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 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى 
 كلية التربية 

 قسم الجغرافية /الدراسات العليا
 
 

 جيومورفولوجية

 حوض وادي كورده ره
 

 

 رسالة تقدم بها

 عمار حسين محمد العبيدي

إلى مجلس كلية التربية في جامعة ديالى وهي جزء من 

 .في الجغرافيا  متطلبات نيل درجة الماجستير

 

 بإشراف

 الدكتور: منذر علي طه 
  

                                                    م2005حزيران                           هـ  1426جمادى األولى 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 إقرار املشرف
  

وض وادي كورده )جيومورفولوجية حأشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ  
قد تم تحـ  إشـرا ف  ـف  (عمار حسين محمد العبيدي)، والمقدمة من الطالب ره (

كليـــة التربيـــة ـ داملـــة ديـــالم ، وهـــف دـــدر مـــن متطلبـــا   يـــ  دردـــة المادســـتير  ـــف 
 الدغرا يا.

 
 

         

 التوقيع :
 األستاذ المساعد الدكتور: منذر علي طه 

 المشرف على الرسالة            
 م  2005لتاريخ      /      / ا
 

 بناًء على التوصيات المتوافرة ُأرشح هذه الرسالة للمناقشة . 
 

 التوقيع  
 الدكتور : خضير عباس خزعل التميمي

 رئيس قسم الجغرافيا 
 م  2005التاريخ   /   /
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم  
  إقرار املشرف اللغوي

 
 جيومورفولوجيةةةةةة حةةةةةوض وادي)المل و ـــــة بــــــ أشـــــهد أن هـــــذه الرســـــالة 

مـن  (عمةار حسةين محمةد العبيةدي)المقدمـة مـن طالـب المادسـتير (كورده ره 
 قسم الدغرا ية قد قومتها لغويًا ،  وددتها سليمة من ال احية اللغوية . 

 
 

 التوقيع
 ا.م.د  سالم المهداوي 

 2005التاريخ     /    /
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  يمبسم اهلل الرمحن الرح
 إقرار جلنة املناقشة 

 شــــــهد  حــــــن أعنــــــار لد ــــــة الم اقشــــــة اطلل ــــــا علــــــم الرســــــالة المل و ــــــة بـــــــ 
)عمةةار حسةةين ( وقــد  اقشــ ا الطالــب جيومورفولوجيةةة حةةوض وادي كةةورده ره)

 ـف محتوياتهـا و يمــا لـة عهقـة بهــا و لتقـد أ هـا دــديري بـالقبو  ل يــ   محمةد العبيةةدي(
 دير )             ( دردة المادستير  ف الدغرا يا بتق

 
 التوقيع                                                            التوقيع

 
 أ . د                                                              أ . م . د

 رئيسا                                                            عضوا
/   /2005                                                         /   /2005 

 
 

 أ . م . د                                                            م . د
 

         المشرف/ عضوًا                                                    عضوًا                                           
/   /2005                                                         /   /2005 

 
 صادق مجلس كلية التربية / جامعة ديالى على قرار لجنة المناقشة
 أ . د

 مضر خليل محمد
 العميد

/   /2005 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــمبســــــــــــــــــــــــــــــم اهلل الرمحن الرحيـــــــــــــــــــــ

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا } 

يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي  فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا

النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ 

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ  وَالْبَاطِلَ الْحَقَّ

األَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ  النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي

 { األَمْثَالَ


  
(17سورة الرعد )آية 
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 اإلهداء
 

إليك في ملكوتك العظيم ... إليك الهي ... وربي 
 وخالقي.

اإلنسانية األكبر ... من سماه ربه طه ...  إلى أستاذ
 ( ... ومن سار على نهجه.الرسول األكرم محمد)

إلى التي اغرورقت بالحزن عيناها ... وكفكفت دمعها 
 من اجل جرحاها...

موطن الحضارات ... وموضع الرساالت ... ارض 
 الفراتين الطيبة وأهلها المخلصين.

مزهرة ... التي إلى الرياض النضرة ... المخضرة ال
 طالما أهواها ...
 عائلتي الكريمة

 أهدي ثمرة جهدي المتواضعة
 
 
 
 

 الباحث
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 ثناء  و شكر  
ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغةي لجاللةك وسةلطانك مةا أنعمةت علةي مةن 

 فضل فكان فضلك علي عظيما.
ه إن ذن اهلل تلــالم رســالتف هــذإمــن دواعــف الو ــار واللر ــان بالدميــ  وأ ــا أتــم بــ

ســتاذ  الضانــ  الــدكتور م ــذر علــف طــة  الــذ  اشــر  إل ث ــا فأتقــدم بدديــ  شــكر  و 
علم الرسالة ولم يدخر دهدًا  ف أغ ار الرسالة والباحث بالمهحظـا  المهمـة والدقيقـة 

كمــا  هــذه الرســالة بــ  و  لــرل للمخــاطر مــن توالتوديهــا  التــف أســهم   ــف إعــداد واا
 اد  ظهورها بهذه الصوري.

ن أتقـــدم بالشـــكر الدديـــ  للســـيد عميـــد كليـــة التربيـــة ا ســـتاذ الـــدكتور  منـــر ويســـر ف إ
خلي  عمر الذ  ساهم  ف تذلي  اللقبا  التف واده  الرسالة  ـف خطواتهـا ا ساسـية 

ملــاون عميـد كليــة التربيـة الــدكتور حســن محمـد حســن الــذ   دا ولـم ،كمــا اشـكر الســي
أتقــدم بلميــش الشــكر وا مت ــان للســيد  ســاهم  ــف مــد الرســالة بالمللومــا  المهمــة .كمــا

ودميــأ أســاتذتف  ــف القســم الــذين   ر ــيق قســم الدغرا يــة الــدكتور خنــير عبــاق خدعــ
 حظي  برعايتهم وتوديهاتهم الللمية السديدي.

واسـد  شــكر  للــدكتور ثـاير حبيــب عبــد اهلل وقســم المسـاحة  ــف الملهــد التق ــف 
مطلوبـــة . كمـــا أتقـــدم بالشـــكر الدديـــ   ـــف بلقوبـــة لمســـاهمتهم  ـــف تقـــديم المســـاعدي ال

لمسؤولة قسم المسح الدـو   ـف الهي ـة اللامـة للمسـاحة للدهـود التـف بـذلتها  ـف تـو ير 
الخرا ط المطلوبة . كما اشكر دميأ الدمهر والدميه  الـذين قـدموا اللـون والمسـاعدي 

ولــــة مــــن طلبــــة الدراســــا  اللليــــا  ــــف قســــم الدغرا ية،واســــد  شــــكر  لدميــــأ دوا ــــر الد
ومؤسســاتها التــف قــدم  المللومــا  والبيا ــا  الخاصــة بمونــوا الرســالة . كمــا اشــكر 
سكان م طقة حول كورده ره لما أبدوه مـن مسـاعدي خـه  الدراسـة الميدا يـة ،والشـكر 

 ومن اهلل التو يش .    والتقدير لدميأ من أسدى لف اللون والمساعدي  

 

  عمار
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 المحتويات
 فهرست المواضيع

 الصفحة ضوعالمو

 إلى من

 أ اإلهداء
 ب شكر وثناء
 ك ج المحتويات

 ن ل المقدمة
 ع س  المستخلص

 14 1 اإلطار النظري  الفصل األول

 1 التمهيد

 1 مشكلة البحث 2-1

 1 1-3 فرضية البحث

 2 1 مبررات البحث 4-1

 2 أهداف البحث  5-1

 3 2 خطوات البحث   6-1

 3 منهج البحث 7-1

 4 3 صعوبات البحث  8-1

 10 4 الموقع وحدود الدراسة  9-1

 13 11 الدراسات السابقة  10-1

 14 خالصة الفصل األول 
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 الفصل الثاني
 جيولوجية منطقة الدراسة

15 71 

 27 15 جيولوجية منطقة الدراسة  1-2

 49 27 المناخ  2-2

 57 50 األشكال األرضية في منطقة الدراسة 3-2

 65 58 التربة 4-2

 67 66 المياه الجوفية 5-2

 69 68 النبات الطبيعي  6-2

 71 70 خالصة الفصل الثاني 

 الفصل الثالث
 الخصائص المورفومترية لحوض وادي كورده ره 

72 125 

 74 72 التمهيد

 81 74 خصائص الحوض المساحية والشكلية 1-3

 93 82 الخصائص الطولية لشبكة صرف األودية 2-3

 121 93 لخصائص التضريسيةا 3-3

 123 121 أنماط شكل الصرف المائي 4-3

 125 124 خالصة الفصل الثالث

 الفصل الرابع
 التفسير الجيومورفولوجي لحوض وادي كورده ره 

126 166 

 126 التمهيد

 140 127 الخصائص الخطية للحوض 1-4
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 147 140 تفسير الخصائص المساحية والشكلية 2-4

 152 148 المقطع الطولي تفسير  3-4

 154 152 تفسير المقطع العرضي  4-4

 155 154 تفسير المنحنى الهبسومتري 5-4

 164 155 النموذج الجيومورفولوجي لحوض كورده ره  6-4

 166 165 خالصة الفصل الرابع

 الفصل الخامس
 النشاط البشري وعالقته بأشكال سطح األرض

167 177 

 170 167 االستيطان  1-5

 171 170 الري  2-5

 174 172 الزراعة 3-5

 176 174 الرعي  4-5

 177 خالصة الفصل الخامس 

 180 178 االستنتاجات والتوصيات

 187 181 المصادر والمراجع

 B A ملخص الرسالة باللغة اإلنكليزية
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  فهرست الجداول

رقم 
 الجدول 

 الصفحة  عنوان الجدول 

 إلى من

جات الحرارة العظمى والصغرى لمحطات خانقين در  1
 والخالص وبغداد

31 

المعدالت الشهرية لألمطار)ملم( لمحطات خانقين  2
 والخالص وبغداد

35 

معدل سرعة الرياح م/ثا واتجاهها لمحطات  3
 خانقين والخالص وبغداد

43 

معدالت الرطوبة النسبية الشهرية)%( لمحطات  4
 خانقين والخالص وبغداد

45 

معدالت كميات التبخر المحسوبة ونسبها في  5
 خانقين والخالص وبغداد

49 

بعض الخصائص الفيزياوية والكيمياوية لتربة  6
 حوض كورده ره

63 

 الخصائص المساحية والشكلية في حوض 7
 كورده ره 

81 

 83 عدد األودية ونسب التفرع في حوض كورده ره 8
 حوضاألطوال ومتوسطاتها في أودية  9

 كورده ره 
90 

 93 الكثافات الطولية والعددية في حوض كورده ره 10
 95 الخصائص التضريسية في حوض كورده ره 11



 

 26 

بعض الخصائص المورفومترية المستخدمة في  12
 حوض كورده ره

95 

 النطاقات الكنتورية ومساحاتها في حوض  13
 كورده ره

98 99 

تورية في أطوال األودية ضمن النطاقات الكن 14
 حوض كورده ره

111 112 

 األعداد الحقيقية والمفترضة ألودية حوض 15
 كورده ره

130 

المتوسط الحقيقي والمفترض ألطوال أودية   16
 حوض كورده ره

135 

متوسط مساحات أودية  حوض كورده ره  17
 الحقيقية والمفترضة

145 146 

القيم المرسومة للنموذج الجيومورفولوجي  18
 كورده رهلحوض 

158 
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 فهرست  الخرائط
رقم 

 الخريطة 
رقم  عنوان الخارطة

 الصفحة

 5 موقع حوض كورده ره بالنسبة لمحافظة ديالى 1

 9 األودية الرئيسة في حوض كورده ره 2

 16 النطاقات التكتونية في شمال العراق 3

معدالت األمطار السنوية)ملم( في محافظة ديالى  5
 (1980-1941لفترة)ل

36 

 59 موقع عينات التربة في حوض كورده ره 6

معدالت درجات الحرارة لفصلي الصيف )تموز( والشتاء  4
-1941( في محافظة ديالى للفترة)o)كانون الثاني( )م

1980) 

29 

7 
أراضي االودية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية في 

 75 حوض كورده ره

 114 مقاطع العرضية في حوض كورده رهمواقع عينات ال 8

 169 مناطق االستيطان في حوض كورده ره 9

 173 األراضي الزراعية في حوض كورده ره 10

 176 خط المراعي الطبيعية في محافظة ديالى 11

 
 
 

 فهرست األشكال
رقم  عنوان الشكلرقم 
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 الصفحة الشكل 

 21 العمود الجيولوجي لتكوين الفتحة 1

 22 الجيولوجي لتكوين انجانة العمود 2

 24 العمود الجيولوجي لتكوين المقدادية 3

 32 في خانقين (o)ممعدل درجات الحرارة العظمى والصغرى 4

 32 في الخالص (o)ممعدل درجات الحرارة العظمى والصغرى 5

 33 في بغداد (o)ممعدل درجات الحرارة العظمى والصغرى 6

 38 واألمطار في خانقين العالقة بين درجة الحرارة 7

 38 العالقة بين درجة الحرارة واألمطار في الخالص 8

 39 العالقة بين درجة الحرارة واألمطار في بغداد 9

 46 الرطوبة النسبية في خانقين 10

 46 الرطوبة النسبية في الخالص 11

 47 الرطوبة النسبية في بغداد 12

 101 المنحنى الهبسومتري لحوض كورده ره 13

 102 المنحنى الهبسومتري لحوض جند 14

 102 المنحنى الهبسومتري لحوض نويدر 15

 103 المنحنى الهبسومتري لحوض قادر جوامير 16

 103 المنحنى الهبسومتري لحوض كول 17

 104 المنحنى الهبسومتري لحوض الرجلة 18

 104 المنحنى الهبسومتري لحوض االصيور 19

 106 لوادي جندالمقطع الطولي  20

 107 المقطع الطولي لوادي نويدر 21
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 108 المقطع الطولي لوادي قادر جوامير 22

 109 المقطع الطولي لوادي كول 23

 110 المقطع الطولي لوادي الرجلة 24

 111 المقطع الطولي لوادي االصيور 25

 116 المقطع العرضي لوادي جند 26

 117 المقطع العرضي لوادي نويدر 27

 118 المقطع العرضي لوادي قادر جوامير 28

 119 المقطع العرضي لوادي كول 29

 120 المقطع العرضي لوادي الرجلة 30

 121 المقطع العرضي لوادي االصيور 31

 124  في حوض كورده ره أنماط شكل الصرف المائي 32

حوض  العالقة بين المراتب وعدد األودية حسب هورتون في 33
   كورده ره

131 

العالقة بين المراتب ومتوسط طول األودية حسب هورتون  34
   حوض كورده ره في

137 

 العالقة بين المراتب ومتوسط المساحة حسب هورتون في 35
   حوض كورده ره

147 

 160 النموذج الجيومورفولوجي لحوض كورده ره  36

 161 النموذج الجيومورفولوجي في حوض جند 37

 161 جيومورفولوجي في حوض نويدرالنموذج ال 38

 162 النموذج الجيومورفولوجي في حوض قادر جوامير 39

 162 النموذج الجيومورفولوجي في حوض كول 40
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 163 النموذج الجيومورفولوجي في حوض الرجلة 41

 163 النموذج الجيومورفولوجي في حوض االصيور 42

 
 

 فهرست الصور
رقم 

 الصورة 
 رقم عنوان الصورة

 الصفحة

 26 تكوين انجانة 1

 26 رواسب األودية 2

 52 الحافات الصخرية 3

 52 الرواسب السفحية  4

 52 األراضي المضرسة 5

 35 الكهوف 6

 35 نبات الطرفة 7

 35 أشكال أرضية من صنع النبات 8

 164 الحت والترسيب في قيعان األودية 9

 164 االستيطان 10

 164 الرعي 11
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 سم هللا الرحمن الرحيمب

 المقدمة
المرسةلين محمةد وعلةى  أفضةلالحمد هلل رب العالمين والصالة والسةالم علةى 

 . اله وصحبه أجمعين
 أما بعد ...

تلـــد دراســـة أحـــوال التصـــري  مـــن الدراســـا  المهمـــة  ـــف علـــم أشـــكا  ســـطح 
بصــــوري خاصــــة والــــذ  يلــــد مــــن الدراســــا  الدغرا يــــة  )الجيومورفولةةةةوجي (رل ا 
طبيلية بصوري عامة ، وتهتم تلـ  الدراسـة بتحليـ  اللمليـا  الديومور ولوديـة وقيـاق ال

شـــك  الظــــاهري وتحديــــد اللهقــــا  المودــــودي نـــم ها للت بــــؤ بملــــد  التغيــــر  ــــف شــــك  
 . وسطح ا رل

إن أحــــوال ا وديــــة إحــــدى أشــــكا  ســــطح ا رل التــــف يهــــتم البــــاحثون  ــــف 
اختارهـــا وط ـــًا  لـــة م ـــذ القـــدم ومـــا الحنـــارا   ن اإل ســـان  دراســـتها  ظـــرًا  هميتهـــا ،

وكــان ذلــ  خصوصــًا  ــف الم ــاطش الدا ــة وشــبة الدا ــة ،  القديمــة إ  مثــاً  يؤكــد ذلــ 
التـــف تضتقـــر إلـــم ا مطـــار   تصـــبح الميـــاه الســـطحية أو الدو يـــة هـــف المـــوارد الما يـــة 

حـول واد  ومن هـذا الم طلـش اهـتم الباحـث بدراسـة ،  الر يسية لسد حادا  اإل سان
كـــورده ره  ـــف  الم طقـــة المتمودـــة مـــن القطـــر لتحديـــد شـــك  الحـــول وأبلـــاده وشـــك  

وكـــذل  للتلـــر  علـــم اللمليـــا  الديومور ولوديـــة التـــف تســـهم بتحديـــد  ، ق ـــوا  أوديتـــة
لتلذر الدراسة الميدا ية وعدم تو ر الوسا   وا دوا  الهدمة لتضسح  دون قياسها شكلة

 .  ف المستقب المدا  إلم دراسا  أخرى 
وقـــد اعتمـــد الباحـــث  ـــف تحليـــ  الملطيـــا  الم اخيـــة علـــم محطـــا  الخـــال  

 وخا قين بشك  ر يق وقد تبين من تطبيش منلأ ثيسين
إن محطـــة خـــا قين تغطـــف أكثـــر مـــن ثلثـــف الحـــول وتمثـــ  الدهـــا  الشـــمالية 
والشــمالية الشــرقية مــن الحــول  ــف حــين أن الدا ــب الد ــوبف الغربــف كا ــ  صــضاتة 

 اخيــة متقاربــة مــأ الملطيــا  التــف تــو ر  مــن محطــة الخــال  أمــا محطــة بغــداد الم
كــم  (130)الواقلـة  ــف الدهـة الد وبيــة مـن الحــول  هـف بليــدي عـن الحــول بمسـا ة 

 تقريبًا وكان تمثيلها للحول ملدوما.
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لقــــد كــــان هــــد  المشــــاهدا  الميدا يــــة قيــــاق أبلــــاد ق ــــوا  ا وديــــة ، وتحديــــد 
ولوديـــة الســـا دي وا تـــرال  مـــط  ومـــدى تفثيرهـــا ، والتلـــر   علـــم اللمليـــا  الديومور 

 . مط استلما  ا رل واخته ة وعهقتة بخصا   حول الواد 
 قسم البحث إلم خمسة  صو :

حيــث تنــمن الضصــ  ا و  اإلطــار ال ظــر  متمــثًه بمشــكلة البحــث و رنـــيتة 
 ابقة.وما يهد  إلية البحث وم هج البحث باإلنا ة إلم الدراسا  الس

مـــا الضصـــ  الثـــا ف  تنـــمن دراســـة الخصـــا   الطبيليـــة للحـــول مـــن الب يـــة أ
ــــة و  ــــاخته  ع اصــــره مــــن حــــراري أالديولودي ــــام ب ــــة والم  شــــكا  ارل الحــــول والترب

مطــار وريــاط ورطوبــة باإلنــا ة إلــم التبخــر كمــا تنــمن هــذا الضصــ  الميــاه الدو يــة أو 
لـــة حـــول الـــواد  وخصا صـــة وال بـــا  الطبيلـــف وهـــذا كلـــة يمثـــ  توط ـــة لتحليـــ  طبي

 المختلضة .
وت ــــاو  الضصــــ  الثالــــث الخصــــا   المور ومتريــــة لحــــول كــــورده ره بنــــم ة 

ــــة الضرعيــــة واعتمــــاد التحليــــ  المور ــــومتر  وتطلــــب ذلــــ  تحديــــد  عــــداد ا وديــــة أأوديت
 هوأطوالها و ش مراتبها كما تنمن مساحة الحول وكثا ة الصر  ومدى ترابط أدـدار

هبســـومتر  مـــأ المقطـــأ الطـــولف  ميـــ  ا رتضـــاا علـــم صـــيغة م ح ـــباإلنـــا ة إلـــم تحل
 . واللرنف للحول

مــــا الضصــــ  الرابــــأ  تنــــمن تحليــــ  خصــــا   شــــك  الحــــول ومقار تهــــا مــــأ أ
ن تكـــون عليـــة با عتمـــاد علـــم القـــوا ين الخاصـــة بـــذل  أخصـــا   الشـــك  المضترنـــة 

والخطيــة ودــار هــذا التحليــ  علــم دوا ــب متلــددي نــم  تحليــ  الخصــا   الطوليــة 
بـراد  موكذل  خصـا   المسـاحة والشـك  باإلنـا ة إلـم تحليـ  الم ح ـ الهبسـومتر  واا

اللوامـــ  المـــؤثري  يهـــا واتخـــاذ الحـــول هـــذه ا شـــكا  وكـــان ذلـــ  بفســـلوب يركـــد علـــم 
ديومور ولودية الحول كما أنـا  الباحـث مونـوا ال مـوذج الديومور ولـودف الـذ  

 .  ة بين أودية الحول الواحديمث  أسلوبا دديدًا  ف الوص  والمقار 
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ما الضص  الخامق  ت او  مونوا اسـتلما  ارل الحـول مـن قبـ  اإل سـان أ
واثـر ا شـكا  ا رنـية واللمليـا  الديومور ولوديــة علـم تلـ  ا سـتلما   ومـن هــذه 

كمــا ، ا ســتلما   التــف ت اولهــا هــذا الضصــ  هــف ا ســتيطان والــر  والدراعــة والرعــف 
 . والتوصيا  الخاصة بذل    ست تاداتنمن البحث ا
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 الفصل االول

 
 
 
 
 

 االطار النظري
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 تمهيد:ال  

يلد واد  كـورده ره أحد ا ودية الموسمية نـمن حـول  هـر ديـالم ، إذ يمثـ  
ر آخر أودية النضة اليسرى المغذيـة ل هـر ديـالم ، وتدـر  الميـاه  يـة ع ـد  صـ  الشـتا

                  وسقوط ا مطار ليصب  ف الطر  الد وبف الشرقف لبحيري حمرين .
 

 مشكلة البحث:  2-1
 تمثلــ  مشــكلة البحــث  ــف بيــان التــفثير الديومور ولــودف لــواد  كــورده ره علــم 
 ال شاط البشر   ف الم طقة ، من خه  دراسة تحليلية للخصا   الشكلية للحول.

 
 فرضية البحث:  3-1

 تنمن البحث مدموعة من الضرنيا  ومن هذه الضرنيا  :
 تؤثر الخصا   الطبيلية لم طقة الدراسة  ف الخصا   الشكلية للحول . - 1
يودـــد تباعـــد أو تقـــارب  ـــف ا عـــداد وا طـــوا  والمســـاحا  الحقيقيـــة والمضترنـــة                           - 2

  ف الحول.
يــة وا شــكا  الديومور ولوديــة  ــف ال شــاط البشــر  تــؤثر اللمليــا  الديومور ولود - 3

 المت وا المودود  ف م طقة الدراسة.
 يمكن ا ستضادي من الواد  كمصدر من مصادر المياه. - 4
 

 مبررات البحث :  4-1

عدم شمو  حـول كـورد ر ره بدراسـا  ديومور ولوديـة ودغرا يـة خاصـة سـابقة  - 1
. 

 ــف م طقــة شــبة دا ــة ويصــر  مياهــة  حــو  أهميــة واد  كــورده ره كو ــة يدــر  - 2
 بحيري حمرين .

 الت وا  ف الوحدا  الديومور ولودية للحول. - 3
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الكشــ  عــن ا هميــة ا قتصــادية للــواد   ــف مدــا  اســتثمار مياهــة  ــف دوا ــب  - 4
الحيــاي المختلضــة خاصــة وان الم طقــة تلــا ف مــن عــدم تــو ر مــورد مــا ف ســطحف 

 دا م الدريان.
 

 البحث:أهداف   5-1

 يهد  البحث إلم تحقيش ما يفتف:  
ـــــة للدراســـــا   - 1 ـــــد  ا ســـــق ا ولي ـــــة كو هـــــا تتل  ـــــ  خصـــــا   الحـــــول الطبيلي تحلي

 الديومور ولودية.
 الكش  عن الظواهر الديومور ولودية للحول وتوثيقها. - 2
 دراسة صهحية التربة لهستخدام الدراعف  ف الم طقة. - 3
شـــبكا  الصـــر  المـــا ف لحـــول كـــورده ره وملر ـــة التحليـــ  الكمـــف لخصـــا    - 4

 أهميتها الديومور ولودية والهيدرولودية . 
 بيان تفثير شك  ا رل  ف  مط ا ستيطان واستلما   ا رل ا خرى. - 5
 

 :خطوات البحث   6-1
 تنم   خطوا  البحث المراح  :

 
 وهذه المرحلة تمثل  بما يفتف :أواًل : مرحلة العمل المكتبي ، 

دراســـــــة المصـــــــادراللربية وا د بيـــــــة التـــــــف اهتمـــــــ  بالديومور ولوديـــــــا وأحـــــــوال  -1
 التصري  وخصوصًا  ف الم اطش الدا ة وشبة الدا ة .

دمــأ المــادي الللميــة مــن الدراســا  الســابقة التــف ت اولــ  م طقــة البحــث بفعتبارهــا  -2
طش دــدر مــن تلــ  الدراســا  بمل ــم آخــر ان م طقــة البحــث كا ــ  دــدر مــن الم ــا

 المدروسة .
 دمأ البيا ا  وا حصارا  من دوا ر الدولة ذا  اللهقة. -3
 الحصو  علم الخرا ط والصور الدوية أو الضنا ية لم طقة الدراسة.  -4
 

    : وهذه المرحلة تمثل  بما يفتفثانيًا : مرحلة العمل الحقلي ، 
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 التحقش ميدا يًا من المللوما  التف تم الحصو  عليها . -1
 دمأ  ماذج من التربة والصخور وتصوير ا شكا  ا رنية. -2
 دراسة المقاطأ اللرنية لألودية. -3

 ، وهذه المرحلة تمثل  بما يفتف : ثالثًا : مرحلة العمل المخبري
ــــــــــــــــة ذا   -1  رســــــــــــــــم خــــــــــــــــرا ط لشــــــــــــــــك  الحــــــــــــــــول مــــــــــــــــن الخــــــــــــــــرا ط الطبوغرا ي

 .13عدد   25000/1وخرا ط ذا  مقياق    2عدد  100000/1مقياق

ايدــــاد محــــيط وشــــك  ومســــاحة الحــــول الــــر يق وا حــــوال الضرعيــــة والمقــــاطأ  -2
 . 100000/1الطولية لهودية من خرا ط طبوغرا ية ذا  مقياق 

ايدــــاد الخصــــا   المور ومتريــــة ا خــــرى والتحليــــ  المور ــــومتر  لشــــبكة صــــر   -3
 .   25000/1خرا ط طبوغرا ية ذا  مقياق   ا ودية من

 او  والكيمياو  لبلل خصا   التربة  ف م طقة الدراسة.التحلي  الضيدي -4
مرحلة ترتيب المللوما  الم تخبـة مـن المراحـ  السـابقة وتصـ يضها الـم مباحـث رابعًا : 

 و صو  مأ اتباا م هج التحلي  الكمف والوصضف  ف الرسالة .
 

 منهج البحث: 7-1

رور بمـ هج المظهـر تنم   الدراسة اسـتخدام المـ هج )الكمـف ( بشـك  ر يسـف مـأ المـ
ا رنــف ومــ هج ال شـــفي والتطــور كلمــا اقتنـــ  الحادــة الــم ذلـــ   ــف ســـياش 

 البحث . 
 

 صعوبات البحث:  8-1

 صلوبة الحصو  علم الخرا ط الطبوغرا ية للم طقة. - 1
طالــة مــدي الحصــو   - 2 حدــب الكثيــر مــن المللومــا  التــف تخــدم مونــوا البحــث واا

ا مت ـاا التـام و  )الةروتين(سـبب التلليمـا عليـة م هـا ب الحصـو  علم ما يمكـن
عـن أعطــار المللومــا  الخاصـة بالم طقــة مــن قبــ  بلـل دوا ــر الدولــة الرســمية 

 بحدة عدم ودودها أو سريتها.
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بــــذ  دهــــود منــــاعضة  ــــف إتمــــام الدراســــة بســــبب أ دمــــا  المختلضــــة كاللمليــــا   - 3
رر كثيــرًا  ــف أث ــار اللســكرية وتطويــش الم ــاطش وغلــش الم ا ــذ والحــوادد الــذ  تكــ

مدي دمأ المللوما  . والمخاطر ا م ية التف يتلرل لها من يقوم بدراسـة مثـ  
هـــــذه الم طقـــــة  ن غالبيتهـــــا غيـــــر مســـــكو ة وملرنـــــة لتوادـــــد قـــــوا  ا حـــــته  

رسمية وغير الرسـمية ممـا الوالت ظيما  المسلحة بمختل  أ واعها الرسمية وشبة 
قلـ  الكثيـر  تمـام الدراسـة الميدا يـة بالصـوري حد  من التحـر  داخـ  الم طقـة  لر 

المطلوبة.و تحريم دخو  الم طقة من قب  ت ظيما  عسـكرية مسـلحة تـدعف إ هـا 
من قـوا  حـرق الحـدود وقـد قامـ   لـًه باحتدـاد  ريـش اللمـ  الميـدا ف المكـون 
مــن الســيد المشــر  والباحــث واحــد الــدمهر ، بلــد قيامهــا بــإطهش عيــارا   اريــة 

ب الضريــش ، كمــا طلبــ  مغــادري الضريــش للم طقــة وعــدم التضكيــر بدراســة هــذه إلرهــا
 الم طقة.

 
 الموقع وحدود الدراسة:  9-1

( حمـرين ويكـون بحيرةشرش خدان ) (*))كورده له(أو يقأ حول واد  كورده ره
الــواد  مــن  د ــوبف غربــف  يمــا يكــون اتدــاه  دريــان –اتدــاه الحــول شــمالف شــرقف 

ــًا لمرتضلــا  حمــرين ، ويصــب  ــف بح الشــما  الغربــف الد ــوب الشــرقف الــم ري يــوموادي
حمرين من د وبها الشرقف ، ويتخذ حول الـواد  شـكًه أقـرب الـم أن يكـون مسـتديرًا 

شـماً   ( 3417-3358)، ويمكن تحديد م طقة الدراسة  لكيًا بين دا رتـف عـرل
 . 2كم (655)شرقًا ويشغ  الحول مساحة(  4527-4503)وخطف طو 

، ومن الشرش  ـروا  ةيحد الحول من الشما   روا  هر الو د ودبا  درا وشك
واد   ضـط ودبـا  دـوارب  ، ومـن الد ــوب مرتضلـا  حمـرين ، ومـن الغـرب  ــروا واد  

 (.1اللوسج وا ودية الم حدري  حو  هر ديالم وبحيري حمرين . خريطة رقم)

                                                           

 األسةةماء فةةي الخةةرائط وبةةين األهةةالي فةةي تلةةك المنةةاطق فةةاالختالف يظهةةر فةةي اللهجةةة أحيانةةًا وفةةيتختلةةف  )*(
 والرئيسية أيضا في الحوض. بل فقط على األودية الفرعية قالتسمية الكلية أحيانًا أخرى وهذا ال ينطب
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 1989 المصدر : جمهورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، مديرية المساحة العامة

 (1)خريطة رقم 

محافظة ل ره بالنسبة موقع حوض كورده
 ديالى

 ولجمهورية العراق
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 الفروع الرئيسية لوادي كورده ره:
واد  كــورده ره مــن مصــبا  مدمــوعتين مــن ا وديــة ، تمثــ  المدموعــة يتكــون 

) جنةةد ، نويةةدر ، هــف ا ولــم مدموعــة ا وديــة الشــمالية الشــرقية والتــف تنــم أوديــة 
، والمدموعـــة الثا يـــة مدموعـــة ا وديـــة  قةةةادرجوامير ، كةةةول ، الرجلةةةة ، االصةةةيور (

 ما يفتف:. ويمكن تونيح الضروا م (2)الد وبية الغربية. خريطة 
 مجموعة األودية الشمالية الشرقية : -أواًل:

وهف ا ودية المتدهة من م ابلها  ف اتداه الشـما  الشـرقف  حـو مصـباتها  ـف 
 واد  كورده ره  ف الد وب الغربف وهف كا تف:

 وادي جند )خر َجْند(: - 1
ـــدط أطـــو   ـــرو وهـــو مـــن أهـــم الضـــروا الر يســـية المغذيـــة لـــواد  كـــورده ره ، ويت  ا ل 

(كـــم 45الـــواد  مســـا ة ، إذ يبلـــ  طولـــة مـــن م ابلـــة الـــم مصـــبة  ـــف واد  كـــورده ره )
( كــم علــم ارتضــاا يصــ  8وي بــأ مــن م طقــة كــور  درخــان د ــوب شــرش بلكا ــة ب حــو )

(م  ـــوش مســـتوى ســـطح البحـــر ويلـــد هـــذا الـــواد  ا وســـأ  ـــف مدـــراه بـــين أوديـــة 460)
إ ة يتدـة مـن الشـما  الشـرقف  الحول ا خرى ، ويخترش مرتضلا  قد  رباط حيث إذ

 حو الد وب الغربف ، ويلد أكثر أودية الحول احتواًر علـم الرواسـب المختلضـة ال ـوا 
، وتقأ قربة أكبر التدملـا  السـك ية  ـف الحـول ، وتلـد  من الحصم والرم  والحدم

ره  هم اطقــة الســضلم م ــاطش دراعيــة مهمــة للســكان  ــف الحــول ، ويلتقــف بــواد  كــورد
كيلــومتر واحـــد شــرش الدســر الواصــ  بـــين نــضتف بحيــري حمــرين ، ويتكـــون  علــم بلــد

ْ د من عدي  روا أهمها :  -واد  د 
 وادي ناودومان)ندومان(: -أ 

كــم شــما  شــرش عــين الهــه  الدديــدي (1.5) حــو ةي بــأ مــن مرتضلــا  درا وشــك
ْ ــد د ــوب غــرب  (270)وعلــم ارتضــاا  م  ــوش مســتوى ســطح البحــر ، ويلتقــف بــواد  د 

ْ د إذ يبل  طولـة (3.5)تي ة الشمالية ب حوال كم وهو أطو  أودية النضة اليم م لواد  د 
 كم .(12)
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 صغير:الوادي علي  -ب 
م  ــوش مســتوى ســطح البحــر شــما  شــرش قريــة (280)تقــأ م ابلــة علــم ارتضــاا 

ــد شــما  كــا ف ماســف الصــغيري  (4.5)كــا ف ماســف ب حــو   ْ كــم وتلــا ش مياهــة واد  د 
ْ ــد إذ يبلــ  ل ــويت  كــم (4)ب حــو  دط هــذا الــواد  ثــا ف أطــو  أوديــة النــضة اليســرى لــواد  د 
 كم. (10)طولة 

 وادي كاني ماسي: -جة 
ْ ــد إذ يبلــ  طولــة  كــم ، ويتميـــد  (20)أطــو  ا وديــة الضرعيــة المغذيــة لـــواد  د 

ْ ـــد ا خـــرى بســـلة مدـــراه ، وي بـــأ هـــذا الـــواد  علـــم ارتضـــاا  هـــذا الـــواد  عـــن أوديـــة د 
كـم  (7.5) وش مستوى سـطح البحـر مـن مرتضلـا  كـور  درخـان وعلـم بلـد  م (380)

ْ ــد شـما  غــرب كـا ف ماســف الصـغيري ب حــو  شـما  شـرش كــا ف ماسـف ويلتقــف بـواد  د 
 كم. (3)
 وادي نويدر )نودر(: - 2

 (250)أحد الضروا الر يسية المغذية لواد  كورده ره ، تقأ م ابلـة علـم ارتضـاا 
 ــف المرتضلـــا  الواقلــة  ــف قلــب حــول كــورده ره علـــم  م  ــوش مســتوى ســطح البحــر

كم شما  شرش قرية صالح الحبيب ، وهذا الـواد  كـذل  يتميـد  (6)مسا ة تص   حو 
كم وتكو ة مدموعـة  (17)بفرانف دراعية  ف أدداره الوسطم والسضلم ،و يبل  طولة 

ـــــــــواد   مـــــــــن ا وديـــــــــة القصـــــــــيري  ســـــــــبيًا والتـــــــــف تمثـــــــــ  م ابلـــــــــة اللليـــــــــا ، ويلتقـــــــــف ب
ْ د ب حو   كم. (2)كـورده ره شرش مصب واد  د 

 وادي قادرجوامير : - 3
م  ـوش مسـتوى سـطح البحـر قـرب م ـابأ  (200)تقأ م ابلة علم ارتضاا يصـ  

كــم ويلتقــف بــواد  كــورده ره شــما  ال ــواري ا ولــم  حــو  (17)واد   ويـدر ، يبلــ  طولــة 
 كم. (1.5)

 
 وادي كول )خرَكول( )ْشَناْن(: - 4

م  (250)حد الضروا الر يسية لواد  كورده ره ، وتقأ م ابلـة علـم ارتضـاا اوهو 
كـم شـما  شـرش بيـر الـثهب ويتكـون مـن عـدي  (6) وش مستوى سطح البحر علم بلـد 
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  ــــــــروا مختلضــــــــة ا طـــــــــوا  علــــــــم دـــــــــا بف مدــــــــراه الــــــــذ  يلتقـــــــــف بــــــــواد  كـــــــــورده ره 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر : جمهورية العرراق ، وزارة المروارد المائيرة ، الهيارة العامرة للمسراحة ،  ريطرة 

بمقياس  انقين الطبوغرافية  100000/1    ، 1989 . ) محورة من قبل الباحث(   
 

 (2)خريطة رقم 

 األودية الرئيسية في حوض كورده ره
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كــم  (27)د ، ويبلــ  طولــة مــن م ابلــة الــم مصــبة بكيلــومتر واحــ،  شــما  علــف المــالح
ويتميــد بم ـــاطش دراعيــة مهمـــة  ــف أدـــداره الوســطم والســـضلم ، كمــا يلـــد ثــا ف أطـــو  

 واد  مغذ  لواد  كورده ره .
 وادي الرِّجلة: - 5

م  ــوش مســتوى ســطح البحــر ، ويصــ   (170)تقــأ م ابلــة علــم ارتضــاا يصــ  
 كم. (2)كورده ره شرش علف المالح ب حو كم ويلتقف بواد   (12)طو  هذا الواد  

 وادي االصيور : - 6
كــم (16)مــن الضــروا الر يســية المكو ــة لــواد  كــورده ره حيــث يصــ  طولــة وهــو 

م  ــوش مســتوى  (200)مــن م ابلــة ويبلــ  ا رتضــاا الــذ  تصــلة م ــابأ هــذا الــواد  الــم 
د ولـــة  ـــروا ســـطح البحـــر ويلتقـــف بـــواد  كـــورده ره شـــما  قريـــة يلقـــوب بكيلـــومتر واحـــ

قريــة  الحضـاير  حــو  مغذيـة مـن أهمهــا واد  ستيسـة الــذ  يلتقـف بـواد  ا صــيور شـرش
كم ويتميد ا صيور بم اطش دراعية مهمـة  ـف أدـداره الوسـطم والسـضلم حيـث  (1.5)

 تكثر القرى قربها .
 

 مجموعة األودية الجنوبية الغربية: -ثانيًا:
ن ســضوط مرتضلــا  حمــرين وتصــ  وهــف مدموعــة كبيــري مــن ا وديــة الم حــدري مــ

م  ـوش مسـتوى سـطح البحـر حيـث   تودـد  (170)م اسيب أعالف ا ودية إلم ارتضاا 
م ابأ لهذه ا ودية دا مًا  هف تبدأ وت تهف مأ  تري سقوط ا مطار  وهف أوديـة قصـيري 
 سبيًا تتدة من الد وب الغربف الـم  الشـما  الشـرقف لتصـب  ـف واد  كـورده ره علـم 

 .   مدراه حتم مصبة  ف بحيري حمرينطو  
 

 : وادي كورده رهلالمجرى الرئيس  
كـــم مـــن مصـــبا  أوديـــة المدمـــوعتين ويكـــون مواديـــًا لمرتضلـــا   (20)يبلــ  طولـــة  حـــو 

حمــرين  ــف مدــراه متدهــًا مــن الد ــوب الشــرقف  حــو الشــما  الغربــف حيــث مصــبة  ــف 
 ري حمرين.يبح
 



 

 44 

 :الدراسات السابقة   10-1

اللراقيـة وا د بيـة و بلـل البـاحثين ت ـاو   والشـركا  مؤسسـا قام  بلل ال
م طقة الدراسة ، وأن هذه الدراسا  لم تكن تخ  الحـول بصـوري خاصـة بـ  نـمن 
دراســــا  اقليميــــة  واســــلة تشــــم  الحــــول باإلنــــا ة الــــم الم ــــاطش المدــــاوري واحيا ــــًا 

الخاصـــــة المحا ظــــة بفكملهــــا ، ولــــم يـــــتمكن الباحــــث مــــن الحصـــــو  علــــم الموا قــــا  
بــاإلطها علــم أكثــر هــذه التقــارير وم هــا مــا يتللــش بتصــاري  الميــاه الدو يــة والليــون 
واآلبــار علــم ســبي  المثــا    الحصــر ، لــذل  تــم اعتمــاد بلــل ا طــاريح والدراســا  

 الشاملة لتغطية هذا الدا ب من الدراسة.
 ويمكن ترتيب الدراسا  السابقة و قًا لتسلسلها التاريخف الم:  
: ت اولـ  هــذه الدراسـة م طقــة وسـط وشــما  اللـراش مــن  (1971دراسةة ديتمةةار ) - 1

 .(1)حيث الظرو  الديولودية ونم  ددر من م طقة الدراسة
هـذه الدراسـة كا ـ  إلعـداد خريطـة  (:1975) فعبد اللطيعبد الصاحب دراسة  - 2

ف ديولوديـــة إقليميـــة لم طقـــة سلســـلة حمـــرين وصـــوً  الـــم م طقـــة عـــين ليلـــم وهـــ
 .(2)تغطف ددر من الم طقة المتمودة من اللراش بنم ها م طقة الدراسة

 قام خهلها بدراسة تصري  الرسوبيا   (:1978دراسة نادر ميخائيل ) - 3
 .(3 )المودودي  ف  هر ديالم بنم ها الددر الغربف من م طقة الدراسة     

حثـان بفعـداد خريطـة قام البا (:1986دراسة أزهار عباس و فيتولد فيدروفيش ) - 4
ديومور ولودية لللراش ومن نم ها الدراسـة ، وهـف دراسـة ليسـ  تضصـيلية واا مـا 
شاملة ، إذ قسما اللراش الم خمسة مدـاميأ وهـذه المدـاميأ قسـم  الـم وحـدا  
ـــــــــــة وتـــــــــــم اعتمـــــــــــاد البيا ـــــــــــا  الضنـــــــــــا ية  ـــــــــــف هـــــــــــذه الدراســـــــــــة للضتـــــــــــري  ثا وي

(1980-1972)( 1)  . 
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     Central Iraq), Techno. export report , S. CO. ,G.S.M.,1971. 

(2) Abdul -_Latif , A. S. , report on the regional geological mapping of Hemrin  

     Range from AL-Fatha to Ain Layla area , S. CO. , G. S. M. ,un published  

     report , NO. 772 , 1975. 

 عد ، نادر ميخائيل ، الرسوبيات وتصريف الرسوبيات في نهر ديالى ، رسالة ماجستير مقدمة الى       اس (3)
 . 1978كلية العلوم ، جامعة بغداد ، غير منشورة ،     

 ( عباس ، أزهار و فيتولد فيدروفيش ، جيومورفولوجية العراق ، الشركة العامة للمسح الجيولوجي 1)
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هذه الدراسة اختص  بـالموارد الما يـة واسـتثماراتها  (:1986دراسة كاظم موسى ) -5
 . (2)نم ها م طقة الدراسة من نمن حول ديالم وقد كا  

قــــام خهلهـــــا بدارســــة المشــــاريأ ا روا يـــــة  ( :1986ألسةةةةاعدي )حميةةةةةد دراسةةةةة  -6
 . (3)ومشاريأ البد  نمن محا ظة ديالم ونم  هذه الدراسة م طقة البحث

اللــذان قسـما اللــراش تكتو يـًا الــم  طـاقين ر يســين  (:1987)دراسةة بةةودي وجاسةةم  -7
م طقــــة البحـــث علــــم أســــاق هـــذا التصــــ ي  نــــمن  طـــاش الرصــــي  غيــــر  أوتقـــ

 .   (4)المستقر
ــــث الخصــــا    (:1991الجبوري )ثةةةةاير دراسةةةةة  -8 ــــالم مــــن حي ــــ  حــــول دي ت اول

هــــذه الهيدرولوديــــة والتحليــــ  المور ــــومتر  والمميــــدا  الديومور ولوديــــة وت اولــــ  
 .(5)الدراسة حول كورده ره بصوري مختصري وعامة

هذه الدراسة ت اول  تكـوين ا دا ـة الديولـودف  ـف  (:1993دراسة مزاحم باصي ) -9
 نــــــــمن ذلــــــــ  د ــــــــوب م طقــــــــةمــــــــن م طقــــــــة حمــــــــرين الد ــــــــوبف وقــــــــد ت اولــــــــ  

 .  (6)الدراسة
ثري ت اولـــ  المظـــاهر الديومور ولوديـــة المتـــف (:2001دراسةةةة ابتسةةةام القيسةةةي ) -10

حمــــرين وتنــــم الدــــدر  -بم ــــام البهيستوســــين الهولوســــين  ــــف م طقــــة الصــــدور 
 .  (1)الد وبف لم طقة الدراسة

                                                                                                                                                                      

 .1986غير منشور ، بغداد ،  والتعدين ،تقرير     
 ( محمد ، كاظم موسى ، الموارد المائية في حوض نهر ديالى في العراق واستثماراتها ، دراسة في 2)

 .1986الجغرافية الطبيعية ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية االداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة ،      
 البزل في محافظة ديالى ، دراسة في الجغرافية الطبيعية، ( الساعدي ، حميد علوان ، مشاريع الري و 3)

 .1986رسالة ماجستير مقدمة الى كلية االداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة ،      
(4) Buday , T. , and Jassim , S. , The Regional Geology of Iraq , Tectonism ,  

     Magmatism and Metamorphism , VOL.2, Baghdad , 1987. 
 

