
 :ـــ المستوى األول  1

  وىو يمثل األحواض الخطرة وىي كل من حوض الوادي األول ) باستورة(    
 . َكم  (385.9)وحوض الوادي الرابع بمساحة 

  :ـــ المستوى الثاني  2
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يمثل ىذا المستوى الحوض ذات الخطورة المتوسطة ، ويشمل الحوض الوادي   
 . َمك  (81.5)    الثالث بمساحة 

  :ـــ المستوى الثالث  3
يمثل الحوض غير الخطر اآلمن ، وىو صالح لمعظم األنشطة البشرية ، ويشمل 

 .والذي يضم أراضي سيمية منبسطة في معظمو  2كم(36.3) حوض الوادي الثاني بمساحة 
 (6)خريطة 

 األخطار الجيومورفولوجية ألحواض منطقة الدراسة .

 
متر مربع  لسنة   30بدقة تمييز   DEMنموذج اإلرتفاعات الرقمية : المصدر 

 . Arc Map 10.3ومعالجتيا بإستخدام برنامج   2009
 :المخاطر الجيومورفولوجية لممنحدرات األرضية  :ثانيا 

تتعرض المنحدرات األرضية  في منطقة الدراسة ، ألنواع عديدة من المخاطر ، 
حركة المواد فوق سطوحيا إذ تمثل مشكالت اإلنزالقات واإلنييارات من أكثر  إلىويعزى ذلك 

المخاطر عمى النشاط البشري ، كالزراعة والعمران والطرق وغيرىا ، فيجب أن نأخذ بنظر 
اإلعتبار أنواع المخاطر وتأثيراتيا عمى المناطق المجاورة ، والمحاذية لممنحدرات المعرضة ليا 

الكتل الصخرية المنزلقة والمنيارة ، وتسبب المخاطر في وقوع الكوارث ، وكذلك حجم وشكل 
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التي يذىب ضحيتيا عدد من الناس ، فضال عن الدمار المادي ، لذا يجب اإلبتعاد قدر 
المستطاع عن المناطق التي تظير فييا مخاطر ، واليسمح ببناء أي منشآت سكنية بالقرب 

 . (َ)  ر منيامنيا فاإلجراءات الوقائية تجنب الكثي
درجة الخطر الجيومورفولوجي عمى أساس درجة  (7) وقد إتضح لنا من الخريطة 

 .اإلنحدار ، والمشاكل التي تتعرض ليا مناطق المنحدرات في منطقة الدراسة 
 (7)خريطة 

 درجة خطورة األحواض حسب درجة اإلنحدار في منطقة الدراسة .

 
متر مربع  لسنة   30بدقة تمييز   DEMنموذج اإلرتفاعات الرقمية   :المصدر

 . Arc Map 10.3ومعالجتها بإستخدام برنامج   2009
 :ويمكن تحديد ثالثة مستويات وثالثة مناطق متباينة الخطورة 

  High Hazard Areas :ــ مناطق شديدة الخطورة  1
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( ، وىي تشغل  ( 3ْ 20تمثل المناطق التي تقع ضمن درجة إنحدار أكثر من   
، وتمثل مناطق حافات   (% 4 )من مساحة منطقة الدراسة  وبنسبة  2كم (19.8 ) مساحة 

جبمية شديدة اإلنحدار وحافات الكويستا ، ألن ىذه المناطق تنشط فييا اإلنزالقات واإلنييارات 
كمن فييا الخطورة العالية ، لذلك تتعرض اإلستعماالت البشرية األرضية وتساقط الصخور ت

المقامة في ىذه المناطق إلى مخاطر كبيرة ، لقربيا من قمة وأقدام المنحدرات ، مما يشكل 
ذلك خطرا ىائال عمى أىالي المنطقة ويضاف إلى ذلك إستعمال المياه الذي يضعف المادة 

 .نييارات األرضية الصخرية ، وبالتالي يؤدي إلى حدوث اإل
  Medium Hazard Areas :ــ مناطق متوسطة الخطورة  2