 

 

ولوجيةةة وجيومورفولوجيةةة نهةةر ديةةالى ، اطروحةةة دكتةةوراه مقدمةةة الةةى ر (الجبةةوري ، ثةةاير حبيةةب عبةةداهلل ، هيد5)
 1991كلية العلوم ، جامعة بغداد ، غير منشورة ، 

(6) Bassi,M.A.,Geology of Injana ,Hemrin South , M.SC. thesis , College of 

sciences ,Baghdad University , Un published , 1993 
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هـذه الدراســة ت اولـ  التـرب المودــودي  (:2001) وآخةرون دراسةة ببةراهيم جعفةةر -11
 ــف مشــروا شــرش الســلدية الــذ  ينــم دــدر كبيــر مــن م طقــة الدراســة باإلنــا ة 

دي  ــف محا ظــة ديــالم ولـم يــتم عــرل عي ــا  تحليــ  يالـم دراســة مشــروا تــ  سـل
 .  (2)الترب  ف التقرير

 
 

 

                                                                                                                                                                      

 القيسةةةةي ، ابتسةةةةام أحمةةةةد ، التركةةةةات الجيومورفولوجيةةةةة لمنةةةةاخ الباليستوسةةةةين الهولوسةةةةين فةةةةي منطقةةةةة (1)
دراسةةة جيومورفولوجيةةة ، رسةةالة ماجسةةتير مقدمةةة الةةى كليةةة التربيةةة ،  -حمةةرين شةةرق العةةراق -الصةةدور

 .2001جامعة بغداد ، غير منشورة ، 
 فةةةر وآخةةةرون ، تةةةرب مشةةةروعي شةةةرق السةةةعدية وتةةةل سةةةعيدة فةةةي محافظةةةة ديةةةالىمحمةةةد ، ابةةةراهيم جع (2)

 ، الشةةركة العامةةة لبحةةوث المةةوارد المائيةةة والتربةةة، تقريةةر غيةةر منشةةور ،()خارطةةة التربةةة لعمةةوم القطةةر 
 .2001، بغداد  
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 خالصة الفصل األول

 
يتل د حول واد  كورده ره من ا ودية الموسمية وتدر  الميـاه  يـة ع ـد سـقوط 
ــــف عــــرل  ــــين دا رت ــــري حمــــرين ب ــــأ حــــول واد  كــــورده ره شــــرش بحي ا مطــــار ، ويق

(3417-3358)   شـــــماً  وخطـــــف طـــــو(4527-4503)  شـــــرقًا ومســـــاحة
ويكــون دريا ــة مواديــًا لمرتضلــا  حمــرين مــن دهــة الســضوط الشــمالية  2كــم (655)بلغــ  

الشــرقية وتصــب مياهــة  ــف بحيــري حمــرين ، ويدــاور الحــول مــن دهــة الشــما   ــروا 
 هـــر الو ـــد ودبـــا  دراوشـــكة ، ومـــن الشـــرش  ـــروا واد   ضـــط ودبـــا  دـــوارب  ، ومـــن 

رين ، ومــن الغــرب  ــروا واد  اللوســج وا وديــة الم حــدري  حــو الد ــوب مرتضلــا  حمــ
  هر ديالم وبحيري حمرين .

ـــــم  ويتكـــــون الحـــــول مـــــن مدمـــــوعتين مـــــن ا وديـــــة ، تمثـــــ  المدموعـــــة ا ول
)جند ، نويدر، قادرجوامير ، كةول مدموعة ا ودية الشمالية الشرقية والتف تنم أوديـة

 .  ، الرجلة ،االصيور(
مدموعــة ا وديــة الد وبيــة الغربيــة ، ويلــد واد  د ــد اكبــر والمدموعــة الثا يــة 

ا وديــة  ــف الحــول مــن حيــث المســاحة وتغذيــة مدموعــة  مــن ا وديــة ابردهــا اوديــة 
 اودومان وعلف الصغير وكا ف ماسف ، كما تمثـ  م ابلـة اكثـر م ـابأ ا وديـة ارتضاعـًا 

 م  وش مستوى سطح البحر. (460)نمن الحول 
وعـــة الد وبيـــة الغربيـــة  هـــف اوديـــة قصـــيري وكثيـــري ت حـــدر مـــن أمـــا اوديـــة المدم

م  ــــوش  (170)الســــضوط الشــــمالية الشــــرقية لمرتضلــــا  حمــــرين تصــــ  م ابلهــــا ارتضــــاا 
مســـتوى ســـطح البحـــر وتتدـــة هـــذه ا وديـــة مـــن الد ـــوب الغربـــف  حـــو الشـــما  الشـــرقف 

م مـــن كـــ 20))كةةةورده ره()حيـــث مدـــرى كـــورده ره ،  يمـــا يبلـــ  طـــو  المدـــرى الـــر يق 
مصــبا  أوديــة المدمــوعتين ويكــون متدهــًا مــن الد ــوب الشــرقف  حــو الشــما  الغربــف 

 حيث بحيري حمرين .
 

 
 



 

 48 

 الفصل الثاني
 
 
 

الخصاااااااايع الط    ااااااا  
 لمنطق  الدراس 
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 :جيولوجية منطقة الدراسة  1-2  
 الجيولوجيا البنيوية  1-1-2

لف الشرقف من الصضيحة اللربية التـف يحـدها مـن يقأ اللراش  ف الددر الشمالف والشما
داكـــروق ، ومـــن الغـــرب البحـــر ا حمـــر  - طـــاش طـــوروق  فالشـــرقالشـــما  الشـــما  و 

عــدن   ومــن الد ــوب خلــيج(Levant fracture Zone)و طــاش تكســر ليضا ــ  
 .  (1)و طاش تكسر عمان

ب السـاعة ، خه   تري المايوسين تحرك  الصضيحة اللربية بشك  ملاكق  تداه عقر 
البحـــــر  -خلــــيج عــــدن  (Rifting)باتدــــاه الشــــما  والشــــما  الشــــرقف بســــبب حركــــة 

ا حمــر ، أد  هــذه الحركــة الــم اصــطدام الصــضيحة اللربيــة بالصــضيحة الضارســية و شــف 
 .  (2)داكروق -ع ها دبا  طوروق 

حيـث  اللراش الم أقسـام تركيبيـة اعتمـادًا علـم إثباتـا  ديولوديـة عـدي، (3)قسم ديتمار 
ة وأخــرى عرنـية يضصـلها عــن يـتقسـم اللـراش و قــًا للدراسـة المـذكوري الــم قطاعـا  طول

 بلنها ا طقة من الضوالش.
 اللذين قسما اللراش الم  طاقين ر يسيين هما: (4)واعتمادًا علم تقسيم بود  وداسم  
 .Alpine Geosynclineالتقعر اإلقليمي االلبي  -1
 .Nubio Arabian Plat formالسطح العربي النوبي  -2

                                                           

(1) Dewey , etal. ," Plate tectonics and the evaluation of Alpine system", Geol. 

Soc. Am. Bull., 1973 , P.84. 

 

(2) Lepichon , X. , etal.,"Magnetic anomalies in the Indian Ocean and floor 

spreading ",Jour . Geoph., Res.,Vol.73,NO.6,1968,P.101. 

 

 

(3) Ditmar , V. , etal. , OP CIT. P.20. 

 

(4) Buday , T. , and Jassim , s. , OP CIT. P.61`- 62. 
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قبل الباحث ( اعتماداً على ) محورة من  المصدر:  

Buday , T , and saad .z.j. , The Regional Geolgy of Iraq , vol.2. 

Baghdad , 1987. p.62.  
 

 (3)خريطة رقم 

 النطاقات التكتونية في شمال العراق 
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 ال وبف الم قسمين ر يسيين هما: -ويقسم السطح اللربف 
 .Stable Shelfالرصيف المستقر  -أ

 .Unstable shelfالرصيف غير المستقر  -ب
 سم الرصي  غير المستقر إلم ثهثة أقسام ر يسية هف:وقت 
 نطاق الطيات العالية. -1
 نطاق الطيات الواطئة. -2
 اق السهل الرسوبي.نط -3

مستقر، ونمن  طاش الطيـا  الواط ـة م ـة التقأ م طقة الدراسة نمن الرصي  غير 
 (.3، وتحديدًا  ف  طاش حمرين الد وبف، خريطة رقم )

ن الطيــــا  يلــــود الــــم الحركــــا  ا لبيــــة المتــــفخري إذ أد  قــــوى النــــغط الــــم يأن تكــــو 
، وتكــون محــاور الطيـــا  ا طــوار الم طقــة بشــك  طيــا  محدبــة وكــذل  الــم تصــدعها

د ــوبف شــرقف، وتتصــ  الطيــا  بكو هــا غيــر مت ــاظري، كمــا  -باتدــاه شــمالف غربــف 
تلــد طيــة حمــرين مــن ابــرد الطيــا  المودــودي نــمن م طقــة الدراســة وهــف طيــة غيــر 

 مت اظري، أد حتها الد وبية الغربية اشد ا حدارًا من ا د حة الشمالية الشرقية.
اهر التركيبيــة المهمــة التــف تتمثــ  بلــدي أ ــواا نــمن م طقــة وتلــد الضوالــش مــن الظــو   

الدراســة والم ــاطش المحيطــة بهــا، والتــف يمثلهــا  ــالش طــولف علــم امتــداد دبــ  حمــرين 
يمثــ  الحــد الضاصــ  بــين الطيــا  الواط ــة  ــف م طقــة الدراســة وم طقــة الســه  الرســوبف 

الــم ودــود  والــش  ــف الد ــوب والد ــوب الغربــف المحــيط بم طقــة الحــول، باإلنــا ة 
  ف الم طقة. يأخرى صغير 

 Lithologyالصخارية   2-1-2
دط الصــــخارية مــــن اللوامــــ  المهمــــة  ــــف تشــــكي  مظهــــر ســــطح ا رل وظــــواهره ل ــــتت    

، حيــث تحــدد  (1)التناريســية، ويقصــد بهــا خصــا   الصــخور الضيدياويــة والكيمياويــة
كا يــة تحللهــا وذوبا هــا . ان وام هــذه الخصــا   دردــة تفثرهــا بلوامــ  التدويــة والتلريــة

                                                           

،  3،ط دراسة االشكال التضاريسية لسطح االرض  ابو العينين ، حسن  سيد ، اصول الجيومورفولوجيا (1)
 .168.ص1976مؤسسة الثقافة الجامعية ، االسكندرية ، 
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ودــود الطبقــا  الســميكة وال حيضــة وتلاقــب الصــخور الهشــة والصــلبة لهــا دورمهــم  ــف 
 ــف م طقـة الدراسـة ،  الصـخور المتكشــضة رسـوبية يمتـد عمرهــا  تسـهي  عمليـة التلريـة 
 البهيستوسين والمايوسين ا علم. -ما بين البهيوسين 

يـــة اللاليـــة ممـــا يـــؤد  الـــم ديـــادي تســـرب المـــار الـــم  الترســـبا  الحديثـــة تتصـــ  بال ضاذ
باطن ا رل وقلـة مقاومتهـا للمليـة ألحـ   نـًه عـن كو هـا تـؤثر  ـف كثا ـة الصـر  

لــة الصــخرية علــم مقــدار الدريــان وعلــم ينــمن حــول التغذيــة ، ويتوقــ  تــفثير الطب
وا مور ولوديـــة التصـــري  واتداهـــة ممـــا يـــؤد  الـــم تبـــاين نـــا لا  التســـرب تبلـــًا لت ـــ

المكو ـــــا  الصـــــخرية والتـــــف يتحـــــدد بمودبهـــــا مقـــــدار ال ضاذيـــــة ومـــــدى تـــــو ر الشـــــقوش 
ما يـة مـن  دوالضواص  بين تل  المكو ـا ،  ـبحكم تلـ  الخصـا   تتسـرب الميـاه كضواقـ

المدرى ال هـر   أ  أ هـا مصـدر مهـم يـدود ال هـر أو الـواد  بالميـاه  ـف الدهـا  التـف 
 .  (1)يًا لقاا الواد  أو أعلم م ةيكون  يها مستوى المار الدو ف مساو 

ويكــون تـــفثر الطبيلــة الصـــخرية وانــحًا خصوصـــًا  ـــف حالــة ودـــود طبقــة مـــن الطـــين 
المصــــم  مكشــــو ة علــــم الســــطح تم ــــأ هــــذه الطبقــــة الــــم حــــد بليــــد ت ضــــذ الميــــاه  ــــف 
الصخور، وبذل  تؤد  الم ديادي كمية الميـاه الداريـة  ـف تلـ  الم طقـة، أمـا  ـف حالـة 

ذي  تكون  سبة المار المتخلـ  داخـ  الصـخور امن الصخور الرملية ال ض ودود مكاش 
كبيــري، ولــذل  تــ ق  كميــة المــار الدــار  وبالتــالف قلــة التصــري ، ومــن الممكــن كــذل  
أن يتخلــ  المــار بلــل الصــخور غيــر ال ضــاذي  تيدــة لودــود كســور وتشــققا   ــف تلــ  

 . )تراكيب ثانوية(الصخور 
  مـــن الوشـــاط الصـــخر  غيـــر ال ضـــاذ  ـــوش أ   ـــوا مـــن إمـــا  ـــف حالـــة ودـــود طبقـــا  

 .  (2)الصخور  ذل  يديد أينا  سبة المار الدار   ف الم طقة
أن خطــوط تصــري  ا وديــة تكــون بــاردي أكثــر  ــف الطبقــا   ممــا ســبش  يمكــن القــو 

الصـــخرية غيـــر ال ضـــاذي،  ـــف حـــين تكـــون خطـــوط التصـــري  غيـــر وانـــحة  ســـبيًا  ـــف 
 ثا  ذل   ف ا ودية شرش الحول و ف ا ودية غرب الحول.، وم الطبقا  ال ضاذي

                                                           

الصةةحاف ، مهةةدي محمةةد علةةي ، ف التصةةريف النهةةري والعوامةةل المةةؤثرة فيةةهف، مجلةةة الجمعيةةة الجغرافيةةة ( 1)
 .30،ص  1970. 6العراقية ، المجلد 

 .285، ص1990 حسن، محمد يوسف وآخرون، أساسيات علم الجيولوجيا، مركز الكتب األردني، (2)
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 أهم التكوينات الجيولوجية 3-1-2

 : Fatha formationتكوين الفتحة  -1
، وتشــغ  صــخور هــذا التكــوين لــب  )فةةارس األسةةفل(كــان هــذا التكــوين يســمم ســابقًا 

 طيــة حمــرين الد ــوبف، وبصــوري عامــة يتــفل  هــذا التكــوين مــن تتــابأ صــخور دبســية
 (.1وصخور طي ية وصخور ديرية، الشك  رقم )

يتكـــون هـــذا التكـــوين مـــن قســـمين، يتصـــ  القســـم ا ســـض  م ـــة بتكو ـــة مـــن طبقـــا    
م  قـط، ويـدداد (20)سميكة مـن الدـبق والصـخور الديريـة، إذ يبلـ  سـمكة  ـف ا دا ـة 

م  ــــف م طقــــة الضتحــــة ، (300)ســــم  هــــذا التكــــوين باتدــــاه الشــــما  الغربــــف إذ يبلــــ  
  القسم ا علـم مـن التكـوين بتكو ـة مـن دورا  م تظمـة مـن الدـبق والصـخور ويتص

 .    (1)الطي ية مأ بلل الضتاتيا  ذا  اللون ا حمر  ف الددر ا علم
 
 :Injana Formationتكوين انجانة  -2

، وهـذا التكـوين يتـفل   )فةارس األعلةى(و  )فارس األوسةط(تكوين ا دا ة يمث  تكوين 
 ر الطي يــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــخور الغري يــــــــــــــــــة و الصــــــــــــــــــخورمــــــــــــــــــن تتــــــــــــــــــابأ  الصــــــــــــــــــخو 

. وينــم هـذا التكـوين الدـدر الضتــاتف المتمونـأ  ـوش تكــوين  (2)الرمليـة ، الشـك  رقـم 
 .  (2)الضتحة الذ  اطلش علية  ارق ا وسط

ويقســــم هــــذا التكــــوين الــــم قســــمين ، حيــــث يتكــــون القســــم ا ســــض  مــــن اطيــــان رمليــــة 
م ويقــ  ســمكة  (285)ســم  هــذا الدــدر وصــخور غري يــة وصــخور رمليــة  اعمــة يبلــ  

باتدـــاه حمـــرين الشـــمالف ويـــدداد باتدـــاه ســـ دار امـــا القســـم ا علـــم  يتكـــون مـــن تتـــابأ 
صــخور رمليــة وغري يــة وطي يــة ، وتتصــ  الطبقــا  الرمليــة بتــدرج حدمــف  ــاعم الــم 
متوســط ولهــا لــون رمــاد  ما ــ  الــم اللــون الب ــف يتضــاو  ســم  الطبقــا  الرمليــة بــين 

                                                           

(1) Abdul_Latif, A.S. , OP Cit. ,P. 38-40. 

(2) Hamza , N.M. , etal. , Regional and Report , Unpublished Report , No.75 ,  

1984 , P.55-59. 
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، كمــا ان الحــد ا علــم لهــذا التكــوين  (1)الــم الســميكة ، وتتصــ  بكو هــا هشــة ال حيضــة
 (.1هو حد ا تقالف تدريدف وتمث  هذا التكوين الصوري رقم )

                                                           

(1) Maala, Kh.A.etal.,Report on the geological investigaton for native sulphur in 

the northern Sector of the Fatha-Mosul , Unpublished report , No. 

1389,1988,P.95-101. 
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) محورة من قبل الباحث ( اعتماداً على المصدر :   

Abdul-Latif,A.s. , Report on the regional geological mapping of Hemrin 

range from Al- fatha to Ain Layla area ,S.co. , G.s.m . , Unpublished report 

, No. 772 , 1975 , P. 38-40.  

 (1)شكل رقم 

 العمود الجيولوجي لتكوين الفتحة 
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 (2)شكل رقم 

 العمود الجيولوجي لتكوين انجانة
 

المصرردر : القيسرري ، ابتسررام احمررد ، التركررات الجيومورفولوجيررة لمنررا  البويستوسررين   الهولوسررين فرري 

، دراسررة جيومورفولوجيررة ، رسررالة ماجسررتير ، كليررة التربيررة حمرررين شرررق العررراق  –منطقررة الصرردور 

2001،جامعة بغداد ، غير منشورة ،  ، ص   48 . 
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 :Mukdadiyah formationتكوين المقدادية  -3
، ويتــفل  هــذا التكــوين مــن تتــابأ  )البختيةةاري االسةةفل(يطلــش علــم هــذا التكــوين ســابقًا 

بقا  من الصخور الرملية الحصوية والصخور الرملية والصخور الطي ية والصـخور ط
، حيـــث تحتـــو  الطبقـــا  الرمليـــة  ـــف أســـض  التكـــوين علـــم  (3الغري يـــة ، الشـــك  رقـــم)

حصــم ، وت تشــر حبيبــا  الحصــم بشــك  عشــوا ف نــمن هــذه الطبقــا  وتكــون ذا  
 باتداه اعلم التكوين .تدرج حدمف  اعم ، كما يدداد ودود الحصم وتدرج حدمة 

اتخـذ ودـود الحصــم  ـف هـذا التكــوين دالـة  لتشــخي  الحـد الضاصـ  بــين هـذا التكــوين 
ــــا  الحصــــم مــــن والصــــخور الكاربو اتيــــة  الكــــوارتد  وتكــــوين ا دا ــــة ، وتتكــــون حبيب

، ويشــــير ظهــــور الحصــــم  ــــف هــــذا (1)وصــــخور  اريــــة ومتحولــــة (Chert)والصــــوان 
 قط المطر  وديادي امكا ية ال ق  .التكوين الم ديادي كمية التسا

تتص  الطبقا  الرملية بكو ها رقيقـة  ـف اسـض  التكـوين ويـدداد سـمكها باتدـاه ا علـم 
تحتو  الطبقا  علـم كـرا  طي يـة والطبقـا  و وا ها ذا  لون رماد  او رماد  ب ف ، 

  الطي ية ذا  لون  اتح او ب ـف ما ـ  الـم ا حمـرار  ـف اغلـب الم ـاطش ومكسـري بشـك
م ويقـ   (10)اكثـر مـن الم صد ف وهف سمكية ، ويص  سم  الطبقة الواحدي احيا ًا 

-1300)سم  هذه الطبقـا  باتدـاه حمـرين الشـمالف ، ويتـراوط سـم  التكـوين مـا بـين 

، والحــد ا علــم لهــذا التكــوين ا تقــالف (2)م ويقــ  الســم  باتدــاه الشــما  الغربــف(1200
 تدريدف . 

                                                           

(1) Dubrtret , L. , Asie , fascicle 10 , a Iraq Tertiary , by H.V. Dunning ton , Paris 

,1959,P.128. 

 

(2) Abdul - Latif , A.S.,OP Cit., P.38 - 40. 
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 (3)شكل رقم 

 العمود الجيولوجي لتكوين المقدادية 
 

م احمةةةد ، التركةةةات الجيومورفولوجيةةةة لمنةةةاخ الباليستوسةةةةين   المصةةةدر : القيسةةةي ، ابتسةةةا
حمةةةةةةةةةةرين شةةةةةةةةةةرق العةةةةةةةةةةراق ، دراسةةةةةةةةةةة –الهولوسةةةةةةةةةةين فةةةةةةةةةةي منطقةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةدور   

2001جيومورفولوجية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ،جامعة بغداد ، غير منشةورة ،    ،
 . 48ص 

العمق                         نوع الصخور   
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 : Bai Hassan formation تكوين باي حسن -4
يطلش علم هذا التكوين سابقًا ) البختيار  ا علم ( ، يتفل  هـذا التكـوين مـن طبقـا  
متضاوتة السم  من المدملكا  والحصم الرملـف والصـخور الغري يـة والصـخور الطي يـة 
، وتتكـــون طبقـــا  المـــدملكا  مـــن رمـــ  وحصـــم ملتحمـــة بمـــادي كاربو اتيـــة ، تتضـــاو  

صــم  ــف تــدردها الحدمــف بــين الدهميــد والحصــم ال ــاعم ويصــ  متوســط حبيبــا  الح
 .(1)(سم 20قطرها )

إن الطبقـا  الغري يـة  ـف هـذا التكـوين تتميـد بتطبـش  حيـ   سـيما ع ـد ترسـبها بشــك  
تتضــــاو  الــــوان هــــذه الطبقــــا  بــــين الرمــــاد  والب ــــف و متتــــابأ مــــأ الطبقــــا  الطي يــــة ، 
هــا متضاوتــة  ـف الســم  ، حيــث يصــ  ســم  بلنــها الرمـاد ، أمــا الطبقــا  الطي يــة  ف 

ويتضاو  ودودها با تداه ا  قف د وب م طقة الدراسة وتتميـد بـاللون الب ـف  (م2الم )
ــــاعم والخشــــن ، تحتــــو  هــــذه  ــــين ال  ــــة  تتميــــد بتــــدرج حدمــــف ب ، أمــــا الطبقــــا  الرملي
 الطبقــــــــــــــا  علــــــــــــــم كــــــــــــــرا  طي يــــــــــــــة و ســــــــــــــبة مــــــــــــــن الحصــــــــــــــم أقطارهــــــــــــــا بــــــــــــــين

تلـــــ   ــــف مكو اتهـــــا عــــن مكو ـــــا  حصــــم طبقـــــة المـــــدملكا  ، ( ســــم ،   تخ15-5)
. والحـــد ا علـــم (2)للطبقـــا  الرمليـــة الـــوان تتضـــاو  بـــين الرمـــاد  الـــم ا حمـــر الب ـــف 

 للتكوين غير وانح وخانأ للتلرية .
 
 ترسبات الزمن الرباعي: -5

 إن تكوي ا  هذا الدمن تتكـون مـن الترسـبا  الخشـ ة مثـ  الحصـم و القشـور الدبسـية
والرم  والغـرين ال ـاعم ، وبـرغم قلـة سـم  هـذه  مدملكات من الجبس والطين والرمل()

الترســبا  والتــف تتــراوط مــن بنــلة ســ تيمترا  الــم عــدي أمتــار ، ا  ا هــا تحتــو  علــم 
 ، وتشم : (3)احدام واشكا  مختلضة من الترسبا 

                                                           

 .51( القيسي ، ابتسام احمد ، مصدر سابق ، ص 1)
 

(2) Bassi , M. A. , OP Cit. , P.74. 

 

 .131، ص 1985( العمري ، فاروق صنع اهلل ، جيولوجيا العراق ، جامعة الموصل ، الموصل ، 3)
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 (1صورة رقم )

 تكوين انجانه

 (2صورة رقم )

 رواسب األودية
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 ترسبات األودية : -أ
اشــكالها ، إذ ا هــا تتــدرج مــن الحصــم الخشــن تتبــاين ترســبا  ا وديــة  ــف احدامهــا و 

 ـف والدهميد المودودي  ف دوا ب ا ودية والتف تشير الم طاقة التيار الما ف اللاليـة 
اث ار سقوط ا مطـار الغديـري ،  يقـوم ب قلهـا أمـا بـدحردتها او حملهـا ، كمـا تودـد علـم 

با  تظهــر تطبقــًا دــا بف ا وديــة ترســبا  مــن الحصــم والرمــ  ال ــاعم ومــن هــذه الترســ
ْ ـد ، وبصـوري عامـة  وانحًا يشير الم  الترسيب الموسمف وتكـون وانـحة  ـف واد  د 

 (.2يص  سم  ترسبا  ا ودية الم عدي امتار . صوري رقم)
 الترسبات الريحية   : -ب

ــــــــــة  ــــــــــواتج التلري ــــــــــاط و  ــــــــــة بوســــــــــاطة الري ــــــــــالمواد الم قول ــــــــــ  هــــــــــذه الترســــــــــبا  ب  تتمث
مدــاوري لمرتضلــا  وهــف م طقــة الدراســة بشــك  وانــح ،  الهوا يــة ، وت تشــر  ــف د ــوب

 حمرين ، وتتكون من مواد رملية وطي ية.
 القشور الجبسية(  : ) الجبكريت -ج

  ب سـبة وهف طبقة صخرية صلبة تتكون من ملدن الدبق مختلطًا مأ ا طيـان والرمـ 
 قليلـــــــــة ، تكـــــــــون  ـــــــــف الم ـــــــــاطش التـــــــــف يديـــــــــد ملـــــــــد  التبخـــــــــر  يهـــــــــا علـــــــــم ملـــــــــد 

ر ، إذ إن ترســــبا  الدــــبق تتطــــور مــــأ الــــدمن عــــن طريــــش عمليــــا  التبخــــر ا مطــــا
المســتمري  ــف  صــ  الصــي  ، وتــدداد هــذه الترســبا  ســمكًا ثــم تتصــلب مكو ــة طبقــة 
ـــم ا   الســـ ين وتكـــون  ســـبيًا مقاومـــة  ـــة تكو هـــا ال ـــاج عملي صـــخرية صـــلبة دـــدًا تحت

 .(1)للمليا  التلرية 
 

 :Climateالمناخ   2-2
لم اخية المتمثلة بالحراري وكمية ا شلاا الشمسف وسرعة حركـة الهــوار و إن اللوام  ا

الرطوبــة ال ســبية لهــا تفثيراتهــا علــم كميــة الميــاه الداريــة  ــف حــول كــورده ره بواســطة 
عمليا  التبخر وال تح التف تساعد علم ت اق  كميا  تل  المياه ، و ف الوقـ  الـذ  

                                                           

(1) Tueker , M. E. , Sedimentary petrology , An introduction , 4
th

 Edition , Black  

      well Scientific ,1985 ,P. 101. 
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خضــــل ملــــد   التبخــــر ،  ــــفن الســــطوا  تــــؤد   يــــة كميــــا  التســــاقط والرطوبــــة الــــم
 الشمسف يؤد  الم ديادي  سبة عملية التبخر وال تح.

  (*)الخــــــــال  ووقــــــــد اعتمــــــــد الباحــــــــث بيا ــــــــا  المحطــــــــا  الم اخيــــــــة  ــــــــف خــــــــا قين 
وبغداد ، كون هذه المحطا  هف ا قـرب حـو  م طقـة الدراسـة ، وتلـد محطـة خـا قين 

، وبالتــالف  ــإن م اخهــا أكثــر تطابقــًا مــأ أكثــر هــذه المحطــا  قربــًا مــن م طقــة الدراســة 
م ام م طقة الدراسة ، ولكن  ف الوق   ضسة  يمكـن القـو  ان م ـام حـول كـورده ره 

 هو م ام خا قين.
تظهر أهمية دراسة الم ام من خـه  دراسـة ع اصـره التـف لهـا عهقـة بحـول واد    

 لرطوبة ال سبية والتبخر.ره والمتمثلة بدردا  الحراري ، ا مطار ، الرياط ، ا هكورد
 :Temperatureدرجات الحرارة   1-2-2

( تظهر صضا  دردـا  الحـراري  ـف م طقـة الدراسـة 1من خه  مهحظة الددو  رقم )
، إذ يرتضأ المدى الحرار  اليومف والس و   ف دميـأ المحطـا  الم اخيـة بحيـث يكـون 

(  ـــف محطـــة خـــا قين و )17.5) (  ـــف الخـــال  و )18ْْ (  ـــ19.7ْْ ف بغـــداد خـــه  ْْ
شهر ايلو  ، والسبب يلود الم موقأ اللراش الذ  يبلد عن المؤثرا  الما يـة التـف لهـا 

، امـــا الملـــد  الســـ و  لـــدردا  الحـــراري  كـــان علـــم  (1)دور كبيـــر  ـــف تلطيـــ  الحـــراري
ــــــــــــــــــــــــــــوالف ) ــــــــــــــــــــــــــــف خــــــــــــــــــــــــــــا قين و )21.2الت   ) ــــــــــــــــــــــــــــف الخــــــــــــــــــــــــــــال  21.6ْْ   ) ْْ 

(  ف بغداد ، ومما سبش ذكره ومن خه  ت22.4و)  حلي  هذه الملد   يظهر ان ْْ

                                                           

 .111،ص1981،مطبعة جامعة البصرة ، البصرة، 1علي حسن ، االقاليم المناخية ،ط ، شلش (1)
 ( تضمنت الرسالة بيانات الخالص المناخية بسبب قربها من منطقة الدراسة وكان الغرض من هذه *)

 هو للوصف المناخي وليس للمقارنات المناخية مع المحطتين االخريين وذلك لقصر الفترة  البيانات    
 ( بسبب حداثة انشائها.1991-2000الزمنية للبيانات )    
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رقم خريطة    (4) 

معدالت درجات الحرارة لفصلي الصيف )تموز( والشتاء )كانون الثاني( )
o
م(  

 (1941-1980)في محافظة ديالى للفترة 

المصدر : جمهورية العراق ، وزارة النقل والمواصوت ، الهياة العامة لونواء 

1989الجوية ، اطلس منا  العراق ، بغداد،  من قبل الباحث  أُعدت،    
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م طقــة الدراســة تتصــ  بطــو   صــ  الصــي  الــذ  يمتــد مــن شــهر مــايق الــم شــهر 
تشرين ا و  ، يفتف بلده الضص  الممطـر وهـو  صـ  الشـتار الـذ  يمتـد خمسـة اشـهر 
ـــــ  ،  ـــــأ والخري ـــــان همـــــا  صـــــه الربي اخـــــرى  ـــــف حـــــين يودـــــد بي همـــــا  صـــــهن ا تقالي

 (.4 ، 5 ، 6ا شكا )
ارتضــاا دردــا  الحــراري يــؤثر  ــف كميــة الميــاه الداريــة  ــف الــواد  ، وذلــ  بارتضــاا  ان

ملــد   التبخــر الــذ  يــؤد  الــم القلــة  ــف تلــ  الميــاه  ــف  صــ  الدضــا   ــف حــول 
( ، يسـاهم 1الواد ، كما ان التباين  ف دردا  الحراري الوانح من خه  ددو  رقم )

ذا كــان هــذا التبــاين مصــحوبًا بقلــة ا مطــار  ــف عمليــة التدويــة الضيدياويــة خصوصــًا ا
وهذا ما  هحظة  ف م طقـة الدراسـة والتـف ترتضـأ  يهـا دردـا  الحـراري صـيضًا وتـ خضل 

بـين الصـي  والشـتار والليـ  وال هـار . حيـث تـؤثر  اً شتاًر ، ويكون المدى الحرار  كبيـر 
داخـــــ   عمليـــــا  ا  دمـــــاد والـــــذوبان التـــــف تحـــــدث داخـــــ  الشـــــقوش او المســـــاما   ـــــف

الصـــخور علـــم ا شـــكا  ا رنـــية إذ تـــؤد  الـــم ديـــادي نـــغط المـــار المتدمـــد داخـــ  
الصخور الم قطـأ صـغيري وتلاقـب تلـ  اللمليـا   الشقوش مما يؤد  الم تحطيم تل  

) ا  دمــاد والــذوبان( يــؤد  الــم توســيأ الشــقوش المودــودي بــين الصــخور حتــم تتكســر 
درو  الصخرية كما  ـف واد  د ـد . صـوري بلد ذل  الـم  كـت  م ضصلة ع د اسض  ال

 ( .4رقم )
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 (1جدول رقم )

 .(*) 1941-2000درجات الحرارة العظمى والصغرى والمدى والمعدل الشهري لمحطات قرب منطقة الدراسة للفترة 
 

 االشهر
 الحرارة )ْم(محطة بغداد درجات  محطة الخالص درجات الحرارة )ْم( محطة خانقين درجات الحرارة )ْم(

 
 العظمى

 
 الصغرى

 
 المدى

المعدل 
 الشهري

 
 العظمى

 
 الصغرى

 
 المدى

المعدل 
 الشهري

 
 العظمى

 
 الصغرى

 
 المدى

المعدل 
 الشهري

 9.6 12 4 16 9.3 10.6 4 14.6 9 9.6 4 13.6 2كانون 

 12 11.1 5.7 16.8 10.8 10 4.9 14.9 10.5 9.4 4.6 14 شباط

 16.1 13.1 9.4 22.5 14.8 12.1 8.2 20.3 12.8 10.4 6.9 17.3 اذار

 22.1 14.9 14.6 29.5 21.4 13.8 13.7 27.5 20.6 12.7 12.8 25.5 نيسان

 28.2 16 19.8 35.8 27.3 15.3 18.3 33.6 27 14.8 17.4 32.2 مايس

 32 17.6 23.4 41 31.5 16.6 21.7 38.3 31.4 15.8 20.6 36.4 حزيران

 34.2 18.6 25.1 43.7 33.7 17.8 24 41.8 33.5 17.3 23.1 40.4 تموز

 34 18.9 24.3 43.2 32.9 17.6 23.1 40.7 32.5 16.6 22.5 39.1 آب

 30.3 19.7 20.5 40.2 28.7 18 19.3 37.3 28.5 17.5 18.9 36.4 ايلول

 24.3 17.1 15.8 32.9 23.1 16.3 15 31.3 23 15.6 14.4 30 1تشرين

 16.3 14.1 9.7 23.8 15.7 13.3 9.2 22.5 15.5 12.7 9.1 21.8 2تشرين

 8 .10 11.9 5.2 17.1 10.7 10.5 4.9 15.4 10.5 9.4 4.6 14 1كانون

عدل مال
 السنوي

 
26.72 

 
13.2 

 
13.4 

 
21.2 

 
28.1 

 
13.8 

 
14.3 

 
21.6 

 
30.2 

 
14.79 

 
15.41 

 
22.4 

 لالنواء الجوية، قسم المناخ، سجالت غير منشورة، الجدول من عمل الباحث. المصدر جمهورية العراق ، وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة

 ( . 1991-2000)*( معدالت محطة الخالص للفترة )

3
1
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 (4)شكل رقم 

معدل درجة الحرارة العظمى والصغرى )
O  
م( في محطة خانقين  للفترة 

(2000-1941) 

 (  1المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على جدول رقم )

 (5)شكل رقم 

Oمعدل درجة الحرارة العظمى والصغرى )  
رة م( في محطة الخالص  للفت

(2000-1991) 
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 (6)شكل رقم 

Oمعدل درجة الحرارة العظمى والصغرى )  
م( في محطة بغداد  للفترة  (2000-

1941) 
 

 (  1المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على جدول رقم )



 

 74 

 األمطار 2-2-2
من م ام اللراش الذ  يكون امتدادًا قاريًا لم ام البحـر  اً يمث  م ام م طقة الدراسة ددر

المتوسط  هو يشـبهة  ـف كـون سـقوط ا مطـار  يـة يحـدث  ـف  صـ  الشـتار كمـا يتضـش 
 ف أن توديلة  ف  ص   سـقوطة غيـر م ـتظم  ـف بدايتـة و ـف  هايتـة ، وحتـم مـا ملة 

بــــين البدايــــة وال هايــــة وغالبــــًا مــــا تتخللــــة  تــــرا  دضــــا  طويلــــة حيــــث تتذبــــذب كميــــا  
 .(1)التساقط من س ة الم اخرى 

يبــدأ موســم ســقوط ا مطــار غالبــًا  ــف شــهر تشــرين الثــا ف ويســتمر حتــم شــهر مــايق 
(  ، وتظهــر الخريطــة رقــم 9، 8 ، 7  مــن خــه  ا شــكا  البيا يــة )احيا ـًا ويتنــح ذلــ

(ملـــم يمـــر بشـــما  شـــرش م طقـــة الدراســـة نـــمن 300( ان خـــط المطـــر المتســـاو  )5)
 ارانف حول واد  د د.

ان ســقوط ا مطــار مــن شــهر تشــرين ا و  الــم شــهر اذار  ــف م طقــة الدراســة يردــأ 
يــارا  الهــوار القادمــة مــن م طقــة الربــأ الــم الدبهــا  ا عصــارية ال اتدــة عــن التقــار ت

ـــــــفثير م ظومـــــــة النـــــــغط اللـــــــالف ــــــــلربية وتحـــــــ  ت ــــــــدديري ال ـــــــف  شـــــــبة ال ــــــــف     الخال
) السايبير (  ف وسط اسيا مأ الكت  الهوا ية ذا  النغط الواطئ القادمة مـن البحـر 

 .(2)المتوسط
ممطـر وبصوري عامة يمكن القو  ان سقوط ا مطار  ـف ال صـ  ا و  مـن الضصـ  ال

 ،)الشـتار( يكــون بتــفثير الدبهــا  التــف تكو هـا الكتــ  الهوا يــة مــأ الم خضنــا  الدويــة 
أمـــا  ـــف ال صـــ  الثـــا ف مـــن الضصـــ  الممطـــر  ا هـــا تكـــون  اتدـــة عـــن الم خضنـــا  

 .(3)الدوية
 
 

                                                           

 .37( العاني ، خطاب صَكار ، مصدر سابق ، ص1)
 ة سةةةةةد حمةةةةةرين ( وزارة الةةةةةري ، الهيئةةةةةة العامةةةةةة للسةةةةةدود والخزانةةةةةات ، قسةةةةةم المةةةةةدلوالت المائيةةةةةة ، بحيةةةةةر 2)

 .18، ص1997والصدور ، تقرير غير منشور ،
 خصائصها ) دراسة تطبيقية على مناخ العراق(،  -تصنيفها  -( كاظم، احالم عبد الجبار، الكتل الهوائية 3)

 .22،ص1991اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية االداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة ،     
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 (2جدول رقم)
المعدالت الشهرية لالمطار )ملم( لمحطات قـــرب منطقة الدراسة للفترة 

2000-1941 
(*) 

 ملد   ا مطار الشهرية)ملم( شهور)**(ال
 بغداد الخال  خا قين

 25.4 32.4 60 كا ون الثا ف

 15.4 29.2 38.3 شباط

 11.6 24.1 61.2 اذار

 10 18.2 33  يسان

 5 2 16.1 مايق

 0.3 1.6 0.7 حديران

 0.1 0 0.4 تمود

 0 0 0 آب

 0 0.1 0 ايلو 

 2.8 7.7 10.4 تشرين ا و 

 12.8 21 35.5 لثا فتشرين ا

 17.2 36.4 51.2 كا ون ا و 

 100.6 172.7 306.8 المدموا

 8.3 14.3 25.5 الملد 

المصةةةدر: جمهوريةةةة العةةةراق ، وزارة النقةةةةل والمواصةةةالت، الهيئةةةة العامةةةة لألنةةةةواء 
 الجوية، قسم المناخ، سجالت غير منشورة،الجدول من عمل الباحث.

 

                                                           

 .1991-2000)*( معدالت الخالص للفترة
)**( ترتب بعض المصادر حسب ترتيب السنة المائيةة والتةي تبةدأ مةن اشةهر تشةرين االول وتنتهةي فةي شةهر 

 ايلول  
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 (5)  خريطة رقم 

 (1941-1980)معدالت األمطار السنوية )ملم(   في محافظة ديالى للفترة 

العراق ، وزارة النقل والمواصوت ، الهياة العامة لألنواء الجوية ، المصدر : جمهورية 

1989أطلس منا  العراق ، بغداد،  من قبل الباحث  أُعدت،    
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(  دـد ان اعلـم ملـد  لهمطـار سـد   ـف محطـة 2م )رق الددو  ومن خه  مهحظة
( ملـــم ، و ـــف 36.4( ملـــم ، امـــا  ـــف محطـــة الخـــال   قـــد كـــان )61.2خـــا قين كـــان )

( ملــم ، وهــذه الملــد   كا ــ  خــه  اشــهر )اذار ، كــا ون 25.4محطــة بغــداد كــان )
 ا و  وكــا ون الثــا ف( علــم التــوالف ، وت قطــأ ا مطــار خــه  اشــهر تمــود واب وتكــاد
ت قطأ  ف شهر ايلو   ف دميأ المحطا  الم اخية قرب م طقة الدراسـة ،  نـًه عـن 
ســقوطها غالبـــًا علــم شـــك  دخــا  قويـــة ومتذبذبـــة وهــذه مـــن صــضا  الم ـــام الدـــا  ، 

ــــــــش ملادلــــــــة ثور ثويــــــــ  ــــــــين مــــــــن خــــــــه  تطبي   ســــــــتخراج ملامــــــــ  الدضــــــــا   (*)ويتب
 -: (1)وكا تف

Σ12 = 1.65 (ــــــــ)10/9 

 حيث إن:
r  .مدموا التساقط  شهر الس ة بالملم = 

T . ملد  الحراري الس و = 
وممـــا ســـبش  هحـــظ ان ا مطـــار  ـــف الم طقـــة تتصـــ  بالتذبـــذب و صـــ  ســـقوطها هـــو 
ن الم ـام بصـوري عامـة يتصـ    ص  الشـتار ) وهـو  ظـام امطـار البحـر المتوسـط ، واا

محطـا  الم اخيـة بالدضا  وقـد ظهـر ذلـ  مـن خـه  تطبيـش ملادلـة ثور ثويـ  علـم ال
( شـــبة دا ـــة و ـــف الخـــال  19.34نـــمن م طقـــة الدراســـة والتـــف كا ـــ   ـــف خـــا قين )

 ( و ف كلتيهما دا .5.39( وبغداد )10.08)

                                                           

( الةةراوي ، عةةادل سةةعيد وقصةةي عبةةد المجيةةد السةةامرائي ، المنةةاخ التطبيقةةي ، مطبعةةة دار الحكمةةة ، بغةةداد ، 1)
 . 114، ص 1990

 -مناطق مناخية هي:)*( وفقًا لنتائج المعادلة ميز ثورنثويت 
 .16المناطق الجافة افل من  - 1     
 .16 - 31المناطق شبه الجافة من  - 2     
 .32 - 63المناطق شبه الرطبة من  - 3     
 .64 - 127المناطق الرطبة من  - 4     
 فاكثر. 128المناطق الرطبة جدًا من  - 5     

r 
 

t+12.2 
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 (7)شكل رقم 

Oالعالقة بين درجة الحرارة )
 

خانقين م( واالمطار )ملم( في محطة 
 للفترة

 (2000-1941) 
 

 (8)شكل رقم 

Oالعالقة بين درجة الحرارة ) م( واألمطار )ملم( في محطة الخالص للفترة   (2000-

1991) 

 

 (  2( و ) 1المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على جدول رقم )
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 (9)شكل رقم 

Oالعالقة بين درجة الحرارة )
 

م( واألمطار )ملم( في محطة بغداد للفترة 
(2000-1941) 

 

رقم ) المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على جدول  (  2( و )1
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ومـــن المميـــدا  ا خـــرى ل ظـــام ا مطـــار  ـــوش الم طقـــة كو هـــا ذا  م ـــام يغلـــب عليـــة 
ري وتبقــم الم طقــة الدضــا  هــو ان ا مطــار قــد تســقط بكميــا  كبيــري خــه  مــدي قصــي

لضتري طويلة ملرنة لكميا  قليلة مـن ا مطـار واحيا ـا تكـون بـه امطـار، وهـذه الميـدي 
لهــا اخطارهــا وذلــ    هــا   يمكــن ا عتمــاد عليهــا  ــف ال شــاط ا قتصــاد  ، كمــا ا هــا 

 .(1)تحدث  ينا ا  محلية وتدر  التربة
 ن مايضللـــة ال هـــر  ـــف اث ا هـــا وان هـــذه الضينـــا ا  الخاطضـــة مهمـــة ديومور ولوديـــًا ، 

و ف مدي ربما تكون اق  من ساعة واحدي قـد يكـون اكثـر ممـا يسـتطيأ ان يضللـة خـه  
 .(2)قرن او اكثر من الدريان ا عتياد 
( التـــف تمثـــ  اللهقـــة بـــين ملـــد   دردـــا  7،8،9ومـــن خـــه  مهحظـــة ا شـــكا  ) 

ـــة لم طقـــة الدراســـة الحـــراري الشـــهرية وملـــد  ا مطـــار الشـــهر   ـــف المحطـــا   الم اخي
تتنح اللهقة اللكسية بين هذين الل صرين المهمين ، وهذا ي طبش علم م ـام البحـر 
المتوسط وذل  لكون امطاره  ف الضص  البارد أ   ف  صـ  الشـتار ، وتـفثير ذلـ   ـف 
ال شــاط الديومور ولــودف لللوامــ  الم اخيــة الســا دي خــه   صــ  الشــتار او الصــي  إذ 

مليــا  الديومور ولوديــة الضيديا يــة خــه   صــ  الدضــا ، وم هــا عمــ  الريــاط تســود الل
رطوبــة التربــة وتقلــ  مــن خطــر  ديــادي بســبب قلــة ا مطــار ، التــف بــدورها تســاعد علــم

التلريــة الريحيــة ،  ــف حــين ت شــط اللمليــا  الديومور ولوديــة الكيميا يــة خــه   صــ  
ا ذابـة والتحليـ  للصـخور والتربـة  الشتار ، أ   ص  سقوط ا مطار وذل  عن طريش

 ف الم طقة، ومن ه ا  هحظ اللهقة اللكسية بين ارتضاا دردا  الحـراري  ـف الم طقـة 
وسقوط ا مطار حيث ظهر ان ديادي دردا  الحـراري يصـاحيها قلـة  ـف ا مطـار ومـن 
ثــــم ديــــادي اللمليــــا  الضيديا يــــة  ــــف الم طقــــة واللكــــق يحــــدث  ــــف  صــــ  الشــــتار ع ــــد 

ضــال دردــا  الحــراري وديــادي التســاقط المطــر  وبالتــالف ديــادي اللمليــا  الكيميا يــة ا خ
 ف الم طقة ، وبصوري عامة  فن اشكا  سطح ا رل  ف م طقة الدراسـة تتـفثر بميـاه 

                                                           

 ريحاني ، جغرافية االراضي الجافة ، مطبعة الحكمة، ( السامرائي ، قصي عبد المجيد وعبد مخور ال1)
 .97، ص 1990بغداد،     

 ( مكوال ، باترك ، االفكار الحديثة في الجيومورفولوجيا ، ترجمة وفيق الخشاب و عبد العزيز الحديثي ، 2)
 .63، ص 1986جامعة بغداد ، كلية التربية ، بغداد ،      
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ـــة  ـــدداد دور التلري ـــة تســـاقطها ، إذ ي ا مطـــار الســـاقطة عليهـــا مـــن حيـــث كميتهـــا وهي 
بشـــك  اكثـــر  ـــف واد  د ـــد كو ـــة يقـــأ نـــمن  الما يـــة  يهـــا ، ويظهـــر تـــفثير ا مطـــار

الم اطش التف تستلم كميا  اكبر من ا مطـار قياسـًا با وديـة ا خـرى نـمن الحـول 
واثـــر  هــــذه ا مطــــار  ـــف الكثيــــر مــــن الخصــــا   المور ومتريـــة لــــواد  د ــــد وكــــذل  
لهوديــة ا خــرى . وحي مــا  ــودد  ــف كهم ــا عــن اهميــة ا مطــار  ــف م طقــة الدراســة 

 قــو  لــو  هــذه ا مطــار لمــا عر  ــا هــذه ا وديــة وتلــ  ا هميــة التــف ترتبــ  علــم   ا  ــا
 ودودها  ف هذه الم طقة.

 :Windsالرياح  3-2-2
ان للرياط دور كبير  ف توديأ بخار المـار  ـوش مختلـ  الم ـاطش وهـذا يدللهـا مسـؤلة 

ـــة  نـــًه عـــن تفثيرهـــا الضلـــا   ـــف تكـــوين م ـــام وطبيلـــة التدوي ظـــاهر عـــن تحديـــد الم 
ـــاه ، كمـــا  ـــاطش الصـــحراوية والدا ـــة التـــف تلـــا ف  قـــ  المي الســـطح وخاصـــة  ـــف الم 
للريـاط دور  ـف تدويــد أ هـار الوديــان بالميـاه بشــك  غيـر مباشــر مـن خــه  تفثيرهـا  ــف 

 .(1)ع اصر الم ام ا خرى من حراري وتبخر ورطوبة 
الغربيـــة بالدردـــة اتنـــح ان الريـــاط الســـا دي  ـــف م طقـــة الدراســـة هـــف الريـــاط الشـــمالية 

ــــم ) ــــة ، دــــدو  رق ــــاط الغربي ــــم الري ــــم ومــــن ث ــــاتج عــــن 3ا ول ــــ    ــــف ذل ( ، والســــبب  
ا خــته   ــف النــغط الدــو  . إذ يتركــد نــغط دــو  مرتضــأ  ــف  صــ  الشــتار  ــوش 
وسط اسيا وهناب ايران وا  انـو  وارمي يـا و ـوش شـرش اوربـا و ـوش الدديـري اللربيـة 

بالم طقـة ع ـدما ت تقـ   ـف الصـي  وتتركـد  ـوش  اينا ، وتبقـم هـذه النـغوط محيطـة
سلســلة دبــا  داكــروق وطــوروق وكــه مــن البحــر المتوســط والبحــر ا حمــر والخلــيج 

 (2)اللربف
ان الريـــاط الشـــمالية الغربيـــة تلمـــ  علـــم تلطيـــ  الدـــو خـــه  الضتـــري مـــن شـــهر مـــايق 

اردي خـه  وحتم شهر تشرين ا و  ،  ف حين تهب الرياط الشـرقية خـه  ا شـهر البـ

                                                           

 ، الجيومورفولوجيا ، جامعة بغداد ، مطبعة الجامعة ، بغداد ،  هدي الصحافم( النقاش ، عدنان و 1)
 .224،ص1985     

 ( شلش ، علي حسين ، مناخ العراق، ترجمة ماجد السيد ولي وعبد االله رزوقي كربل، جامعة2)
  .20، ص1988 ، البصرة ، البصرة 
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المدي من شهر تشرين الثا ف حتم شهر مايق  تؤد  الم خضل دردا   الحـراري  ـف 
 .(1)الم طقة

( يتبــين ودــود تبــاين  ــف ملــد  ســرعة الريــاط خــه  اشــهر 3مــن مهحظــة دــدو  رقــم )
(م/ثا  ف محطـة 1.5الس ة ، حيث يكون اوطف ملد  لها  ف اشهر الشتار ،إذ بلغ   )

( م/ثــا  ــف محطــة بغــداد ودميلهــا 2.4 ــف محطــة الخــال  و ) ( م/ثــا1.3خــا قين و )
 ف شهر كا ون ا و  ،  ف الوق  الذ  يص  أعلم ملـد  لهـا  ـف اشـهر الصـي  إذ 

( م/ثا  ف محطـة الخـال   ـف شـهر تمـود 3.4( م/ثا  ف محطة بغداد و )4.3بلغ  )
ا (م/ثــــا  ــــف شــــهر مــــايق ، ان الســــبب  ــــف ارتضــــا2.8، امــــا محطــــة خــــا قين  بلغــــ  )

ملـــد   ســـرعة الريـــاط وا خضانـــها يلـــود با ســـاق الـــم عامـــ  النـــغط الدـــو  وتـــفثر 
الم طقــــة بحركــــة النــــغوط الدويــــة )المونــــحة  ــــف الضقــــري الخاصــــة بالريــــاط الســــا دي( 
با نا ة الم عام  التناريق الذ  يقل  من سرعة الرياط كمـا  ـف محطـة خـا قين ، 

كبيــري وخاصــة  ــف ا قــاليم الدا ــة إذ  ويلتبــر عمــ  الريــاط الديومور ولــودف ذا اهميــة
. إذ تلمـــ  كلامـــ  هـــدم و قـــ  وارســـاب (2)تســاعد علـــم تكـــوين اشـــكا  ارنـــية مختلضـــة 

مشكلة المظهر الديومور ولودف اللـام لم طقـة الدراسـة مـن خـه  اكمالهـا للمـ  الميـاه 
 الديومور ولودف.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ية في الحبانية وبحيرة سد ( هيئة السياحة ، قسم الدراسات والبحوث، دراسات عن المدينة السياح1)
 .16،ص1990حمرين،     

 .243( حسن ، محمد يوسف وآخرون، مصدر سابق، ص2)
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 (3جدول رقم)

 قــرب منطقة الدراسة للفترةمعدل سرعة الرياح م/ثا واتجاهها لمحطات 
(2000-1941)
(

*
 )
  

 
 الشهور

 بغداد الخال  خا قين
السرعة 
 م/ثا

السرعة  ا تداه
 م/ثا

السرعة  ا تداه
 م/ثا

 ا تداه

 ش.غ 2.5 /ج.شغش. 2 ج.ش/ش 1.8 كا ون الثا ف
 ش.غ 3.1 ش.غ 2.4 ش 2.2 شباط
 ش.غ 3.2 ش.غ 2.7 ش/غ 2.4 اذار
 ش.غ 3.4 ش.غ 3 غ 2.6  يسان
 ش.غ 3.3 ش.غ 2.7 غ 2.8 مايق
 ش.غ 4 غ 3 غ 2.3 حديران
 ش.غ 4.3 غ 3.4 غ 2.3 تمود
 ش.غ 4.3 غ 2.7 غ 1.8 آب
 ش.غ 3 ش.غ 2 غ 1.7 ايلو 

 ش.غ 2.6 ش.غ 1.5 غ 1.8 تشرين ا و 
 ش.غ 2.6 ش.غ 1.6 ش/غ 1.7 تشرين الثا ف
 ش.غ 2.4 ش.غ 1.3 غ 1.5 كا ون ا و 
  3.2  2.3  2 الملد 
جمهورية العراق ، وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة لالنواء  المصدر:

 الجوية، قسم المناخ،بيانات غيرمنشورة، الجدول من عمل الباحث.
 
 
 

  
 

                                                           

 . (1991-2000))*( معدالت محطة الخالص للفترة 
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 :Relative Humidityالرطوبة النسبية  4-2-2   
 ـف الهـوار  تلر  الرطوبة ال سبية با ها ال سـبة الم ويـة لمقـدار الرطوبـة المودـودي  لـهً 

 . (1)الم الكمية الهدمة  شباا الكمية ذاتها  ف دردة الحراري  ضسها
ان الرطوبة ال سبية  ف م طقة الدراسـة تتصـ  با  خضـال صـيضا و با رتضـاا شـتاًر   

( إذ يهحـظ ان اقـ  ملـد  شـهر  لهـا 10،11،12، وا شكا  ) (4الددو  رقم )ي ظر 
 (  ـف الخـال  ،% (21(  ـف خـا قين و23%كان  ف شهر تمـود حيـث وصـ  الـم )

 ـــف بغـــداد ، امـــا  ـــف  صـــ  الشـــتار أ   صـــ  ســـقوط ا مطـــار  بلـــ  اعلـــم ( % 20)
( و ـــف % (74ملـــد  لهـــا  ـــف شـــهر كـــا ون الثـــا ف حيـــث وصـــ  الملـــد   ـــف خـــا قين 

 (.  % 71.5( و ف بغداد )% 73الخال  )
 مطار السـاقطة ان اعلم ملد  للرطوبة كان  ف محطة خا قين ، وذل  بسبب كون ا

عليهـــا اكثـــر مـــن كميـــا  ا مطـــار  ـــف الخـــال  وبغـــداد ، با نـــا ة الـــم ان ملـــد   
الحراري كا   اق  ممـا هـو عليـة  ـف الخـال  وبغـداد، وهـذا  يل ـف ان الرطوبـة عاليـة 

( ، وبالتـالف  ـفن الرطوبـة  ـف م طقـة الدراسـة % (45.7 ف خا قين  هـف تبقـم بحـدود 
 ــف خــا قين ، ان  قــ  الرطوبــة بصــوري عامــة  ــف الم طقــة تكــون اقــ  ممــا هــو عليــة 

يؤد  الم دضا  الهوار وتضت  التربة وعدم تماسكها مما يسه  عمليـة در هـا وتلريتهـا 
طة الريــاط والميــاه ، ويســاعد علــم هــذا قلــة الغطــار ال بــاتف  ــف الم طقــة والمــادي  ابوســ

 اللنوية.
طة الريــاط ومــن  احيــة ال قــ  بوســكــ  هــذا يلــرل التربــة  خطــار الحــ  الهــوا ف او ا

اخرى  فن قلة الرطوبة يساعد علـم ارتضـاا  سـبة التبخـر وهـذا يقلـ  مـن الميـاه الداريـة 
 والدو ية مما لة تفثيره  ف حدم التصري  و ظام دريا ة خه  الس ة.

 
 
 
 
 

                                                           

 .26،ص1985، فاضل باقر ، علم المناخ ، جامعة بغداد ، بغداد ،  ي( الحسن1)
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 (4جدول رقم )
)%( لمحطات قرب منطقة الدراسة ـمعدالت الرطوبة النسبية الشهرية ب

 للفترة
 (1941 - 2000)

(
*
)

 
 بغداد الخالص خانقين الشهور

 71.5 73 74 كانون الثاني

 61 66 68 شباط

 52.2 60 62 اذار

 43 49 50 نيسان

 31 32 34 مايس

 22 23 25 حزيران

 20 21 23 تموز

 21 22 24 آب

 23 24 26 أيلول

 34 35 36 تشرين االول

 53 54 55 تشرين الثاني

 70 71 72 كانون االول

 41.8 44.16 45.75 المعدل

 
المصــدر: دمهوريــة اللــراش، وداري ال قــ  والمواصــه ، الهي ــة اللامــة له ــوار الدويــة، 

 قسم الم ام، سده  غير م شوري، الددو  من عم  الباحث.
 
 

  
 
 
 
 
 

 . (1991-2000))*( معدالت محطة الخالص للفترة 
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 (10)شكل رقم  

 ( 1941-2000معدل الرطوبة النسبية في محطة خانقين للفترة ) 
 

 (11)شكل رقم 

 ( 1991-2000معدل الرطوبة النسبية في محطة الخالص للفترة ) 
 

 ( 4المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على جدول رقم )
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 (12)شكل رقم 

 ( 1941-2000معدل الرطوبة النسبية في محطة بغداد للفترة ) 
 

رقم )المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على جدول  4 ) 
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 :Evaporationالتبخر  5-2-2
الر يسـية والمهمـة  ـف تحديـد المواد ـة الما يـة للتربـة  ع صـر التبخـر مـن الل اصـر  يلد  

، كما يلد من المظاهر المهمة التـف لهـا دور كبيـر  ـف تحديـد كميـة الميـاه الداريـة  (1)
أن قياســة يلــد مــن الصــلوبا  التــف توادــة المهتمــين إ  التــف تغــذ  دميــأ الم ــاطش ، 
طة التبخـر إذ يت اسـب اقلـيًه  ـان الميـاه تضقـد دميلهـا بوسـ بدراستة ،  ـفذا كـان التسـاقط
 . (2)طرديًا مأ الكمية المتساقطة

لذل   فن التبخر يقل  من كميـة الميـاه الداريـة  ـف حـول تغذيـة الـواد    ـة يدـر    
 ف م طقة يغلب عليها الدضا   وعـا مـا ،  نـًه عـن كـون ا مطـار المتسـاقطة تكـون 

( ، 5ها ارتضـــاا  ـــف دردـــا  الحـــراري ، ويونـــح ذلـــ  الدـــدو  )قليلـــة ومتذبذبـــة يصـــاحب
ـــة  كميـــة التبخـــر المحســـوبة  ـــف المحطـــا  القريبـــة مـــن م طقـــة الدراســـة باعتمـــاد ملادل

 .( *)( التف تحسب كمية التبخر الكلف(3))ايضا و 
= 0.0018 (T + 25)

2 
(100 - RH) 

 حيث ان :
.)كمية التبخر الشهر  )ملم = 
T  لدردة الحراري )ْم(.= الملد  الشهر 

RH.)%( الرطوبة ال سبية الشهرية = 
حيث بلغ  كميا  التبخر الكلف ) ايضا و (  ف اشهر الصي  )حديـران، تمـود، آب( 

( مـــن ادمــالف التبخـــر 46.2%(ملــم وب ســـبة مقــدارها )1356.03 ــف محطــة خـــا قين )
( 45.9%( ملــم ، ب ســبة )1403الســ و   ــف المحطــة ، وكا ــ   ــف محطــة الخــال  )

%( مـن التبخـر 44.7( ملـم تلـاد  )1455.8من التبخر الس و  ، و ف محطة بغداد )
الســ و  ، وهــذه الكميــا  المضقــودي مــن الميــاه تكــون بســبب الحــراري اللاليــة صــيضًا ) تــري 
الدضــا ( وتقـــ  هــذه ال ســـب شـــتاًر ) الضصــ  الممطـــر( ، كمـــا ان  ســب الــــتبخر تكــــون 
                                                           

 ن ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، مطبعة العاني، ( شحاذة ، نعمان ، التوازن المائي للتربة في األرد1)
 .56، ص  1981بغداد ،      

 .53، ص 1983، الكويت ،1( أبو سعدة ، سعيد محمد ، هيدرولوجية األقاليم الجافة وشبه الجافة ، ط2)
 ( الراوي ، عادل سعيد وقصي السامرائي ، مصدر سابق.3)

 )*( ويسمى ايضًا التبخر المحتمل.
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ــــــــــــــــــأ خــــــــــــــــــه  ال هــــــــــــــــــار متباي ــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــه  اليــــــــــــــــــوم الواحــــــــــــــــــد ، إذ  ا هــــــــــــــــــا ترتض
)  تري الظهيري ( وت خضل  دـرًا ) قبـ  الشـروش ( ، ان هـذا كلـة يونـح الدضـا  الـذ  

 يلا ية حول واد  كورده ره خه  الصي .
 (5جدول رقم )

في محطات قـرب مـنطقة الدراسة ونسبها معدالت كمية التبخر المحسوبة 
 للفترة

 (1941 - 2000)
(

*
)

 
 

 الشهور
 محطة بغداد محطة الخالص نمحطة خانقي

 % التبخر)ملم( % التبخر)ملم( % التبخر)ملم(
 1.9 61.41 1.9 57.17 2 54.1 كانون الثاني

 3 96.1 2.5 78.43 2.5 72.59 شباط

 4.4 145.33 3.7 114.05 3.3 97.73 اذار

 7 227.6 6.5 197.64 6.4 187.14 نيسان

 10.7 351.51 11 334.79 11 321.23 مايس

 14 456.15 14.5 442.44 14.6 429.42 حزيران

 15.5 504.66 16 489.97 16.2 474.32 تموز

 15.2 494.99 15.4 470.67 15.4 452.29 آب

 13 423.85 12.9 394.48 13 381.25 أيلول

 8.8 288.74 8.9 270.69 9 265.42 تشرين االول

 4.4 144.3 4.5 137.15 4.5 132.86 تشرين الثاني

 2.1 69.2 2.2 66.52 2.1 63.51 ن االولكانو

 100 3263.84 100 3054 100 2931.862 المجموع

 
 ( وملادلة ايضا و .4( و )1المصدر: من عم  الباحث با عتماد علم دداو  )

 
 
 
 

                                                           

 (.2000 - 1991محطة الخالص ) (*)
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 االشكال األرضية في منطقة الدراسة: 3-2
نـــيح أقســـام بلـــد أن تـــم التلـــر  علـــم الب ـــار الديولـــودف للم طقـــة ، كـــان  بـــد مـــن تو 

الســطح المودــودي  ــف الم طقــة ، ومــن خــه  تحليــ  الخــرا ط الطبوغرا يــة التــف تغطــف 
 حول كورده ره يمكن تقسيم أهم  هذه ا شكا  الم ما يلف :

 
 أشكال أرضية ناتجة عن التعرية المائية: 1-3-2

 ومن أهم هذه ا شكا  المودودي  ف حول كورده ره هف:
 

 :الحافات الصخرية  1-1-3-2
تمثــ  الحا ــا  الصــخرية اكتــا  ا وديــة الصــخرية ، ويــرتبط ودــود هــذه الحا ــا   ــف 
م طقة الدراسة بمدار  ا ودية وخصوصـًا ا وديـة الر يسـية والتـف تمثـ  اوديـة المرتبـة 
الرابلــة  مــن مدــار  ا وديــة ، تتميــد هــذه ا شــكا  با هــا ذا  حــوا  شــديدي ا  حــدار 

علم الدا ـب الد ـوبف الشـرقف لـواد  د ـد غـرب كـا ف كالحا ا  المودودي (.3)صوري 
م كـــذل  حا ـــا  الدا ـــب  (50)كـــم ، والتـــف يصـــ  ارتضاعهـــا الـــم  (7.5)ماســـف  حـــو 

م  (15)كم والتف يص  ارتضاعهـا (2)الد وبف الشرقف لواد  كو  شما  مسيليدي  حو 
 ــف  ، وتمتــاد الحا ــا  الصــخرية بكــون اغلبهــا مت ــاظري  ــف واد  د ــد وغيــر مت ــاظري

واد  كـو  ، وذلـ  يلـود الـم  وعيـة صــخور الم طقـة وا  حـدار والميـاه الداريـة خــه  
ق ــاي الــواد  وتتلــرل هــذه الحا ــا  الــم ظــاهري التســاقط الصــخر   ــف بلــل دهــا  

الــم التلريــة  تتســاقط الكتــ   (Free face)واد  د ــد حيــث يتلــرل الســطح الحــر 
الضواصــ  بتــفثير الداذبيــة ا رنــية ع ــد الصــخرية وتحديــدًا تلــ  التــف تتــفثر بالشــقوش و 

أســض  الحا ــا   يــؤد  تدملهــا الــم تكــوين الرواســب الســضحية والتــف مــا دالــ  تتطــور 
 (.4)شي ًا  شي ًا مؤثري علم الددر المتبقف من السطح الحر صوري رقم

 
 

 :Bad landsاالراضي المضرسة  2-1-3-2
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التلريــة تحدثــة ا مطــار  ــف  تسـمم اينــا ا رانــف الردي ــة وهــف ظــاهري تمثــ   ــوا مــن
الم ــاطش شــبة الدا ــة كم طقــة الدراســة ، إذ يــؤد  ســقوط ا مطــار الغديــري احيا ــًا الــم 
ن هــــذه ا شــــكا   تكــــوين الســــيو  التــــف تقــــوم ب حــــ  الصــــخور نــــليضة المقاومــــة لتكــــوط
وت تشــر هــذه الظــاهري  ــف م طقــة وســط الحــول قــرب م ــابأ واد  قــادردوامير  تيدــة 

ال باتف وحصو  دخا  مطر شـديدي مـأ ودـود الصـخور الطي يـة صـوري لضقدان الغطار 
 (.5رقم)
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 : (Cavitiesالتجاويف) 3-1-3-2

 (3صورة رقم )

 الحافات الصخرية

 (4صورة رقم )

 رواسب سفحية
 السطح الحر -1

 جزء يتعرض للتساقط الصخري -2

 ركام الصخريالمنحدر  -3

 (5صورة رقم )

 األراضي المضرسة

3 

2 

1 
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التدــاوي  ابــرد ا شــكا  ا رنــية ال اتدــة عـن التلريــة التــف تقــوم بهــا امــواج ميــاه  تلـد  
مـواج بتحطـيم الكتـ  الصـخرية مـن الدـرو  ا ودية الم د لة  حو مصباتها إذ تقوم ا 

مـــن خـــه  النـــغط المـــا ف الـــذ  ينـــرب وادهـــة الدـــرو    ي نـــغط  التـــف تنـــربها
الهـــوار المودـــود داخـــ  الشـــقوش والضواصـــ  وبتكـــرار اللمليـــة تتوســـأ الشـــقوش والضواصـــ  

، وخاصـــــة  ـــــف الطبقـــــا  الصـــــخرية النـــــليضة الــــــمقاومة مثـــــ   (1)وتـــــتحطم الصـــــخور
 (.6والرملية وكما هو الحا   ف واد  د د. صوري رقم )الصخور الطي ية 

 االشكال االرضية االرسابية )البنائية(: 2-3-2
يمثـــ  الترســـيب  تيدـــة طبيليـــة للمليـــة التلريـــة او التدويـــة ، وبمـــا ان الدراســـة الحاليـــة 
تت ـــاو  مونـــوا حـــول واد   هـــر   ـــإن ذلـــ  يل ـــف التودـــة  حـــو ا شـــكا  ا رنـــية 

 الما ف لألودية .ال اتدة عن الضل  
ويحــدث الترســيب مــن ا وديــة ع ــدما تتلــرل قــوي  قــ  ا وديــة الما يــة للرســوبيا  الــم 
ال قصـــان  تيدـــة لتـــفثير عوامـــ  ملي ـــة ، وهـــذه اللوامـــ  تـــؤد  الـــم تـــراكم رواســـب  ـــف 
ادـــدار مختلضـــة مـــن المدـــرى المـــا ف ، إذ ي تـــاب قـــوي ال قـــ   قصـــان علـــم  تـــرا  كثيـــري 

يـــة الحمولـــة التـــف تـــتمكن ا وديـــة مـــن  قلهـــا تت اســـب طرديـــًا مـــأ متكـــرري ، وبمـــا ان كم
ســرعة مياههــا وحدــم هــذه الميــاه ،  ف ــة مــن المتوقــأ ان تترســب الحمولــة كلهــا او دــدر 

 .(2)م ها اذا تلرل أ  من هذين اللاملين )سرعة ا  سياب وكمية المياه( لل قصان
 الم عدي اقسام هف: سابية  ف الم طقةر ويمكن تقسيم ا شكا  ا رنية ا   
 
 
 

 سهول االودية :  1-2-3-2
تلد هذه السهو  شـكًه آخـر مـن ا شـكا  ا رنـية ا رسـابية  ـف م طقـة الدراسـة ، إذ 
تبل  أقصم أتساا لها ع د وسط الحول متمثلـة  ـف سـهو  اوديـة د ـد و ويـدر وكـو  
                                                           

(1) Twidale, C.R.,"Analysis of land forms", John Wiley , Sydney ,1976,P.371. 

 

 .337( حسن ، محمد يوسف واخرون ، مصدر سابق ، ص2)
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يكة مــن وا صــيور ،  كمــا تتميــد ســهو  ا وديــة باتســاعها وتغطــف ســطحها طبقــة ســم
التربة الرملية والطي ية او قد تظهر مختلطة بالتكوي ا  الحصوية . إذ يظهـر ذلـ   ـف 
مصــــبا  ا وديــــة أمــــا ا دــــدار اللليــــا مــــن هــــذه ا وديــــة وخاصــــة اوديــــة د ــــد وكــــو  
 التكوي ا  الحصوية  ف بطون ا ودية مصدرها المرتضلا  الشـرقية ، و تيدـة للتدويـة 

   الحصوية لهودية.و ق  المياه تكو   الترسبا
 

 رواسب القيعان :  2-2-3-2
تمث  هذه الوحـدي الديومور ولوديـة ملظـم الرواسـب المودـودي  ـف قيلـان ا وديـة والتـف 
تكــون موســمية الدريــان ، ا  أن طبيلــة رواســبها تختلــ  وتتبــاين  ــف ســمكها وحدمهــا 

 بتباين ا ودية ومواقلها .
تكـــون قابليـــة ا وديـــة علـــم حمـــ  الرواســـب  وهـــذه الرواســـب تتكـــون  ـــف ا وديـــة ع ـــدما

نليضة ومن ثم تقوم بترسيب حمولتها ، وهـذه الرواسـب تتمثـ  بالرمـ  والغـرين والطـين 
 يما يخ  الرواسب ال اعمة ، والتف من الممكن مشاهدتها ع د  هايـة ا وديـة وكـذل  

ة حملهـا قب  المصب وهـذه الرواسـب ال اعمـة والمتوسـطة الحدـم تسـتطيأ الميـاه الداريـ
، والتـــف يردـــأ  (2)الـــم مســـا ا  متوســـطة وبليـــدي  ـــف بلـــل ا حيـــان . صـــوري رقـــم 

ملظمها الم اللصر الحديث وتتكون من رواسب حصوية  ص  مصـقولة و سـبة مـن 
الرمـا  وقليــ  مــن المـواد الصلصــالية ، امــا  يمـا يخــ  الرواســب الخشـ ة والتــف تتمثــ  

كــو  و ويــدر وا صــيور حيــث تتدمــأ  بالكتــ  الصــخرية والدهميــد خصوصــًا  ــف واد 
الرواسب الخش ة قرب اماكن تلريتها او ا ها   تبلد كثيـرًا ع هـا ،  ـذل  بسـب نـل  
قابلية المياه علم حم  الكت  الصخرية الكبيري الم مسا ا  بليدي عن موقـأ تلريتهـا ، 

مياهـة  ا  اذا كا   المياه كثيـري وسـريلة وهـذه الحالـة مودـودي  ـف واد  د ـد حيـث ان
الم بــأ والتــف تقــوم بحملهــا  ةتقــوم ب قــ  رواســب الحصــم الخشــ ة التــف تلــود الــم م طقــ

 كم من الم بأ . (30)لمسا ة تص  
 

 وحدات ارضية من عمل االنسان :  3-3-2
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يلدٌّ ا  سان عامًه مهمًا من اللوامـ  المسـاعدي علـم تغيـر المظـاهر الديومور ولوديـة 
غيــر باســلوب الهــدم او اســلوب الب ــار الــذ  تتلــرل لــة المختلضــة ، ســوار كــان هــذا الت

المظــاهر الديومور ولوديــة ، وذلــ  تبلــًا  هميــة الم طقــة وطبيلــة اســتغهلها مــن قبــ  
ايدابيــــــًا بال ســــــبة للظــــــواهر  ا  ســــــان ، والــــــذ  يكــــــون  ــــــف بلــــــل ا حيــــــان عــــــامهً 

اهر ، ومــن ســلبيًا علــم هــذه الظــو  الديومور ولوديــة و ــف بلــل ا حيــان اينــًا عــامًه 
 خه  ذل  يمكن ان  قسم دور ا  سان علم دا بين هما :

 
 مظاهر الهدم : -أ

يبرد تفثير ا  سان  ف م طقة الدراسة كلام  هدم من خه  ا سـتلما  غيـر الم ـتظم 
 يتمث  با  شطة التالية:  لسطح ا رل والذ

 عـــــن الرعـــــف نـــــًه  )نظةةةةةام التبةةةةةوير(اســـــلوب الدراعـــــة الديميـــــة و ظـــــام الحراثـــــة  -1
ـــرا  شـــاط عمليـــة التلريـــة الريحيـــة كمـــا يســـاهم  ـــف تخريـــب الطبقـــة الدـــا ر ، وذلـــ  يت  س 

 السطحية من التربة.
ان خلــو بلــل م ــاطش الدراســة مــن الغطــار ال بــاتف الطبيلــف او ا  تــاج الدراعــف  -2

وقلة كثا تة ، وعدم محاولة الدراعة  ف  ا رانف هذه ، ادى الم نـل  التربـة ومـن 
 ة ا درا ها وحتها.ثم سرع

 مظاهر البناء : -ب
 ان تفثير ا  سان  ف م طقة الدراسة كلام  ب ار يتمث  بما يفتف:

دراعـــة ا رانـــف  ـــف قيلـــان ا وديـــة ممـــا ادى الـــم تثبيـــ  ا رل وكـــذل  دراعـــة  -1
بلـــل بطـــون ا وديـــة ومـــن ثـــم التقليـــ  مـــن خطـــر ا دـــرا  الرواســـب والتربـــة  ـــف تلـــ  

 الم اطش .
بلــل الليــون وا بــار وخصوصــًا للدراعــة التــف تتحمــ   ســبة عاليــة مــن  اســتغه  -2

 الكبريتا  والتف تكثر  ف مياه الليون  ف تل  الم اطش ، والقيام بحضر آبار دديدي .
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 :Soilالتربة   4-2
تلــــر  التربــــة بف هــــا طبقــــة مــــن المضتتــــا  الرقيقــــة التــــف تغطــــف ســــطح اليــــابق كلــــة أو 

، والتــف تكــون  اتدــة  (1)ن بنــأ ســ تيمترا  الـم أمتــار عــدي ملظمـة وبســم  يتــراوط بــي
عــن تضتيــ  الصــخور بســب التحــو   القديمــة أو الحديثــة التــف طــرأ  علــم الصــخور 

حقــا ش ،إذ تلــد التربــة مؤشــرًا يلكــق (2) تيدــة لتــفثير عوامــ  ملي ــة متــو ري  ــف الطبيلــة
ار ال بــاتف وعامــ  مظــاهر الســطح وع اصــر الم ــام والميــاه الســطحية والدو يــة والغطــ

 .(3)الدمن و شاط ا  سان
ويمث  التلر  علم التوديأ المكـا ف للتربـة با واعهـا المختلضـة  ـف م طقـة ملي ـة دـوهر 
دراســـــــا  التربـــــــة والديومور ولوديـــــــا ،مـــــــن خـــــــه  دراســـــــة عهقـــــــة التربـــــــة بالمونـــــــأ 

دية  ـف الطوبوغرا ف لما للتربة من أهمية كمورد طبيلف ،  نًه عن أهميتهـا ا قتصـا
 .(4)تطوير الدراعة    م طقة

                                                           

 ( شريف ، ببراهيم ، التربة ، تكوينها وتوزيع أنواعها وصيانتها ، مؤسسة الثقافة الجامعية للطباعة1)
 .1، ص 1960لنشر ، اإلسكندرية ، وا     

 صفاتها ، دار الحرية -تعريفها  -( الخشاب ، وفيق حسين ومهدي الصحاف ، الموارد الطبيعية،ماهيتها 2)
 .183، ص 1976للطباعة ، بغداد ،     

 .43( العاني ، خطاب صكار ، جغرافية العراق الزراعية ، مصدر سابق ،ص3)
 ، جمعية عمال المطابع  1تشعار عن بعد وتطبيقاته )الصورة الجوية(،ج( فرحان ، يحيى عيسى ، االس4)

 .195، ص 1987التعاونية، عمان ،    
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 (6)خريطة رقم 

 مواقع عينات التربة في حوض كورده ره

100000/1المصدر : مرن عمرل الباحرث اعتمراداً علرى  ريطرة  رانقين  الطبوغرافيرة مقيراس  والدراسرة  

.  ةالميداني  
 

 المصطلحات
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-30)لقد حدد  صضا  ترب حول واد  كورده ره من حضر المقاطأ للتربـة لللمقـين 

، وتـم تحليـ  التـرب  يديا يـًا  (4)خريطة رقم  ف ثهثة موانـأ  سم(31-60)و  سم(0
 بتحديد  سب مضصو تها من الرم  والغرين والطين.

و هط الصــوديوم والكالســيوم والمغ يســيوم والبوتاســيوم كمــا تــم  حــ  مكو اتهــا مــن أمــ
الملوحـــة الكليـــة وا ق الهيـــدرودي ف لتحديـــد صـــضاتها الكيماويـــة والتـــف تمثـــ  الل اصـــر 

المــــؤثري  ــــف أ تاديــــة التربـــة مــــن دهــــة ، ومــــن دهـــة أخــــرى لتحديــــد عهقتهــــا الر يســـية 
لضيدياويـــة ( الخصـــا   ا1بصـــخر ا ســـاق وم ـــام الم طقـــة ، ويونـــح الدـــدو  رقـــم )

 والكيمياوية للتربة .
 

 الخصائص الفيزياوية:  1-4-2
أعتمد   سدة التربـة لتحديـد خواصـها الضيدياويـة مـن خـه  تحديـد  سـب مضصـو تها   

 من الرم  والغرين والطين ، حيث ودد ا تف:
لللمقـين و رمليـة   -مديديـة  )) النمةوذج )أ( ((أن  سدة التربة  ف قيلان ا ودية  -1

  والثا ف ، و ب سب متقاربة ، والذ  يمكن تضسـيره بلمليـا  الغسـ  والدـر  الـذ  ا و 
تقوم بة المياه السطحية الدارية بلد سقوط ا مطار واث ا ها لمخلضـا  التدويـة المحليـة 

 ، وعدم  سح المدا  لتكوين حبيبا  الطين.
ولللمقـين  رمليـة -غري ية  )) النموذج )ب( ((ان  سدة التربة  ف غرب الحول  -2

وكا   ب سب متضارقة وتميـد  بديـادي  سـبة الطـين والغـرين عـن ال مـوذج  ا و  والثا ف
ْت أن هذا ال موذج يت  )أ( لللمقين ا و  والثا ف ، غرب الحول عمومـًا ،  ةمثاً  لترب ل دَّ

وبالتـــالف  ـــفن التربـــة الســـطحية تصـــبح قـــادري علـــم ا حتضـــاظ بكميـــة ملي ـــة مـــن ميــــاه 
 لتساقط مما يساعد علم استغهلها  ف الدراعة الشتوية مث  الحبوب.ا مطار بلد ا

مديديــة رمليــة ولللمقــين  )) النمةةوذج )جةةة( ((أن  ســدة التربــة  ــف وســط الحــول  -3
ا و  والثـــا ف  ، وخـــه  هـــذين اللمقـــين كا ـــ   ســـب مضصـــو تها مـــن الطـــين والغـــرين 
 والرمــــــــــــــــــــــــ  متقاربــــــــــــــــــــــــة وتميــــــــــــــــــــــــد  بكــــــــــــــــــــــــون  ســــــــــــــــــــــــدتها  ــــــــــــــــــــــــف ال مــــــــــــــــــــــــوذج 

إذ كا ــ   ســبة الطــين  ــف اللمقــين ا و  والثــا ف  أكثــر مــن  ســبتة  ــف   ،و )ب()أ( 
 ــف ال مــوذج )ب( والحــا  ي طبــش علــم  ســب الغــرين  تةال مــوذج )أ(  ، وأقــ  مــن  ســب
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والرم  والتف كا   اكثر من ال سب )أ( واق  من ال سب  ف )ب( ، وبالتـالف  ـإن هـذه 
ضا  التدوية ع د سـقوط ا مطـار  ـف بلـل التربة تتفثر بلمليا  الغس  والدر  لمخل

حــدث  ــف ا وديــة ، كمــا أن احتضاظهــا بكميــا  قليلــة يم اطقهــا ولكــن بشــك  أقــ  ممــا 
لتكــون صــالحة للدراعــة الشــتوية كمــا  ــف  ةدــدًا مــن ميــاه ا مطــار لــم يســاعد هــذه التربــ

 تربة ال موذج )ب( .
بلـل الصـخور الكلسـية إن الب ار الصخر  من الصخور الرملية والصخور الدبسية و 

و شـاط التدويـة الضيدياويـة أدى الـم تضكيـ  ددي ـا  هـذه الصـخور ،  تونـح  سـيطري 
 الددي ا  الرملية ، كما كا   ه ا  قلة المكو ا  الطي ية  ف الترب .

 
 الخصائص الكيمياوية : 2-4-2

 االيونات : - 1
 نيسةةيوم ،الكالسةةيوم() الصةةوديوم ، البوتاسةةيوم ، المغتودــد ملظــم الل اصــر ا يو يــة 

علـــم شـــك  مركبـــا  غيـــر عنـــوية . أن أيو ـــا  الكالســـيوم ممســـوكة بشـــك  مركبـــا  
غرويــة  ــف التربــة ممــا تدللهــا ســهلة ا ســتبدا  مــن قبــ  دــذور ال باتــا  بشــك  يضــوش 
كثيرًا بلل المغذيا  الر يسة ، ا  أن  قدان هذا الل صر  ف الم اطش الرطبة بلمليـة 

ـــذوبان يســـتدعف تلوي نـــة بفنـــا ة الديـــر ، آلن  قـــدان الكالســـيوم ســـير أ حامنـــية ال
 .(1)التربة 

أما بال سبة لل صر البوتاسيوم  هو أق  تيسرًا بال سبة لل با  ، وتص  كمية البوتاسـيوم 
من الكمية الكلية لهذا الل صر ، وي طبـش ذلـ   (% (1القاب  للتيسر  ية إلم أق  من 
 .(2) ضسة علم ع صر المغ يسيوم

( ل مــاذج التربــة المختــاري ان  ســبة الكالســيوم تتــراوط بــين 6مــن الدــدو  رقــم ) ويتنــح
( ـــف اللمـــش الثـــا ف وهمـــا 0.01-0.03%) ـــف اللمـــش ا و  وبـــين (%0.021-0.02)

                                                           

 ( بكمان ، هاري ونبيل برادي ، طبيعة االرض وخواصها، ترجمة أمين عبد البر وأحمد جمال عبد   1)
 .208، ص 1980السميع ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ،     

 .519س المصدر السابق ، ص ( نف2)
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، كمــا إن  ســبة ع صــر  (1) (0.1-5%) اقــ  مــن ال ســبة ا عتياديــة والتــف تكــون بــين
 مـــــــــــــــــــــش  ـــــــــــــــــــــف الل (0.002-0.004%)المغ يســـــــــــــــــــــيوم والتـــــــــــــــــــــف تبلـــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــين 

 ف اللمش الثـا ف كا ـ  اقـ  مـن ال سـبة ا عتياديـة التـف  (0.005-0.008%)و ا و 
 ، إن  سبة المغ يسيوم كا    ف ال موذج )ب( أق  من(2)(0.2-2.5%) تكون بين

  سبتة  ف ال موذج )دـ( ،  ف حين كان لل موذج )أ( ال سبة ا كثر  ف اللمقين. 
، كمـا تتـراوط  سـب  (3)لـم تهـديم وتخريـب التربـةإن ارتضاا  سـبة المغ يسـيوم قـد يـؤد  ا

-0.0029%) ــف اللمــش ا و  وبــين  (0.0014-0.0018%)تركــد البوتاســيوم بــين 

-0.04%) ــف اللمــش الثــا ف ،  ــف حــين أن ال ســبة ا عتياديــة تتــراوط بــين  (0.0017

    (4)وبذل   هف أق  من ا عتيادية بكثير (0.02
قد تدللة غير متيسر لل با  وخاصة  ف التـرب التـف  إن ال سبة المتو ري لهذا الل صر

تتصـــ  بارتضـــاا  ســـبة مضصـــو تها الرمليـــة وشـــيوا عمليـــا  الغســـ  وعـــدم قـــدرتها علـــم 
-0.013%)ا حتضـــاظ بهـــا ومـــن ثـــم الـــم ديـــادي ع صـــر الصـــوديوم الـــذ  يتـــراوط بـــين 

  ف اللمش الثا ف. (0.009-0.027%) ف اللمش ا و  وبين  (0.0045
ا ع صــر الصــوديوم يــؤد  الــم تهــديم وتخريــب ب ــار التربــة ويدللهــا غيــر أن ارتضــا  

صالحة لإل تاج الدراعف ، لـذل   ـفن تربـة ال مـوذج )أ( غيـر صـالحة لإل تـاج الدراعـف 
 علم خه  تربة ال موذج )ب( التف أصبح  مه مة للحبوب.

 
 
 

 (6جدول رقم )
 بعض الخصائص الفيزياوية والكيمياوية لحوض كورده ره

 لعينةا
 الخصائص

 الوادي
 )أ(

 غرب الحوض
 )ب(

 وسط الحوض
 )جة(

                                                           

 .24سابق ،ص المصدر ال( نفس 1)
 24( بكمان ، هاري ونبيل برادي ، مصدر سابق ، ص2)
 . .24نفس المصدر السابق . ص( 3)
 . 42( نفس المصدر السابق ، ص 4)
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و  
 ا 
مش
الل

3
0
-0

 
 سم

          Clay % 6 21 13 

Silt % 22 33 28 

  ْSand % 72 46 59 

Texture SL SL SL 

%Na 0.013 0.0045 0.0087 

K% 0.0014 0.0018 0.0016 

Mg% 0.004 0.0026 0.0033 

Ca% 0.021 0.02 0.02 

 E.C.E 4 1.9 2.9الملوحة 

PH 7.63 7.58 7.6 

 0.427 0.505 0.249 المادي اللنوية%

ف 
لثا 
ش ا

للم
ا

6
0
-3

1
 

 سم
      

Clay % 4 20 12 

Silt % 19 31 25 

  ْSand % 77 49 63 

Texture SL SL SL 

%Na 0.027 0.009 0.018 

K% 0.0017 0.0029 0.0023 

Mg% 0.008 0.005 0.0068 

Ca% 0.019 0.037 0.028 

 E.C.E 5 6 7الملوحة 

PH 7.56 7.5 7.53 

 0.205 0.255 0.155 المادي اللنوية% 

 األس الهيدروجيني : - 2
يشــير ا ق الهيــدرودي ف الــم تركيــد آيو ــا  الهيــدرودين  ــف التــرب والــذ  يلبــر ع ــة 

الـذ  يونـح  ـف  (  ( PH( ، إن قـيم 6وكمـا يتنـح مـن الدـدو  رقـم ) (PH)بقيمـة 
، وهذا يل ـف أن التـرب  (7.5-7.6)الموانأ الثهثة لللمقين ا و  والثا ف يتراوط بين 

مةةن عمةةل الباحةةث باالعتمةةاد علةةى نتةةائج تحليةةل العينةةات فةةي مختبةةرات قسةةم التربةةة  :لمصةةدرا  
 والمياه ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد.
 



 

 103 

تمي  الم القلوية بشك  عام بسبب قلة المواد اللنـوية ال ـاتج عـن قلـة الغطـار ال بـاتف 
 ) أو قلة االحماض( .وقلة التساقط وا لدام  شاط التحلي  الكيمياو  

 
 ية:المادة العضو   3-4-2

تــؤثر المــادي اللنــوية تــفثيرًا كبيــرًا  ــف الخــوا  الضيدياويــة والكيمياويــة لهرانــف بــرغم 
المقـــادير البســـيطة المودـــودي م هـــا وهـــف مســـؤلة عـــادي علـــم ا قـــ  عـــن  صـــ  ســـلة 
ا رانف  ـف التبـاد  الكـاتيو ف  نـًه عـن كو هـا تمـد كا  ـا  ا رل الدقيقـة بالطاقـة 

(  هحـــظ ان كميـــة المـــادي 6مهحظـــة الدـــدو  رقـــم ) ومـــواد ب ـــار ادســـامها ومـــن خـــه 
وهـف  سـبة واط ـة عمومـًا  (0.15-0.50%)اللنوية المودودي قليلة وا ها تتـراوط بـين 

حة لاذا ما قور   مأ المادي اللنوية التف يتوقأ ان تكون مودودي  ف ا رانف الصـا
عمومــًا تلـــا ف  ، وهــذا يل ـــف ان الم طقــة (1)(0.4-10.%)للدراعــة والتــف تتـــراوط بــين 

ا خضانـًا  ـف تـو ر المـادي اللنـوية  ـف تربتهـا وهـذا يلـود الـم الظـرو  الم اخيـة شــبة 
الدا ة والدا ة السا دي  ف الم طقة والتف ساعد  علم قلة الغطـار ال بـاتف وقلـة الميـاه 

 وبالتالف قلة المواد اللنوية .
 الملوحة الكلية للتربة :  4-4-2

التربـة  ـف حـول كـورده ره ان الملوحـة الكليـة لللمقـين  اتنح من خه  تحلي   مـاذج
مليمــــود/ ســــم ( وهــــذه القــــيم تشــــير الــــم ا خضــــال  1.9-7ا و  والثــــا ف كا ــــ  بــــين )

لــدى الــم عمليــا  الغســ  التــف تتــفثر بهــا واد  كــورده ره وذلــ  يت  حــول الملوحــة  ــف
 ا  اش اللليا للتربة بشك  أكبر .

لوحتهـا و ـش  ظـام قسـم الدراعـة ا مريكيـة  هـو ومن خه  تص ي  التربـة ، حسـب م  
 : (1)يص   التربة الم 

 ( غير ملحية .0-4) -أ 
                                                           

 .24( بكمان ، هاري ، صفات التربة وخصائصها ، مصدر سابق ، ص 1)
 
 ورفولوجية للوديان الجافة غرب الفرات ، وادي الغدف ، رسالة ( شيت ، قاسم يوسف ، دراسة جيوم1)

 .76،ص 1989ماجستير مقدمة الى كلية التربية ، جامعة بغداد ، غير منشورة ،     
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 ( خفيفة الملوحة .5-8) -ب
 ( متوسطة الملوحة.9-15)-جة
 فأكثر( قوية الملوحة. 15) -د 
 )مليموز / سم (إن هذه ا ص ا  كلها مقاسة ب  

التربــة مـــن خـــه  ملوحتهـــا ومــن خـــه  هـــذا التصـــ ي  يمكــن القـــو  ان مدمـــ   مـــاذج 
، وبصـوري عامـة  ـفن اللمـش ا و   ) غيةر ملحيةة الةى خفيفةة الملوحةة (تص   بين 

 كان غير ملحف ،  ف حين كان اللمش الثا ف خضي  الملوحة.
 باتا  ، وقلـة ا مـهط تمثـ  عـامًه لإن تركد ا مهط  ف التربة يؤد  الم ا نرار با

ة أن تكـــون اللوامـــ  ا خـــرى  تمثـــ  عا قـــًا امامهـــا ، مســـاعدًا لللمليـــة الدراعيـــة شـــريط
وبــــالرغم مــــن الدراســــا  المحــــدودي لبي ــــة الم طقــــة مــــن ارانــــف وميــــاه وتربــــة ، يمكــــن 

 تف:فوكما يحسب القابلية ا  تادية تص ي  ارانيها بشك  اولف 
ارانف تصلح للدراعة بصوري ديدي متمثلة بغرب م طقة الدراسة وم اطش ا قسام  -1

 -رمليــة الــم رمليــة  -م مــن ا وديــة تكــون قليلــة ا مــهط وذا   ســدة مديديــة الســضل
 طي ية تستغ   ف الدراعة وخصوصًا دراعة الحبوب والخنر.