وتمثل مناطق أقدام (   3.َـــ  93وىي تمثل المناطق التي تقع ضمن درجة إنحدار )
،  2كم (50.1) وتشغل مساحة  ( 3ْ 20 ) المنحدرات والسفوح الجبمية التي يقل إنحدارىا عن 

الدراسة ، والتي تمثل أجنحة الطيات المحدبة في من مساحة منطقة  (% 9.9) وبنسبة 
المنطقة ، وتكون ىذه المناطق أكثر عرضة لمختمف العمميات الجيومورفولوجية المتمثمة 
بحركة المواد والتعرية الشديدة ، لذا تتعرض األنشطة البشرية المختمفة إلى مخاطر ىذه 

اءات وقائية لمحد من مخاطر ىذه ك تحتاج عممية إستغالل المنحدرات إلى إجر لالعمميات لذ
ن عوامل المناخ من رطوبة فضال عن عممية الترطيب من خالل إستخدامات  المنحدرات ، وا 

  .اإلنسان لممياه تزيد من درجة الخطر في ىذه المواقع 
  Low Hazard Areas :ــ مناطق قميمة الخطورة  3
 3ْ 9ــ ( 3ْ 0 ضمن فئة اإلنحدار تتمثل بالمناطق المستقرة وشبو المستقرة والتي تقع    

من مساحة منطقة الدراسة ،  (% 86.1) وبنسبة  2كم  (434.1)  ( التي تشغل مساحة 
وىي تمثل المناطق المحاذية لمسيول الجبمية التي تمثل بداية نطاق البيدمنت ومناطق 

دور المسيول المروحية والفيضية ، حيث تكون المناطق ذات النشاط البشري كالزراعة وال
السكنية بعيد عن حافات المنحدرات ، وىي بذلك تكون قميمة الخطورة وىنا يمكن معالجة الكتل 
الصخرية المنيارة أو إزالتيا ، وتعد ىذه المنطقة أكثر أجزاء منطقة الدراسة مالئمة لمنشاط 

 .البشري ، لذلك نالحظ تركز المستقرات البشرية فييا 
، إن معدل درجة اإلنحدار لحوض   (7)خريطة  وقد إتضح لنا  مماتقدم ومن خالل 

أي أن درجة الخطورة  3ْ 27.9) ـــ ( 3ْ 24.9 الوادي األول وحوض الوادي الثاني تتراوح مابين 
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 3ْ 28.0 )فييما تكون قميمة ، أما حوض الوادي الثالث فقد تراوحت درجة اإلنحدار فيو مابين 
أي أن درجة الخطورة فيو تكون متوسطة ، بينما بمغ معدل درجة اإلنحدار في  3ْ 48.5) ـــ 

( وىذا يعني درجة الخطورة في   3ْ 114.2  ــ ( 3ْ 48.6 حوض الوادي الرابع تراوحت مابين 
 .ىذا الوادي تكون شديدة 

 المـصادر 
سعودية ــ األحيدب ، إبراىيم بن سميمان ، المخاطر الطبيعية في المممكة العربية ال َ

 . ...َوكيفية مواجيتيا )دراسة جغرافية ( ، طبعة ثانية ، 
ــ األحيدب ، إبراىيم بن سميمان ، جغرافية المخاطر ، مكتبة الممك فيد الوطنية ، َ
 .  9..َالرياض ، 
حوض دوكان في المنطقة الجبمية من شمال العراق ،  ــ المييبي ، أحمد حسن فميح ،ْ

طروحة دكتوراه )غير منشورة( ، جامعة األنبار ،  كمية أبيقية( ، )دراسة جيومورفولوجية تط
 . 5َ.َالتربية ، 
( ، لمقمر DEMمرئية فضائية ، باإلعتماد عمى نموذج اإلرتفاعات الرقمية ) -َ
   Arc GIS 10.3ومعالجتيا بإستعمال برنامج  .ASTERالصناعي 
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