ارانـــف تمتلـــ  ملوقـــا  محـــدودي صـــالحة للدراعـــة  ـــف ا قســـام الوســـطم لهوديـــة  -2
  ملوحتهـــا واط ـــة ، لكـــن تتـــفثر  ـــف بلـــل الدهـــا  بلمليـــا  غســـ  وتـــؤد  الـــم تضتيـــ

 الطبقا  الصخرية القريبة من سطح ا رل .
 ارانف تصلح مراعف بسبب دضا  الم ام وقلة الغطار ال باتف. - 3
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 :Ground Waterالمياه الجوفية   5-2   
تلــر  الميــاه الدو يــة با هــا الميــاه الكا  ــة تحــ  ســطح ا رل  ــف الضراغــا  والشــقوش 

المختلضــة الواقلــة الــم مســتويا  المودــودي بــين حبيبــا  الصــخور والطبقــا  الصــخرية 
متباي ــة مــن ســطح ا رل ســـوار اكا ــ  هــذه الميــاه راكـــدي ام داريــة وقــد تظهــر علـــم 

 .(1)السطح بشك  طبيلف او اصط اعف
ان اســتلما   الميــاه الدو يــة  ــف مدــا   الــر  والصــ اعة وا غــرال المد يــة تشــهد 

بب ت اسش دردة حرارتـة ، لـذل  توسلًا مستمرًا ، وقد داد الطلب علم المار الدو ف بس
 قد ظهر عدد وانح  ف بلل م اطش اللـالم  ـف هـذا ال ـوا مـن المـوارد الما يـة ممـا 
دعم الم نروري اللم  للتوص  الـم التقـديرا  الصـحيحة والتطـوير الم اسـب واحكـام 
وســـا   الســـيطري علـــم مـــا يتـــو ر م ـــة مـــن مؤو ـــة وذلـــ  بغيـــة تـــفمين اســـتمرار توادـــده 

قليلــة وشــبة الدا ــة ، و خصوصــًا  ــف الم ــاطش الدا ــة (2)طيــًا ما يــًا مهمــًا بوصـضة احتيا
 ا مطار.

ان القـــوى التكتو يـــة اد  الــــم تكـــوين ا طــــوارا  وتصـــدعا   ـــف الم طقــــة  ـــتج ع هــــا 
حدوث تكسرا  وتشققا   ف الصخور ، إذ أد  هذه التكسرا  الم ديادي ال ضاذيـة  ـف 

لميـــاه الدو يـــة ،وتـــدداد ســـرعة الدريـــان   ـــف الصــخور ، وبالتـــالف ديـــادي ســـرعة حركـــة ا
 الم طقة القريبة من بحيري حمرين و هر ديالم لكو ها  ف اتصا  هيدروليكف ملهما.

ويظهــــر التــــفثير الديومور ولــــودف للميــــاه الدو يــــة  ــــف مســــاهمتها الضاعلــــة  ــــف تكــــوين 
ر القشري ا رنـية ، ويظهـر أثـ و ف دو  ظاهرا  ديومور ولودية مت وعة  وش سطح

 ل  المار الدو ف بصوري خاصة  ـف الم ـاطش التـف تتـفل  مـن الصـخور الديريـة كمـا 
 ـــف م طقـــة الدراســـة ، إذ عملـــ  هـــذه الميـــاه علـــم تكـــوين عـــدي ظـــاهرا  مت وعـــة م هـــا 
الحضـــر النـــحلة  ، والمغـــارا  والم خضنـــا  ،  نـــًه عـــن عملهـــا  ـــف خلـــش ظـــاهرا  

                                                           

 ( العزاوي ، رعد رحيم ، التحليل المكاني النماط التغير الزراعي واثاره البيئية في محافظة ديالى، 1)
 .45،ص 2000الى جامعة بغداد ، كلية التربية ، غير منشورة ،أطروحة دكتوراه مقدمة      

 اصنافها، مصدر سابق  -تعريفها  -وفيق ومهدي الصحاف ، الموارد الطبيعية ، ماهيتها ، ( الخشاب 2)
 .188،ص     
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أشـــكالها المختلضـــة ومدـــار  الميـــاه داخـــ  القشـــري الصـــخرية وم هـــا الكهـــو  بمظاهرهـــا و 
 .(1)الدو ية

ومن ملر ة اتداه التنـاريق اللـام لم طقـة الدراسـة  دـد ان حركـة الميـاه الدو يـة تتبـأ 
ــــة بالمرتضلــــا  الشــــمالية  ــــة المتمثل هــــذا ا تدــــاه إذ يكــــون مــــن دهــــة التنــــاريق اللالي

 .والشرقية باتداه بحيري حمرين و هر ديالم  ف الغرب والد وب الغربف
 

 :Springs and Wellsالعيون واالبار  1-5-2
تلــر  الليــون با هــا أ  تصــري  للمــار الدــو ف يكــون كا يــًا  حــداث دريــان ســطحف 

. وتودــد الليــون  ــف م طقــة الدراســة  ــف الشــما  والشــما  الشــرقف مــن حــول (2)للمــار
 كورده ره وتتركـد ملظـم الليـون  ـف حـول د ـد علـم دـا بف الـواد  بمسـا ا  متباي ـة

( كــم ومــن هــذه الليــون ، عــين الهــه  وعــين الحــه  وكــا ف ماســف وعــين ام 6تصــ  )
ولوديــة يالســم  وغيرهــا. ومصــدر هــذه الليــون مــن الميــاه ال ا ــذي خــه  التكوي ــا  الد

مــن دهـــة  هـــر ديـــالم مــن  احيـــة ومـــن دهـــة المرتضلــا  الشـــرقية والشـــمالية مـــن  احيـــة 
 لمدروعا .اخرى ، ومياه هذه الليون مستغلة  ف سقف ا

أما ا بار  ت تشر  ف غالبية م طقـة الدراسـة حيثمـا كا ـ  الحادـة الـم الميـاه ، ويصـ  
( م د ـوب 10( م  ـف حـين يكـون عمقهـا )100عمش ا بـار المحضـوري شـرش الحـول )

 غـــــــرب الحـــــــول ، وتلـــــــود ملكيـــــــة غالبيــــــــة ا بـــــــار الـــــــم ا شـــــــخا  الـــــــذين قــــــــامو
 بحضرها .

الم طقة تصلح لبلل ا غرال مثـ  اروار الحيوا ـا  ان المياه الدو ية المودودي  ف 
 ودراعة بلل المحاصي  المقاومة للملوحة اللالية والمتوسطة وا غرال ا خرى.

 :Natural Vegetationالنبات الطبيعي    6-2

                                                           

 .472( ابو العينين ، حسن سيد احمد ، مصدر سابق ، ص 1)
 رضية الجيومورفولوجيا ، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ( كربل ، عبد االله رزوقي ، علم االشكال اال 2)

 .317، ص 1986،     
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يشم  ال با  الطبيلف ك  ال باتا  التف ت مو علم سطح ا رل بصوري طبيليـة دون 
وهـــــا ، ويتـــــفثر ت ـــــوا هـــــذه ال باتـــــا  بكـــــ  مـــــن الم ـــــام تـــــدخ  ا  ســـــان  ـــــف عمليـــــة  م

 والتناريق والتربة.
ان توديأ م اطش ال با  الطبيلف يتضش بصوري كبيري مأ الم اطش الم اخية وطبقـًا لـذل  

 : ـ (1)قسم اللراش الم س  م اطش  باتية هف 
 م طقة الدبا . - 1
 م طقة الوديان الدبلية. - 2
 م طقة السهوب. - 3
 ة السهوب الصحراوية.م طق - 4
 م طقة نضا  ا  هار . - 5
 م طقة المست قلا . - 6

يم تقــأ م طقــة الدراســة  ــف ملظمهــا نــمن م طقــة الســهوب وقســم م هــا ســو قـًا لهــذا التق
نــمن م طقــة الســهوب الصــحراوية ، ويتبــأ ذلــ  التــداخ  بــين  باتــا  الم طقتــين  ــف 

ة بقلــــة كثا تــــة ،  هــــو يلكــــق الحــــول، ويتميــــد ال بــــا  الطبيلــــف  ــــف م طقــــة الدراســــ
ـــة، إذ ان ملظـــم ال بـــا  الطبيلـــف  الظـــرو  الم اخيـــة شـــبة الدا ـــة والدا ـــة و قـــر الترب
يتكـــون مـــن  باتـــا  مقاومـــة للدضـــا  والملوحـــة ، حيـــث تمتلـــ  بلـــل ال باتـــا  دـــذور 

 ـف امتصــا  المـار مـن اعمـاش التربــة ،  يمـا تختـدن مدموعـا  مــن  اطويلـة تسـاعده
اددا هــااو يتميــد بــاوراش مدببــة مكســوي بطبقــة شــملية لم ــأ تســرب ال باتــا  المــار  ــف 

 الرطوبة.
 
 ويمكن تقسيم ال با  الطبيلف نمن م طقة الدراسة الم مدموعتين هما:  
 مجموعة نباتات القسم الشمالي. - 1

                                                           

  1968،المطبعة العربية،1هستد ، كوردن ، االسس الطبيعية لجغرافية العراق، ترجمة جاسم الخلف،ط( 1)
 .171 ،ص     



 

 108 

وتغطف هذه المدموعة ملظم الشما  والوسط من الحول وتنـم الكثيـر مـن ال باتـا  
ــويري والكتطتــب ويمثــ  الكلــوب ال ــوا ا كثــر شــهري لكلوب والاالمختلضــة كــ ح كــري  والحت

 بين هذه ا  واا.
 مجموعة نباتات القسم الجنوبي : -2

هــذه المدموعــة مــن ال باتــا  تتوادــد د ــوب م طقــة الدراســة وتتــداخ  حــدودها الشــمالية 
رتبط لطر ـة واللـاكو  والخبـاد ويـامأ المدموعة ا ولم وتنم   باتاتها ا واا مختلضـة ك

 در المياه  ف الم طقة.اا تشارها بتوا ر مص
وبصـــوري عامـــة يمكـــن القـــو  ان م طقـــة الدراســـة التـــف تتصـــ  بضـــرش كبيـــر بـــين حالـــة 
الصي  وحالة الشتار ، تصبح  ف  ص  الصي  صحرار حقيقية و  اثر  يهـا لللشـب 

  صـــ  الشـــتار والربيـــأ وبلـــد ســـقوط ا مطـــار  تغطـــم بالحشـــا ش  ـــف وال باتـــا  ، امـــا
 وا عشاب وا دهار وال باتا  ذا  اللمر القصير.

 با  الطبيلف  ـف م طقـة الدراسـة يكثـر  ـف م خضنـا  ا وديـة ويقـ   ـف مرتضلاتهـا ل ا
بشك  عام ويلم  ال با  علـم ا حتضـاظ بالميـاه  طـو  مـدي ممك ـة  ـف الم ـاطش التـف 

مـن الم ـاطش الخاليـة ف تل  الم ـاطش رطبـة  وعـا مـا علـم اللكـق بق  يتوادد  يها  مما يت 
ال باتـا  التـف  ال با  التف تضقد رطوبتها بسرعة ممـا يمكـن الدضـا  م هـا ، كمـا ان من

تمتاد بدذور قادري علم التوغ   ف التربة  ا ها تقـاوم عمـ  التلريـة الريحيـة او الما يـة 
( . إذ 8وهــذه المقاومــة ت ــتج ع هــا مظــاهر ارنــية مختلضــة كمــا تونــح الصــوري رقــم )

ال باتــــا   ــــف واد  د ــــد علــــم مقاومــــة التلريــــة الما يــــة  يمــــا كا ــــ  الم ــــاطش عملــــ  
أظهــر هــذه ا شــكا  والتــف ونــح  اينــا  المحيطــة بهــذه ال باتــا  متــفثري بالميــاه ممــا

 محا ظة ال باتا  علم التربة من تلريتها و قلها.
سة  وقـد  ومترية لهودية  ف م طقة الدرار كما يؤثر ال با  وكثا تة  ف الخصا   المو 

كــان ذلــ  وانــحًا  ــف واد  د ــد الــذ  يتميــد بكثا ــة ال بــا  الطبيلــف بشــك  اكثــر ممــا 
 ف  ويدر او واد  الـردلة وسيتم  تــونيح  ذلـ   ــف الضصـ  الثـالــث ) المور ـومتر (. 

احـــد ا ـــواا ال بـــا  الطبيلـــف  ـــف  وهـــو ( لتونـــيح  بـــا  الطر ـــة7الصـــوري رقـــم )ي ظـــر 
 م طقة الدراسة وواد  د د.

 خالصة الفصل الثاني
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يقأ حول واد  كوره ره نمن الرصي  غير المسـتقر ، ع ـد  طـاش الطيـا  الواط ـة 
م ــة  ، وبالتحديــد  ــف  طــاش حمــرين ، والصــخور المتكشــضة  ــف الم طقــة هــف رســوبية 

البهسيتوســين والماســين ا علــم ، وتكــون طبقاتهــا  –يمتــد عمرهــا مــا بــين البهيوســين 
ـــا ـــة والصـــخور ســـميكة و حيضـــة ، تمت د بتلاقـــب الصـــخور الهشـــة مثـــ  الصـــخور الرملي

الصــلبة مثــ  المــدملكا  ،وأهــم التكوي ــا  الديولوديــة المودــودي تكــوين الضتحــة وتكــوين 
ا دا ة وتكوين المقدادية وتكوين با  حسن با نا ة  الم ترسبا  اللصر الرباعف ، 

ما يــــة مثــــ  ا وديــــة ا شــــكا  ا رنــــية المودــــودي م هــــا مــــا هــــو  ــــاتج عــــن التلريــــة ال
والحا ــــا  الصــــخرية وا رانــــف المنرســــة ، وم هـــــا مــــا هــــو ارســــابف مثــــ  الســـــهو  
ـــم وحـــدا  ارنـــية ظهـــر   ـــة ورواســـب القيلـــان با نـــا ة ال الترســـيبية وســـهو  ا ودي

  تيدة ل شاط ا  سان سوار كان هذا ال شاط بفسلوب الهدم اوالب ار .
حقليــًا ا هـــا رمليــة مديديـــة  ــف غالبيتهـــا  اظهــر   تـــا ج تحليــ  عي ـــا  التربــة المـــفخوذي

 شـــــــــــحيحة بـــــــــــالمواد اللنـــــــــــوية كمـــــــــــا ا هـــــــــــا خضيضـــــــــــة الملوحـــــــــــة ونـــــــــــليضة ا  تـــــــــــاج
 الدراعف .

تمتـــــــاد الم طقـــــــة بارتضـــــــاا دردـــــــا  الحـــــــراري حيـــــــث يصـــــــ  الملـــــــد  الشـــــــهر  لشـــــــهر 
( م ع ــد محطــة خــا قين وهــف التــف تمثــ  اقــ  المحطــا  الم اخيــة القريبــة ◦33.5تمــود)

قلها  ــف ملــد   الحــراري( وتلــا ف الم طقــة مــن قلــة ا مطــار وتذبــذبها إذ مــن الدراســة)ا
( ملــــم ســــ ويًا ، كمــــا تســــود الريــــاط الشــــمالية الغربيــــة بالدردــــة  307ا هــــا   تتدــــاود )

ا ســاق وب ســبة اقــ  الريــاط الغربيــة ، امــا الرطوبــة ال ســبية  هــف تتصــ  با  خضــال 
( 23%(  ـف كـا ون الثـا ف و) 74%ن )صيضًا وبا رتضاا شـتاًر حيـث كا ـ   ـف خـا قي

  ف تمود.
الميـــاه الدو يـــة  ـــف م طقـــة الدراســـة قليلـــة المســـاهمة  ـــف تغذيـــة الحـــول لبلـــدها عـــن 
السطح  ـف غالبيـة م ـاطش الحـول ، باسـتث ار م ـاطش الليـون القليلـة المودـودي شـما  

دــاتهم الم طقــة ، كمــا تودــد اآلبــار  ــف الم طقــة حيــث قــام ا شــخا  بحضرهــا لتلبيــة حا
 الملاشية وهف بصوري عامة غير صالحة للشرب .
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ال بــــا  الطبيلــــف  ــــف الم طقــــة يكــــاد يكــــون ملــــدومًا  ــــف  صــــ  الصــــي   يمــــا ت مــــو 
الحشا ش وا عشاب وا دهار بلد سقوط ا مطـار  ـف  صـ  الشـتار والربيـأ با نـا ة 

 الم ال باتا  ا خرى وم ها الطر ة والكلوب والحويري واللاكو  والخباد.
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 المستخلص
يلــد حــول واد  كــورده ره أحــد  ظــم ا وديــة الموســمية للم طقــة المتمودــة مــن 
اللـــراش ، وتدـــر   يـــة الميـــاه  ـــف  تـــرا  قصـــيري تلقـــب ســـقوط ا مطـــار  ـــف الدهـــا  

 . الواقلة شرش  هر ديالم ، ويصب  ف بحيري حمرين من الطر  الد وبف الشرقف
وش مســتوى ســطح البحــر مــن دبــ  م  ــ (460)تقــأ م ــابأ الحــول علــم ارتضــاا

، ويتكــون الحــول مــن مدمــوعتين مــن ا وديــة  ار بةةاخ (چةةقةةرب جبةةل كـور  درخــان )
تمثــ  المدموعــة ا ولــم مدموعــة ا وديــة الشــمالية الشــرقية وتتنــمن ســتة أوديــة هــف 

والمدموعـة الثا يـة مدموعــة  )جنةد ، نويةدر، قةادرجوامير، كةةول ، الرجلةة ، االصةيور(
يـــة الغربيـــة وهـــف تنـــم عـــدد كبيـــر مـــن ا وديـــة القصـــيري وتصـــب أوديـــة ا وديـــة الد وب

 المدموعتين  ف مدرى واد  كورده ره .
 ، وشـــكلة اقـــرب إلـــم المســـتدير محـــيط 2كـــم655 ) )تبلـــ  مســـاحة الحـــول 

كـم ، والتحليـ   (23)وأقصم عرل لة كم ، (38)أقصم طو  للحول  كم ،105) )
مراتـــــب ، بكثا ـــــة تصـــــريضية مقـــــدارها  (5)المور ـــــومتر  اظهـــــر أن الـــــواد  يتكـــــون مـــــن

، ويســـود  ـــف الحـــول  مـــط  (7.06)يبلـــ   ا، ومتوســـط  ســـبة تضـــر  2كـــم/ كـــم (1.98)
الــ مط المتــواد  ، ووصــ  مدمــوا عــدد ا وديــة  مــن التصــري  الشــدير  وبشــك  أقــ 

كــــم ، وأظهــــر   (1301)واد  وبمدمــــوا طــــو  كلــــف بلــــ   2005))نــــمن الحــــول 
ضرعيــة أن غالبيــة هــذه ا وديــة  ــف مرحلــة الشــباب بصــوري المقــاطأ الطوليــة لألوديــة ال

 عامة ولم تص  بلد مرحلة التوادن.
أظهـر  اللي ــا  الحقليــة للمقـاطأ اللرنــية  ــف ا وديـة الضرعيــة نــل  عمليــة 
الح  وتلميش المدرى  ف غالبية ا ودية  تيدة قلة المياه  ف المدرى ومقاومة بلـل 

م الهبســـومتر  لحـــول كـــورده ره البـــال   ـــلم حالصـــخور  ـــف تلـــ  الم ـــاطش ، واظهـــر ا
 وصو  الحول مرحلة متقدمة من الدوري الحتية. %( 41)

 ا يمـا بي هـ ا مـوذج ديومور ولـودف للخصـا   المور ومتريـة وعهقتهـ أتم ونـ
باإلنــا ة إلــم عهقتهــا مــأ الظــرو  الطبيليــة  ــف الحــول تتقــرأ مــن خهلــة ا حــوال 

ألحــــوال ا خــــرى مســــت دًا علــــم  تــــا ج التحليــــ  ليــــة الضرعيــــة وصــــضاتها الديومور ولود
 المور ومتر  والخصا   الطبيلية.
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تفثر  ال تا ج التف تقدم ذكرها بالخصا   الطبيلية للم طقة التف تمثل  ببي ـة 
تكوي ا  صخرية يغلب عليها التدا ق وب ـار ديولـودف غيـر ملقـد مكـون مـن صـخور 

ة  ـالحـديث تنـم تكوي ـا  الضتحـة ، ا دا رسوبية يمتد عمرهـا بـين المايوسـين  واللصـر
 ، با  حسن وترسبا  اللصر الرباعف. المقدادية ،

لي ـــا  المـــفخوذي حقليـــًا أن الم طقـــة ذا  تربـــة مديديـــة الأظهـــر   تـــا ج تحليـــ  
 خضيضــة الملوحــة وشــحيحة بــالمواد اللنــوية ونــليضة دراعيــًا ، كمــا تهــارمليــة  ــف غالبي

ـــام حـــار وشـــبة دـــ ـــاد الم طقـــة بم  ـــة تصـــ  تمت ا  حيـــث تكـــون أمطـــار قليلـــة ومتذبذب
ف بليـــدي عــن الســـطح  ــف غالبيـــة أرانـــف هـــملــم ســـ ويًا ، أمــا الميـــاه الدو يــة   (307)

الحـــول وهـــف غيـــر صـــالحة لهســـتخدام البشـــر  ، كمـــا يمتـــاد ال بـــا  الطبيلـــف بقلـــة 
 كثا تة وهو يحم  صضا   باتا  السهوب  والسهوب الصحراوية.

دد السـكان  تيدـة للظـرو  الطبيليـة المـذكوري ويلتمـد تلا ف الم طقة من قلة عـ
الســكان علــم اآلبــار والليــون لســد حادــاتهم الملاشــية ع ــد دضــا  ا وديــة  ــف موســم 
 الصـــــــــي  وهـــــــــذا مـــــــــا ا ســـــــــحب تـــــــــفثيره علـــــــــم ال شـــــــــاط الدراعـــــــــف الـــــــــذ    يـــــــــدا  
محـــدودًا ، ويســـود  شـــاط الرعـــف بشـــك  وانـــح وخاصـــة بلـــد ســـقوط ا مطـــار وظهـــور 

  دهار وال باتا   ف الم طقة  ف أرانيها المكشو ة.الحشا ش وا
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الخصائص المورفومترية 
 لحوض وادي كورده ره
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 تمهيد:ال  

يلــد  حــول التصــري  وحــدي ديومور ولوديــة اساســية  دــرار البحــوث، إذ ان حــول 
 .(1)ر  ذا وحدي مساحية تحدد بمودبها خصا   يمكن قياسهاالص
لقد  ال  الخصا   المور ومترية دا بًا مهمًا من اهتماما  الديومور ولوديون لمـا    

لها من د    عن خصا   حول ال هـر وعهقتهـا باللوامـ  المتحكمـة  ـف تكوي هـا 
ة اخـــرى، ومـــن بـــين مـــن دهـــة وعلـــم كميـــة الميـــاه وتفثيرهـــا الديومور ولـــودف مـــن دهـــ

  ، يالديومور ولـــودين الـــذين كـــان لهـــم دور بـــارد  ـــف هـــذا المدـــا  ))هورتـــون ، شـــر 
ســترالر ، وآخــرون غيــرهم(( ، حيــث كا ــ  ا ســتضادي  ــف الخصــا   الديومور ولوديــة 

ودراســـة هيدرولوديـــة ال هـــر ومقـــدار واللهقـــة بـــين الشـــك  واللمليـــا  الديومور ولوديـــة 
ؤ بــذل   نــًه عــن ملر ــة خصــا    ينــان ال هــر ، والســبب التصــري  المــا ف والت بــ

هـف عوامـ  تـتحكم مدتملـة  ـف تحديـد  يلود الم شك   حول ال هر وحدمة وتكوي ـة 
 .(2)خصا   دريان ا  هار

هــو مطلــوب مــن القياســا  المور ومتريــة وحســب القــوا ين  مــن ادــ  الحصــو  علــم مــا
والتـف تلـد   25000:1ذا  مقيـاق خريطـة  13الخاصة بها  قد قام الباحث باسـتخدام 

ا  ن   ف التحليـ  المور ـومتر  وذلـ  لونـوط ملـالم سـطح ا رل وظهـور ا وديـة 
كا ـــة تقريبـــًا علـــم الـــرغم مـــن كثرتهـــا ، با نـــا ة الـــم خـــريطتين طبـــوغرا يتين بمقيـــاق 

وذلــــ  لحســــاب مســــاحة ومحــــيط الحــــول وا حــــوال ا خــــرى الر يســــية  100000:1
 داخ  الحول.

شــبكة ا وديــة اهــم المظــاهر الديومور ولوديــة  ــف م طقــة الدراســة ، وهــف تمثــ   وتمثــ 
ابــرد  ــواتج التلريــة الما يــة ، إذ عملــ  الميــاه الم حــدري مــن المرتضلــا  الشــرقية علــم 
شــش مداريهــا باتدــاه ا حــدار ا رل اللــام والــذ  هــو باتدــاه الغــرب والد ــوب الغربــف 

  ف الم طقة.

                                                           

 .27باترك ، االفكار الحديثة في الجيومورفولوجيا ، مصدر سابق ، ص، ( ماكوال 1)
 سترالر ، آرثر ان ، اشكال سطح االرض ، ترجمة وفيق الخشاب وعبدالوهاب الدباغ ، مطبعة دار ( 2)

 .239،ص1964الزمان ، بغداد ،      
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ولــيم مــورق ديضــد ، الــذ  اعتمــد  يــة علــم ت ــوا اللهقــة بــين وأعتمــادًا علــم تقســيما  
المدـار  الما يـة والتركيـب الصـخر  و ظـام ب ا ـة ،  سـتطيأ أن  ميـد هـذه ا  ـواا مــن 

 ا ودية  ف م طقة الدراسة.
وتمثــ  ا وديــة التــف   تتبــأ  ــف تكوي هــا  :( In sequent)  االوديةةة العشةةوائية  -أ

اتدـاه ممكـن ،  ا  الصخور المودودي ، إذ ا هـا تدـر   ـف اتداه مي  الطبقا  او ب ية
أ  بحسب طبيلة ا  حدار للم طقة المحلية ، ويمثـ  هـذه ا وديـة ، تلـ  ا وديـة ذا  

ويودــد هــذا ال ظــام  ــف واد  كــو  قــرب م ابلــة و ــف ا دــدار اللليــا  ، الــ مط الشــدير 
ْ د.  من واد  د 

مدـــار  هـــذه ا وديـــة ا تدـــاه اللـــام  تتبـــأ : (Consequent) االوديةةةة التابعةةةة -ب
ْ ـد و ويـدر  (1)لمي  الطبقـا  الصـخرية ، ويودـد هـذا ال ـوا نـمن اوديـة الحـول  ـف د 

 وقادردوامير  وكو  والردلة وا صيور.
تدـر  مثـ  هـذه ا وديـة با تدـاه  ضسـة الـذ   : (Resequent)االودية الحديثة -جة 

رى ا هــا تكــون متماثلــة مــأ ا وديــة التابلــة ت حــدر  حــوه تكوي ــا  الم طقــة ، وبلبــاري اخــ
ا  ا ها تتكون وتتكام  بلـد ا وديـة التابلـة ، تكـون هـذه ا وديـة اغلـب ا حيـان روا ـد 

، وهـذا ال ـوا مودـود  ـف م طقـة الدراسـة و ـف (2)لهودية التابلة المودـودي  ـف الم طقـة 
ْ ـــد ، وتمثـــ  الضـــروا ال ثا يـــة أ  المرتبـــة ا ولـــم اغلـــب ا وديـــة الر يســـية وم هـــا واد  د 

 والثا ية من مراتبة.
وهــــف ا وديــــة التــــف تكــــون مداريهــــا مواديــــة  : (Subsequent)االوديةةةةة التاليةةةةة -د

ْ ـد مثـ  واد   واد  لمنرب الطبقا  وتسمم اينًا باودية المنـارب كمـا  ـف  ـروا د 
 كا ف ماسف  وعلف صغير.

مدمـوعتين مـن الروا ـد المغذيـة  وقد سبش أن اشر ا  الم ان واد  كورده ره يتكـون مـن
لــة وهمــا مدموعــة ا وديــة الشــمالية الشــرقية ومدموعــة ا وديــة الد وبيــة الغربيــة حيــث 
ونــح   ـــف هــذا الضصـــ  مدموعــة ا وديـــة الشــمالية الشـــرقية التــف تتنـــمن ) د ـــد ، 
                                                           

 .427-428( أبو العينين ، حسن سيد ، مصدر سابق ، ص 1)
 كتبة  ،م1( الخشاب وفيق واحمد سعيد حديد ومحمد مهدي الصحاف ، علم الجيومورفولوجيا ، تعريفه ،ج2)

 .641،ص1978الحكمة، بغداد،     
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 ويــــدر ، قــــادردوامير ، كـــــو  ، الردلــــة وا صــــيور( بشـــــك  مضصــــ   ــــف خصا صـــــها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يقالمور ومتريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة با  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد  ال  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال

)كــورده ره( ،امــا مدموعــة ا وديــة الد وبيــة الغربيــة  لــم يــتم ت ــاو  اوديتهــا تضصــيًه  ــف 
 خصا صها المور ومترية وذل  لهسباب التالية:

 كثري عدد اوديتها مما يليش ت اولها بصوري  ردية. - 1
 قصر طو  اوديتها مما ينل  اهميتها الديومور ولودية. - 2
 تشابهها  ف ملظم صضاتها. - 3
 

 الخصائص المساحية والشكلية للحوض: 1-3
ان دراسة هذه الخصا   لها اهميـة بـاردي  رتباطهـا المباشـر بالب يـة الديولوديـة      

 وطبيلة الصخور والم ام ومن اهم هذه الخصا   هف:
 خصائص الحوض المساحية 1-1-3
ة كبيري وذل  بسبب تفثيرها المباشـر  ـف أن مساحة ا حوال ال هرية لها اهمي        

حدم الدريان الما ف ، ومن الطبيلف ان تتباين ا حوال الما يـة  ـف مسـاحاتها وذلـ  
 تيدــــة لتبــــاين عــــدد مــــن اللوامــــ  الطبيليــــة م هــــا الظــــرو  الم اخيــــة وت ــــوا الصــــخور 
ا والحركــا  ا رنــية والتنــاريق والــدمن وغيرهــا با نــا ة الــم اللامــ  البشــر  ، كمــ

وتــدداد ا حــوال  ــف مســاحاتها كلمــا داد  شــاط الحــ  المــا ف واذا مــا تــو ر  ظــرو  
م اخيـــــة م اســـــبة وصـــــخور ســـــهلة الحـــــ  ،  حـــــول واد  كـــــورده ره مـــــن ا حـــــوال 

وهــو مــن ا وديــة الموســمية   (*) 2( كــم655الصــغيري المســاحة إذ تبلــ  مســاحتة  حــو )
،  الديومور ولودية بصـوري عامـةويدر   ف م طقة متشابهة  ف الوحدا  الديولودية و 

مــن خــه  مــا ســبش ذكــره  ــف التمهيــد لهــذا الضصــ  ،  ــفن حــول كــورده ره يتكــون مــن 
 مدموعتين من ا حوال الضرعية ، ا ولم 

                                                           

 )*( تم استخراج مساحة الحوض باستخدام جهاز قياس المساحات المستوية )بالنوميتر( مع خرائط بمقياس 
 ( كم من وادي 10. كما أن هذه المساحة ليست المساحة الةفعلية للةةحوض وذلك الن ) 100000/1    
 بالتالي فأن كل األراضي التي كانت تصرف مياهها عن طريق تلك كورده  ره هي اآلن داخل البحيرة و     
 المسافة من الوادي تحسب اآلن للبحيرة وليس للحوض.    
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ا ودية الشمالية الشرقية، والثا ية مدموعة احوال ا ودية الد وبيـة  احوال مدموعة
ـــة ، حيـــ ـــة الشـــمالية الشـــرقية  حـــو )الغربي   2(كـــم 578ث تقـــدر مســـاحة احـــوال ا ودي

( مـــن مدمـــوا مســـاحة حـــول كـــورده ره ، إذ تقاســـم  هـــذه 88%ب ســـبة تقـــدر ب حـــو)
المساحة وال سبة احوال ا ودية التف تقأ نمن هذه المدموعة ، حيث تقدر مسـاحة 

ة لحـــول ويلـــد اكبـــر ا حـــوال الضرعيـــة التابلـــ 2( كـــم328حـــول واد  د ـــد  حـــو )
( ، وبلغ  مسـاحة 50%كورده ره ، إذ تمث  ارانية  ص  مساحة حول كورده ره )

 %( مــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــول6.7ب ســــــــــــــــــــــبة ) 2( كــــــــــــــــــــــم44حــــــــــــــــــــــول واد   ويــــــــــــــــــــــدر )
كورده ره ، ويلد واد  قادردوامير أصـغر احـوال ا وديـة مـن حيـث المسـاحة وبلغـ  

  %( مــن حــول كــورده ره ، امــا مســاحة حــول واد2.5ب ســبة)  2( كــم17مســاحتة )
%( إذ يلـــد  ثـــا ف اكبـــر ا حـــوال الضرعيـــة مـــن 16.4ب ســـبة ) 2(كـــم108كـــو  كا ـــ  )

( 18حيــث المســـاحة بلــد واد  د ـــد ،  ــف حـــين  كا ــ  مســـاحة حــول واد  الردلـــة)
ــــر يق ، امــــا واد  ا صــــيور  بلغــــ  المــــن مســــاحة  (% (2.7ب ســــبة  2كــــم حــــول ال

 ورده ره. ( من مساحة حول ك% (9.6وهف تمث   سبة   2( كم63مساحتة )
 2(كـم77اما احوال ا وديـة الد وبيـة الغربيـة  تقـدر مسـاحة احوانـها مدتملـة  حـو )

%( مـــن مســـاحة حـــول كـــورده ره ، إذ تتقاســـم هـــذه المســـاحة وال ســـبة  (11.7ب ســـبة 
مدموعــة كبيــري مــن احــوال ا وديــة وقــد تلــذر دراســتها تضصــيًه لألســباب التــف تقــدم 

ا حـوال الضرعيـة  مسـاحا  ( . يونـح7دـدو  رقـم)ذكرها  ف التمهيد لهذا الضصـ  . 
 .(7ي ظر خريطة رقم )  ف حول كورده ره و سبها

 
 خصائص الحوض الشكلية:  2-1-3
وهف من الخصا   المور ومترية الر يسية  حوال التصري  ، وقـد تلـدد          

وت وعــ  ملــاد   قيــاق شــك  الحــول ســوار كــان ذلــ  مــن دا ــب الديومور ولــوديين 
مهتمــين بالتلريــة الما يـــة أو الهيــدرولوديين وغيـــرهم ، وقــد أد  تلـــ  المحــاو   الـــم ال

تلدد مقـاييق دراسـتها تبلـًا  هميتهـا  ـف التـفثير علـم كميـة الميـاه التـف تغـذ  المدـرى 
الــر يق ، أن تلــدد المقــاييق   يل ــف بالنــروري اخته ــًا  ــف ودهــا  ال ظــر بــ  يل ــف 
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قيقــف للحـول ومـدى قربــة مـن الشــك  اله دسـف للحــول . اقترابـًا أكثـر مــن الشـك  الح
 أما أهم المقاييق التف استخدم  لقياق شك  الحول  هف: 

 
 :Circularity ratioنسبة االستدارة   1-2-1-3
تسمم أينًا  سبة تماس  المساحة ، وتشير هذه ال سبة الـم مـدى أقتـراب أو          

لقيم المرتضلـة تل ـف عـادي ودـود احـوال ابتلاد شـك  الحـول عـن الشـك  الـدا ر  ،  ـا
ما يـــــة مســــــتديري الشــــــك  ، والقــــــيم الم خضنــــــة تل ــــــف ابتلــــــاد ا حــــــوال عــــــن الشــــــك  

، وتشـــير القـــيم المرتضلـــة الـــم تقـــدم ا حـــوال الما يـــة  ـــف دورتهـــا الحتيـــة  (1)المســـتدير
والســبب  ــف ذلــ  يلــود الــم ميــ  ا  هــار الــم حضــر أو تلميــش مداريهــا قبــ  البــدر  ــف 

لها أمــا القــيم الم خضنــة التــف تل ــف ابتلــاد الحــول عــن الشــك  الــدا ر  واقترابــة توســي
مـــن الشـــك  المســـتطي   هـــف تل ـــف أينـــا عـــدم ا تظـــام خطـــوط تقســـيم الميـــاه المحيطـــة 
بالحول ، مما لة تفثيره  ف أطالة المدار  الما ية وخاصة  ف المراتب ال هريـة الـد يا 

ه ، وقد يؤد  أينا الم حدوث ا سر ال هـر  والتف تقأ عادي قرب خطوط تقسيم الميا
، يمكــــن الحصــــو  علــــم  ســــبة (2)  ــــف الم ــــاطش المدــــاوري والمتداخلــــة مــــأ ا حــــوال 

 وهو: (3)ا ستداري من خه  القا ون الذ  ذكره ميلر
 

 (2مساحة الحوض)كم
 نسبة االستدارة =

 (2ممساحة دائرة محيطها يساوي محيط الحوض نفسه )ك                   
                       

 

                                                           

 .521ص  هدي الصحاف ، الجيومورفولوجيا،مصدر سابقم( النقاش ، عدنان و 1)

 مجلة ‘‘، جيةالخصائص الشكلية الحواض االنهار ودالالتها الجيومورفولو ،’’ ( سالمة ، حسن رمضان 2)
 .6،ص43،1982يصدرها قسم الجغرافية ، جامعة الكويت، العدد      

(3) Miller , V.C., ‘‘ A quantitative geomorphic study of drainage basin  

     characteristics in the clinch mountain area , Virginia and tenne ssee ’’  
    Columbia University ,Dep. Of Geology , Technical Report  , No.3,  1953 , p30 
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علم هـذه الملادلـة  ـفن حـول واد  كـورده ره أقـرب الـم الشـك  الـدا ر   حيـث  وب ارً 
بتلد  عـن أ( والحا  يختل  ع د ا حوال الضرعية التف 0.74كا    سبة ا ستداري )

الشك  الدا ر  ب سب متباي ة،  ضف مدموعة احوال ا ودية الشمالية الشرقية ، كا ـ  
( ، 0.40( ، و ــف حــول واد   ويــدر )0.53ة ا ســتداري  ــف حــول واد  د ــد ) ســب

( وهف اصغر  سبة استداري بين احوال هذه المدموعـة ، امـا 0.27و ف قادردوامير )
( ، وع ـد حـول 0.42( ، و ـف واد  الردلـة )0.43 سبة ا ستداري ع د حول كو  )

ا حــوال الضرعيـــة ، وكمـــا ( تمثـــ  اعلــم  ســـبة اســتداري بـــين 0.54 واد  ا صــيور )
 ( . حيث ابتلد  ا حوال عن الشك  الدا ر  .7مونح  ف الددو  رقم )

أما مدموعة احوال ا وديـة الد وبيـة الغربيـة  قـد تلـذر دراسـتها لهسـباب التـف تقـدم  
 ذكرها  ف التمهيد لهذا الضص .

 
 

 :Elongation ratioنسبة االستطالة   2-2-1-3
 سبة مدى اقتراب او ابتلاد شك  الحول من الشك  المسـتطي  تونح هذه ال        

 كلمـــا اقتربـــ  ال ســـبة مـــن )الصـــضر( يل ـــف اقتـــراب الحـــول مـــن الشـــك  المســـتطي  ، 
وكلمـــا داد  هـــذه ال ســـبة يل ـــف ابتلـــاد الحـــول عـــن الشـــك  المســـتطي  ويلبـــر ع هـــا 

 .(1)ريانيًا 
 

 طول قطر دائرة بنفس مساحة الحوض )كم(            
 سبة االستطالة =ن

 طول الحوض )كم(                                   
 

حيــث يــتحكم شــك  ا حــوال المســتطيلة  ــف مــدى ســرعة وصــو  المودــة الما يــة بلــد 
اللاصــــضة ، إذ إن المودــــا  الما يــــة  تصــــ  بوقــــ  واحــــد الــــم المدــــرى الــــر يق  ــــف 

 ا حوال المستطيلة.

                                                           

 ( الببواتي ، احمد علي ، حوض وادي العجيج في العراق واستخدامات أشكاله األرضية، أطروحة 1)
 .67، ص1995دكتوراه مقدمة الى كلية اآلداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة ،     
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ــــم ) ة  ــــف حــــول واد  كــــورده ره واحوانــــة ( يونــــح  ســــب ا ســــتطال7 الدــــدو  رق
( وتمثـــــ  ابتلـــــاد 0.75الضرعيـــــة ، إذ بلغـــــ   ســـــبة ا ســـــتطالة  ـــــف حـــــول كـــــورده ره )

الحــــول عــــن الشــــك  المســــتطي  ،  ــــف حــــين كا ــــ   ســــب ا ســــتطالة  ــــف مدموعــــة 
( ، و ـف 0.60احوال ا ودية الضرعية الشمالية الشـرقية ، قـد بلغـ   ـف حـول د ـد )

( وهـــو أقـــرب ا حـــوال 0.38ا ـــ   ـــف حـــول قـــادردوامير )( ،  يمـــا ك0.49 ويـــدر )
الضرعية  ف هذه المدموعة أقربها الم الشـك  المسـتطي  ، وكا ـ   سـبة ا سـتطالة  ـف 

( ، أما حـول ا صـيور  هـو اكثـر 0.47( ، و ف حول الردلة )0.53حول كو  )
 سـبة ا حوال الضرعية  ف هـذه المدموعـة ابتلـادًا عـن الشـك  المسـتطي  حيـث كا ـ  

 (.0.63استطالتة )
امـــا مدموعـــة احـــوال ا وديـــة الضرعيـــة الد وبيـــة الغربيـــة  قـــد تلـــذر دراســـتها لهســـباب 

 المذكوري سابقًا.
 

 نسبة تماسك المحيط: 3-2-1-3
ان هذه ال سبة تكون دا مًا اعلم من )واحد( صـحيح، وكلمـا داد  هـذه ال سـبة         

عــن الشــك  الــدا ر  وهــذا يل ــف نــل   عــن )الواحــد( اشــار ذلــ  الــم ابتلــاد الحــول
التــــرابط بــــين ادــــدار الحــــول وعــــدم ا تظــــام خطــــوط تقســــيم الميــــاه بــــ  تمــــر بتلردــــا  

 . (1)وانحة  ف هذا الحول، وتستخرج هذه ال سبة من خه  الملادلة
 

 
            1 

 نسبة تماسك المحيط  =
 نسبة االستدارة                                   

 

مــــادًا علــــم هــــذه الملادلــــة كا ــــ   ســــب تماســــ  المحــــيط  ــــف حــــول كــــورده ره و واعت
احوانــة الضرعيــة متباي ــة بلــل الشــفر . إذ كا ــ   ســبة تماســ  المحــيط  ــف حــول 

( وتشـير الــم اقتـراب الحـول مــن الشـك  الـدا ر  ، امــا  ـف مدموعــة 1.15كـورده ره )
المحــيط  ــف حــول د ــد تماســ   ةا حــوال الضرعيــة الشــمالية الشــرقية  قــد كا ــ   ســب

                                                           

 .522وجيا ، مصدر سابق ، ص( النقاش ، عدنان ومهدي الصحاف ، الجيومورفول1)
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( ، امــــا هــــذه ال ســــبة  ــــف حــــول قــــادردوامير 1.57( ، و ــــف حــــول  ويــــدر )1.37)
( وتمثـــ  اعلـــم  ســـبة لتماســـ  المحــيط  ـــف ا حـــوال الضرعيـــة  ـــف هـــذه 1.91 كا ــ  )

 المدموعــــــــــــــــة ، وكا ـــــــــــــــــ   ســــــــــــــــبة تماســـــــــــــــــ  المحــــــــــــــــيط  ـــــــــــــــــف حــــــــــــــــول كـــــــــــــــــو 
ا حــوال  ( ، امــا حــول ا صــيور  كــان اكثــر1.53( ، و ــف حــول الردلــة )1.52)

الضرعية  ف هذه المدموعـة اقترابـًا مـن الشـك  الـدا ر  مـن خـه   سـبة تماسـ  محيطـة 
 (.7( كما يونح ذل   ف ددو  رقم )1.35التف كا   )

 
 معامل شكل الحوض: 4-2-1-3
ان هذا الملام  يد  علم مدى اقتراب شـك  الحـول او ابتلـاده عـن الشـك           

ـــم اقتـــراب شـــك  الحـــول مـــن المثلـــث ، إذ ان ا خضـــال قـــيم  ملامـــ  الشـــك  يـــد  عل
الشك  المثلث ، اما ارتضاا القيم  يد  علم ابتلاد الحـول عـن ذلـ  الشـك  ويسـتخرج 

 :(1)من الملادلة
 

 (2مساحة الحول)كم                                 
 = ملام  شك  الحول 

 مربأ طو  الحول)كم(                              
     

  يــــــــة يبــــــــين د لــــــــة خطــــــــر الضينــــــــان و ان اقتــــــــراب الحــــــــول مــــــــن الشــــــــك  المثلــــــــث 
حـــالتين ، ا ولـــم اذا كا ـــ  م طقـــة المصـــب تمثـــ  رأق المثلـــث وم طقـــة الم بـــأ تمثـــ  
قاعــدي المثلــث  ــذل  يل ــف ا خضــال د لــة خطــر الضينــان  ن المودــة الما يــة تحتــاج 

والحالـة الثا يـة اذا كا ـ  م طقـة الم  تري طويلة دم يًا للوصو  الم المدرى الر يسف ، 
المصب تمث  قاعدي المثلث وم طقة الم بأ تمث  رأق المثلث  وهـذا يل ـف ديـادي د لـة 
خطــــر الضينــــان بســــبب قصــــر الضتــــري الدم يــــة لوصــــو  المودــــة الما يــــة الــــم المدــــرى 

 الر يق.

                                                           

 .523( النقاش ، عدنان ومهدي الصحاف ، الجيومورفولوجيا ، مصدر سابق ، ص1)
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( ان ملامـ  شـك  الحـول 7و ف حـول كـورده ره  هحـظ مـن خـه  الدـدو  رقـم )  
( وهـو يشـير الـم ابتلـاده عـن الشـك  المثلـث ، 0.45ل واد  كـورده ره كـان ) ف حـو 

وكا ـــ  قـــيم ملامـــ  شـــك  الحـــول  ـــف ا حـــوال الضرعيـــة ،  ـــف مدموعـــة احـــوال 
( ، وع ـــد 0.19(، و ويـــدر )0.28ا وديـــة الشـــمالية الشـــرقية كا ـــ   ـــف حـــول د ـــد )

(، و ـف 0.22(،وبل  ملام  شك  الحول  ف حول كـو  )0.11حول قادردوامير)
 (.0.32(.اما  ف حول ا صيور  كان ملام  شك  الحول )0.18حول الردلة )

 
 (7جدول رقم )

 (*)الخصائص المساحية والشكلية في حوض كورده ره
 

نسبة  % 2المساحة كم الحوض
 االستدارة

نسبة 
 االستطالة

نسبة تماسك 
 المحيط

معامل شكل 
 الحوض

 0.453 1.157 0.759 0.746 100 655 كورده ره

 0.283 1.371 0.601 0.532 50 328 جند

 0.159 1.575 0.498 0.403 6.7 44 نويدر

 0.118 1.917 0.387 0.272 2.5 17 قادرجوامير

 0.223 1.522 0.533 0.432 16.4 108 كول

 0.180 1.530 0.478 0.427 2.7 18 الرجلة

 0.321 1.350 0.639 0.548 9.6 63 االصيور

وجهةةةاز  25000:1باحةةةث اعتمةةةادًا علةةةى خةةةرائط طبوغرافيةةةة بمقيةةةاس المصةةةدر: مةةةن عمةةةل ال
 بالنومتر.

 الخصائص الطولية لشبكة صرف االودية:  2-3
ــــة واعــــدادها  ــــم اطــــوا  ا ودي تلتمــــد قياســــا  هــــذه الخصــــا   بالدردــــة ا ســــاق عل

ليب ملتمـــدي  ـــف دراســـة هـــذه الخصـــا   مـــن ابردهـــا اســـلوب اومراتبهـــا ، وه ـــا  اســـ
وذلــ  با عتمــاد علــم التــدرج الرقمــف للروا ــد ، ويمكــن تونــيح هــذه ســترالر ، هورتــون 

 الخصا   بالشك  التالف:
                                                           

%( من 11.7وتمثل نسبة ) 2( كم77االودية الجنوبية الغربية تبلغ مساحتها مجتمعة ) احواض ( مجموعة*)
 ة في سياق البحث.بجمالي مساحة الحوض اما بقية الخصائص فقد تعذر دراستها لألسباب الوارد
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 مراتب االودية واعدادها: 1-2-3
أن مراتـــب شـــبكا  التصـــري  تتمثـــ  بكو هـــا تـــدرج رقمـــف لمدموعـــة مـــن الروا ـــد       

 ، وقـــد تلـــدد  طرا ـــش تحديـــد المراتـــب ال هريـــة  ه ـــا  (1)التـــف تكـــون المدـــرى الـــر يق 
طريقة سترالر وهورتون وشري  وغيـرهم ، ا  ان طريقـة سـترالر هـف ا كثـر شـيوعًا أو 
 اســــــــــــــتخدامًا بســــــــــــــبب ســــــــــــــهولتها وونــــــــــــــوحها  ــــــــــــــف تحديــــــــــــــد مراتــــــــــــــب شـــــــــــــــبكا  
التصـــري  ، وقــــد اعتمـــد الباحــــث طريقــــة ســـترالر  ــــف دراســــتة لتحديـــد مراتــــب ا وديــــة 

يـة التـف  تصـب  يهـا أ  لحول كورده ره وروا ـده الر يسـية بفعتبـار ان الدـداو  الما 
و  تلــد روا ــد مــن المرتبــة ا ولــم وع ــد التقــار را ــدين مــن المرتبــة ا ولــم يكو ــان ادــد
من المرتبة الثا ية ، ويتكون را ٌد من المرتبة الثالثة من التقـار را ـدين مـن المرتبـة  را داً 

ثـ  اعلـم الثا ية وتستمر هذه الطريقة حتم وصو  الرا د الـم المدـرى الـر يق الـذ  يم
 مرتبة  ف الحول.

ان طريقة سترالر هذه  تخلـو مـن الليـوب ، ومـا يليـب هـذه الطريقـة هـو كـون دخـو   
ذا مرتبــة عليــا  يــؤد  ذلــ  الــم ديــادي  ــف مرتبــة آخــر را ــد مــا ذا مرتبــة اقــ  الــم را ــد 

 ، ان تطبيـــــــــــــــــــش هــــــــــــــــــذه الطريقـــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــول  (2)المدــــــــــــــــــرى الر يســــــــــــــــــة 
 كورده ره اظهر ال تا ج التالية:

 يمــا يخــ  الحــول بصــوري عامــة  قــد تكــون مــن خمــق مراتــب ، وهــذا يل ــف ان  أ(
 المرتبة اللليا للحول كا   الخامسة ،  يما كان عدد ا ودية التف كو   هذه

                                                           

(1) Shreve ,R.L. ,"Statistical law of stream numbers" ,Journal of Geology ,  

     Vol.74,1966,P28. 

(2) Strahlar , A.N. , Physical Geography , Third Edition , U.S.A.,1968,P.476. 
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 (8جدول رقم)
 *عدد االودية ونسب التفرع في حوض كورده ره

 االصيور الرجلة كول قادرجوامير نويدر َجْند كورده ره 
د عد المرتبة

 االودية
عدد  نسبة التفرع

 االودية
نسبة 
 التفرع

عدد 
 االودية

نسبة 
 التفرع

عدد 
 االودية

نسبة 
 التفرع

عدد 
 االودية

نسبة 
 التفرع

عدد 
 االودية

نسبة 
 التفرع

عدد 
 االودية

نسبة 
 التفرع

1 

 

1613 4.81 677 5.59 130 4.06 50 5.55 357 3.79 60 6.66 129 3.58 

2 

 

335 6.44 121 7.11 32 4 9 9 94 5.52 9 9 36 4.5 

3 

 

52 13 17 17 8 8 1  17 17 1  8 8 

 

4 

4 4 1  1    1    1  

 

5 

1              

 

 المتوسط
 7.06  9.9  5.35  7.27  8.77  7.83  5.36 

 

 المجموع
2005  816  171  60  469  70  174  

 
 .25000:1قياق المصدر : من عم  الباحث اعتمادًا علم خرا ط طبوغرا ية بم

                                                           

 ( وادي من المرتبة الثانية.34ولى و )( وادي من المرتبة األ 210* مجموعة االودية الجنوبية الغربية تضم)

8
3
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( واد  تودعـــ  علــم تلـــ  المراتــب ، إذ كـــان عـــدد 2005المراتــب الخمـــق قــد بلـــ  )  
( واد   ف المرتبـة الثا يـة ، وبلـ  عـدد 335( واد  ، و )1613اودية المرتبة ا ولم )
( اوديــــة ، كمــــا يونــــح ذلــــ  4( واد  ، والمرتبــــة الرابلــــة )52اوديــــة المرتبــــة الثالثــــة )

 (.8ددو  رقم )

امــا  يمــا يخــ  ا حــوال الضرعيــة ،  قــد كا ــ  مراتــب مدموعــة احــوال ا وديــة  (ب
الشـمالية الشــرقية  تقـ  عــن ثـهث مراتــب و  تديـد علــم اربـأ مراتــب ، إذ كـان حــول 

( واد   ـــف المرتبـــة ا ولـــم وهـــذا 677اربـــأ مراتـــب تنـــم   ) يتكـــون مـــن واد  د ـــد
ا ولم للحـول كلـة ، امـا المرتبـة  %( من مدموا اودية المرتبة42اللدد يمث   سبة )

( واد  مــــن مدمــــوا اوديــــة 121%( تمثــــ  )36.1الثا يــــة  قــــد بلغــــ    ســــبة ا وديــــة )
( واد  17( اوديــة المرتبــة الثالثــة البالغــة )%32.7حــول كــورده ره ، ومثلــ   ســبة )

مــن اوديــة حــول كــورده ره ، وبصــوري عامــة مثلــ  اوديــة حــول د ــد البــال  عــددها 
 %( من مدموا اودية كورده ره.40.7سبة )( واد   816)
(واد  130وكــان لــواد   ويــدر اربــأ مراتــب وبلــ  عــدد اوديــة المرتبــة ا ولــم م هــا )  

ـــــــــــــــــــم لحـــــــــــــــــــول8.2ب ســـــــــــــــــــبة ) ـــــــــــــــــــة ا ول ـــــــــــــــــــة المرتب  %( مـــــــــــــــــــن مدمـــــــــــــــــــوا اودي
%( من اوديـة هـذه المرتبـة  ـف  9.5( واد  ب سبة )32كورده ره ، و ف المرتبة الثا ية )

( اوديـة مـن اوديــة 8%( اوديـة المرتبــة الثالثـة البالغـة )15.3 سـبة )كـورده ره ، ومثلـ  
( واد   ســــــبة 171كـــــورده ره ، ومثـــــ  اللـــــدد الكلـــــف  وديـــــة حـــــول  ويـــــدر البـــــال  )

 %( من مدموا اودية كورده ره بكا ة مراتبة.8.6)
%( مـــن اوديـــة كـــورده ره ،  قـــد كـــان لـــة 23.3( واد  ب ســـبة )469ونـــم واد  كـــو  )

%( مــن مدمــوا اوديــة المرتبــة ا ولــم  ــف 22ن المرتبــة ا ولــم تمثــ  )( واد  مــ357)
%( ، 28(واد  ب ســبة )94حــول كــورده ره ، وكــان عــدد اوديــة المرتبــة الثا يــة بلــ  )

%( مـن المرتبـة الثالثـة 32.7( واد  ب سـبة ) 17 يما كـان عـدد اوديـة المرتبـة الثالثـة )
  ف الحول الر يق.

( 60 قــد تكــون مــن ثــهث مراتــب ســاهم  ــف تكوي هــا )امــا حــول واد  قــادردوامير   
%( مـــن مدمــوا اوديـــة كـــورده ره ، حيــث نـــم  المرتبـــة ا ولـــم 3واد  تمثــ   ســـبة )
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%( مــن اوديــة المرتبــة ا ولــم  ــف الحــول الــر يق، وكــان  ــف 3( واد  ب ســبة )50)
 يق.%( من اودية هذه المرتبة  ف الحول الر 2.7( اودية ب سبة )9المرتبة الثا ية )

( واد  مثلـــــ  70ونـــــم حـــــول واد  الردلـــــة ثـــــهث مراتـــــب ســـــاهم  ـــــف تكوي هـــــا )  
( 60%( مــن مدمـــوا اوديــة حـــول كــورده ره، بلـــ  عــدد اوديـــة المرتبــة ا ولـــم )3.4)

( اوديـة 9%( من اودية هذه المرتبة  ـف الحـول الـر يق ، وكا ـ  )3.8واد  ب سبة )
 مرتبة الثا ية  ف حول كورده ره.%( من اودية ال2.7كو   المرتبة الثا ية ب سبة )

قـد بلــ  عـدد اوديتـة لدميـأ مراتبــة  وامـا واد  ا صـيور الـذ  تكـون مــن اربـأ مراتـب   
%( مـــن اوديـــة حـــول كـــورده ره ، وكـــان عـــدد اوديتـــة ع ـــد 8.8( واد  ب ســـبة )174)

%( مــن اوديــة المرتبــة  ــف الحــول الــر يق ، 8( واد  ب ســبة )129المرتبــة ا ولــم )
%( ،  يمــا كــان عــدد اوديــة 10.8( واد  ب ســبة )36اوديــة المرتبــة الثا يــة )وبلــ  عــدد 

%( مـــن اوديـــة المرتبـــة الثالثـــة  ـــف الحـــول 15.3( وب ســـبة بلغـــ  )8المرتبـــة الثالثـــة )
 الر يق.

 (  دــد ان واد  د ــد هــو اكثــر ا وديــة الضرعيــة تطــوراً 8ومــن مهحظــة دــدو  رقــم )  
ا حــــوال ا خــــرى ،  يمــــا  دــــد ان واد  لكو ــــة ينــــم اكبــــر عــــدد مــــن ا وديــــة بــــين 

قــادردوامير أقـــ  ا وديــة الضرعيـــة تطــورا   ـــة ينـــم اصــغر عـــدد م هــا بـــين ا حـــوال 
 ا خرى.

امــا مدموعــة احــوال ا وديــة الد وبيــة الغربيــة  لــم تتدــاود اوديتهــا المرتبــة الثا يــة ،   
  مثلـ   سـبة (واد210حيث بل  مدموا اودية المرتبة ا ولم  ف احوانها مدتملـة )

%( من اودية هـذه المرتبـة  ـف حـول كـورده ره ،  يمـا بلـ  مدمـوا اوديـة المرتبـة 13)
%( من اوديـة هـذه المرتبـة  ـف 10.2( واد  ب سبة )34الثا ية  ف احوانها مدتملة )

( 244حــول كــورده ر ر ، وهــذا كلــة يل ــف ان عــدد ا وديــة الكلــف لهــذه المدموعــة )
 من مدموا اودية حول كورده ره.%( 12.2واد  ساهم  ب سبة )

 
 :Bifurcation ratioنسبة التفرع   2-2-3

تســـمم اينـــا  ســـبة التشـــلب ، وهـــف مـــن الظـــواهر المهمـــة   هـــا مـــن اهـــم اللوامـــ     
المتحكمــة ب ظــام شــبكة التصــري  ال هــر  ومــن ثــم  ظــام التصــري  بلــد حــدوث امطــار 
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دــار  ال هريــة لمرتبــة ملي ــة الــم ، وتلــر  با هــا  ســبة بــين عــدد الم (1) دا يــة وشــديدي 
عــدد المدــار  ال هريــة للمرتبــة التــف اعلــم م هــا ، كمــا يمكــن تلريضهــا با هــا القيمــة التــف 
 ع ــــــــد نــــــــربها مــــــــأ عــــــــدد الروا ــــــــد لمرتبــــــــة ملي ــــــــة تلطــــــــف عــــــــدد الروا ــــــــد للمرتبــــــــة

 . (2)ا ق   
شــوم  هويمكــن الحصــو  علــم  ســبة التضــرا مــن خــه  القــا ون الخــا  بهــا وكمــا ذكــر 

(Schumm)(3). 
 عدد ا ودية  ف مرتبة ما                    

 =  سبة التضرا 
 عدد ا ودية  ف المرتبة التف تليها                  

        
وه ـا  دراسـا  للــدد كبيـر مــن شـبكا  التصـري  اظهــر  ان  سـبة التضــرا تميـ  عــادي 

يم متدـا ق  ـف م اخـة و ـف رتبة  هرية ملي ـة الـم مرتبـة تليهـا  ـف اقلـمالم الثبا  من 
 وا صخوره و ف مرحلة تطـوره ، وبصـوري عامـة  ـان  سـبة التضـرا ع ـد هورتـون تتـراوط 

 (  ــــــــــــــــــــــــف ا حــــــــــــــــــــــــوال المتشــــــــــــــــــــــــابهة م اخيــــــــــــــــــــــــا والمتدا ســــــــــــــــــــــــة 3-5بــــــــــــــــــــــــين )
 . (4)صخريا 

(  وكـان  سـبة 4-13ان  سبة التضرا  ـف حـول كـورده ره بصـوري عامـة تراوحـ  بـين )
 ســـــبة امـــــا   الم طبيلة الم ام وصخور الم طقة. ( وذل  يلود7متوسط التضرا )

ـــة  قـــد تراوحـــ  بـــين ) (  ـــف متوســـطاتها  ـــف مدموعـــة 5.3-9.9التضـــرا لهوديـــة الضرعي
احـوال ا وديــة الشـمالية الشــرقية ، حيـث كــان واد  د ـد بمتوســط  سـبة التضــرا البــال  

ســبة تضــرا ( يلــد  اعلــم متوســط بــين اوديــة هــذه المدموعــة ، وكــان لــواد   ويــدر  9.9)
( وهف  سبة واط ة بين اودية هذه المدموعة ،  ف حين كا    سبة التضـرا 5.3بلغ  )

( ، وع ـــد واد  8.7( ، وكا ـــ   ـــف حـــول واد  كـــو  )7.2ع ـــد واد  قـــادردوامير )
                                                           

 .32( مكوال، باترك، مصدر سابق، ص 1)
 .29( الجبوري، ثاير حبيب، مصدر سابق، ص 2)

(3) Schumm , S.A. ,"The evolution of drainage systems and slopes in badlands at  

      Perth Amboy ,New Jersey" , Bulletin of the Geological society of America ,  

     Vol.67,1956, P.603. 

 .29( الجبوري ، ثاير حبيب ، مصدر سابق ، ص 4)
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( ، 5.3 كا ـــ  واط ـــة اذ بلغـــ  ) ( امـــا  ســـبة التضـــرا  ـــف واد  ا صـــيور7.8الردلـــة )
  يمــــا تقــــدم ان واد   ويــــدر وواد  ا صــــيور  (  دــــد2( وخريطــــة رقــــم )8دــــدو  رقــــم )

يتشابهان  ف  سبة التضرا وهذا يلود الـم تدـا ق صـخور م اطقهمـا واسـتهم م اطقهمـا 
 ضق الكميا  مـن ا مطـار وهـذه اللوامـ  التـف تتشـابة  ـف م ـاطش واد   ويـدر وواد  

  لهــا ا صــيور ، هــف التــف اعطــ  ل ســبة التضــرا تميدهــا عــن بقيــة ا وديــة التــف كا ــ
 ســبة تضــرا اعلــم مثــ  واد  كــو  وواد  د ـــد ، حيــث تــفثر   ســبة التضــرا  ــف هـــذين 
الـــواديين بـــبلل ا خته ــــا   ـــف  وعيـــة الصــــخور مـــن حيـــث كو هــــا صـــخور طي يــــة 
نـــليضة المقاومـــة للمليـــا  الحـــ  او صـــخور المـــدملكا  التـــف تمتـــاد بمقاومـــة اعلـــم 

 ـد وواد  كـو  ، ولك هـا  ـف للمليا  الحـ  وهـذه الظـرو  تكـون وانـحة  ـف واد  د
واد  د ــد تكــون م تشــري بشــك  اوســأ ، با نــا ة الــم كــون الــواديين يســتلمان كميــا  

 من ا مطار اكثر من بقية ا ودية.
 اطوال االودية :  3-2-3

ان قياســا  اطــوا  ا وديــة  ــف حــول كــورده ره اظهــر  ان اوديــة المرتبــة ا ولــم    
اودية المرتبة الثا ية ، حيث تدداد اطـوا  ا وديـة  ها منلكا   اقصر  ف متوسط اطوا

 .(2( ، خريطة رقم )9بشك  متوالف مأ ديادي مراتب ا ودية كما  ف ددو  رقم )
(كـم ، وارتضـأ 0.48بل  متوسط طو  ا ودية  ف حول كورده ره  ـف المرتبـة ا ولـم )

متوســـط طـــو  ، واســـتمر ارتضـــاا  كـــم(0.83هـــذا المتوســـط  ـــف المرتبـــة الثا يـــة ليصـــ  )
( كــــم  ــــف 12.7( كــــم ، وكــــذل  وصــــ  الــــم )3.5ا وديــــة  ــــف المرتبــــة الثالثــــة ليبلــــ  )

المرتبــة الرابلــة ، وع ــد هــذه المرتبــة توقــ  ارتضــاا متوســط الطــو  حيــث ا خضــل ع ــد 
( كـم ، 10المرتبة الخامسة والتف تمث  المرتبة اللليا للحول  اصبح متوسط الطـو  )

 مار ددر م ة نمن بحيري حمرين .ويردأ السبب  ف ذل  الم ا غ
اما  يما يخ  ا حوال الضرعية ،  ضف مدموعة احوال ا وديـة الشـمالية الشـرقية ، 

ــــد ) ــــد واد  د  ــــم ع  ــــة ا ول ( كــــم وارتضــــأ هــــذا 0.55 قــــد كــــان متوســــط اطــــوا  المرتب
( كــم ع ــد المرتبــة الثا يــة، واســتمر بالديــادي حتــم وصــولة الــم 0.88المتوســط ليصــ  )

( كـم ، وهـو اعلـم متوسـط طـو  26للليـا وهـف الرابلـة، وكـان متوسـط طولهـا )مرتبتة ا
 بين اودية ا حوال ا خرى.
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( كــم ووصـــ  هـــذا 0.37 ــف حـــول  ويـــدر بلــ  متوســـط طـــو  اوديــة المرتبـــة ا ولـــم )
( كــم ، وتواصــل  الديــادي  ــف متوســط الطــو  حتــم 1.2المتوســط  ــف المرتبــة الثا يــة )

 (كم.7الواد  اللليا وكان متوسط طولها ) المرتبة الرابلة وهف مرتبة
( 1(كـم ،وبلــ  )0.24وع ـد واد  قـادردوامير بلــ  متوسـط طــو  اوديـة المرتبـة ا ولــم )

كــم ع ــد المرتبــة الثا يــة ، وع ــد مرتبــة الــواد  اللليــا وهــف المرتبــة الثالثــة وصــ  ارتضــاا 
 ( كم.16متوسط الطو  )

( كـــم ، ارتضـــأ  ـــف 0.46ا ولـــم ) و ـــف واد  كـــو  كـــان متوســـط طـــو  اوديـــة المرتبـــة
( كم، ولم تتوق  الديـادي المسـتمري  ـف متوسـط طـو  ا وديـة 0.64المرتبة الثا ية الم )

حتم وصو  الواد  الم مرتبتة اللليا والتف كا   المرتبة الرابلة حيـث متوسـط طولهـا 
 (كم.13كان )

، ووصــ  هــذا  (كــم0.26و ــف واد  الردلــة بلــ  متوســط طــو  اوديــة المرتبــة ا ولــم )
( كــم ع ــد مرتبــة الــواد  اللليــا وهــف 10( كــم ع ــد المرتبــة الثا يــة ، وبلــ  )1المتوســط )

 المرتبة الثالثة.
( كـم ، وكـان 0.62كان متوسط طو  اودية المرتبـة ا ولـم لـواد  ا صـيور ) حين  ف

( كـــم ، وتواصـــ  ا رتضـــاا بمتوســـط الطـــو  حتـــم 1.02متوســـط طـــو  المرتبـــة الثا يـــة )
( كــم. الدــدو  5بــة الرابلــة التــف تمثــ  مرتبــة الــواد  اللليــا وكــان متوســط طولهــا )المرت
 ( يونح متوسط ا طوا  .9رقم)

 هحــظ ممــا تقــدم ان واد  د ــد يحنــم بــاكبر حصــة مــن اطــوا  ا وديــة بــين ا وديــة 
ا خرى  ف حول كورده ره ، حيث كان لصخور الم طقة وطبوغرا يتها الـدور البـارد 

ا وديـة واطوالهـا وتبـاين تلـ  ا طـوا  بـين اوديـة واخرى. ـاطوا  المراتـب  ف رسم تل  
ا ولم كا   اقصر من اطوا  المراتب التـف تليهـا بسـبب التنـاريق التـف تلمـ  علـم 

 علـم حسـاب اطوالهـا وهـذا مـا ي طبـش علـم المراتـب اللليـا لهوديـة  ديادي اعداد ا ودية
 التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 يمـا تكـون ا رانـف القليلـة التنـرق ذا  اوديـة تمتـاد بديـادي اطوالهـا علـم والثا ية ، 
 حساب اعدادها وهذا ي طبش علم المراتب السضلم لهودية.
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 (9جدول رقم )
 (*)ونسبة الطول في حوض كورده رهالطول الطول ومتوسط 
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< 778 0.48 1.72 379 0.55 1.6 49 0.37 3.37 12 0.24 4.16 167 0.46 1.39 16 0.26 3.84 80 0.62 1.64 
2 280 0.83 4.21 107 0.88 5.2 40 1.25 2.09 9 1 16 61 0.64 3.48 9 1 10 37 1.02 2.32 

3 182 3.5 3.64 78 4.58 5.67 21 2.62 2.67 16 16  38 2.23 5.82 10 10  19 2.37 2.10 

4 51 12.75 0.78 26 26  7 7     13 13     5 5  

5 

 
10 10                    

سط
متو

ال
 

  2.58   4.15   2.71   10.08   3.56   6.92   2.02 

موع
مج

ال
 

1301   590   117   37   279   35   141   

واستخدام عجلة القياس. 25000:1المصدر : من عمل الباحث اعتمادا على خرائط طبوغرافية بمقياس 

                                                           

 ( كم .17( كم والمرتبة الثانية )76جموعة االودية الجنوبية الغربية يبلغ طول أودية المرتبة االولى )( م *)

9
0
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 كثافة صرف االودية 4-2-3
ياسـين مهمـين همـا الكثا ـة التصـريضية )الكثا ـة  ف هـذا المونـوا يونـح الباحـث ق    

 الطولية( والتكرار الددولف ) الكثا ة اللددية(.
( تل ــف مدمــوا اطــوا  دميــأ ا وديــة drainage density الكثا ــة التصــريضية )     

. وهـذه الكثا ـة تحسـب  (1)المودودي  ف الحول مقسوما علم مساحة الحـول الكليـة 
ذ ب ظــر ا عتبــار اعــداد تلــ  ا وديــة ، والقــا ون الخــا  بهــا اطــوا  ا وديــة دون ا خــ
 : (2)كما ذكره سترالر كا تف 

 
 مدموا اطوا  اودية الحول)كم(                    

 = الكثا ة التصريضية 
 (2مساحة الحول)كم                              

 
ـــالت      ـــدي تتمثـــ  ب ـــاط بلوامـــ  عدي كوين الصـــخر  وســـهولة ان لكثا ـــة التصـــري  ارتب

ا ســياب المــار والتســاقط بصــوري عامــة با نــا ة الــم الغطــار ال بــاتف الــذ  يلــد عــامه 
 . (3)   ف أ  م طقة يمهما ومؤثرا  ف كثا ة التصر 

وهـــف  ســـبة واط ـــة  2( كـــم/ كـــم1.98بلغـــ  كثا ـــة التصـــري  لحـــول كـــورده ره )     
ا عــدا الدخــا  المطريــة القويــة بســبب طبيلــة الم طقــة التــف يغلــب عليهــا الدضــا ،  يمــ

 القليلة الحدوث.
كثا ــة التصـــري   ــف ا حــوال الضرعيـــة ،  قــد كا ــ   ـــف مدموعــة احـــوال  امــأ     

وهــف اوطـف كثا ـة تصــري   2( كـم/ كـم1.79ا وديـة الشـمالية الشـرقية ع ــد واد  د ـد )
ة وهــف اعلــم كثا ــ 2( كــم/ كــم2.65بــين احــوال هــذه المدموعــة ، وع ــد واد   ويــدر )

تصري  بين احوال هذه المدموعة ، وكا   كثا ـة التصـري  ع ـد واد  قـادردوامير 
وع ـد واد  الردلـة بلغـ    2( كم/ كم2.58، و ف واد  كو  بلغ  ) 2( كم/ كم2.17)

                                                           

 .33( مكوال ، باترك ، مصدر سابق ، ص 1)
(2) Strahler ,A.N.,"Introduction to physical Geography ", John Wiley and sons  

     ,by permission ,1965,P.309. 

 .240-244( ستريلر ، ارثر آن ، مصدر سابق ، ص 3)
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. دـدو  رقـم  2( كـم/ كـم2.23،  ف حين كا    ف واد  ا صيور ) 2( كم/ كم1.94)
 . (2، خريطة رقم) (10)
 ف الكثا ة التصريضية كان وانحًا  ـف واد   ويـدر وواد  د ـد حيـث أن التباين       

تميـــد واد   ويـــدر بقلـــة الغطـــار ال بـــاتف قياســـا الـــم واد  د ـــد ، كمـــا إن واد   ويـــدر 
يتهــا القليلــة . باإلنــا ة الــم عوامــ  ذيدــر   ــف م طقــة ذا  صــخور طي يــة تمتــاد ب ضا

يـري ال اتدـة عـن الدوابـأ الرعديـة أخرى ديولودية وطبوغرا يـة. كمـا تللـب ا مطـار الغد 
دورا أنــا يا  ــف ديــادي  ســبة الدريــان الســطحف مــن خــه  عــدم إتاحــة المدــا  الكــا ف 
للتربـة وال بــا  الطبيلــف  متصـا  واخــذ كميــة كبيـري مــن ميــاه ا مطـار ممــا يديــد مــن 

ــــة )التكــــرار الدــــدولف  ــــة. امــــا الكثا ــــة اللددي ــــاه  ــــف ا ودي  Streamتصــــري  المي

frequency هـــف مدمـــوا اعـــداد دميـــأ ا وديـــة المودـــودي  ـــف الحـــول مقســـومًا  ، )
علم مساحة الحول ، وهذه الكثا ة تحسب اعداد ا ودية دون ا خـذ ب ظـر ا عتبـار 

يـــة  ـــف تقـــدير حدـــم التصـــري  و مـــط التصـــري  ماطـــوا  ا وديـــة ، ولهـــذه الكثا ـــة اه
 : (1)الما ف ، ويلبر ع ها ريانيًا كما يلف 

 عدد االودية في الحوض                        
 التكرار الجدولي = 

 (2مساحة الحوض)كم                            
 

واعتمــــادًا علــــم هــــذه الملادلــــة  دــــد ان الكثا ــــة اللدديــــة لحــــول كــــورده ره بلغــــ      
وهــذه ال ســبة القليلــة بســبب ظــرو  الحــول الطبيليــة ، امــا مــا  2( دــدو / كــم3.06)

الضرعيــة ،  قــد كا ــ  الكثا ــة اللدديــة  ــف مدموعــة احــوال ا وديــة يخــ  ا حــوال 
ـــد واد  د ـــد ) وتمثـــ  اوطـــف كثا ـــة  2( دـــدو / كـــم2.48الشـــمالية الشـــرقية ، كا ـــ  ع 

عدديـــة بــــين احــــوال اوديــــة هــــذه المدموعــــة ، وكا ــــ  هــــذه الكثا ــــة  ــــف واد   ويــــدر 
، وع ــد واد  2م(دــدو / كــ3.52، وبلغــ  ع ــد واد  قــادردوامير )2( دــدو / كــم3.88)

مثلــ  اعلــم كثا ــة عدديــة بــين احــوال اوديــة هــذه  2( دــدو / كــم4.34كـــو  كا ــ  )

                                                           

(1) Strahler ,A.N. , " `quantitative geomorphology of drainage basins and 

     channel  networks " ; Mc Graw-Hill , NewYourk ,1964,P.44. 
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، 2( دــــدو / كــــم3.88، وكا ــــ  هــــذه الكثا ــــة اللدديــــة ع ــــد واد  الردلــــة )المدموعــــة 
 (.10، ددو  رقم )2( ددو / كم2.76وبلغ   ف واد  ا صيور )

بوغرا يـة الم ـاطش التـف تدـر  ان تباين الكثا ة اللددية مـن حـول  خـر يردـأ الـم ط
  يها مياه تل  ا ودية وطبيلة صخورها.

 
 (10جدول رقم )

 الكثافة الطولية والعددية في حوض كورده ره
 الحوض  

 الكثافة
 االصيور الرجلة كول قادرجوامير نويدر جند كورده ره

الكثافة 
 الطولية

 
1.986 

 
1.798 

 
2.659 

 
2.176 

 
2.583 

 
1.944 

 
2.238 

افة الكث
 العددية 

 

3.061 

 

2.487 

 

3.886 

 

3.529 

 

4.342 

 

3.888 

 

2.761 

 
 ( .9(،)8(،)7المصدر : من عم  الباحث اعتمادًا علم دداو  ارقام )

 
 

 الخصائص التضرسية 3-3
للخصــــــا   التنريســــــية اهميــــــة كبيــــــري  ــــــف الدراســــــا  الديومور ولوديــــــة عامــــــة     

ملر ــة طبوغرا يــة الم طقــة وا شــكا  والمور ومتريــة خاصــة ، حيــث مــن خهلهــا يمكــن 
 ا رنية التف ترتبط بها ، وتتنمن هذه الخصا   مايفتف:

 
 relief ratioنسبة التضرس  1-3-3

المهمــة لضهــم الطبيلــة الطبوغرا يــة    م طقــة مــن خــه  قســمة  قالمقــايي دوهــو احــ 
 : (1)الضرش بين أعلم وأوطف  قطة  ف الحول علم طو  الحول كا تف  

                                                           

(1) Chorley , R.J., Schumm ,S.A., Sugden, D.E.," Geomorphology ",Cambridge  

      University، 1985 ,P.319. 
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               فرق االرتفاع بين أعلى وأوطأ نقطة في الحوض)م(                   
 نسبة التضرس = 

 طول الحوض)كم(                            
 

ويلـــد التنـــرق مؤشـــرًا ديـــدًا لتخمـــين الرواســـب الم قولـــة ، والتـــف تـــدداد  ســـبتها بديـــادي 
يـــدي ع هـــا كمـــا تســـاهم  ـــف تكـــوين اشـــكا  التنـــرق وقـــد يمتـــد تفثيرهـــا إلـــم مســـا ا  بل

ارنــــية مختلضــــة كــــالمراوط الغري يــــة با نــــا ة الــــم تفثيرهــــا  ــــف ســــرعة وصــــو  مودــــة 
الضينـان وديـادي تــفثير  اعليـة الحــ  المـا ف والـذ  يــؤثر علـم ديــادي الرواسـب الم قولــة 

(1) . 
(م/كــــم ، امــــا  ــــف ا حــــوال 9.55ان  ســــبة التنــــرق  ــــف حــــول كــــورده ره بلغــــ  )

عية ،  قد كا    سبة التنرق  ف مدموعة احوال ا ودية الشمالية الشـرقية  ـف الضر 
( م/كـم ، وهـف اعلـم  سـبة تنـرق بـين احـوال هـذه المدموعـة ، 10.64واد  د د )
(م/كــم 5.46( م/كـم  ـف واد  قــادردوامير ، وكا ـ   ـف واد   ويـدر )8.5 يمـا كا ـ  )

وكــان واد  كــو  قــد بلغــ   وتمثــ  أوطــف  ســبة تنــرق بــين احــوال هــذه المدموعــة،
(م/كـم 6.7( م/كم ،  ـف حـين بلغـ   سـبة تنـرق واد  الردلـة )6.81تنرسة ) سبة 

 (.11( م/كم . الددو  رقم)6.28، و ف واد  ا صيور )
 هحـــــظ ان واد  د ـــــد اكبـــــر ا وديـــــة  ـــــف  ســـــبة التنـــــرق ، ممـــــا يل ـــــف ان كميـــــا  

لـم مسـا ا  بليـدي عـن امـاكن الرواسب الم قولة من خه  الواد  تكون كبيري وتصـ  ا
تلريتهــا او تدويتهــا وهــذا مــا تفكــد مــن خــه  مشــاهدي رواســب حصــوية   ت تمــف الــم 

( كــم وا مــا تلــود الــم م ــاطش 29الم طقــة التــف شــوهد   يهــا والتــف تبلــد عــن الم بــأ )
قرب الم ابأ وهذا يونح اينًا سرعة المودة الما يـة وتـفثير الحـ  المـا ف  ـف الـواد  

كــان واد   ويـدر اقــ  ا وديـة  قـه للرواســب وكا ـ  رواســبة اصـغر حدمــا  ،  ـف حـين
مــن رواســب واد  د ــد وهــذا يؤيــد كو ــة اقــ  ا وديــة  ــف  ســبة التنــرق وهــذا يونــح 

                                                           

(1) Strahler , A.N. ," Quantitative analysis of watershed geomorphology", trans.  

      Amer. ,Geoph . Union ,Vol.38,1957,P.913-920. 
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اينا بطئ سرعة المودة الما ية مما يقل  من تـفثير الحـ  المـا ف علـم الـرغم مـن ان 
  ابأ وهف مسا ة ليس  كبيري.( كم من م اطش الم4ماتم مشاهدتة من الواد  يبلد )

 (11جدول رقم )
 الخصائص التضرسية في حوض كورده ره

 

 
 الحول

 
  سبة التنرق

الم ح ف 
 الهبسومتر  %

 
 اعلم  قطة م

 
 أوطف  قطة م

 97 460 41 9.552 كورده ره

 98 460 44 10.647 د د

 98 250 63 5.466  ويدر

 98 200 70 8.5 قادردوامير

 100 250 72 6.818 كو 

 103 170 80 6.7 الردلة

 112 200 75 6.285 ا صيور

 
 100000:1المصدر : مةن عمةل الباحةث اعتمةادًا علةى خةرائط طبوغرافيةة بمقيةاس 

 (.10وجدول رقم )
 (12جدول رقم )

 بعض الخصائص المورفومترية المستخدمة في حوض كورده ره

 ا صيور الردلة كو  قادردوامير  ويدر د د كورده ره 
 38 23 56 28 37 88 105 طو  المحيط

 14 10 22 12 15 34 38 الطو 

 8 2 10 1.5 5 16 23 اللرل

  100000:1المصةةدر: مةةن عمةةل الباحةةث اعتمةةادًا علةةى خةةرائط طبوغرافيةةة مقيةةاس 
 وعجلة القياس

 Hypsometric Integralالمعامل الهبسومتري  2-3-3
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دم يــة التــف قطلتهــا الــدوري الحتيــة  ــف وهــو مقيــاق ا رتضــاا الــذ  يونــح المرحلــة ال   
 الحول الما ف ، حيث تت اق  قيمة الملام  الهبسومتر  مأ استمرار الدوري

 
لامــــ  مــــن الوســــا   الكميــــة التــــف تقــــدم وصــــضًا لمور ولوديــــة مالحتيــــة ، إذ يلــــد هــــذا ال

المرحلـــــة التـــــف وصـــــلها الحـــــول الـــــر يق او ا حـــــوال الضرعيـــــة ،  ـــــا ددار شـــــديدي 
مادالـــ   ـــف مرحلـــة الشـــباب او   ـــش رأ  ديضـــد تـــد  علـــم ان تلـــ  الم ـــاطشا  حـــدار و 

قـــد وصـــل   بدايـــة ال نـــوج امـــا ا دـــدار قليلـــة ا  حـــدار  تـــد  علـــم ان تلـــ  الم ـــاطش
 . (1)مرحلة متقدمة من الدوري الحتية 

ويلــــد الملامــــ  الهبســــومتر  تحلــــيه وصــــضيا لحالــــة الحــــول الراه ــــة وهــــو يشــــير الــــم 
وبلبـاري أخـرى ا ـة وصـ  حسـابف با مكـان ، الحول وتناريسة  اللهقة بين مساحة

، كمــا يونــح (2)اســتلمالة  ــف تصــ ي  ومقار ــة مختلــ  أ ــواا أشــكا  ســطح ا رل  
ــــــــا ف الخــــــــا  ــــــــة يمكــــــــن اســــــــتخرادها مــــــــن خــــــــه  الرســــــــم البي  الشــــــــك   ســــــــبة م وي

 :(3)كما يلف  بة ، حيث يمكن التلبير ع ة ريانياً 
 

                  سبة بين ارتفاع أي خط كنتور الى اقصى ارتفاع في الحوضالن                      
 المعامل الهبسومتري = 

النسبة بين المساحة المحصورة بين الخط الكنتوري المختار ومحيط الحوض الى المساحة 
 الكلية للحوض

 

ومــــن خــــه  مــــا تقــــدم  هحــــظ ان الم ح ــــم الهبســــومتر   ــــف حــــول كــــورده ره وكمــــا 
(، اتنـــح ان حـــول 13( واظهـــره الدـــدو  رقـــم )19الـــم  13ا شـــكا  )مـــن ونـــحتة 

واد  كورده ره قد وص  مرحلة متقدمة  ف الدوري الحتية بصوري عامة إذ بلـ  الم ح ـم 
%( ،  ـف حـين كا ـ   سـبة ا حـوال الضرعيـة متباي ـة بلـل الشـفر 41الهبسومتر  )

                                                           

 .35-55كوال ، باترك ، مصدر سابق ، ص ( م1)
(2) Strahler ,A.N., "Hypsometric(area - altitude) analysis of Eros ional 

      topography", Bulletin of the Geological society of America   

      Vol.63,1952,P.1133.   

 رموت ،أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية ( بامعروف ، فؤاد سالم عمر ، هيدرولوجية حوض وادي حض3)
 .51،ص2001التربية ، جامعة بغداد ، غير منشورة ،     
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م ح ــم الهبســومتر  لــواد   ضــف مدموعــة احــوال ا وديــة الشــمالية الشــرقية ، كــان ال
%( وهــف اقــ  قيمــة بــين اوديــة المدموعــة ،  ــف حــين كا ــ  القيمــة  ــف واد  44د ــد )

و ـــف واد   %(70%( ، وكــان الم ح ـــم الهبســومتر  لـــواد  قــادردوامير )63 ويــدر )
%( وهــف اكبـر قيمــة بـين اوديــة 80،  ـف حــين كا ـ   ــف واد  الردلـة ) (72%كـو  )

%( . 75صــــيور  قــــد كا ــــ  قيمــــة الم ح ــــم الهبســــومتر  )مــــا واد  ا أالمدموعــــة ، 
 (.13ددو  رقم )

مما تقدم يمكن القو  ان واد  د د هو اكثر احوال ا ودية الضرعية تقدمًا  ـف        
الدوري الحتية علم اللكق من احوال ا ودية ا خرى التف مادال   ف مراحـ  البدايـة 

 .ددار التف لم يكتم  عم   التلرية  يهامن الدوري الحتية وهف تمث  بصوري عامة ا 
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 .  100000/1المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على  رائط طبوغرافية بمقياس 
 

قم شكل ر (13) 

 المنحنى الهبسومتري لحوض وادي كورده ره
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 (15)شكل رقم 

 المنحنى الهبسومتري لحوض وادي نويدر

 (14)شكل رقم 

 المنحنى الهبسومتري لحوض وادي جند

 .  100000/1المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على  رائط طبوغرافية بمقياس 
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 (17)شكل رقم 

ي كولالمنحنى الهبسومتري لحوض واد  

 .  100000/1المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على  رائط طبوغرافية بمقياس 
 

 (16)شكل رقم 

 المنحنى الهبسومتري لحوض وادي قادرجوامير
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 (19)شكل رقم 

 المنحنى الهبسومتري لحوض وادي االصيور

 (18)شكل رقم 

 المنحنى الهبسومتري لحوض وادي الرجلة
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 المقطع الطولي:   3-3-3
تلــد دراســة المقطــأ الطــولف لهوديــة مــن ا مــور المهمــة التــف تســاعد الباحــث    

 ــف بيــان وتضســير الخصــا   التنرســية لتلــ  ا وديــة ، ويمثــ  المقطــأ الطــولف تــدرج 
بط شــك  تد  مــن المصــب الـم الم بــأ ،ويــر ا رتضـاا عــن مســتوى سـطح البحــر  ــف الـوا

القطــــــــاا ب ــــــــوا الصــــــــخور والحركــــــــا  الب ا يــــــــة وم ــــــــام الم طقــــــــة وكــــــــذل  بال شــــــــاط 
الديومور ولــودف للميــاه الداريــة ، ويــدداد ا حــدار القطــاا  ــف الم ــاطش ذا  الصــخور 

 الصلبة  ف حين يت اق   ف الم اطش ذا  الصخور الهشة .
لـــة تطـــور مدـــرى الـــواد  والتغيـــرا  التـــف ويلكـــق رســـم المقطـــأ الطـــولف مرح   

 را ق  هذا التطور  ف عمليا  ال ح  وا رساب .
ومــــن الملــــرو  ان لكــــ  مرحلــــة مــــن مراحــــ  عمــــر الــــواد  ظــــواهره الديومور ولوديــــة 
المرتبطة بة وتلتمد  ف  شو ها علم طاقة الواد  و وعية الصخور وا  حـدار وطبيلـة 

 الم ام وكذل  ال با  الطبيلف . 
أمكــن رســم مقطــأ طــولف لهوديــة  ــف  100000:1عتمــادًا علــم خــرا ط ذا  قيــاق وا

حول كورده ره حيث أظهر  المقاطأ علم ا ها تمر  ف مرحلة الشـباب وتكـون غيـر 
متواد ة وذل  مـن خـه  عـدم ا سـتقامة بشـك  وانـح كمـا تونـح ذلـ  ا شـكا  )مـن 

 (25الم  20
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 (20)شكل رقم 

  لطولي لوادي جندالمقطع ا
 

100000/1المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على  رائط طبوغرافية مقياس  وجدول رقم )  14. ) 

                                               1
0
5
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 (21)شكل رقم 

 المقطع الطولي لوادي نويدر 
 

100000/1المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على  رائط طبوغرافية مقياس  وجدول رقم )  14. ) 

    

1
0
6
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 (22)شكل رقم  

 المقطع الطولي لوادي قادر جوامير 
 

100000/1المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على  رائط طبوغرافية مقياس  وجدول رقم )  14. ) 

  

                                               1
0
7
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 (23)شكل رقم 

 المقطع الطولي لوادي كول
 

ى  رائط طبوغرافية مقياس المصدر : من عمل الباحث اعتماداً عل 100000/1 وجدول رقم )  14. ) 

    

                                               1
0
8
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 (24)شكل رقم 

ولي لوادي  الرجلة المقطع الط  
 

100000/1المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على  رائط طبوغرافية مقياس  وجدول رقم )   14. ) 

  

                                               1
0
9
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 (25)شكل رقم 

 المقطع الطولي لوادي االصيور
 

مقياس بالمصدر : من عمل الباحث اعتماداً على  رائط طبوغرافية  100000/1 وجدول رقم )   14. ) 

 

                                               1
1
0
 



 

 153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 155 

 المقطع العرضي   4-3-3
مكملة لدراسة المقاطأ الطولية لهودية حتـم تكـون اللرنية تلد دراسة المقاطأ       

صـــوري تلـــ  ا وديـــة وانـــحة بشـــك  دلـــف ، إذ تونـــح اللمـــ  الديومور ولـــودف لتلـــ  
يـاه التصـري  وحدـم الرواسـب داخـ  ق ـاي الـواد  وتقـدير ا ودية مـن تـفثير  ـف كميـة م

 كميا  الرسوبيا  وكذل  الح  .
ومن الملرو  ان أ  واد  يمـر بمراحـ  متلـددي  ـف حياتـة ومـن هـذه المراحـ      

الشباب وال نج والشيخوخة وخه  ك  مرحلة تتخـذ ق ـاي الـواد  شـكًه ملي ـًا تبلـًا لقـوي 
لـــة صـــخور الم طقـــة با نـــا ة الـــم ا  حـــدار اللـــام الدريـــان المـــا ف  ـــف الق ـــاي وطبي

 للم طقة وظرو ها الم اخية السا دي .
مهحظــــة المقــــاطأ اللرنــــية المــــفخوذي حقليــــا مــــن ا وديــــة  ــــف م ــــاطش  نومــــ    

ودـود حـوا  متدردـة اخـرى الحول اظهر  ه ـا  حـوا  عاليـة مـن دهـة ومـن دهـة 
( وواد  د ـد شـك  رقـم 29) رقـم ا رتضاا من الدهة المقابلة كما  ف واد  كو   شك 

( ، الـــذ  يمثـــ  ا وديـــة ذا  الدهتـــين المت ـــاظرتين  ـــف الحـــوا  اللاليـــة ، وأوديـــة 26)
ذا  الدهتين المت اظرتين مـن الحـوا  المتدردـة ا رتضـاا كمـا  ـف واد  قـادر دـوامير 

 (.28شك  رقم)
دـــــة وهـــــذا التبـــــاين  ـــــف ا شـــــكا  يلـــــود الـــــم طبيلـــــة الم طقـــــة وصـــــخورها بالدر     

 . يةا ساس
( وهـــــذا يمكـــــن Uان المقـــــاطأ اللرنـــــية لهوديـــــة تبـــــدو علـــــم شـــــك  حـــــر  )        

( ، حيـــث تظهـــر  يهـــا دوا ـــب شــــديدي 31الـــم   26مهحظتـــة  ـــف ا شـــكا  ) مـــن 
  ا  حدار ، ولكن من دهة اخرى قليلة ا  حدار  ف بلل ا حيان ويرا ش ذل 
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 (8)خريطة رقم 

 مواقع عينات المقاطع العرضية في حوض كورده ره 

والدراسررة 100000/1المصرردر : مررن عمررل الباحررث اعتمرراداً علررى  ريطررة  ررانقين  الطبوغرافيررة مقيرراس 

 الميدانية .  
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 (26)شكل رقم 

 مقطع عرضي لوادي جند
 

من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة  الميدانية .   المصدر :  

                                               1
1
5
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 (27)شكل رقم 

 مقطع عرضي لوادي نويدر
 

 المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة  الميدانية .  

                                               1
1
6
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كل رقم ش (28) 

 مقطع عرضي لوادي قادر جوامير
 

.   المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة  الميدانية  

                                               1
1
7
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 (29)شكل رقم 

 مقطع عرضي لوادي كول
 

 المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة  الميدانية .  

                                               1
1
8
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 (30)شكل رقم 

 مقطع عرضي لوادي الرجلة
 

 المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة  الميدانية .  

       
                                        

1
1
9
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.   المصدر : من عمل الباحث اعتماداً على الدراسة  الميدانية   

 (31)شكل رقم 

 مقطع عرضي لوادي االصيور
 

              
                                 

1
2
0
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اتســاا  ــف قــاا ومســاحة ق ــاي الــواد   وهــف بصــوري عامــة ق ــوا  نــحلة ، حيــث ان 
القاا يتكون من صخور صلبة ذا  قابلية علم مقاومة التلريـة ممـا دلـ  عمـش الق ـاي 
محــدود  ــف الوقــ  الــذ  يــدداد  يــة عــرل الق ــاي واتســاعها وهــف تمثــ  صــضا  ا وديــة 

 (.9لا ف الدضا  وقلة تساقط ا مطار. خريطة رقم ) ف ا رانف التف ت
 

 أنماط شكل الصرف المائي: 4-3
ان  مـــــط التصـــــري  المـــــا ف يســـــاعد علـــــم  هـــــم وملر ـــــة وتضســـــير الكثيـــــر مـــــن     

 ن  مــــط التصــــري  المــــا ف مــــا هــــو ا  ا لكــــاق للوامــــ  الظــــواهر الديومور ولوديــــة 
  ا رنـــــية الحديثـــــة وم ـــــام وطبيلـــــة الصـــــخور والحركـــــاتتمثـــــ  بالب يـــــة الديولوديـــــة 

 الحول وتتمث  ا  ماط السا دي  ف حول كورده ره بما يلف:
 

 Dendriticالنمط الشجيري  1-4-3
يلــد هــذا الــ مط أكثــر ا  مــاط ا تشــارًا ، ويتميــد بتشــلب الروا ــد ال هريــة بشــك  غيــر   

غيـر قا مـة  م تظم يشبة تضرعا  الشدري ، وعـادي مـا تكـون الدوايـا التـف تكو هـا ا وديـة 
، وهذا ال وا من التصري  ي شف  وش الصخور الرسوبية بشك  خا  وا رانـف التـف 
ـــة التنـــرق الـــم ســـهلية ، ويكـــون تحكـــم الب يـــة  يهـــا نـــلي  ، ومتدا ســـة  تكـــون قليل

 . (1)صخريًا 
ويمكـــن مهحظـــة هـــذا ال ـــوا مـــن التصـــري  والـــذ  يغلـــب علـــم الحـــول  ـــف ملظـــم   

ا رل ذا  التنـرق القليـ  والميـ  القليـ  ، وتدـا ق مساحتة ، حيث يـرتبط بطبيلـة 
صخور الحول الرسوبية وحيـث الترسـبا  الحديثـة، ويظهـر هـذا ال ـوا مـن التصـري  
 ــف ا دــدار اللليــا والوســطم لــواد  د ــد وا دــدار اللليــا لهوديــة ا خــرى ، شــك  رقــم 

(32.) 
 

                                                           

(1) Howard,A.D.,"Drainage analysis in geologic interpretation :a summation"  

     , Bulletin of the American Association of petroleum Geologists ,Vol.51 ,1967  ,    

P. 2248. 
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  Parallelالنمط المتوازي  2-4-3
صـــري   ـــف الم ـــاطش التـــف تكـــون ا حـــداراتها مـــن مقلـــرا  ي تشـــر هـــذا ال ـــوا مـــن الت  
ة يـيـة ، حيـث تسـاعد هـذه الحالـة علـم ايدـاد اوديـة طوللية ، وتواديها محدبا  طو لطو 

ــــبلل وتكــــاد  ــــم شــــك  مــــواد  لبلنــــها ال ــــد مداريهــــا عل اوديتهــــا م ضصــــلة تكــــون تمت
، ويظهـــر هـــذا ال ـــوا  ـــف حـــول كـــوده ره بشـــك   (1)بمســـا ا  متســـاوية عـــن بلنـــها 

انح ومميد علم النضة اليسرى للواد  حيث ا ودية ال ادلة من مرتضلا  حمـرين ، و 
بســـبب ســـيطري التراكيـــب الديولوديـــة مـــن  والـــش محليـــة وشـــقوش ، ويونـــح هـــذا الـــ مط 

 (.32شك  رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .164، وليم دي، مصدر سابق ، ص ي( ثور نبر 1)
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 (32شكل رقم )
انماط شكل الصرف المائي في حوض وادي 

 كورده ره

مقياس بالمصدر : من عمل الباحث اعتماداً على  رائط طبوغرافية  100000/1  . 
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 خالصة الفصل الثالث

( كــــم تمثــــ  مســــاحة 578، م هــــا) 2كــــم (655تبلــــ  مســــاحة حــــول واد  كــــورده ره)    
تمث  مساحة احوال ا وديـة الد وبيـة   2( كم77احوال ا ودية الشمالية الشرقية ، و)

الغربيــة ، ومـــن بـــين هـــاتين المدمـــوعتين يبـــرد حـــول واد  د ـــد احـــد اوديـــة المدموعـــة 
وهـــو أكبـــر ا حـــوال الضرعيـــة المغذيـــة   2( كـــم328الشـــمالية الشـــرقية بمســـاحة بلغـــ   )

 لواد  الر يق ، وهو بهذه المساحة يلاد  مساحة ا حوال الضرعية ا خرى مدتملة .ل
يلــد شــك  حــول كــورده ره اقــرب الــم الشــك  المســتدير ،  و يمــا يخــ  ا حــوال     

ـــم الشـــك   ـــة ال ـــم ا حـــوال الضرعي ـــد وا صـــيور أقـــرب ال ـــد كـــان حونـــف د  ـــة  ق الضرعي
 يمــا كــان حــول قــادردوامير اقربهــا الــم  المســتدير قياســًا بــا حوال الضرعيــة ا خــرى ،

ـــ  عـــدد مراتـــب حـــول كـــورده ره ) ( 2005( مراتـــب نـــم  )5الشـــك  المســـتطي  ، وبل
( واد  ،و ـــــف 335(واد  ، و ـــــف المرتبـــــة الثا يـــــة)1613واد  ،  ـــــف المرتبـــــة ا ولـــــم )

( أوديــــة ، ونــــم  أوديــــة د ــــد  4( واد  ، وع ــــد المرتبــــة الرابلـــة )52المرتبـــة الثالثــــة )
( مراتـب ، 3( مراتب ،  يما كان لـواديف قـادردوامير والردلـة )4دروكو  وا صيور )و وي

( مرتبـة ، وبلـ  متوسـط  سـبة التضـرغ  ـف كـورده 2ومدموعة ا ودية الد وبية الغربيـة مـن)
ـــين )7ره ) ـــة  قـــد تراوحـــ  متوســـطاتها ب ـــة الضرعي ( ، وكـــان 5.3-9.9(  ، امـــا  ـــف ا ودي

كــم  ــف المرتبــة  778)( كــم م هــا )1301كــورده ره )مدمــوا اطــوا  ا وديــة  ــف حــول 
 ا ولم ،

( كــم ع ــد المرتبــة الثالثــة  يمــا كــان طــو  المرتبــة 182( كــم  ــف المرتبــة الثا يــة )280و)
 كم. 10 )( كم ، والمرتبة الخامسة )51الرابلة )
، وكا ـــ    2( كـــم/ كـــم1.98كثا ـــة التصـــري  كا ـــ  واط ـــة  ـــف حـــول كـــورده ره )     

،  يمــا كا ــ  اوطــف    2( كــم/ كــم2.65ة تصــري  نــمن ع ــد واد   ويــدر )اعلــم كثا ــ
، وبلغـ   سـبة تنـرق  2( كـم/ كـم1.79كثا ة تصري  نمن الحول ع د واد  د د )

( م/كــم ،  يمــا 10.64م/كــم وســد  واد  د ــد  أعلــم  ســبة تنــرق ) 9.55)الحــول )
لهبســــومتر  ( م/كــــم ، ،وبلــــ  الم ح ــــم ا5.46ســــد  واد   ويــــدر اوطــــف  ســــبة تنــــرق )
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(  وهذا يل ف ا ة  ف مرحلة متقدمة من الـدوري الحتيـة بصـوري  41 %لحول كورده ره )
( مادالـ   ـف مراحـ  البدايـة 80%عامة ،  يمـا كا ـ  بلـل ا وديـة مثـ  واد  الردلـة )

 من الدوري الحتية .
المقطــأ الطــولف اظهــر ان ا وديــة الضرعيــة  ــف مراحــ  الشــباب وتكــون غيــر متواد ــة مــن 

ه  عدم ا ستقامة بشك  وانح ، والمقطأ اللرنف عكق صضة موقـأ اللي ـة ، وهـو خ
بصوري عامة اظهر تـفثير الطبقـا  الصـلبة والهشـة علـم قـاا ا وديـة ودوا بهـا . ويسـود 
الــــ مط الشــــدير  كــــ مط مـــــن ا مــــاط الصــــر  المــــا ف  ـــــف ارانــــف الحــــول المختلضـــــة 

 ا ودية الد وبية الغربية .با نا ة الم ودود ال مط المتواد   ف مدموعة 
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 الضص  الرابأ
 

 التفسير الجيومورفولوجي
 كورده ره وادي لحوض
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 تمهيد:ال
ت اول ــــا  ــــف الضصــــ  الســــابش الخصــــا   المور ومتريــــة وقبــــ  ذلــــ  ت اول ــــا الخصــــا   

مور ولوديـة دـار هـذا الطبيلية لحول كورده ره ، ولكف تكتم  صوري هذه الدراسـة الديو 
الضصـــ  ليكـــون  صـــًه تحليليـــا لمـــا تقـــدم دراســـتة ، لغـــرل تحديـــد اســـتثمار امثـــ  لمـــوارد 
الم طقة خاصـة وا هـا م طقـة شـبة دا ـة ، إذ ان دراسـة اشـكا  سـطح ا رل لهـا اهميـة 

 أن ضة مـــن اثـــر بليـــد المـــدى  ـــف طبيلـــة ال شـــاط البشـــر  ، وقـــد ثبـــ يدغرا يـــة لمـــا تنـــ
 يدابية وسلبية  ف  ضق الوق  علم ال شاط البشر  بصوري عامة .للتناريق عهقة ا

إذ تتنـــمن م طقـــة الدراســـة اشـــكاً  ارنـــية كثيـــري وهـــذه ا شـــكا  تكو ـــ  بتـــفثير عوامـــ  
متداخلــــة ديولوديــــة وم اخيــــة وعوامــــ  التدويـــــة الكيمياويــــة والضيدياويــــة وبصــــوري اشـــــم  

تدـدر ا شـاري الـم اهميـة عامـ  اللوام  الديومور ولودية ، ونمن عام  الح  المـا ف 
ـــة تـــفثيرا  ـــف تكـــوين الكثيـــر مـــن ا شـــكا   ـــر اللوامـــ  الم اخي ـــذ  يلـــد مـــن اكث المطـــر ال
ا رنـــية ، وذلـــ  بوســـاطة مســـاهمتة الضلالـــة بطريقـــة ال حـــ  والترســـيب ممـــا يـــؤد  الـــم 

 . (1)تكوين أشكا  ديومور ولودية مختلضة 
ف  شــفتها الــم اللصــر الربــاعف والتــف وان اغلــب ا شــكا  ا رنــية  ــف الم طقــة تلــود  ــ

 تدا  تؤثر  يها عوام  التلرية الما يـة والهوا يـة ، وتلـد ا وديـة مـن ابـرد هـذه ا شـكا  
. 
 
 
 
 

 ومن أهم الخصائص التي تم تفسيرها في هذا الفصل
 الخصائص الخطية للحوض 1-4

                                                           

 النقاش ، عدنان واسادور همبارسوم، الجيومورفولوجية والجيولوجيا التركيبية وجيولوجيا العراق ، ( 1)
 .264،ص1985مطبعة جامعة بغداد ، بغداد،     
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ر يسـف مـن خـه   ف هذا المونوا يت او  الباحث تحلي  اعداد ا ودية واطوالها بشـك  
اســـلوب المقار ـــة بـــين مـــا مودـــود  ـــف الواقـــأ ومـــا كـــان يضتـــرل ان  تكـــون عليـــة ا وديـــة 

 حسب قوا ين هورتون وتضسير ا سباب التف اد  الم التشابة او ا خته  .
 

 عدد االودية 1-1-4
خـرى تلد اودية المراتـب ا ولـم والثا يـة اوديـة حديثـة ال شـفي قياسـًا الـم اوديـة المراتـب ا 

ـــــة الحـــــول لمر ر  ـــــف حـــــول كـــــو  ـــــ  )اده ره ، ومدمـــــوا اودي ـــــة كا ـــــة بل ( واد  2005تب
 ( ، وكمـــــــــــا يظهـــــــــــر ذلـــــــــــ  دـــــــــــدو  7.06بلغـــــــــــ  ) عامـــــــــــة وبمتوســـــــــــط  ســـــــــــبة تضـــــــــــرا

 ( .15رقم )
تـــــون للـــــدد المدـــــار  الما يـــــة ، وبحســـــب الملادلـــــة التـــــف ر امـــــا اذا اعتمـــــد ا قـــــا ون هو   

 : (1)است تدها وصاغها ، والتف ت   علم 
 

 -1 )م(ش ن                                         
Σ = ةةةةةةةة ع مة  

 -1ش ن               

 
 حيث ان :  

ا مـــــ = عــــدد مدــــار  ا وديــــة ، ش ن = متوســــط  ســــبة التضــــرا  ، م = المرتبــــة اللليــــا 
 للواد  .

 مــن خــه  تطبيــش هــذه الملادلــة وبا عتمــاد علــم متوســط  ســبة التضــرا للحــول وكــذل  
 روا الر يسية ، كا   ال تا ج التالية:للض
( 2894بل  عـدد ا وديـة الكلـف المضتـرل لدميـأ المراتـب  ـف حـول كـورده ره ) .أ 

( واد  ، وه ــــــا  هحــــــظ ان اللــــــدد 2005واد   ــــــف حــــــين ان اللــــــدد الحقيقــــــف )
 (800المضتــــــــرل لهوديــــــــة يتضــــــــوش علــــــــم اللــــــــدد الحقيقــــــــف لهــــــــا بــــــــاكثر مــــــــن )

                                                           

 .439( ابو العينين ، حسن سيد ، مصدر سابق ، ص 1)
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اذ الحـول الشـك  ال هـا ف ، وهـذا يلـود الـم واد  ، وان ذل  يد  علم عدم اتخـ
 والـــــــذ  يتميـــــــد بتذبـــــــذب ا مطـــــــار وقلتهـــــــا  ـــــــف احيـــــــان  الم ـــــــام شـــــــبة الدـــــــا 

 ، وكذل  الب ية الديولودية للم طقة . كثيري 

 ف ا ودية الضرعية تضوق  ا عداد المضترنة لهودية لدميأ المراتب علم ا عداد  -ب 
( واد   ــف حــول واد  د ــد 1079يــة المضتــرل )الحقيقيــة لهــا ، إذ بلــ  مدمــوا ا ود

( 188( واد  ، و ــــف حـــول  ويــــدر بلــــ  )المضتــــرل( )816وكـــان المدمــــوا الحقيقــــف )
المضتــرل  ــف حــول ا صــيور المدمــوا ، وبلــ  واد  ( 171)( واد  وكــان )الحقيقــف 

( واد  ، وتؤكـد  تـا ج حـول كـو  174( واد   ف حين كـان المدمـوا الحقيقـف )189)
( واد  علــم المدمــوا 761ذكــره ، إذ تضــوش المدمــوا المضتــرل  وديتــة البــال  )مــا تقــدم 

 (.15ددو  رقم )، ( واد  469الحقيقف البال  )
ان  تا ج ا حوال التـف تقـدم ذكرهـا تؤكـد عـدم اتخـاذ تلـ  ا وديـة لشـكلها ال هـا ف وهـذا 

لضصـــ  يل ـــف عـــدم اكتمـــا   مـــو احوانـــها ، وذلـــ  يؤكـــد مـــا توصـــ  اليـــة الباحـــث  ـــف ا
 السابش )المور ومتر ( بخصو  اشكا  احوال هذه ا ودية .

أمطا ما يخ  حونف قادردوامير والردلة ،  قد كا   اعدادهما الكلية المضترنـة  علـم 
ـــــوالف ) ـــــ  )70( و )61الت ـــــة كا  ـــــة الحقيقي ـــــف حـــــين ان اعـــــدادهما الكلي ( 60( واد  ،  

بســيطة بــين ا عــداد المضترنــة ( واد  علــم التــوالف ، إذ يمكــن مهحظــة الضــروش ال70و)
ـــة  ـــف هـــذين الحونـــين ـــم صـــغر هـــذين الحونـــين  والحقيقي  ، والتـــف يمكـــن ارداعهـــا ال

حيث لهما ثـهث مراتـب بـالرغم مـن اعتبارهمـا مـن ا حـوال الضرعيـة البـاردي  ـف حـول 
 واد  كورده ره ، با نا ة الم عوام  اخرى مؤثري كالب ية الديولودية.

 وديــة غيــر مكتملــة ال مــو هــف ا خــرى ولــم تتخــذ الشــك  ال هــا ف د مراتــب ااعــداكمــا ان 
لهــا بلــد ، ويظهــر ذلــ  مــن خــه  مقار ــة ا عــداد الحقيقيــة لمراتــب ا وديــة مــأ ا عــداد 
المضترنــة لهــا وبا عتمــاد علــم قــا ون هورتــون للــدد المدــار  الما يــة لكــ  مرتبــة والــذ  

ـــــــــــــــف تتـــــــــــــــدرج ت  ـــــــــــــــم ) عـــــــــــــــدد المدـــــــــــــــار  الما يـــــــــــــــة الت ـــــــــــــــفيـــــــــــــــ   عل  اقصـــــــــــــــيًا  
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مدموعتهــا او مراتبهــا ، تكــون متواليــة ه دســية ، تبــدأ بمدــرى يتبــأ اعلــم مرتبــة ، وتــدداد 
 : (1)تبلًا ل سبة تضرا ثابتة ( وو قًا للملادلة ا تية 

 
 مة ( -)م ع مة = ش ن 

 حيث ان:
 ا مـــــــــــ = عــــــــــدد المدــــــــــار  للمرتبــــــــــة المطلوبــــــــــة ، ش ن = متوســــــــــط  ســــــــــبة التضــــــــــرا 

 ة اللليا للواد  ، مـ = المرتبة المطلوبة.للواد  ، م = المرتب
 
( يمكـن القـو  ان اوديـة المرتبـة ا ولـم لحـول كـورده 15الددو  رقـم ) ةومن مهحظ  

 ـف حـين واد  ( 1613ره بادملـة كـان عـددها اقـ  مـن المضتـرل ، حيـث كـان عـددها )
ا يـة ، ( واد  ، وكـذل  بال سـبة الـم المرتبـة الث2484كان من المضتـرل ان يصـ  الـم )

( واد  ، حيــث 351( واد  إذ كــان مــن المضتــرل ان يصــ  الــم )335إذ كـان عــددها )
 هحـــظ ان عـــدد ا وديـــة المضتـــرل اكثـــر مـــن عـــدد ا وديـــة الحقيقـــف  ـــف دميـــأ مراتـــب 

( واد  52الحول ما عدا المرتبـة الثالثـة التـف تضـوش عـدد ا وديـة الحقيقـف  يهـا البـال  )
( واد  وهذا يلـود الـم طبيلـة صـخور 49  وص  الم )علم عدد ا ودية المضترل الذ

 الم طقة وا  حدار  ف اماكن المرتبة الثالثة من الحول.
 
 

                                                           

 .439د أحمد ، مصدر سابق ، ص ( أبو العينين ، حسن سي1)
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 (15جدول رقم )
 اعداد االودية الحقيقية والمفترضة في حوض كورده ره

 
 المرتبة

 االصيور الرجلة كول قادرجوا مير نويدر جند كورده ره

العدد 
 الحقيقي

العدد 
 المفترض

بة نس
 التفرع

العدد 
 الحقيقي

العدد 
 المفترض

نسبة 
 التفرع

العدد 
 الحقيقي

العدد 
 المفترض

نسبة 
 التفرع

العدد 
 الحقيقي

العدد 
 المفترض

نسبة 
 التفرع

العدد 
 الحقيقي

العدد 
 المفترض

نسبة 
 التفرع

العدد 
 الحقيقي

العدد 
 المفترض

نسبة 
 التفرع

العدد 
 الحقيقي

العدد 
 المفترض

نسبة 
 التفرع

1 

 

1613 2484.3 4.81 677 970.2 5.59 130 153.1 4.06 50 52.8 5.55 357 674.5 3.79 60 61.3 6.66 129 153.9 3.58 

2 

 

335 351.8 6.44 121 98.01 7.11 32 28.6 4 9 7.2 9 94 76.9 5.52 9 7.8 9 36 28.7 4.5 

3 

 

52 49.8 13 17 9.9 17 8 5.3 8 1 1  17 8.7 17 1 1  8 5.3 8 

4 

 

4 7.06 4 1 1  1 1     1 1     1 1  

5 

 

1 1                    

 
 المتوسط

  7.06   9.9   5.35   7.27   8.7   7.8   5.3 

 
 المجموع

2005 2894.1  816 1079.2  171 188.1  60 61.1  469 761.2  70 70.1  174 189  

 
 قانون هورتون.( مع تطبيق 8المصدر : من عمل الباحث اعتمادًا على جدول رقم )

 
 
 

1
3
0
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 (33شكل رقم )
 العالقة بين عدد االودية ومراتبها في حوض كورده ره 

 حسب قانون هورتون

   على قانون هورتونلمصدر : من عمل الباحث اعتماداً ا
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اما ا ودية الضرعية  قد كا   ا عداد الحقيقية  ودية المرتبة ا ولم  يهـا اقـ  مـن اللـدد 
المضتــرل ،  ــف حــين كا ــ  المراتــب ا خــرى لدميــأ هــذه ا وديــة شــهد  تضــوش ا عــداد 

( . والسـبب  ـف 15الحقيقية لهوديـة علـم ا عـداد المضترنـة كمـا يونـح ذلـ  الدـدو  )
ذل  اخته   وعية الصخور  ـف الم ـاطش التـف تمـر بهـا تلـ  ا وديـة بمراحلهـا ومراتبهـا 
وكــذل  دور التنــاريق التــف تديــد مــن اعــداد ا وديــة حتــم لــو كــان ذلــ  علــم حســاب 
اطوالهــا ومــا يتبلــة مــن تغيــرا   ــف طبوغرا يــة  الم ــاطش التــف تدــر   يهــا تلــ  ا وديــة 

 ام  م اخف مهم  ف ديادي المدار  الما ية .با نا ة الم عام  ا مطار وهو ع
ممــا تقــدم يمكــن القــو  ان ا عــداد الحقيقيــة  تتضــش مــأ ا عــداد المضترنــة بحســب قــا ون 
هورتــون والــذ  يلتمــد  يــة علــم  ســبة التضــرا ، وهــذا يل ــف ان الحــول و روعــة لــم تتخــذ 

 الشك  ال ها ف لها أ  لم يكتم   موها بلد.
 

 اطوال االودية 2-1-4
بلـــــد تحليـــــ  اعـــــداد ا وديـــــة   ـــــف المونـــــوا الســـــابش كـــــان  بـــــد مـــــن اســـــتكما  تحليـــــ  
الخصا   الطولية من خـه  تحليـ  اطـوا  ا وديـة  ـف حـول كـورده ره اعتمـادا علـم 
قــا ون هورتــون  طــوا  المدــار  الما يــة الــذ  يــ   علــم )ان متوســط طــو  المدــار  

 . (1)طولها كلما داد  مرتبة المدرى(  ال هرية يدداد ب سبة تقدر تقريبا بثهثة امثا 
بــ  ســترالر و ــش الــ   اآلتــف )ان مدمــوا متوســطا  اطــوا  المدــار  قوالملــد  مــن   

ال هرية  ف المراتب المتتالية تمي  الم تكوين متوالية ه دسية تبدأ بمتوسـط طـو  مدـار  
 . (2)المرتبة ا ولم وتتصاعد تبلا ل سبة طو  ثابتة( 

 (1)  علم متوسط طو  مدار  مرتبة ما من خه  القـا ون ا تـف حيث يمكن الحصو   
: 

                                                           

 .441( أبو العينين ، حسن سيد ، مصدر سابق ، ص 1)
 .443أبو العينين ، حسن سيد ، مصدر سابق ، ص  (2)
 .443( المصدر نفسه ، ص 1)
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Σ                       ط مـ 
 ـــــــــمـ =-ط 
 ا مـ     

 حيث ان:  
 ط مـ = الطو  الكلف للمدار  الما ية للمرتبة المطلوبة.
 ا مـ = عدد المدار  الما ية التابلة للمرتبة المطلوبة.

 :(2)لمدار  الما ية لمرتبة ما يكون من خه  ما ياتفكما أن استخراج  سبة طو  ا
 

 متوسط طو  مدار  المرتبة المطلوبة               
 ــــــــــــــــــــــــــن ط =

 متوسط طو  مدار  المرتبة السابقة                
 
يق والقا و ان السابقان يساعدان  ف تحقيش ال تا ج المطلوبة من خه  القا ون الر   

 : (3) طوا  المدار  الما ية يتمث  بالملادلة ا تية 
 (1 -)مـ ط )ن ط(-مـ = ـط 

 حيث ان:
 ط =متوسط طو  مدار  المرتبة المطلوبة.-

 ن ط=متوسط  سبة الطو   ف الواد .
 مـ=المرتبة المطلوبة.

 علــم هــذه الملادلــة  ــان المرتبــة ا ولــم لحــول كــورده ره ، كــان لهــا متوســط واعتمــاداً   
( كـم  ـف 0.835كـان متوسـط طـو  المرتبـة الثا يـة ) حـين ( كم ،  ـف0.482طو  يبل  )

امثـا   ة( كم أ  بمقـدار يقتـرب مـن ثهثـ2.14الوق  الذ  كان من المضترل ان يكون )
المرتبــة ا ولــم و ــش رأ  هورتــون وا مــر ي طبــش علــم المراتــب ا خــرى ، إذ ان متوســط 

( كــم ، وكــان 23.29م ،  ــف حــين كــان المضتــر  )( كــ3.5طــو  المرتبــة الثالثــة كــان )
( كــــم ، امــــا المتوســــط المضتــــر  لهــــا  قــــد كــــان 12.75متوســــط طــــو  المرتبــــة الرابلــــة )

( كــــم ، وهــــذه الديــــادي المســــتمري  ــــف متوســــطا  اطــــوا  المراتــــب توقضــــ  ع ــــد 218.96)
                                                           

 .442( المصدر نفسه ، ص 2)
 .444( المصدر نفسه ، ص 3)
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 ــف  ده ره ، ا خضــالر المراتبــة الرابلــة إذ شــهد  المرتبــة الخامســة )ا خيــري( لحــول كــو 
( كــم  يمــا اســتمر  الديــادي  ــف المتوســط المضتــرل 10المتوســط الحقيقــف الــذ  اصــبح  )

( كــم ، اعتمــادا علــم متوســط  ســبة 443.07حيــث كا ــ   ــف هــذه المرتبــة قــد وصــل  )
 (.16( . ددو  رقم )2.58الطو   ف كورده ره البال  )

ة لمدـرى كـورده ان ا خضال متوسط الطو   ف المرتبة الخامسة يلود الـم قصـر المسـا 
 ره الر يق الذ  كو تة مدموعة ا ودية الشمالية الشرقية والد وبية الغربية .

و يمـــا يخـــ  ا وديـــة الضرعيـــة  قـــد كـــان حالهـــا كحـــا  الـــواد  الـــر يق  ـــواد  د ـــد كـــان 
ثا يـة ليصـ  ل( كم وارتضأ هذا المتوسط  ف المرتبـة ا0.559متوسط طو  مرتبتة ا ولم )

هذا ا رتضاا لم يص  الم الحد الذ  كان مـن المضتـرل ان يكـون ( كم ، ولكن 0.884)
ـــده وهـــو ) ( كـــم وتســـتمر الديـــادي  ـــف متوســـطا  الطـــو   ـــف واد  د ـــد بديـــادي 3.65ع 

المراتب ولكن هذه الديادي تبقم اد م مـن الديـادي المضترنـة حسـب هورتـون حتـم المرتبـة 
( كـم  ـف حـين كـان مـن 26هـا )الرابلة وهف المرتبة اللليا للواد  حيث كان متوسـط طول

( كــم و ــش  ســبة الطــو  اللامــة  ــف واد  1858.3المضتــرل ان يكــون متوســط طولهــا )
( حيـــــث ا طـــــوا  الحقيقيـــــة و 16( كمـــــا يونـــــح ذلـــــ  دـــــدو  رقـــــم )4.15د ـــــد وهـــــف )

 المضترنة  ودية حول كورده ره .
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 (16جدول رقم )
 همتوسط طول االودية الحقيقي والمفترض في حوض كورده ر

 
 المرتبة 

 االصيور الرجلة كول قادرجوامير نويدر جند كورده ره

 المتوسط
 الحقيقي

 المتوسط
 المفترض

نسبة 
 الطول

 المتوسط
 الحقيقي

 المتوسط
 المفترض

نسبة 
 الطول

 المتوسط
 الحقيقي

 المتوسط
 المفترض

نسبة 
 الطول

 المتوسط
 الحقيقي

 المتوسط
 المفترض

نسبة 
 الطول

 المتوسط
 الحقيقي

 سطالمتو 
 المفترض

نسبة 
 الطول

 المتوسط
 الحقيقي

 المتوسط
 المفترض

نسبة 
 الطول

 المتوسط
 الحقيقي

 المتوسط
 المفترض

نسبة 
 الطول

1 

 

0.482 0.48 1.72 0.55 0.55 1.6 0.37 0.37 3.37 0.24 0.24 4.16 0.46 0.46 1.39 0.26 0.26 3.84 0.62 0.62 1.64 

2 

 

0.83 2.14 4.21 0.88 3.65 5.2 1.25 3.38 2.09 1 10.08 16 0.64 2.27 3.48 1 6.9 10 1.02 2.06 2.32 

3 

 

3.5 23.29 3.64 4.58 78.8 5.6 2.6 19.24 2.67 16 1625.7  2.23 28.26 5.82 10 478.8  2.37 9.67 2.1 

4 

 
12.7 218.9 0.78 26 1858.3  7 139.3     13 286.5     5 41.21  

5 

 

10 443                    

 
 لمتوسطا

  2.58   4.15   2.71   10.08   3.56   6.9   2.02 

 
 المجموع

                     

 
 (  مع تطبيق قانون هورتون9عتمادًا على جدول رقم )بالمصدر : من عمل الباحث 

 
 

1
3
5
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( 1( كـم ، ارتضـأ الـم )0.24و ف واد  قادردوامير ، كان متوسط طو  المرتبة ا ولم )
( 10.08ة الثا ية  ف حين كان من المضترل ان يصـ  ع ـد هـذه المرتبـة )كم ع د المرتب

( كم ،  ف حـين 16و وكان المتوسط الحقيقف  طوا  المرتبة الثالثة وهف اللليا قد بل  )
( كم اعتمادًا علم متوسط  سبة الطـو   ـف واد  1625.7ان متوسط طولها المضترل )

 (.10.08قادردوامير وهف )
( كم ارتضأ الـم 0.376لم يختل  الحا   متوسط طو  المرتبة ا ولم )و ف واد   ويدر 

( كـــم  ـــف المرتبـــة الثا يـــة وحســـب قـــا ون هورتـــون  كـــان مـــن المضتـــرل ان يكـــون 1.25)
المراتــب ( كــم ويســتمر ارتضــاا قــيم متوســط الطــو   ــف 3.38متوســط طــو  هــذه المرتبــة )

الرابلـة   المتوسـط  ـف المرتبـة ا خرى يقابلة ارتضاا اعلم  ف القـيم المضترنـة حتـم يصـ
( كم لهـذه المرتبـة و ـش  سـبة طـو  139.31( كم يقابلة متوسط طو  مضترل )7اللليا )

 (.2.71عامة  ف هذا الواد  بلغ  )
( كــم ، وصــ  ع ــد المرتبــة 0.467وع ــد واد  كــو  كــان متوســط طــو  المرتبــة ا ولــم )

( كـم وارتضـاا 2.27ذه المرتبـة )( كم وكان من المضترل ان يكون ع ـد هـ0.648الثا ية )
بة طـو  عامـة  ـف الـواد  سـمتوسط الطو  يتواص   ـف المراتـب ا خـرى اعتمـادًا علـم  

ـــــم   ، أمـــــا (3.56مقـــــدارها ) ـــــة ا ول ـــــد كـــــان متوســـــط طـــــو  المرتب ـــــة  ق  ـــــف واد  الردل
( كـم ، بـالرغم مـن ان هـذا ا رتضـاا 1( كم والذ  ارتضأ  ف المرتبة الثا يـة الـم )0.266)
( كــم ، وبلــ  6.92ن قلــيًه قياســًا بمتوســط طــو  هــذه المرتبــة المضتــرل والــذ  كــان )كــا

ـــــة ) ـــــة الثالث ـــــرل 10متوســـــط طـــــو  المرتب ـــــف حـــــين كـــــان متوســـــط طولهـــــا المضت ( كـــــم  
 . (  ف الواد 6.92( كم وب سبة طو  عامة مقدارها )478.86)

 ( كـــــــــم ،  ـــــــــف 0.62و ـــــــــف واد  ا صـــــــــيور بلـــــــــ  متوســـــــــط طـــــــــو  المرتبـــــــــة ا ولـــــــــم )
 ( كــــــــم ، وكــــــــان متوســــــــط طــــــــو  1.02حــــــــين كــــــــان متوســــــــط طــــــــو  المرتبــــــــة الثا يــــــــة )

ــــــــــون ) ــــــــــا ون هورت ــــــــــرل حســــــــــب ق ــــــــــة المضت ــــــــــأ المتوســــــــــط 2.06هــــــــــذه المرتب  ( ، وارتض
ــــــــم ) ــــــــة ال ــــــــة الثالث ــــــــف المرتب ــــــــرل2.375  ــــــــم دون المتوســــــــط المضت ــــــــة بق  ( كــــــــم ا  ا 

 ( كــــــــم ، وبلــــــــ  متوســــــــط طــــــــو  المرتبــــــــة اللليــــــــا9.67لــــــــ ضق  المرتبــــــــة الــــــــذ  كــــــــان) 
 ،  ف حين كان متوسط طو  هذه المرتبة المضترل ( كم5للواد  وهف الرابلة ) 
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 (34شكل رقم )
العالقة بين متوسط طول االودية ومراتبها في حوض 

 كورده ره 
 حسب قانون هورتون

   على قانون هورتون الطوال االودية المصدر : من عمل الباحث اعتماداً 
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 (.16(.ددو  رقم )2.02( كم ع د  سبة طو  عامة للواد  مقدارها )41.21)
 ـف دميـأ المراتـب مـأ   هحظ مما سبش إذا كا    سبة الطو   ف ا ودية متقاربـة أكثـر

مأ قا ون هورتـون  ـإن هـذا يشـير الـم ان ثر المتوسط اللام لها كا   ال تا ج متطابقة اك
تكــون اكثــر اقترابــا  ــف واقلهــا مــأ  ا وديــة  تمتــاد بتدــا ق صــخورها وتشــابهها الم ــاخف 

ال تــا ج ال ظريــة كمــا هــو الحــا  ه ــا مــأ واد  ا صــيور . كمــا ان الصــضا  الديولوديــة 
لصـــهبة للطبقـــا  الصـــخرية وصـــخورها ومـــا يـــرتبط بـــذل  مـــن  وعيـــة الملـــادن ودردـــة ا

ومدى قابليتها علم ا حتضاظ بالمار او امراره وسرعة المياه المتحركـة خهلهـا تللـب دورا 
مهمــا  ــف التــفثير علــم صــوري اطــوا  المدــار   ــف ا وديــة مــن خــه  ارتبــاط كــ  ذلــ  
بلوامـــ  اخـــرى مـــؤثري كاللوامـــ  الم اخيـــة وبلامليهـــا المهمـــين المتمثلـــين بـــدردا  الحـــراري 

ســود الم طقــة دردــا  حــراري عاليــة وخصوصــا  ــف  صــ  الصــي  كمــا وا مطــار ، إذ ت
تمتاد الم طقة بقلة التسـاقط المطـر  وتذبذبـة انـا ة الـم ارتضـاا المـدى الحـرار  اليـومف 
والس و  . إذ ان هذا الم ام شبة الدا  ذا امطار  دا ية تكون ع يضة احيا ـا و  تسـاعد 

قوطها  صليا او يوميا حيث يؤثر ذل   ـف علم الدريان المستمر لهودية للدم ا تظام س
 ــف  كميــة الميــاه الداريــة خــه  ا وديــة ،  ــف حــين  هحــظ التــفثير الطبــوغرا ف وانــحاً 

حـــول كـــورده ره حيـــث تمتـــاد الم طقـــة بارانـــف متنرســـة كمـــا تمتـــاد بارانـــف ســـهلية 
وتمـــر دميـــأ اوديـــة الحـــول بهـــذين ال ـــوعين مـــن ا رانـــف ممـــا يســـبب تغيـــر كبيـــر  ـــف 

ا  اطــــوا  المراتــــب  ن الم ــــاطش المتنرســــة تــــدداد  يهــــا اعــــداد ا وديــــة علــــم متوســــط
اطوالها  ف حين تدداد اطوا  ا ودية علم اعدادها  ـف الم ـاطش السـهلية وهـذا يل ـف ان 
متوســطا  اطــوا  ا وديــة  ــف الم ــاطش المرتضلــة تكــون اقــ  مــن  ظيرتهــا  ــف الم ــاطش 

 ة التف يلتمدها قا ون هورتون.السهلية مما يؤثر علم  سبة الطو  اللام
 

 كثافة صرف الحوض فسيرت 3-1-4
ت اول ا  ف الضص  الثالث )المور ومتر ( خصا   كثا ة التصري   ف حول كورده ره 
، وعر  ـــا ان كثا ـــا  التصـــري  نـــمن م طقـــة الدراســـة كا ـــ  متباي ـــة بلـــل الشـــفر ، 
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ذه الكثا ــــا  وهــــف بصــــوري عامــــة تلــــد م خضنــــة وذا   ســــيج خشــــن ، وه ــــا ســــ حل  هــــ
 و كش  عن ا سباب التف حدد  الكثا ا  التصريضية  ف الحول.

كا ــ  كثا ــة طوليــة او كثا ــة عدديــة  إ هــا تتــفثر بــ ضق اللوامــ  ، أ كثا ــة الصــر  ســوار 
( ومــن خــه  قــراري الخصــا   الطبيليــة للم طقــة يمكــن 10) رقــم ومــن مهحظــة دــدو 
 تحديد ا مور اآلتية:

دور مهــــم  ــــف خضــــل كثا ــــة الصــــر  الطوليــــة ذا  م الســــا د طبيلــــة الم ــــا  كا ــــ -1
واللددية  ف الم طقة ،  قد  ـرل الم ـام شـبة الدـا  والدـا   ضسـة بقـوي مـن خـه  قلـة 

( ملم  ف مساحا  كبيري من الحـول ، 300التساقط التف كا   بصوري عامة اق  من )
يـدي كمـا لـم تسـاعد وقد ساعد ذل  علم عدم مقدري ا ودية علـم تكـوين مدـار  ما يـة دد

م ارتضــاا دردــا  الحــراري الــذ  لــالميــاه علــم تلميــش المدــار   ــف ا وديــة ، با نــا ة ا
 يديد من كميا  المياه المتبخري مما يقل  اينا من كميا  التصري  الما ف .

اثر  طبيلـة صـخور الم طقـة علـم الكثا ـا  التصـريضية إذ كا ـ  ا وديـة التـف تمـرط  -2
لصــخور الطي يــة او تكــون هــذه الصــخور قــد احتلــ  امــاكن كثيــري مــن بم ــاطش متــفثري با

مســاحا  احــوال ا وديــة تكــون كثا ــة تصــري  هــذه ا وديــة اعلــم مــن كثا ــا  ا وديــة 
ا خـــرى وهـــذا مـــا مودـــود  خصوصـــًا  ـــف واد  ا صـــيور وواد   ويـــدر ، إذ تكـــون هـــذه 

دداد قابليــة الحـ  المــا ف الصـخور ذا  قابليـة علــم ا ذابـة او التلريــة  ـف المـار حيــث تـ
 يهــا ممــا يل ــف كثــري ا وديــة  ــف تلــ  المســاحا  ا مــر الــذ  يديــد مــن كثا ــة الصــر  ، 
 ف الوق  الذ  تكون  ية م اطش اخرى  ف الحول ذا  كثا ة صـر  اقـ  كو هـا ذا  
صــخور صــلبة التلريــة حيــث تتــفثر م اطقهــا وبمســاحا  كبيــري بصــخور المــدملكا  ممــا 

 ية وعددية قليلة وهذا ما يمثلة واد  د د خير تمثي  .يسبب كثا ة طول
طش الحــــــول وا  حــــــدارا  دورًا وانــــــحا  ــــــف التــــــفثير علــــــم     ااد  تنــــــاريق م ــــــ -3

كثا ـــة صـــر  ا وديـــة حيـــث كا ـــ  احـــوال ا وديـــة ذا  الم ـــاطش التـــف يغلـــب عليهـــا 
لمــ  التنــرق ذا  كثا ــة صــر  اعلــم مــن  ظيراتهــا ذا  الم ــاطش قليلــة التنــرق إذ ت

ســيه  ما يــة كثيــري ممــا يديــد عــدد ا وديــة كمــا  ــف مالم ــاطش المتنرســة علــم تكــوين 
المراتـب ا ولــم مـن ا وديــة وهـو مــا يحسـب اينــا ديـادي  طوالهــا كمـا ان هــذه الم ــاطش 



 

 144 

تديــد مــن ســرعة الدريــان المــا ف ممــا يديــد مــن كثا ــة الصــر  قياســا بــ ضق المســاحة  ــف 
و التـف يغلـب عليهـا طـابأ ا سـتوار ،إذ تكـون المسـيه  الم اطش ذا  التنرق القليـ  ا

الما ية قليلة وهو ما يؤثر علم عدد ا ودية وبالتالف يؤثر علم اطوالها ، بالرغم مـن ان 
هـــذه الم ـــاطش تتميـــد بكـــون اوديتهـــا طويلـــة بالقيـــاق الـــم تلـــ  التـــف تكـــون  ـــف الم ـــاطش 

الثالثـة  ةكن مهحظتة  ف المرتبـالمتنرسة مما يقل  من كثا ة الصر   يها وهذا  ما يم
بط بطبوغرا يـة الحـول مـن تحتم الوصو  الم آخـر مرتبـة  ـف ا وديـة ، كمـا ان مـا يـر 

ا حدارا  ساعد  علم تبـاين كثا ـا  الصـر  بـين ا وديـة  كا ـ  الم ـاطش التـف تتميـد 
 با حدار قلي  ذا  كثا ة صر  قليلة وتـدداد كثا ـة  الصـر  بديـادي ا  حـدار . و هحـظ
ان واد  د ــد وبــالرغم مــن كو ــة ينــم اكثــر ا رانــف تنرســا ا  ا ــة   يتمتــأ بكثا ــة 
صــر  اعلــم مــن ا وديــة ا خــرى وذلــ  لقلــة ا حــدار ارانــية ممــا ا ســحب علــم تقليــ  
كثا ة الصر   يـة ، والشـك  الهبسـومتر  يونـح بطـئ ا حـدار حـول واد  د ـد قياسـا 

ر يتمتـأ بم ـاطش اقـ  ارتضاعـا مـن ارانـف با حدار حول واد  كو  بالرغم من ان اآلخ
 ا و  مما اعطم للحول اآلخر كثا ة صر  اعلم  ف الملد  اللام.
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لهــا  ــف كــ  اتــرتبط الخصــا   المســاحية والشــكلية ارتباطــا وثيقــا باعــداد ا وديــة واطو    
   ـــا  ت اول ـــا مونـــوا اعـــداد ا وديـــة ا حـــوال التصـــريضية  تـــؤثر  يهـــا وتتـــفثر بهـــا ، و 

الخصـا   المسـاحية والشـكلية لحـول   واطوالها بالتحلي   يما سبش ، مما تطلب تحلي
كــــورده ره وهــــذا مــــا تــــم  لــــًه اعتمــــادًا علــــم قــــا ون هورتــــون الخــــا  بمســــاحة احــــوال 
التصـــري  والـــذ  يـــ   علـــم )) ان متوســـط مســـاحة حـــول  هـــر  لمدـــار  ا هـــار مـــن 

تاليـــة تكـــون متواليـــة ه دســـية بـــدايتها متوســـط مســـاحة حـــول مـــن المرتبـــة مدموعـــا  مت
 (1)ا ولم وتدداد تبلا ل سبة مساحة ثابتة((

 يمكن الحصو  علم متوسط مساحة حول من مرتبة ما من خه  الملادلة: حيث
 

                                                           

 .445( ابو العينين ، حسن سيد ، مصدر سابق، ص1)
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Σ                        مس مة 
 =ةةةةةةةةةة -مس        

 ع مة                     
 ن حيث ا

 مس مة = مساحات احواض المرتبة المطلوبة.
 ع مة = عدد المجاري المائية التابعة للمرتبة المطلوبة.

 (2)ما من الملادلة اآلتية لمرتبةاستخراج  سبة المساحة  كما يمكن
 

 متوسط مساحة حوض من المرتبة المطلوبة             
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مس =

 متوسط مساحة حوض من المرتبة السابقة             
 

ومـن خــه  هــاتين الملـادلتين واعتمــادًا علــم قــا ون هورتـون الخــا  بمســاحة ا حــوال 
 .(3)يمكن تطبيش القا ون الر يق و قًا للملادلة

 
 (1 -)مـ )ن مق(ˉمـ = مقˉمق

 =متوسط مساحة حول من المرتبة المطلوبة.   ˉمق حيث ان:
 حة  ف الواد .ن مق=متوسط  سبة المسا

 مـ= المرتبة المطلوبة.
واعتمادًا علم هـذه الملادلـة  ـإن متوسـط مسـاحة حـول مـن المرتبـة ا ولـم  ـف حـول 

( 0.518،  ف حين كـان متوسـط مسـاحة المرتبـة الثا يـة ) 2( كم0.117كورده ره كان )
 2( كـم3.35 ف الوق  الذ  من المضترل و ـش قـا ون هورتـون للمسـاحة ان يكـون ) 2كم
وعلم الرغم من كون متوسـط مسـاحة المرتبـة الثالثـة مرتضلـًا قياسـًا بالمرتبـة السـابقة ا   ،

، إذ ان المتوســط الحقيقــف  2( كــم94.89ا ــة لــم يصــ  الــم المتوســط المضتــرل البــال  )
وكـــان مـــن  2( كـــم37.33، وكـــان متوســـط مســـاحة المرتبـــة الرابلـــة ) 2( كـــم2.26كـــان )

، وقد ا خضل متوسط مسـاحة المرتبـة الخامسـة  2( كم10157.41المضترل ان يكون )
                                                           

 .446ه ، ص مصدر نفسال( 2)
 .446( المصدر نفسه ، ص3)
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وهــذا مخــال  لقــا ون هورتــون الــذ  يضتــرل  2( كــم24.72قياســًا بالمرتبــة الســابقة الــم )
 الديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمري ، 

، والســبب  2( كــم43586.14إذ يضتــرل ان يكــون متوســط مســاحة المرتبــة الخامســة  )
عتمادهــا علــم مدــرى واحـــد يلــود إلــم ا ــف ا خضــال متوســط مســاحة المرتبــة الخامســة 

ذا  المراتــب ا خــرى علــم دا بيــة ووقــوا هــذا المدــرى بــين مســاحا  احــوال ا وديــة 
مما حدد من مساحتة ومتوسطها وهذه المساحا  المضترنـة  ـف الحـول كا ـ  اعتمـادا 

 (.17( . ددو  رقم)6.48علم متوسط  سبة مساحة يبل  )
مراتبهـــا  ـــف ديـــادي مســـتمري  ـــف دميـــأ أمـــا ا وديـــة الضرعيـــة  كا ـــ  متوســـطا  مســـاحا  

يتضــــش مــــأ قــــا ون هورتــــون للمســــاحا  ولكــــن لــــيق بمســــتوى مــــا المراتــــب المتتاليــــة وهــــذا 
( والــذ  مــن خهلــة ودــد ا ان 17المتوســطا  المضترنــة وهــذا مــا اظهــره الدــدو  رقــم )

ع د المرتبة ا ولم وارتضأ هذا المتوسـط ع ـد  2( كم0.115واد  د د لة متوسط مساحة)
ويتواص  ارتضـاا  2( كم9وكان من المضترل ان يص  ) 2( كم0.68مرتبة الثا ية الم )ال

المتوسط  ف المرتبة الثالثة حتم وصولة الم المرتبة الرابلة حيث يكون متوسـط مسـاحة 
اعتمـادا  2( كـم241533.21( كم وهـو اقـ  مـن المضتـرل البـال  )104.54هذه المرتبة )

 (.13.22علم متوسط  سبة مساحة )
ارتضـــــأ الـــــم  2( كـــــم0.05و ـــــف واد   ويـــــدر كـــــان متوســـــط مســـــاحة المرتبـــــة ا ولـــــم )  
ع ــد المرتبــة الثا يــة ،  ــف حــين كــان مــن المضتــرل ان يصــ  ع ــد هـــذه  2( كــم0.529)

ويســـتمر ارتضـــاا قـــيم متوســـط المســـاحة الـــم المرتبـــة الرابلـــة وهـــف  2( كـــم2.99المرتبـــة )
 2( كــم1305.51متوســط مسـاحة مضتــرل ) يقابلـة 2( كــم7.2المرتبـة اللليــا حيـث يكــون )

 (.5.66ل ضق المرتبة و قًا لمتوسط  سبة المساحة )
ارتضـــأ الـــم  2( كــم0.11و ــف واد  قـــادردوامير كــان متوســـط مســـاحة المرتبــة ا ولـــم )  
ع ــد المرتبــة الثا يــة  ــف حــين كـان مــن المضتــرل ان يصــ  ع ــد هــذه المرتبــة  2( كـم0.5)
( 7لحقيقف لمساحا  المرتبة الثالثـة وهـف اللليـا قـد بلـ  )، وكان المتوسط ا 2( كم4.63)

اعتمـــادا علـــم متوســـط  2( كـــم601.53 ـــف حـــين ان متوســـط مســـاحتها المضتـــرل ) 2كـــم
 (.9.27 سبة المساحة  ف هذا الواد  والبالغة )
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والـــذ  ارتضـــأ  ـــف  2( كـــم0.103وع ـــد واد  كـــو  كـــان متوســـط مســـاحة المرتبـــة ا ولـــم )
وكــــان مــــن المضتــــرل ان يكــــون ع ــــد هــــذه المرتبــــة  2( كــــم0.254)المرتبــــة الثا يــــة الــــم 

وتواص  ارتضاا متوسط المساحة  ف المراتـب ا خـرى ب سـبة مسـاحة عامـة  2( كم3.29)
 (  ف الواد .12.98)

، وصــ   2( كــم0.101امــا  ــف واد  الردلــة  قــد كــان متوســط المســاحة للمرتبــة ا ولــم )
ْ  بمتوســط  كــان قلــيهً  امــن ان هــذا ا رتضــابــالرغم  2( كــم0.6ع ــد المرتبــة الثا يــة ) قياســًا

، وبلــ  متوســط مســاحة المرتبــة  2( كــم5.02مســاحة هــذه المرتبــة المضتــرل والــذ  كــان )
وب ســبة  2( كــم456.45 ــف حــين كــان متوســط مســاحتها المضتــرل ) 2( كــم6.5الثالثــة )

 (.8.38مساحة عامة بلغ  )
،  ـــف حـــين كـــان  2( كـــم0.2 ولـــم )و ـــف واد  ا صـــيور بلـــ  متوســـط مســـاحة المرتبـــة ا

، وكــــان متوســــط مســــاحة هــــذه المرتبــــة  2( كــــم0.494متوســــط مســــاحة المرتبــــة الثا يــــة )
، واسـتمر  متوسـطا  المسـاحة با رتضـاا  2( كـم1.62المضترل حسب قـا ون هورتـون )

 (.3.28 ف المراتب المتبقية ب سبة مساحة عامة  ف الواد  بلغ  )
مراتـب  ـف الـواد  الواحـد او تبـاين المسـاحا   ـف المراتـب إن تباين مساحا  احـوال ال

المتشــــابهة  ــــف ا وديــــة  ــــاتج عــــن تــــفثر المســــاحة باللوامــــ  الطبيليــــة مــــن م ــــام و ــــوا 
، إذ تميــ  ا حــوال الــم ديــادي مســاحاتها ع ــد  شــاط عمليــا   فالصــخور بشــك  أساســ

ة  ــف م طقــة التلريــة الما يــة  ــف ظــ  ودــود صــخور يســه   حتهــا مثــ  الصــخور الطي يــ
الدراســة والتــف ســاعد  علــم ديــادي مســاحا  ا حــوال تبلــا لــذل  ، ويظهــر اثــر الم ــام 
 ف ديادي المساحا  من خه  ا مطار التف تديد من عدد ا ودية مما يديد مـن مسـاحة 
ا حوال كما  يمكـن اغضـا  دور التنـاريق التـف تكثـر  يهـا المسـيه  الما يـة  تظهـر 

اطش المتنرســة ممــا يديــد مــن مســاحة ا حــوال بشــك  كبيــر قياســا اوديــة اكثــر  ــف الم ــ
الم الم اطش السهلية التف تكون احوانها ذا  مساحا  اصغر لقلة عدد اوديتهـا حيـث 
تمث  م اطش تدمأ ا ودية ممـا يقلـ  اللـدد وبالتـالف ي سـحب ذلـ  علـم خضـل المسـاحة 

. 



 

 148 

ر مــــن خــــه   ســــب ظهــــ امــــا تحليــــ  الخصــــا   الشــــكلية لحــــول كــــورده ره و روعــــة 
)ا ستداري وا ستطالة وتماس  المحيط وملامـ  شـك  الحـول( إذ ونـح  الخصـا   

كثيـــري م هـــا مـــا يـــرتبط بالمرحلـــة الديومور ولوديـــة لهوديـــة ، حيـــث تكـــون  اً الشـــكلية امـــور 
ا ودية ذا  الشك  المستطي  مثـ  واد  قـادردوامير اوديـة  ـف مرحلـة الشـباب ، دـدو  

حـــو ال نـــج والشـــيخوخة كلمـــا ابتلـــد  عـــن ا ســـتطالة واقتربـــ  مـــن ( ، وتتدـــة  7رقـــم )
الشك  الدا ر  وهذا يل ف ان التلريـة الما يـة كا ـ   شـطة   ـف حـول كـورده ره بصـوري 
عامـة وذلـ   قتــراب الحـول مـن الشــك  الـدا ر   يمــا كا ـ  م ـاطش مــن الحـول وهــف 

دردوامير كا ــ  التلريــة تلــ  التــف امتــاد  باقترابهــا مــن الشــك  المســتطي  مثــ  واد  قــا
رابطة كلها تبين الصضة الطولية لهحوال كا ـة تالما ية  ف بداية عملها وهذه ا مور الم

 وهذا يلود بدوره الم اطوا  المدار  الما ية وامتدادها الطولف .
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 (17جدول رقم )
 متوسط المساحة الحقيقية والمفترضة في حوض كورده ره

رتبة
امل

 

 حوض قادر جوامير حوض نويدر حوض جند رهحوض كورده 
 املساحة

 2كم
متوسط 
املساحة 
احلقيقية 

 2كم

متوسط 
املساحة 
 2املفرتضة كم

نسبة 
 املساحة

 املساحة
 2كم

متوسط 
املساحة 
احلقيقية  

 2كم

متوسط املساحة 
 2املفرتضة كم

نسبة 
 املساحة

 املساحة
 2كم

متوسط 
املساحة 
احلقيقية 

 2كم

متوسط 
املساحة 

ضة  املفرت 
 2كم

نسبة 
 املساحة

 املساحة
 2كم

متوسط 
املساحة 
احلقيقية  

 2كم

متوسط 
املساحة 
املفرتضة  

 2كم

نسبة 
 املساحة

1 189.76 0.117 0.117 4.42 78.22 0.115 0.115 5.92 7.28 0.056 0.056 9.44 5.5 0.11 0.11 4.54 

2 173.65 0.518 3.35 4.36 82.52 0.681 9 5.41 16.95 0.529 2.99 2.96 4.5 0.5 4.63 14 

3 117.55 2.26 94.89 16.51 62.72 3.689 644.72 28.33 12.57 1.571 49.26 4.58 7 7 601.53  

4 149.32 37.33 10157.41 0.66 104.54 104.54 241533.21  7.2 7.2 1305.51      

5 24.72 24.72 43586.14              

 9.27    5.66    13.22    6.48    املتوسط

    17    44    328    655 اجملموع

 
 

 
خرائط طوبوغرافية مقياس المصدر من عمل الباحث اعتمادًا على  100000/1 مع تطبيق قانون هورتون.    

1
4
6

 
  

1
4
5
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 (17يتبع الجدول رقم )
 متوسط المساحة الحقيقية والمفترضة في حوض كورده ره

 
 حوض االصيور حوض الرجلة حوض كول

 املساحة
 2كم

متوسط 
املساحة 
 2احلقيقية كم

متوسط املساحة 
 2املفرتضة كم

 املساحة نسبة املساحة
 2كم

متوسط 
املساحة 

 2قيقية كماحل

متوسط 
املساحة 
 2املفرتضة كم

 املساحة نسبة املساحة
 2كم

متوسط 
املساحة 
 2احلقيقية كم

متوسط 
املساحة 
 2املفرتضة كم

 نسبة املساحة

37.1 0.103 0.103 2.46 6.1 0.101 0.101 5.94 25.82 0.2 0.2 2.47 

23.94 0.254 3.29 3.71 5.4 0.6 5.02 10.83 17.8 0.494 1.62 3.21 

16.04 0.943 158.87 32.78 6.5 6.5 456.45  12.72 1.59 17.1 4.18 

30.92 30.92 67618.19      6.66 6.66 235.01  

            
   12.98    8.38    3.28 

108    18    63    

 
100000/1المصدر من عمل الباحث اعتمادًا على خرائط طوبوغرافية مقياس                                                                                           مع تطبيق قانون هورتون.    
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 (35شكل رقم )
العالقة بين متوسط المساحات والمراتب في حوض 

 كورده ره
 حسب قانون هورتون

   على قانون هورتون للمساحات حث اعتماداً المصدر : من عمل البا
 



 

 152 

 تفسير المقطع الطولي  3-4
الــواد  مــن الم بــأ الــم المصــب ومــا يصــاحب ق ــاي يمثــ  المقطــأ الطــولف تتبلــًا لمدــرى 

هذه المسيري مـن ظـرو  طبيليـة مختلضـة تـؤثر سـلبًا او ايدابـًا عليهـا لـذل  كـان  بـد مـن 
 قراري متف ية لمسيري ا ودية الر يسة  ف حول كورده ره.

شــاطها  ــف الوصــو  الــم ا حــدار عــام لمداريهــا ، حيــث يكضــف هــذا ان ا وديــة تركــد    
. ويمثـ   (1)ا  حدار  عطار تيار هذه ا وديـة سـرعة بتـوادن عمليـا  الحـ  وا رسـاب 

ـــة  هـــذه المقطـــأ الطـــولف مراحـــ  عمـــر ا وديـــة بصـــوري عامـــة  تمثـــ  بدايـــة الـــواد  مرحل
يسـاعد علـم ديـادي مـا ليـة وهـو الشباب التف تتميد بملـد  ا حـدار اعلـم مـن المراحـ  التا

عملية الح  الرأسف لهودية  تمي  ا ودية الم تلميش مداريها و ف هـذه المرحلـة يتضـوش 
ال ح  علـم ا رسـاب ، و ـف الدـدر ا وسـط مـن المقـاطأ الطوليـة تتمثـ  مرحلـة ال نـج 

 حـ  إذ يكون ملد  ا  حدار اق  وهذه المرحلـة تسـمم مرحلـة التلـاد  او التـوادن بـين ال
وا رساب ، و ف الددر ا خير ) ا د م ( من المقاطأ الطوليـة تكـون مرحلـة الشـيخوخة 

 ةالــواد  علــم حمــ  الرواســب لقلــ ميــاه حيــث يقــ  ا  حــدار بصــوري وانــحة وتقــ  قــدري
سرعة المياه  يتضوش ا رسـاب علـم ال حـ   ـف هـذه المرحلـة ، وهـذه هـف الصـوري اللامـة 

 للمقاطأ الطولية ال موذدية.
( والمونــحة 14و ــف حــول كــورده ره  هحــظ ان المقــاطأ الطوليــة  ــف الدــدو  رقــم )  

( تشــهد تباي ــًا طضيضــًا والســبب يلــود الــم اخــته  اطــوا  25الــم   20 ــف ا شــكا  )مــن 
هذه ا ودية والتشابة الديولودف والصخر   ـف غالبيـة م اطقهـا  طـابأ التنـرق يضـرل 

،إذ كــان ملــد  ا  حــدار  ــف ال طــاش الك تــور    ضســة علــم المقطــأ الطــولف لــواد  د ــد
(م مـــن الم بـــأ وهـــو اعلـــم ملـــد  840علـــم بلـــد ) (*)( م/كـــم333يبلـــ  ) م(410-400)

ا حدار  ف الحول بادملة ،  ف حين  دد ان ملد  ا  حدار ع د م طقة المصب  ـف 
( م/كـــم وهـــو يـــد  علـــم بطـــئ ا حـــدار الـــواد  1.9بلـــ  ) م(90-100ال طـــاش الك تـــور  )

( م/كـــم وهـــذا الملـــد  الـــواطئ  ـــف ا  حـــدار 8.04ان ملـــد  ا  حـــدار اللـــام للـــواد  )وكـــ
                                                           

 .239، ص1980( جودة ، جودة حسين ، معالم سطح االرض ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1)
 .100000:1( تم الحصول على معدالت االنحدار من الخرائط الطبوغرافية التي تغطي المنطقة بمقياس*)
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اللــام كــان ســببة كــون الــوآد  يمنــف مــا يقــرب  صــ  طولــة  ــف م طقــة قليلــة التنــرق 
وذا  ا حـــدار بطـــفر ممـــا اثـــر علـــم ملـــد  ا  حـــدار اللـــام للـــواد  ، وقـــد شـــهد الـــواد  

 يفتف:تغيرا   ف ا حدار مقطلة الطولف وكا   كما 
( 200( م مــن بدايــة الــواد  إذ بلــ  ا  حــدار )760ظهــر هــذا التغيــر ع ــد مســا ة ) - 1

(م/كم  ف ال طـاش الك تـور  24بلد ان كان )م ( 430-420م/كم  ف ال طاش الك تور  )
 (م.430-440)
(م 420-410(م/كـــــــم ع ـــــــد  طـــــــاش الك تـــــــور  )200تغيـــــــر ملـــــــد  ا  حـــــــدار مـــــــن )-2

 (م.410-400(م/كم ع د  طاش )333الم)
(م بلــد ان 370-360( م/كــم  ع ــد  طــاش الك تــور )66تغيــر ملــد  ا  حــدار الــم) -3

 ( م.380-370(م/كم ع د  طاش الك تور )50كان )
(م/كـــم ع ـــد  طـــاش 50(م الـــم)350-340(م/كـــم ع ـــد  طـــاش ك تـــور )33تغيـــر مـــن )-4

 (م.340-330ك تور)
(م/كـــم ع ـــد 10كـــان ) (م بلـــدما320-310(م/كـــم  ـــف  طـــاش ك تـــور )33تغيـــر الـــم )-5

 (م.330-320ك تور )
(م/كــــم ع ــــد 24(م بلــــدما كــــان )300-290(م/كــــم ع ــــد ك تــــور )76بلــــ  ا  حــــدار )-6
 (م.300-310)
 (م/كـــــم ع ـــــد7(م بلـــــدما كـــــان )280-270(م/كـــــم ع ـــــد ك تـــــور )33بلـــــ  ا  حـــــدار )-7
 (م.280-290)

ـــــر مـــــن ) -8 ـــــد ك تـــــور )10تغي ـــــم )270-260(م/كـــــم ع  ـــــد ك تـــــ21(م ال  ور (م/كـــــم ع 
 (م.250-260)
(م/كــم ع ــد ك تــور 21(م بلــد ان كــان)250-240(م/كــم ع ــد ك تــور )40تغيــر الــم )-9
 (م.260 250-)

(م/كـــــم ع ـــــد 5.7(م بلـــــد ان كـــــان )230-220(م/كـــــم ع ـــــد ك تـــــور )8تغيـــــر الـــــم) -10
 (م.240-230ك تور)
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(م/كــــم ع ــــد ك تــــور 9.8(م الــــم )220-210(م/كــــم ع ــــد ك تــــور )8.8تغيــــر مــــن ) -11
 (م.200-210)

(م/كــم ع ــد 7.5(م بلــدما كــان )190-180(م/كــم ع ــد ك تــور )8.1بلــ  ا  حــدار )-12
 (م.190-200)

 (م/كـــــــــم ع ـــــــــد 5.7(م الـــــــــم )150-140(م/كـــــــــم ع ـــــــــد ك تـــــــــور )1.6تغيـــــــــر مـــــــــن)-13
 (م.130-140)
 

(م/كــم مســدهل اعلــم ا حــدار  ــف 8.94امــا واد   ويــدر  قــد كــان ملــد  ا حــداره اللــام )
(م وكــان ملــد  ا حــداره 250-240(م/كــم ع ــد  طــاش الك تــور )192مدــراه ع ــد الم بــأ )

 (م/كم وقد تخل  ذل  عدي تغيرا   ف ا  حدار كما يفتف:5.2ع د المصب )
(م/كــم 38.4(م الــم)200-190(م/كــم ع ــد ك تــور )14.5تغيــر ملــد  ا  حــدار مــن) -1

 (م.190-180ع د )
 (م /كــم ع ــد9ما كــان )(م بلــد160-150(م/كــم ع ــد ك تــور )12.5بلــ  ا  حــدار ) -2
 (م.160-170) 
 (م/كـــــــــــم ع ـــــــــــد 6.6(م بلـــــــــــدما كـــــــــــان )140-130(م/كـــــــــــم ع ـــــــــــد )9.5تغيرالـــــــــــم ) -3
 (م.140-150)
 (م.100-90(م/كم ع د )5.2(م الم)110-100(م/كم ع دك تور )2.1تغير من ) -4

(م/كــم وهــو اقــ  ا حــدارال مــن واد  6و ــف واد  قــادر دــوامير  بلــ  ا  حــدار اللــام )    
(كــم مــن الم بــأ 1.64وواد   ويــدر ، وبلــ  اعلــم ا حــدار  ــف هــذا الــواد  علــم بلــد) د ــد

(م/كـــم ويظهـــرخه  المقطـــأ 5.7(م/كـــم  ـــف حـــين كـــان ا حـــداره ع ـــد المصـــب )25وبلـــ )
الطــــــولف لهــــــذا الــــــواد  ودــــــود تغيــــــرا   ــــــف ا حــــــداره وكــــــان التغيــــــر ا و  ع ــــــد  طــــــاش 

ـــ  ا  حـــدار )190-180ك تـــور) ـــد ك تـــور 8.5كـــان ) (م/كـــم بلـــدما25(م اذ بل (م/كـــم ع 
  (م .190-200)
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(م/كـم بلـدما كـان 23.2(م وبل  )170-160)  طاش الك تور أما التغير الثا ف  كان ع د
(م. وكــان التغيــر الثالــث قــرب المصــب اذ 180-170)  طــاش الك تــور (م/كـم ع ــد13.5)

 م.(م/ك1.5(م قد بل  )110-100(م/كم بلد ان كان ع د  طاش الك تور )5.7كان )
(م/كم وكان اعلم ا حدار  ف هـذا الـواد   (5.55وبل  ملد  ا  حدار اللام لواد  كو  

ـــد الم بـــأ) ـــد المصـــب )90.9ع  (م/كـــم والمقطـــأ 14.4(م/كـــم  ـــف حـــين كـــان ا حـــداره ع 
الطولف لواد  كو  مر بلدي تغيرا   ف ا  حدار  كان التغير ا و  ع د  طـاش الك تـور 

(م 210-200(م/كــم ع ــد الك تــور ) 7.2لــدما كــان )(م/كــم ب9.7(م وبلــ  )190-200)
(م/كـم 3.9(م/كم بلدما كـان )4.5(م.وبل  )180-170والتغير الثا ف ع د  طاش ك تور )

(م وبلـــ  ا  حـــدار 130-120(م والتغيـــر الثالـــث كـــان ع ـــد ك تـــور )190- 180ع ـــد)
ن (م  ــف حــين كــا140-130 ــف ال طــاش الك تــور  ) (م/كــم3بلــد ان كــان ) (م/كــم5.4)

(م/كــم بلــد 14.4(م وبلــ  )110-100التغيـر الرابــأ  ــف ا  حــدار  ــف ال طــاش الك تــور  )
 (م .120-110(م/كم ع د الك تور )2.7أن كان )

(م/كــم وبلــ  أعلــم 5.58أمــا واد  الردلــة  قــد بلــ  ا  حــدار اللــام  ــف مقطلــة الطــولف )
ه ع ــد المصــب (م/كــم ع ــد الم بــأ  ــف حــين كــان ا حــدار 76.9ا حــدار  ــف هــذا الــواد  )

 (م/كــــــــم وكـــــــــان التغيــــــــر ا و   ـــــــــف مقطلــــــــة الطـــــــــولف ع ــــــــد ال طـــــــــاش الك تـــــــــور 3.1)
(م 140-130(م/كـــم ع ـــد ك تـــور )7.5(م/كـــم بلـــدما كـــان )9.5م وبلـــ   ) (120-130)

(م/كـــــم بلـــــدما كـــــان 3.1(م وبلـــــ  )110-100والتغيـــــر الثـــــا ف ع ـــــد ال طـــــاش الك تـــــور  )
 .  (م120-110(م/كم ع د ال طاش الك تور  )1.9)

ـــــ  ملـــــد  ا  حـــــدار اللـــــام ) ـــــف واد  ا صـــــيور بل ـــــم ا حـــــدار 5.5و  (م/كـــــم وكـــــان أعل
( م/كــم وكــان التغيــر 5.8(م/كــم ع ــد الم بــأ  ــف حــين كــان ا حــداره ع ــد المصــب )100)

(م/كــم 7.8(م حيــث كــان )130-120ا و   ــف ا حــدار مقطلــة الطــولف ع ــد الك تــور )
(م/كـم امـا التغيـر الثـا ف  ـف ا حـداره 3.2(م قـد بلـ  )140-130بلدما كان ع د الك تـور)

(م/كـم ع ـد 1.8(م/كم بلدما كان )5.8(م وبل  )110-100 كان ع د ال طاش الك تور  )
 (م.120-110ال طاش الك تور  )
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إن ا  حداراللام لهودية والتغيرا  الظاهري  ف ا حدارا  مقاطلها الطولية تلود  سـباب 
 مختلضة يمكن ايدادها بما ياتف: 

  تــاثير ودـــود الصـــدوا والشــقوش  ـــف طبيلـــة وشــك  ا  حـــدار  ـــف الــواد  مـــن خـــه   -1
 اتخاذ ا ودية اتداه تل  الصدوا او الشقوش او ادتيادها .

ا ختآل ــا   ــف طبيلــة الصــخور التــف تمــر بهــا ق ــاي الــواد  اذ ا هــا  ــف الصــخور  -2
مـر  بصـخور  ثـر ممـا لـوالطي ية التف تكون سهلة التلرية تلمش ا ودية مداريها بهـا اك

 .   لة للتلرية أو صلبة التلرية مث  صخور المد ملكابصلبة غير قا
تـــفثير كميـــة الميـــاه المودـــودي  ـــف ق ـــاي الـــواد  وقابليتهـــا علـــم تلميـــش مداريهـــا وهـــذا  -3

يلتمد علم الم ام السا د  ف الم طقة متمثهل با مطار بشـك  ر يسـف واخـته  كمياتهـا 
 بين واد  وأخر.

اخـــته  التنـــاريق  ـــف الم ـــاطش التـــف تمـــر بهـــا مدـــار  ا وديـــة ســـبب تغيـــرال  ـــف  -4
ا حــدار الم ــاطش ممــا دلــ  ا وديــة تلمــش مداريهــا  ــف الم ــاطش ذا  ا  حــدار اللــالف 

 بصوري أونح من الم اطش التف تكون اق  ا حدارال .      
 

 تفسير المقطع العرضي 4-4
تحليلهــا  ــف حــول كــورده ره  ــإن مدــار  ا وديــة بلــد ان بي ــا طبيلــة المقــاطأ الطوليــة و 

اشكا  مختلضة عن بلنها البلل تبلا  خته  الظرو  الطبيلية المـؤثري لها وق واتها 
 يها ، ومن الملرو  ان الملـالم ا وليـة لهوديـة تبـدأ بلـد سـقوط ا مطـار مباشـري حيـث 

فتدـاه السـضوط ا وليـة تدر  المياه  ف مسيه  ما ية علم السـطح ويكـون دريـان المـار ب
مهما كان شكلها ويتركد دريان المار  ف الم حدرا  التف تكون ا خضانـا  ولـو بسـيطة 
وبلــد ان تمتلــئ هــذه الم خضنــا  بالمــار يلمــ  طغيــان المــار مــن ال قــاط الم خضنــة مــن 
حا ــا  هــذه ا حــوال علــم تكــوين  ظــام تصــري  متــرابط يتــدرج مــن الم ــاطش المرتضلــة 

 .(1)ضاعًا وبهذا ا سلوب تتكون  ظم ال هر ا ولية حو ا ق  ارت

                                                           

 .203بق ، ص ( سترالر ، ارثر آن ، اشكال سطح االرض ، مصدر سا1)
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و ف حـا  تكو ـة يـدخ  الـواد  مرحلـة الشـباب والتـف تتصـ  بسـرعة تـد ش الميـاه وتكـون 
( وهـــذا بصـــوري عامـــة  ـــف الم ـــاطش Vا وديـــة عميقـــة وشـــديدي ا  حـــدار تشـــك  حـــر  )

  تقا  التـدريدف مـن المرتضلة كالم اطش الدبلية ويدداد اتساا ق اي الواد  ويق  اللمش با
 الم اطش المرتضلة  حو الم اطش ا ق  ارتضاعًا .

و ف م طقة الدراسة  دد ان عمليـة تلميـش المدـرى التـف تقـوم بهـا ا وديـة تكـون نـليضة 
ر الم ــام شــبة الدــا  ي( وهــذا يلــود لتــفث31الــم26 ــف غالبيــة الم ــاطش . ا شــكا  )مــن 

الصــخور  ــف بلــل الم ــاطش والتــف تكــون حيــث قلــة ا مطــار وتذبــذبها وكــذل  لطبيلــة 
مقاومــة للمليــة الحــ  الراســف با نــا ة الــم تقــارب ادار عمليتــف الحــ  والترســيب ممــا 
يودد  وا من التوادن  بلل ا ودية  دد ا ها  ف الوق  الـذ  قامـ  بلمليـة حـ  رأسـف 

مودود  ـف لقاا الواد  ا  ا ها  ف  ضق الموقأ قام  بالقار الرواسب  ف القاا وهذا ما 
ـــــد )صـــــوري  رقـــــم ) ـــــاا الـــــواد  ع ـــــد م ـــــاطش 9واد  د  (( كمـــــا تقـــــوم ا وديـــــة بحـــــ  ق

 ا  لطا ــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــف واد  د ــــــــــــــــــــد وواد  كـــــــــــــــــــــو  للحضــــــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــــــم حالـــــــــــــــــــــة
اث ــــار  ــــف التــــوادن ، كمــــا ان قــــوي ا  ــــد اا المــــا ف قــــف مدــــرى واد  د ــــد وواد  كــــو  

ا وديـة ممـا ادى  ا مطار الغديري ساعد  علم حمـ  رواسـب كثيـري القيـ   ـف قـاا هـذه
( واد  د ـد . 26الم ارتضاا ملحول  ف قـاا الـواد   ـف بلـل ا مـاكن . شـك  رقـم )

( حيــث 31( واد  كــو  ، ويمكــن مهحظــة واد  ا صــيور شــك  رقــم )29وشــك  رقــم )
يقــأ  ــف م طقــة متــفثري بالصــخور الطي يــة ممــا ســاعد علــم ســهولة عمليــة الحــ  المــا ف 

كميـا  الميـاه التـف يسـتلمها مـن ا مطـار ، كمـا عملـ  ميـاه لقاا الواد  بالرغم مـن قلـة 
ـــة مـــن رواســـب رمليـــة او حصـــوية  ا وديـــة علـــم  حـــ  الدوا ـــب ملتمـــدي علـــم مـــا تحمل
تستخدمها المياه كفدوا   ح   تؤد  تل  المياه دور ال حـا  المـاهر الـذ  يلـر  كيـ  
ــــــــــــا يحملــــــــــــة علــــــــــــم دوا ــــــــــــب   يســــــــــــتخدم ادواتــــــــــــة  ــــــــــــف اظهــــــــــــار صــــــــــــوري ملبــــــــــــري عمط

وديــة ،  تتوســأ دوا ــب ا وديــة باشــكا  مختلضــة تبلــًا ل ــوا الطبقــا  الصــخرية المــؤثري ا 
عموديــة تشــر  علــم قــاا  اً  يهــا ، و ــف حــا   كثيــري تشــك  الطبقــا  الصــخرية درو ــ

الواد  وتتحكم  ف توسيلة الدا بف  تقـوم الميـاه بلمليـة حضـر القاعـدي للطبقـا  الصـخرية 
 ( .6ملرنة له هيار صوري رقم )  تؤد  الم تكوين كهو  وتداوي 
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ويمكن القو  ان دميأ اللوام  الطبيلية المتمثلة باللامـ  الديولـودف والم ـام واللامـ    
ــــودف  الليثولــــودف وخصــــا   التيــــار المــــا ف قــــد تظــــا ر  لتشــــك  المظهــــر الديومور ول

 للمقاطأ اللرنية لق اي الواد .
 

 تفسير المنحنى الهبسومتري 5-4
لحــــول كــــورده ره وروا ــــده المونــــحة  ــــف ا شــــكا  ) مــــن  الهبســــومتريةان الم ح يــــا  

( تبــين ان اوديــة قــادردوامير وكـــو  والردلــة وا صــيور تمــر بمرحلــة الشـــباب 19الــم13
% من مساحة هذه ا حـوال  دالـ  غيـر متـفثري بلمليـا  التلريـة 70وان ما يديد علم 

  غيــــر متــــفثري بتلــــ  % مــــن مســــاحة حـــول  ويــــدر  دالــــ60، كمـــا ان مــــا يديــــد علــــم 
ـــة  ـــة المـــواد الم قول ـــة وقل ـــة الما ي ـــم نـــل  التلري ـــ  يلـــود ال اللمليـــا  ، والســـبب  ـــف ذل
ـــد قـــد  ـــة التســـاقط بصـــوري عامـــة ،  ـــف حـــين  دـــد ان حـــول واد  د  ـــم قل با نـــا ة ال
 تلـــــــرل اكثـــــــر مـــــــن ا وديـــــــة ا خـــــــرى الـــــــم عمليـــــــا  التلريـــــــة إذ تبقـــــــم مـــــــا يســـــــاو 

مليـا  التلريـة الما يـة حتـم ا ن وهـف  سـبة قريبـة من مساحتة غير متـفثري بل (% 44) 
 ددًا من  سبة الحول الر يق كون واد  د د يحت   ص  مساحة الحول الر يق.

و هحــــظ ان مقــــدار ا  حــــدار  ــــف ارانــــف احــــوال ا وديــــة كمــــا ونــــحتة الم ح يــــا  
مــ  الهبســومترية لهــا يشــهد تغيــرًا مــن  طــاش ك تــور   خــر وهــذه التغيــرا   رنــتها اللوا

الطبيلية بصوري عامة والب ار الديولودف والصخارية بصوري خاصة ، ومن خـه  الـربط 
بــــين هــــذه اللوامــــ  والم ح يــــا  الهبســــومترية  حــــوال ا وديــــة يمكــــن تحديــــد الحــــا   

 اآلتية:
( م  ــف دميــأ 110-120ان ودــود م طقــة التحــدب التــف يمثلهــا ال طــاش الك تــور  ) -1

 فودـود تـفثر لتلـ  ا حـوال بطبقـا  المـدملكا   ـف تكـوي  ا حوال الضرعية تشير إلم
ـــة  ـــة الما ي ـــا  التلري ـــا  حســـن والتـــف يصـــلب تلريتهـــا كو هـــا مقاومـــة للملي المقداديـــة وب

ا  حـــدار اللـــام لهـــذه الم طقـــة ممـــا يقلـــ  مـــن ســـرعة وقـــوي ال حـــ   قلـــة ينـــا  الـــم ذلـــ 
 ــف هــذه الم طقــة مــن المــا ف  يهــا ، ويلــدد مــن ذلــ  قلــة التســاقط المــا ف بصــوري عامــة 

 حول كورده ره.
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( م  ـــــف دميـــــأ 130-140ودـــــود م طقـــــة التقلـــــر التـــــف يمثلهـــــا ال طـــــاش الك تـــــور  ) -2
ا حـــــوال الضرعيـــــة تونـــــح تـــــفثر تلـــــ  ا حـــــوال بطبقـــــا  الصـــــخور الطي يـــــة نـــــمن 

المقداديــة وبــا  حســن ، تلــ  الصــخور  فالتكوي ــا  الديولوديــة الم تشــري كمــا  ــف تكــوي 
ة بالتلريــة الما يــة ولكــن هــذا التــفثر لــم يظهــر بشــك  كبيــر وذلــ  لقلــة التــف تتــفثر بســرع

ا حـــدار هـــذه الم ـــاطش ممـــا يقلـــ  مـــن عمليـــة ال حـــ  المـــا ف  يهـــا ، كمـــا ان عـــدم ودـــود 
 ا مطار الكا ية ادى الم عدم حصو  تلرية كبيري  ف تل  الم اطش.

مير والتــف يمثلهــا يدهــا  ــف حونــف  ويــدر وقــادردوايان م طقــة التقلــر التــف يمكــن تم -3
(م كا ــــ   تيدــــة لتــــفثر هــــذه ا حــــوال بصــــخور تكــــوين 160-170ال طــــاش الك تــــور  )

ا دا ـــــة التـــــف تتميـــــد بكو هـــــا صـــــخور هشـــــة نـــــليضة المقاومـــــة للمليـــــة التلريـــــة الما يـــــة 
 كالصخور الطي ية والرملية .

 تيدـــة لتلاقـــب الصـــخور  شـــف  ه ـــا  اينـــًا تغيـــرا   ـــف ا  حـــدارا  ولـــو بســـيطة  -4
هشــة كالصــخور الطي يــة والرمليــة والصــخور الصــلبة كصــخور المــدملكا   ــف م ــاطش ال

الحول وتفثر بذل  بشك  كبير حـول واد  د ـد كو ـة يحتـ  مسـاحة اكبـر ممـا يدللـة 
ــــفثر  ــــة اكثــــر ويكــــون مت ــــة  اً ينــــم  طاقــــا  ك توري ــــودف و وعي ــــار الديول بشــــك  كبيــــر بالب 

 الصخور وطبوغرا ية وا حدار الم طقة.
 

 لنموذج الجيومورفولوجي لحوض كورده ره ا  4 -6
مقيــاق كمــف للونــلية الديومور ولوديــة لهحــوال وهــو تحليــ  وصــضف يونــح  

ـــة داخـــ  الحـــول باســـلوب التضســـير مـــن  ا شـــتراكا   ـــف تضاعـــ  المتغيـــرا  المور ومتري
خه  الشك  وهو يدمأ ابرد الخصا   المور ومترية المـؤثري  ـف الحـول ومـن خـه  

يكون اسلوب مقار ة بين ا حوال التف تقأ نـمن الحـول الـر يق ، إذ ذل  يمكن ان 
 ان الخصا   الطبيلية  ف الحول الر يق هف التف ترسم الحدود اللليا لل موذج . 

يكـــــون اللمــــــ  بهـــــذا ال مــــــوذج مـــــن خــــــه  ايدـــــاد القــــــيم الخاصـــــة بالخصــــــا    
تكــرار الدــدولف( والكثا ــة المور ومتريــة المتمثلــة بملــد   ســبة التضــرا والكثا ــة اللدديــة )ال

التصـــــريضية)الكثا ة الطوليـــــة( و ســـــبة التنـــــرق وملـــــد  الم ح ـــــف الهبســـــومتر  و ســـــبة 
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ا ستطالة و سبة ا ستداري والمرتبة وهذه القيم تسمم بالقيم الحقيقية وتقسم كـ  قيمـة مـن 
هـــذه القـــيم علـــم مـــا يقابلهـــا مـــن قيمـــة عليـــا لـــ ضق الخصيصـــة  يكـــون ال ـــاتج هـــو القيمـــة 

 رسومة علم الشك  لهذه الخصيصة و ش ما يفتف : الم
 

 القيمة اللليا                          ـــــــالقيمة المرسومة =  القيمة الحقيقية                     
 

 ويتميد هذا ال موذج تتمث  بما يفتف  
توحيــــد القيــــاق  ــــف دميــــأ الخصــــا   المــــذكوري مــــأ المحا ظــــة علــــم التميــــد بــــين  -1

 واخرى او حول واخر نمن الحول الر يسف . خصيصة
رتب  الخصا   متسلسلة مأ الخصا   التف تكون اكثر اشـتراكًا ملهـا للمسـاعدي  -2

 بشك  اكبر  ف التضسير .
يســـــــتلم  هـــــــذا ال مـــــــوذج للمقار ـــــــة بـــــــين ا حـــــــوال المودـــــــودي نـــــــمن الونـــــــلية  -3

 الديومور ولودية للحول الر يق .
 الديومور ولودية والخصا   المور ومترية  يستخدم لغرل وص  الطبيلة -4
القيم اللليا ل سبة ا ستداري و سبة ا ستطالة والم ح ف الهبسومتر  ونـل  اعتمـادا  -5

 علم القوا ين الخاصة بها من دون تغيير .
 حساب المرتبية اعتمادا علم طريقة سترالر . -6
( والكثا ــة الطوليــة )التصــريضية( ملــد   ســبة التضــرا والكثا ــة اللدديــة)التكرار الدــدولف -7

و ســـــبة التنـــــرق ونـــــل  اعتمـــــادا علـــــم الونـــــلية الطبيليـــــة  الديومور ولوديـــــة  ـــــف 
 الحول الر يسف ومثل  اعلم القيم  ف اماكن متضرقة من الحول .

  يمكـــن    حـــول ان تكـــون لـــة قيمـــة  حـــدى الخصـــا   مرســـومة علـــم قـــوق  -8
 غير المودود( .  )الصضر(  ن هذا القوق هو قوق  )الحول

 
 تفسير النموذج 1-6-4
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( الخـــا  بـــال موذج الديومور ولـــودف  ــــف 36مـــن خـــه  مهحظـــة الشـــك  رقـــم) 
حول كورده ره  دد ان القيمة المرسومة لملد   سبة التضرا  ف حول كـورده ره كا ـ  
متقاربـــة مـــأ مثيلتهـــا  ـــف الكثا ـــة اللدديـــة )التكـــرار الدـــدولف( والحـــا  ي طبـــش مـــأ الكثا ـــة 
التصــريضية )الطوليــة( وهــف نــمن ال مــوذج بــد  مرتضلــة بلــل الشــفر ممــا يل ــف اينــًا 
ارتضــاا القيمــة المرســومة ل ســبة التنــرق ، وهــذا مــا كــان  لــًه حيــث ان ارتضــاا القيمــة 
المرسومة ل سبة التنـرق والوانـحة  ـف الشـك  يشـير الـم ودـود الرواسـب الم قولـة  ـف 

ودـود التنـرق بهـذه الصـوري يضسـر ا  خضـال  ـف  الم طقة وديادي  ف ا  حدار كمـا ان
القيمــة المرســومة للم ح ــف الهبســومتر  الــذ  يشــير اينــًا الــم تقــدم الحــول  ــف دورتــة 
الديومور ولوديـــة ، كمـــا ان ارتضـــاا  ســـبة ا ســـتطالة وا ســـتداري تؤكـــد علـــم ودـــود شـــك  

وهــذا مــا اقــرب الــم ا ســتداري وهــو يل ــف ان الحــول  ــف مراحــ  ال نــج بصــوري عامــة 
أكــده الم ح ــم الهبســومتر  المــ خضل وهــذا كلــة يونــح مهمــح مرتبــة متقدمــة للحــول 
 وكا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن

 الحول .
امــا مــا يخــ  ا حــوال الضرعيــة والتــف س ونــحها بطريقــة المقار ــة  مــن خــه   

مـن القيمـة  (  دد ان القيمة المرسومة لواد  د د اكثر اقتراباً 42الم  37ا شكا  ) من 
اللليــا لملـــد   ســـبة التضـــرا  ـــف الحـــول الـــر يق كو ـــة اكثـــر ا وديـــة تباي ـــًا  ـــف صـــخوره 
وم اخـــة ، ثـــم يـــفتف ثا يـــًا واد  كـــو  يتبلـــة كـــ  مـــن اوديـــة الردلـــة وقـــادر دـــوامير علـــم 
التــوالف ،  ــف حــين يمثــ  واد  ا صــيور وواد   ويــدر اكثــر ا وديــة ابتلــادًا عــن القيمــة 

 ا ق صخورهما ، وع د الكثا ة اللددية )التكرار الددولف(اللليا وذل  لتد
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 (18جدول رقم )
 القيم المرسومة للنموذج الجيومورفولوجي في حوض كورده ره

 القيمة الخصائص
 العليا

 االصيور الرجلة كول قادر جوامير نويدر جند كورده ره

 القيمة
 الحقيقية

 القيمة
 المرسومة

 القيمة
 الحقيقية

 القيمة
 مرسومةال

 القيمة
 الحقيقية

 القيمة
 المرسومة

 القيمة
 الحقيقية

 القيمة
 المرسومة

 القيمة
 الحقيقية

 القيمة
 المرسومة

 القيمة
 الحقيقية

 القيمة
 المرسومة

 القيمة
 الحقيقية

 القيمة
 المرسومة

معدل نسبة 
 التفرع

13 7.06 0.54 9.9 0.76 5.35 0.41 7.27 0.55 8.77 0.67 7.83 0.6 5.36 0.41 

 0.55 2.76 0.77 3.88 0.86 4.34 0.7 3.52 0.77 3.88 0.49 2.48 0.61 3.06 5 التكرار الجدولي

الكثافة 
 التصريفية

3 1.98 0.66 1.79 0.59 2.65 0.88 2.17 0.72 2.58 0.86 1.94 0.64 2.23 0.74 

 0.52 6.28 0.55 6.7 0.56 6.81 0.7 8.5 0.45 5.46 0.88 10.64 0.79 9.55 12 نسبة التضرس

المنحني 
 الهبسومتري

100 41 0.41 44 0.44 63 0.63 70 0.7 72 0.72 80 0.8 75 0.75 

 0.63 0.63 0.47 0.47 0.53 0.53 0.38 0.38 0.49 0.49 0.6 0.60 0.75 0.75 1 نسبة االستطالة

 0.54 0.54 0.42 0.42 0.43 0.43 0.27 0.27 0.4 0.4 0.53 0.53 0.74 0.74 1 نسبة االستدارة

 0.8 4 0.6 3 0.8 4 0.6 3 0.8 4 0.8 4 1 5 5 المرتبة

 
                  

 المصدر: من عمل الباحث 

1
5
8

 



 

 163 

كا ــ  القيمــة المرســومة لــواد  كــو  اكثــر اقترابــًا مــن القيمــة اللليــا ، ودــار بلــده واد  
الردلــــة و ويــــدر بــــ ضق القيمــــة ثــــم واد  قــــادر دــــوامير وواد  ا صــــيور علــــم التــــوالف 

د ــد اكثــر القــيم ابتلــادًا عــن القيمــة اللليــا بســبب كبــر وكا ــ  القيمــة المرســومة لــواد  
المســــــــاحة وتــــــــفثير الونــــــــلية الديولوديــــــــة والطبوغرا يــــــــة ، وع ــــــــد الكثا ــــــــة الطوليــــــــة 
)التصريضية( كا   القيمـة المرسـومة لـواد   ويـدر اكثـر اقترابـًا مـن القيمـة اللليـا بسـبب 

واد  كـــو  ثـــم واد  قلـــة الغطـــار ال بـــاتف وكـــون صـــخوره ســـهلة التلريـــة ، ودـــار بلـــده 
ا صـيور وواد  قــادر دــوامير وواد  الردلـة علــم التــوالف وكـان واد  د ــد مــن خــه  
قيمتــة المرســومة اكثرهــا ابتلــادًا عــن القيمــة اللليــا حيــث كــان يتميــد بغطــار  بــاتف اكثــر 
مــــن ا وديــــة ا خــــرى كمــــا ان غالبيــــة صــــخوره كا ــــ  مقاومــــة للتلريــــة ، و ــــف  ســــبة 

القـــيم اقترابـــًا كا ـــ   ـــف واد  د ـــد حيـــث ان ملـــد  ا  حـــدار  التنـــرق  دـــد ان اكثـــر
المرتضـــأ والونـــلية الطوبوغرا يـــة والديويولوديـــة  ـــف الـــواد  ســـاعد  علـــم ر ـــأ هـــذه 
القيمـــة ودـــار  بلـــده اوديـــة قـــادر دـــوامير والردلـــة وا صـــيور علـــم التـــوالف  ـــف حـــين 

   ويــدر إذ ان عمليــة كا ــ  اكثــر القــيم ابتلــادًا عــن القيمــة اللليــا  ــف واد  كــو  وواد
التلرية ما دال   ف بـدايتها  ـف هـذه ا وديـة  نـًه عـن قلـة ا  حـدار وهـذا مـا يونـح 
ارتضـاا القــيم المرســومة للم ح ــم الهبسـومتر  حيــث كا ــ  اكثــر القـيم اقترابــًا مــن القيمــة 
اللليـــا ع ـــد واد  الردلـــة إذ ا ـــة مـــا دا   ـــف مرحلتـــة الديومور ولوديـــة ا ولـــم ثـــم تـــهه 

اد  ا صـــيور وواد  كـــو  وواد  قـــادر دـــوامير وواد   ويـــدر علـــم التـــوالف وكا ـــ  و 
ـــا وتشـــير الـــم اقتـــراب  ـــًا مـــن القـــيم الللي ـــواد  ا صـــيور اكثـــر اقتراب القيمـــة المرســـومة ل
الحول من الشـك  المسـتدير وهـذا الكـهم ي طبـش علـم واد  د ـد ولكـن بدردـة اقـ  ، 

رسومة اكثـر ابتلـادًا عـن القيمـة اللليـا وهـذا  ف حين كا   قيمة واد  قادر دوامير الم
يل ف ابتلاد الحول عن الشك  المستدير واقترابة من الشك  المستطي  ، امـا  ـف قـيم 
المرتبــة  كا ــ  اوديــة د ــد و ويــدر وكــو  وا صــيور مــن  ضــق المرتبــة وهــف اقــرب الــم 

دـــوامير القيمـــة اللليـــا  ـــف الحـــول ،  ـــف حـــين  دـــد ان القـــيم المرســـومة لـــواد  قـــادر 
وواد  الردلة اكثر ابتلادًا عن القيمة اللليا وهذا يل ف أن الحونين مـا دا   ـف بدايـة 

 دورتهما الديومور ولودية وهما حونين صغيرين قياسًا با حوال ا خرى .     
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 (36شكل رقم )
 النموذج الجيومورفولوجي في حوض كورده ره

.المصدر : من عمل الباحث   
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 (37شكل رقم )
 النموذج الجيومورفولوجي في حوض جند

 (38شكل رقم )
جي في حوض نويدرالنموذج الجيومورفولو  

.المصدر : من عمل الباحث   
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 (39شكل رقم )
 النموذج الجيومورفولوجي في حوض قادر جوامير

 (40شكل رقم )
 النموذج الجيومورفولوجي في حوض كول

.المصدر : من عمل الباحث   
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 (42شكل رقم )
 النموذج الجيومورفولوجي في حوض االصيور

 (41شكل رقم )
فولوجي في حوض الرجلةالنموذج الجيومور  

.المصدر : من عمل الباحث   
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 خالصة الفصل الرابع

 (9صورة رقم )

الحت والترسبات 

 في قاع وادي جند

 (10صورة رقم )

االستيطان في 

 وادي االصيور

 (11صورة رقم )

الرعي في وادي 

 نويدر 

 حت

 ترسيب
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( واد  وكـــان مـــن المضتـــرل ان يبلـــ  2005ره )بلـــ   عـــدد اوديـــة حـــول كـــورده      
( واد  حســب قــا ون هورتــون لهعــداد ا وديــة ، وبــذل  تضــوش اللــدد المضتــرل 2894)

واد  وهــذا يل ــف عــدم اتخــاذ الحــول للشــك   800 )علــم اللــدد الحقيقــف بــفكثر مــن)
( 0.48ال ها ف ، و يمـا يخـ  متوسـط اطـوا  ا وديـة  قـد كـان  ـف حـول كـورده ره )

( كــــم  يمــــا كــــان مــــن 0.83ف المرتبــــة ا ولــــم ارتضــــأ الــــم المرتبــــة الثا يــــة الــــم )كــــم  ــــ
( كم  ف هذه المرتبة حسـب قـا ون هورتـون واسـتمر  الديـادي 2.14المضترل ان يبل  )

 ــف متوســط الطــو  بشــك  اقــ  مــن المضتــرل  ــف دميــأ المراتــب حتــم وصــ  متوســط 
اعتمــادًا   443)ان يكــون )( ، والــذ  كــان مــن المضتــرل 10طــو  المرتبــة الخامســة )

( . امــا متوســط مســاحة ا حــوال  قــد كــان  ــف 2.58علــم  ســبة طــو  عامــة بلغــ  )
 ـــف   2كـــم (0.51 ـــف المرتبـــة ا ولـــم ارتضـــأ الـــم ) 2(كـــم 0.117حـــول كـــورده ره )

ع ــد هــذه  2( كــم3.35المرتبــة الثا يــة  ــف الوقــ  الــذ  كــان مــن المضتــرل ان يكــون )
، واســتمر  الديــادي  ــف متوســط المســاحة للمراتــب حتــم المرتبــة حســب قــا ون هورتــون 

، والتــف كــان  2( كــم24.7الوصــو  الــم المرتبــة الخامســة والتــف كا ــ   ــف متوســطها )
وسـبب ودـود هـذا الضـرش الكبيـر  2( كم43586من المضترل ان تكون قيمة متوسطها )

دا بيــة يلـود لوقـوا المدــرى بـين مســاحا  احـوال ا وديــة ذا  المراتـب ا د ــم علـم 
 (  ف ايداد تل  المتوسطا  .6.48وقد اعتمد   سبة مساحة عامة بلغ  )

مـــن خـــه  المقطـــأ الطـــولف  دـــد ان اعلـــم ا حـــدار عـــام كـــان  ـــف واد   ويـــدر وبلـــ  
( م/كـم ، وقـد تـفثر 5.5( م/كم قيما كان اوطف ا حدار عام  ف واد  ا صـيور )8.94)

ـــة بالطبقـــا  الصـــخرية الصـــ لبة والهشـــة  ـــف الم طقـــة ، وكـــان المقطـــأ الطـــولف لهودي
ـــري تغيـــرا   ـــ  مـــن خـــه  كث ـــفثرًا وقـــد اتنـــح ذل ـــد اكثرهـــا ت ـــواد  د  المقطـــأ الطـــولف ل

 ا  حدارا  لمقطلة الطولف .
عي ا  المقاطأ اللرنـية لهوديـة اظهـر  ان ا وديـة الضرعيـة لـم تلمـش مداريهـا وهـذا 

ة للمليـة الحـ  با نـا ة مودود  ف غالبية هـذه ا وديـة  تيدـة لتفثرهـا بصـخور مقاومـ
الــم قصــر  تــري دريــان الميــاه  يهــا لقلــة التســاقط. امــا الم ح ــف الهبســومتر   قــد ونــح 
تــفثر ا حــوال بالطبقــا  الصــخرية وخاصــة المقاومــة للتلريــة  ظهــر  م ــاطش تحــدب 
ــــفثري بصــــخور نــــليضة  ــــم ا شــــكا  الهبســــومترية ،  يمــــا كا ــــ  م ــــاطش التقلــــر مت عل
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طي يــة والرمليــة ، ال مــوذج الديومور ولــودف اكــد ودــود عهقــا  المقاومــة كالصــخور ال
متداخلــة بــين الخصــا   المور ومتريــة والطبيليــة . كمــا اكــد ال تــا ج التــف تــم التوصــ  

 اليها  ف الضصو  السابقة وهذا الضص  بال سبة للحول الر يق وا حوال الضرعية.
 
  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 171 

 الضص  الخامق
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 االستيطان : 1-5
تلد  الموارد الما ية إحدى مصادر الليش  هميتهـا الملرو ـة  ـف حيـاي ا  سـان  

ومختلــ   شــاطاتة ، لــذل   قــد دــار اســتيطا ة قــرب مصــادر الميــاه  ســوار أكــان ذلــ  
ا قـــاليم ذا  الم ـــام الدـــا  او شـــبة  قـــرب ا  هـــار أم ا بـــار والليـــون وخصوصـــًا  ـــف

الدــا  كمــا  ــف م طقــة الدراســة حيــث تتــودا القــرى  قــرب ا وديــة ال هريــة مثــ  قريــة 
مســـــيليدي  ـــــف واد  كـــــو  او مباشـــــري عليهـــــا كمـــــا  ـــــف قريـــــة الصـــــميدعف علـــــم واد  

 ( . 9( خريطة رقم )10ا صيور . صوري رقم )
ية  ـف م طقـة الحـول هـذا لقد طرأ تغيـر وانـح علـم بلـل التدملـا  السـكا  

التغيــر  رنــة ا شـــار خــدان حمـــرين الــذ  غطــ  مياهـــة م ــاطش واســـلة غــرب م طقـــة 
الدراســـة ممـــا ادى الـــم تغيـــر مواقـــأ الكثيـــر مـــن القـــرى مثـــ  قريـــة شـــي  صـــالح وقريـــة 

 شورتبة ومحسن عديد وغيرها من القرى . 
رب وتلـــد الســـلدية ابـــرد مدي ـــة قريبـــة مـــن م طقـــة الحـــول وتقـــأ  ـــف شـــما  غـــ 

حــول كــورده ره ، وتــرتبط الســلدية بمدي ــة المقداديــة بطــريقين يدتــادين الحــول مــن 
الشــما  الــم الد ــوب ، يتدــة ا و  مــن المقداديــة  حــو الســلدية مباشــري حيــث يدتــاد 
خـــدان حمـــرين مـــن طر ـــة الد ـــوبف الشـــرقف عبـــر الدســـر الم شـــف ، ولكـــن هـــذا الطريـــش 

مما يـد أ ا شـخا  الـم اسـتخدام الطريـش يغلش حين يرتضأ م سوب المياه  ف البحيري 
اآلخر الذ  يربط المقدادية بالسلدية والذ  يمر د وب مرتضلا  حمـرين وبمواداتهـا ثـم 
يتدـــة شـــماً  حيـــث يقســـم م طقـــة الدراســـة الـــم قســـمين ، شـــرقف وغربـــف ، حتـــم يلتقـــف 

 خا قين .  –بطريش السلدية 
دمـًا مـن تلـ  التـف تودـد ان عدد القرى قـرب هـذا الطريـش اقـ  عـددًا واصـغر ح 

 قرب الطريش ا و  لكثا ة استخدامة قياسًا باآلخر . 
كان الدا ب الغربف لم طقة الدراسة ممرًا للقوا   القادمة من بهد  ـارق )ايـران  

حاليًا( والم اطش المداوري والمتدهة لدياري اللتبا  المقدسة داخ  اللراش والمتدهة الـم 
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لحج او اللمري ، حسب قو  كبار السن  ـف قـرى الحـول مكة المكرمة  دار  رينة ا
(1 ) . 

يتدمــأ ســكان الحــول حــو  الليــون وا بــار ، وخاصــة شــما  وشــرش الحــول  
كمــا  ــف قريتــف  عــين الهــه  وكــا ف ماســف ، ولكــن هــذه التدملــا  الســكا ية اصــغر 
حدمـــًا مـــن التدملـــا  الســـكا ية المودـــودي  ـــف د ـــوب وغـــرب الحـــول وتدـــاود عـــدد 

( قريــة ثلثيهــا تقــأ غــرب الطريــش اآلخــر الــذ  يــربط الســلدية 100 ــف الحــول ) القــرى
 بالمقدادية . 

ان اكبر تدمأ سكا ف  ف م طقـة الدراسـة يتخـذ شـكًه طوليـًا حيـث تتقـارب  يـة  
الم اطش السك ية الصغيري لتبدوا كف ها مدي ة من حيث الحدـم ، وهـذا التدمـأ السـكا ف 

(كـم حيـث تقـأ السـلدية الـم الشـما  م ـة ، ويقـأ 4لدية )  يتداود بلده عن مدي ة الس
علم الدهـة اليم ـم لـواد  د ـد ويمتـد  حـو الشـما  حيـث يخترقـة الطريـش ا و  والـذ  

 يربط السلدية بالمقدادية . 
ــــواحف قنــــار خــــا قين الــــثهث وهــــف   ــــأ اداريــــًا نــــمن   ــــة الدراســــة تق ان م طق

الحصـو  علـم مللومـا  عـن السـكان  )خا قين المركـد ، دلـو ر والسـلدية ( و  يمكـن
بشك  صحيح ودقيش ،  ن المللومـا  المتـو ري تصـ  الـم مسـتوى ال احيـة ولـذل  مـن 
الصلوبة حساب عدد سكان الحول الذين يمثلهم عدد كبير من القـرى المودعـة علـم 
مســاحة الحــول والتــف تتقاســمها ال ــواحف الــثهث ولكــن الــرقم الــذ  يمكــن اخــذه علــم 

هـــو عـــدد ســـكان  احيـــة الســـلدية والتـــف يقـــأ الدـــدر ا كبـــر مـــن مســـاحة  ســـبي  المثـــا 
الحول نمن حدودها ا دارية مأ التذكير بفن  احيـة السـلدية   تقـأ بكاملهـا نـمن 
مســاحة م طقــة الدراســة ولكــن دــدًر كبيــرًا م هــا نــمن م طقــة الدراســة ،حيــث بلــ  عــدد 

وبكثا ـة ادماليـة   2(كـم610(  سـمة علـم مسـاحة بلغـ  )31812سكان  احية السلدية )
 .  (2) 1997حسب احصار عام   2(  سمة /كم52.1وصل  )
  

                                                           

 ( الدراسة الميدانية واللقاء مع كبار السن من سكان المنطقة . 1)

( التميمرري ،  رررير عبرراس وحميررد علرروان السرراعدي ، م التحليررل المكرراني لسرركان محاف ررة ديررالى حسررب 2)

 2003  17,جامعة ديالى ، العدد –م ، مجلة الفتح ، كلية المعلمين 1997المعطيات الرقمية الحصاء عام 

 .  135ص   ،
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 (9)خريطة  رقم       

 مناطق االستيطان في حوض كورده ره

امة ، ريطة  انقين الطبوغرافية بمقياس المصدر : مديرية المساحة الع 100000/1 من عمل الباحث.     
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تلد  الكثا ة اللامة للسـكان مـن اكثـر ا  ـواا  اسـتلماً  وشـيوعًا   ظـرًا لسـهولتها وهـف  
ــــــ    عبــــــاري عــــــن اللهقــــــة بــــــين الحدــــــم اللــــــام لســــــكان الم طقــــــة والمســــــاحة الكليــــــة لتل

 ها   تلطف الصوري الحقيقة عن توديأ سكان الحـول اذ ان اغلـب . ولك (3)الم طقة 
م ــاطش الحـــول خاليــة مـــن الســكان ، او يكـــون توادــدهم باعـــداد قليلــة دـــدًا حيـــث ان 
ســلة المســاحة وابتلــاد الم طقــة عــن مصــادر الميــاه دا مــة الدريــان و قــر التربــة كا ــ  

با وديــة الــم تحدــيم ا تشــار اســبابًا مضســري لــذل  ، وقــد اد  ا شــكا  ا رنــية متمثلــة 
ــــــــــــــــق  ــــــــــــــــته   ض ــــــــــــــــدي ، كــــــــــــــــذل  اد  ال ــــــــــــــــم مســــــــــــــــا ا  بلي ــــــــــــــــرى ال  وتوســــــــــــــــأ الق
اللمــ  ، كمــا ســاعد  طبيلــة  الم طقــة المســتوية تقريبــًا علــم تدملــا  ســكا ية غــرب 

 الحول ، وكذل  قرب ا رانف الصالحة للدراعة  يها . 
دراعــة والرعــف امــا ال شــاطا  الســا دي بــين ســكان م طقــة الدراســة  هــف  شــاط ال 

 وا  شطة الحر ية ا خرى . 
 
 الري :   5-2

أن عــدم ودــود مصــدر مــا ف دا ــم الدريــان يلــد ملوقــًا ر يســًا للمليــة الــر   ــف  
الم طقــــة وتلتمــــد الم طقــــة علــــم الدريــــان الموســــمف للميــــاه  ــــف ا وديــــة والــــذ  يكــــون 

ن دريــان هــذه مقتصــرًا علــم موســم ســقوط ا مطــار الــذ  يمتــاد بتذبــذب كمياتــة ، اذ ا
ا ودية يكون ملدومًا او شبة ملدوم  ف مواسم الدضا  او ع دما تكون ا مطار قليلـة 
، كمــا تلتمــد بلــل م ــاطش الحــول علــم ا بــار والليــون والتــف يكــون اغلبهــا ذا ميــاه 

 غير صالحة للشرب  تستخدم  ف الدراعة واروار الحيو ا  . 
دراعــــة  ــــف م طقــــة الدراســــة وي حصــــر  شــــاط الــــر   ــــف ا رانــــف الصــــالحة لل 

ـــار حيـــث يســـتقر الســـكان ، وت قـــ   ـــة مـــن الليـــون وا ب ـــم ا رانـــف القريب با نـــا ة ال
 ويهحظ ذل  شما  وشما  شرش الحول كما  ف غرب عين الحه  .

  

                                                           

 ( غرررو  ، محمرررد السررريد ومحمرررد صررربحي عبرررد الحكررريم ، السررركان ديموغرافيرررا  وجغرافيرررا ، مكتبرررة االنجلرررو 1)

 .  32،ص  1963المصرية ، القاهرة ، 
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ان تو ر الر  الم اسب  ف الم طقة الواقلة قرب التقار واد  د د بواد  كـورده  
، وتلــد التربــة  ــف هــذه الم طقــة مــن اخصــب التــرب ره  يدللهــا م ــاطش ديــدي للدراعــة 

 ـــف م طقـــة الدراســـة ، وعـــدا هـــذه الم ـــاطش  ـــان ادـــدار الحـــول ا خـــرى تلـــا ف عـــدم 
استضادتها من الـر  بشـك  م اسـب وذلـ  لتنـرق الم طقـة وكثـري  ا وديـة وعـدم ودـود 

اطش مصدر ما ف دا م ،  نًه عن ارتضاا ارانف تل  الم طقة كلمـا ابتلـد ا عـن الم ـ
المستوية التف من الممكن احتضانها بالمياه  طو  مدي ممك ة ، ومثا  ذل  قرية دلـو 

( كـم وتقـأ علـم ارتضـاا يبلـ  26التف تبلد عن مصب واد  كـورده ره ببحيـري حمـرين  )
 ( م  وش مستوى سطح البحر.240)

لـم هذا ويودد  ف م طقة الدراسة الكثير من ا بار ، وتلود ملكية هـذه ا بـار ا 
ا شـخا  الــذين قـاموا بحضرهــا و  تصـلح هــذه الميـاه  ــف غالبيتهـا اللظمــم لهســتخدام 
البشر  ، ب  يمكن استخدامها  روار الحيو ا  والدراعة ، ويص  عمـش ا بـار احيا ـًا 

( م وتمتــاد بملوحــة وانــحة ويكــون ماؤهــا )مــج( كمــا يؤكــد الســكان  ــف 90-100كثيــري )
 شرش م طقة الدراسة. 

توادــد الليــون شــما  ، وشــما  شــرش م طقــة الدراســة واكثرهــا شــهري عيــون كمــا ت 
كـــا ف ماســـف وعيـــون الهـــه  وعـــين الســـم  ، كمـــا يتركـــد حـــو  هـــذه الليـــون ال شـــاط 
الدراعف. ان ال شاط الدراعف    يغيب  ف اددار ملي ة من الحول من خـه  اقامـة 

لـل ا وديـة ع ـدما تكـون ( م عـن ا رل  ـف ب1سداد ترابيـة يصـ  ارتضاعهـا احيا ـًا )
ا رل شبة مستوية  يتم حدد المياه الدارية وت ظيم اتداهها لهسـتضادي م هـا كمـا  ـف 

(  كــم غــرب قريــة مســيليدي ، كمــا ادخــ  م طقــة 4ا رانــف الواقلــة قــرب واد  كــو  )
الدراسة اسلوب ر  حديث  سبيًا وهو الر  بالرش  ف د وب م طقة الدراسـة لهسـتضادي 

 مية ممك ة من المياه . من اكبر ك
 
 
 
 

 الزراعة :  3-5
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مــن ا  شــطة التــف يقــوم بهــا الســكان  ــف م طقــة الدراســة هــف الدراعــة ، وعلــم  
ـــرغم مـــن ودـــود الملوقـــا  المحـــددي   تشـــار الدراعـــة ،ا  ا هـــا تمـــارق  ـــف م طقـــة  ال

 ـف  الدراسة  ف مواقأ عدي تتبأ  ف ذل  اللوام  الطبيلية والتف تتحكم بصـوري ر يسـية
   -توديأ هذه ا رانف الدراعية والتف من اهم ا سباب التف حددتها هف:

سيادي طـابأ الم ـام شـبة الدـا  مـن ارتضـاا دردـا  الحـراري وارتضـاا ملـد  التبخـر  -1
وتذبــذب ســقوط ا مطــار مــن حيــث كميتهــا وموعــد ســقوطها .  ضــف بلــل ا حيــان 

   ـف ا وديـة ،  ـف حـين تسقط كمية مـن ا مطـار علـم الم طقـة تخلـ  الضينـا ا
يـفتف  صـ  شـتار اخــر   تسـقط  يـة كميــا  مـن الميـاه او ت لــدم . كمـا حـدث هــذا 

 ( إذ كــــــــــــــان الموســــــــــــــم1999/1998 ــــــــــــــف موســــــــــــــم الدراعــــــــــــــة الشــــــــــــــتوية عــــــــــــــام )
 دا ًا ، ولم يستطأ المدارعون من ممارسة الدراعة بالصوري  المطلوبة .  

ة واعتمــاد بلــل الســكان  ــف م ــاطش تتســم الم طقــة بقلــة مواردهــا الما يــة الســطحي -2
الحــول علــم الميــاه الدو يــة بحضــر ا بــار او الليــون الطبيليــة والتــف يــتم الت قيــب 
ع هــا مــن قبــ  القطــاا الخــا  او الــدوا ر المختصــة  ــف الدولــة ، علمــًا ان  وعيــة 

 المياه الدو ية  ف الم طقة غير صالحة لهستهه  البشر  . 
 نرسًا كثير ا ودية . تمث  الم طقة سطحًا مت  -3
 نل  التربة بصوري عامة . -4
 
وبالرغم من ذل  تودد مسـاحا  مـن الم ـاطش الصـالحة للدراعـة د ـوب وغـرب   

( مـــــن مســـــاحة  %30مـــــا  ســـــبتة ) 2( كـــــم196.5م طقـــــة الدراســـــة تبلـــــ  مســـــاحتها )
إن ا رانف الدراعية تتركد بدردة كبيري قرب م طقة المصبا  حيـث تلـد  (4)الحول
ب التـــرب  ـــف حـــول كـــورده ره . كمـــا ان بلـــل الم خضنـــا  وبطـــون ا وديـــة اخصـــ

 تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكن المرغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
 ( حيــــــــــــــث تمــــــــــــــارق الدراعــــــــــــــة  ــــــــــــــف م ــــــــــــــاطش 10الدراعــــــــــــــة . خريطــــــــــــــة رقــــــــــــــم ) 

 الحول خصوصًا بلد سقوط  ا مطار .  اذ بلد سقوط ا مطار يقوم  المدارعون

                                                           

 .  100000/1( الهياة العامة للمساحة ،  ريطة  انقين الطبوغرافية مقياس  1)
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 (10)خريطة رقم 

 االراضي الزراعية في حوض كورده ره 

 .  100000/1المصدر : مديرية المساحة العامة ، ريطة  انقين  الطبوغرافية مقياس 
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اقطة تكضف  ال باتا  او تكون غير كا ية ممـا قـد ب شر البذور وقد تكون ا مطار الس 
يؤد  الم خساري بلل الضهحـين  ، وكـذل  تمـارق الدراعـة اينـًا بـالقرب مـن ا بـار 
والليـــون حيـــث تســـتغ  لدراعـــة الخنـــر وبلـــل المحاصـــي  الموســـمية ا خـــرى ، هـــذا 
ومــن المحاصــي  التــف تــدرا  ــف م طقــة الدراســة هــف المحاصــي  الموســمية المودــودي 
كــالحبوب مثــ  الح طــة والشــلير والــذري والخنــراوا  كالبصــ  والســلش وغيرهــا ، حيــث 
تستغ   ف بلل ا حيان قيلان ا ودية   ف دراعـة المحاصـي  الموسـمية كو هـا ذا  
تربة ديدي  اتدـة عـن الترسـيب والتـف تقـوم الميـاه بترسـيبها  ـف  قيلـان ا وديـة بلـد ان 

 رعون  غرال الدراعة .تنل  عن حملها ، اذ استغلها المدا
و ــــف حـــــول ا صـــــيور د ـــــوب م طقــــة الدراســـــة تســـــقم ا رانـــــف المدروعـــــة   

 باسلوب الرش الذ  يقل  كمية المياه المتبخري ويحقش مرو ة اكثر  ف السقف . 
 
 

 الرعي:  4-5
وهــف مــن الحــر  وا  شــطة المهمــة  ــف م طقــة الدراســة  ن الم طقــة صــالحة   

ية ومه مة لتربية الحيوا ا  ، لقـد سـاعد علـم ا تشـار هـذا للرعف وتمتل  مراعف طبيل
ال شاط  طبيلة الم ام السا د والذ  تملثة ا مطار ، والتف تتميـد بموسـميتها وتذبـذبها 
، مما حد من ا تشار ال شاط الدراعف واطلش يد  شاط الرعـف  ـف الم طقـة ،حيـث تلـد  

 ـف الم ـاطش غيـر  (5)(  )*(يليـةم طقة الدراسة نـمن مـا يلـر  بــ) خـط المراعـف الطب
منـــمو ة ا مطـــار كم طقـــة الدراســـة ،كمـــا ســـاعد علـــم ســـيادي  شـــاط الرعـــف وا تشـــاره 
عام  اخر هو تباين دردة التنرق  ف سطح الم طقة وتلدد ا شكا  ا رنية التـف 

 حد  من توسأ الدراعة. 
ان نل  الدراعة بسـبب نـل  وقلـة المسـاحا  الصـالحة للدراعـة  ـف شـرش   

م طقــة الدراســة هــو الــذ  شــدأ علــم ســيادي  شــاط الرعــف كمــا ان الم طقــة تلــد بي ــة 
رعوية طبيليـة ديـدي علـم مـدار اللـام علـم الـرغم مـن تميدهـا بـذل   ـف  صـلف الشـتار 
                                                           

 . 5( محمد ، ابراهيم جعفر وآ رون ، مصدر سابق ،ص 1)

يمتررد بمحرراجاة جبررال العررراق ويحرردب مررن الجنررو  السررهل الرسرروبي وهررربة الجزيرررة ويرررم غالبيررة ارا رري  )*(

 المنطقة المتموجة من العراق . 
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والربيــأ ،اذ تكثــر  ــف م طقــة الدراســة ال باتــا  الطبيليــة ، ويلتمــد الرعــاي علــم ال بــا  
هـذه الحيوا ـا  بشـك  اساسـف مـأ بلـل الللـ   الطبيلف المودود  ف المراعف لتغذية

 الدا  من الحبوب وال خالة ع د شحة ا مطار او قلة مصادر التغذية الر يسية  . 
ان ال سبة الغالبة من المواشف المودودي  ف م طقة الدراسة تتمث  با غ ام كمـا   

عـــة او تتوادـــد أعـــداد قليلـــة مـــن المـــاعد ، وترعـــم المواشـــف  ـــف الم ـــاطش غيـــر المدرو 
م اطش الرعف الملرو ة والم تشري بصوري واسلة  ف وسط وشما  وشرش الحـول مـن 
الم طقــة  قــرب مدــار  ا وديــة  والســهو  المودــودي بــين ا وديــة وحتــم  ــف الم ــاطش 

 المرتضلة . 
كمــا ان بلــل الم ــاطش تكــون قابليتهــا علــم اســتيلاب اعــداد الحيو ــا  بصــوري   

لــم ا بتلــاد بلــل الشــفر عــن الم ــاطش الملرو ــة أقــ  ولــذل  ينــطر بلــل الرعــاي ا
وهذا يتبأ كثا ة ال با  الطبيلف من حيث تـو ره مـن م طقـة  خـرى. أذ ترعـم ا غ ـام 
 ــــف م ــــاطش حــــول كــــورده ره لتتغــــذى علــــم ا عشــــاب المت وعــــة كالكطــــب والحســــج 
والضديلـــة و يــــف  الرعـــاي ســــليًا للبحــــث عـــن م ــــاطش خنــــرار تســـتضيد م هــــا مواشــــيهم . 

 ( تونح دا ب من  شاط الرعف  ف واد   ويدر . 11لصوري رقم )وا
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 (11)خريطة رقم 

 خط المراعي الطبيعية  في محافظة ديالى 

رق السعدية وترل سرعيدة محمد إبراهيم جعفر  وآ رون ، تر  مشروعي ش المصدر : 

، الشررركة العامررة لبحررو   (فري محاف ررة ديررالى ) ارطررة التربررة لعمرروم القطررر

تقريرر غيرر منشرور ،بغرداد ، الموارد المائية والتربرة ، 2001 ص،  5 أعردت  

. من قبل الباحث   



 

 182 

 خالصة الفصل الخامس
تقأ م اطش ا ستيطان قرب مصادر المياه سـوار كا ـ  أوديـة أو آبـار أو عيـون       

ويدداد عدد القرى  ف الدـدر الغربـف مـن الحـول لتـو ر ا رانـف التـف يمكـن دراعتهـا 
اه ، وقــد اعــاد ا شــار خــدان حمــرين توديــأ مواقــأ عــدد مــن وتــو ر دــدر بســيط مــن الميــ

ــــــــــــــد  ــــــــــــــ  قريــــــــــــــة شــــــــــــــي  صــــــــــــــالح ومحســــــــــــــن عدي  القــــــــــــــرى نــــــــــــــمن الحــــــــــــــول مث
وغيرهــا ، وتتدمــأ بلــل القــرى حــو  الليــون وا بــار شــما  وشــرقف الحــول كمــا  ــف 
قريتــف عــين الهــه  وكــا ف ماســف ، وان اكبــر تدمــأ ســكا ف  ــف م طقــة الدراســة يقــأ 

د  د ــــد ويمتــــد  حــــو الشــــما  و   يتدــــاود بلــــده عــــن مدي ــــة علــــم الدهــــة اليم ــــم لــــوا
( كــم حيــث تقــأ هــذه المدي ــة الــم الشــما  م ــة ، كمــا ا ــة يخترقــة الطريــش 4الســلدية )

ا و  الــذ  يــربط مدي ــة الســلدية بمدي ــة المقداديــة ، وتلــا ف الم طقــة مــن عــدم ودــود 
ميـــاه  ـــف ا وديـــة مصـــدر مـــا ف دا ـــم الدريـــان لـــذل  تلتمـــد علـــم الدريـــان الموســـمف لل

والــذ  يكــون مقتصــرًا علــم موســم ســقوط ا مطــار الــذ  يمتــاد بتذبــذب كمياتــة ، كمــا 
تلتمــــد بلــــل م ــــاطش الحــــول علــــم ا بــــار والليــــون والتــــف هــــف  ــــف غالبيتهــــا غيــــر 
ـــا  . وتمـــارق الدراعـــة د ـــوب  صـــالحة للشـــرب  تســـتخدم  ـــف الدراعـــة واروار الحيوا 

 صــالحة للدراعــة د ــوب وغــرب الحــول غــرب الحــول وتبلــ  مســاحة الم ــاطش ال

( مــن مســاحة الحــول وهــف  ــف غالبيتهــا غيــر   ( 30%مــا  ســبتة  2  ( كــم (196.5
مســتغلة دراعيــًا وهــذا يلــود لطبيلــة الم ــام شــبة الدــا  وقلــة المــوارد الما يــة الســطحية 
و ــف ا و ــة ا خيــري اســتخدام اســلوب ســقف ا رانــف المدروعــة بطريقــة الــرش د ــوب 

راسة. وتلتبـر الم طقـة مـن المراعـف الطبيليـة المه مـة لتربيـة الحيوا ـا  وهـف م طقةالد
نـــمن مـــا يلـــر  ب)خـــط المراعـــف الطبيليـــة(  ـــف الم ـــاطش غيـــر منـــمو ة ا مطـــار 
حيــث تودــد اعــداد كبيــري مــن ا غ ــام وبلــل ا عــداد مــن المــاعد وخاصــة  ــف وســط 

 وشما  وشرش الحول.
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 االستنتاجات
   المتكشـــ   ـــف م طقـــة الدراســـة يحتـــو  بصـــوري عامـــة علـــم ان اللمـــود الصـــخر  -1

متبخــرا   ــف ا ســض  و تاتيــا   ــف ا علــم وتلــود صــخور المتبخــرا  الــم تكــوين 
الضتحـــة )المايوســـين ا وســـط( والضتاتيـــا  الـــم ثهثـــة تكوي ـــا  هـــف مـــن ا قـــدم الـــم 

لاقــب ا حــدث ، تكــوين ا دا ــة ، تكــوين المقداديــة وتكــوين بــا  حســن والمتمثلــة بت
صــــــخور هشــــــة وصــــــلبة كصــــــخور الرمــــــ  والمــــــدملكا  اثــــــر   ــــــف الخصــــــا   

 المور ومترية  ف الحول و روعة مما ادى الم تباين ال تا ج بين واد  وآخر 
ان غالبيــة ا شــكا  ا رنــية الحاليــة  ــف الحــول تلــود  ــف  شــفتها الــم اللصــر  -2

 الرباعف وما دال  التلرية تؤد  عملها  يها .
لحـــول تـــفثر  بالتلريـــة الما يـــة  ـــف ملظـــم م اطقهـــا  ـــف حـــين كا ـــ  ان م طقـــة ا -3

 التلرية الريحية اق  تفثيرًا بسبب عام  التناريق الذ  قل  من اثر الرياط . 
لــــم تختلــــ  مكو ــــا  التربــــة عــــن صــــخور الم طقــــة وتــــفثر  بــــالظرو  الطبيليــــة  -4

 ا خرى  فصبح   ف غالبيتها  قيري وقليلة ا  تاج . 
ا دردا  الحـراري وقلـة ا مطـار ادى الـم ر ـأ ملـد   التبخـر كمـا سـاهم ان ارتضا -5

 ــف دضــا  الم طقــة واوديتهــا وحادتهــا الــم الميــاه كمــا ســاعد  هــذه اللوامــ  علــم 
 نل  عمليا  الح  والتلرية  ف الحول . 

وعـدم مسـاهمتة  ـف ديمومـة الدريـان  ـف الحـول   Base Flowقلـة مـار ا سـاق  -6
ا ة ملظم ايام الس ة مما يل ـف ا خضـال مقـدار المـار الدـو ف  فصبح  ا ودية د

 وكذل  قلة  شاط عمليا  التلرية .
ان تربـــة الم طقـــة الرمليـــة المديديـــة  وم اخهـــا كا ـــا الســـبب الـــر يق  ـــف قلـــة كثا ـــة  -7

ـــاه  ـــين واد  واخـــر والـــذ  قلـــ  كميـــا  المي الغطـــار ال بـــاتف  ـــف الم طقـــة وتباي ـــة ب
 .  المتسربة خه  التربة  

ان حــول كــورده ره يقتــرب مــن الشــك  المســتدير  ــف حــين تبتلــد عــن هــذا الشــك   -8
ا حـــوال الضرعيـــة واقترابـــة مـــن الشـــك  المســـتدير يل ـــف قصـــر المـــدي الدم يـــة بـــين 

 حدوث التساقط وارتضاا م اسيب المياه . 
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يشـك  واد  د ــد القسـم ا كبــر مـن مســاحة الحــول وهـو احــد الضـروا الر يســة  ــف  -9
( مــن مســاحة الحــول أ  يمثــ   صــ  مســاحة  %50كــورده ره اذ يشــغ  )حــول 

( %11.7الحـــول  ـــف حـــين تشـــك  مدموعـــة ا وديـــة الد وبيـــة الغربيـــة مـــا  ســـبتة )
 وتمث  أودية  ويدر وقادردوامير وكو  والردلة وا صيور ما تبقم من المساحة . 

ول الـر يق يتص  الحول با خضال كثا ة الصر  الطوليـة واللدديـة  ـف الحـ -10
 وا حوال الضرعية . 

يتميــد الحــول بشــيوا الــ مط الشــدير   يــة  نــًه عــن المتــواد  ويلكــق تكو هــا  -11
 التضاو   ف الصخارية وا حدار الطبقا  والم ام . 

يظهـــر مـــن خـــه  الم ح ـــم الهبســـومتر  ان حـــول كـــورده ره متقـــدم  ـــف دورتـــة  -12
الـ   ـف بدايــة دورتهـا الحتيـة مـا عــدا الحتيـة  ـف حـين  دـد ان ا وديــة الضرعيـة   د 

 واد  د د . 
ا خضـــال  ســـبة التضـــرا  ـــف الحـــول وقلـــة عـــدد ا وديـــة وديـــادي متوســـطاتها و ـــش  -13

مراتبهـــا بالقيـــاق لمـــا كـــان مـــن المضتـــرل ان تكـــون عليـــة وبحســـب قـــا ون هورتـــون 
 وكذل  بال سبة للمساحا  . 

الصـخور المقاومـة ممـا قلـ  مـن  ان قلة ا  حدار اللام بصوري عامة يلـود لودـود -14
 تفثير التلرية الرأسية  ف ا ودية ويبدو هذا اكثر  ف واد  قادردوامير والردلة . 

ــــة مــــوارده الما يــــة  -15 ــــة وقل ــــة المتســــمة بضقــــر تربت ــــة الحــــول الديومور ولودي ان بي 
 اصبح  طاردي للسكان . 

دا  متلثـــرًا بســـبب  علـــم الـــرغم مـــن محاولـــة تطـــوير الدا ـــب الدراعـــف ا  ا ـــة مـــا -16
 الظرو  الطبيلية واقتصار التطور علم الددر الد وبف والد وبف الغربف . 

تلـــد الم طقـــة مـــن م ـــاطش الرعـــف المهمـــة كو هـــا ذا  أمطـــار متذبذبـــة ونـــليضة  -17
 دراعيًا  ف غالبيتها . 
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 التوصيات
 
توصــــــف الدراســــــة بنــــــروري ايدــــــاد  مــــــوذج موحــــــد للخصــــــا   المور ومتريــــــة   

ل التصـــري  علـــم مســـتوى اللـــراش مـــن ادـــ  دللـــة قاعـــدي للمقار ـــة والتحليـــ   حـــوا
وا ســت تاج لمــا يــو ره مــن ســرعة التحليــ  وا ســت تاج ويقــدم صــوري مر يــة لمور ومتريــة 
ا حــوال اكثــر ممــا يقدمــة التلبيــر الوصــضف ، وتضنــ  الدراســة الحاليــة توحيــد  مــاذج 

حوال الر يسة وهكـذا حتـم الوصـو  ا حوال الضرعية و من خهلها توحيد  ماذج ا 
 الم ال موذج الموحد  حوال التصري   ف اللراش . 
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 المصادر والمراجع 
 

الببةواتي ، احمةةد علةةي ، حةةوض وادي العجةيج فةةي العةةراق واسةةتخدامات اشةةكاله  -1
االرضةةةية ، اطروحةةةة دكتةةةوراه مقدمةةةة الةةةى كليةةةة االداب ، جامعةةةة بغةةةداد ، غيةةةر 

 . 1995منشورة ، 
و العينةةين ، حسةةن سةةيد احمةةد ، اصةةول الجيومورفولوجيةةا ، دراسةةة األشةةكال ابةة -2

 ، مؤسسةةة الثقافةةة الجامعيةةة ، االسةةكندرية ، 3التضاريسةةية لسةةطح االرض ، ط
1976  . 

 1ابةةو سةةعدة ، سةةعيد محمةةد ، هيدرولوجيةةة االقةةاليم الجافةةة وشةةبه الجافةةة ، ط -3
 .  1983الكويت ، 

بيات وتصةةةريف الرسةةةوبيات فةةةي نهةةةر ديةةةالى ، اسةةةعد ، نةةةادر ميخائيةةةل ، الرسةةةو  -4
 رسةةةالة ماجسةةةتير مقدمةةةة الةةةى كليةةةة العلةةةوم ، جامعةةةة بغةةةداد ، غيةةةر منشةةةورة ،

1978  . 
بامعروف ، فؤاد سةالم عمةر ، هيدرولوجيةة حةوض وادي حضةرموت ، اطروحةة  -5

 .  2001دكتوراه مقدمة الى كلية التربية ، جامعة بغداد ، غير منشورة ، 
ي ونبيةل بةرادي، طبيعةة االرض وخواصةها ، ترجمةة أمةين عبةد البةر بكمان ،هةار  -6

 . 1980واحمد جمال عبد السميع ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ، 
الجبةةوري ، ثةةاير حبيةةب عبةةد اهلل ، هيدرولوجيةةة وجيومورفولوجيةةة نهةةر ديةةالى ،  -7

 . 1991،  اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية العلوم ،جامعة بغداد ، غير منشورة
جمهوريةةة العةةراق ، هيئةةة السةةياحة ، قسةةم الدراسةةات والبحةةوث ،دراسةةات عةةن  -8

 . 1990المدينة السياحية في الحبانية وبحيرة سد حمرين 
جمهوريةة العةةراق ، الهيئةة العامةةة لالنةواء الجويةةة ،قسةم المنةةاخ ،سةجالت غيةةر  -9

 منشورة 
يةةة ، اطلةةس منةةاخ العةةراق ، جمهوريةةة العةةراق ، الهيئةةة العامةةة لالنةةواء الجو  -10

 .1989بغداد، 
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جمهوريةةةة العةةةراق ، وزارة الةةةري ، الهيئةةةة العامةةةة للسةةةدود والخزانةةةات ،قسةةةم  -11
 . 1997المدلوالت المائية ،بحيرة سد حمرين والصدور ،تقرير غير منشور ، 

جمهوريةةةة العةةةراق ، وزارة المةةةوارد المائيةةةة ، الهيئةةةة العامةةةة للمسةةةاحة ،قسةةةم  -12
( وذات مقيةاس 2عةدد ) 100000:1وي خرائط طبوغرافية ذات مقياس المسح الج

 ( . 13عدد ) 25000
جةةودة ، جةةودة حسةةين ،معةةالم سةةطح االرض ،دار النهضةةة العربيةةة ،بيةةروت ،  -13

1980 . 
حسةةن ، محمةةد يوسةةف وآخةةرون ، اساسةةيات علةةم الجيولوجيةةا ،مركةةز الكتةةب  -14

 . 1990االردني ، 
 . 1985المناخ ،جامعة بغداد ،بغداد ، الحسني ،فاضل باقر ،علم -15
الخشةةةةاب ، وفيةةةةق واحمةةةةد سةةةةعيد حديةةةةد ومهةةةةدي محمةةةةد الصةةةةحاف ، علةةةةم  -16

 . 1978، مكتبة الحكمة ،بغداد ،1الجيومورفولوجيا، تعريفه ، ج
 الخشةةةةاب ، وفيةةةةق حسةةةةين  ومهةةةةدي محمةةةةد الصةةةةحاف، المةةةةوارد الطبيعيةةةةة ، -17

 . 1976باعة ،بغداد ،  ماهيتها ، تعريفها، صفاتها ، دار الحرية للط
الةراوي ، عةادل سةةعيد وقصةي عبةةد المجيةد السةامرائي ، علةةم المنةاخ التطبيقةةي  -18

 . 1990،مطبعة دار الحكمة ،بغداد ، 
الساعدي ، حميد علوان ، مشاريع الري والبزل في محافظة ديةالى دراسةة فةي  -19

جامعةةة بغةةداد  الجغرافيةةة الطبيعيةةة ، رسةةالة ماجسةةتير مقدمةةة الةةى كليةةة اآلداب ،
 . 1986،غير منشورة ، 

السةةامرائي ، قصةةي عبةةد المجيةةد وعبةةد مخةةور الريحةةاني ، جغرافيةةة االراضةةي  -20
 . 1990الجافة ، مطبعة دار الحكمة ،بغداد ، 

سةةترالر ، آرثةةر ان ، اشةةكال سةةطح االرض دراسةةة جيومورفولوجيةةة ، ترجمةةة  -21
 . 1964زمان ، بغداد ، وفيق الخشاب وعبد الوهاب الدباغ ، مطبعة دار ال

سةةالمة ، حسةةن رمضةةان ف الخصةةائص الشةةكلية ألحةةواض األنهةةار ودالالتهةةا  -22
 43الجيومورفولوجية ف ، مجلة يصدرها قسةم الجغرافيةة ،جامعةة الكويةت ، العةدد 

 ،1982 . 
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شةةةةحاذة ، نعمةةةةان ،  التةةةةوازن المةةةةائي للتربةةةةة فةةةةي األردن ، مجلةةةةة الجمعيةةةةة  -23
 . 1981مطبعة العاني ، بغداد ، الجغرافية العراقية ، 

شةةريف ، ابةةراهيم ، التربةةة ، تكوينهةةا وتوزيةةع انواعهةةا وصةةيانتها ، مؤسسةةة  -24
 . 1960الثقافة الجامعية للطباعة والنشر ، االسكندرية ، 

 ، مطبعةةةةةةةة جامعةةةةةةةة 1شةةةةةةةلش ، علةةةةةةةي حسةةةةةةةين ، االقةةةةةةةاليم المناخيةةةةةةةة ، ط -25
 . 1981البصرة ، البصرة 

نةةاخ العةةراق ، ترجمةةة ماجةةد السةةيد ولةةي وعبةةد االلةةه شةةلش ، علةةي حسةةين، م -26
 . 1988رزوقي كربل ، جامعة البصرة ، البصرة ، 

شيت ، قاسم يوسف ، دراسة جيومورفولوجية للوديةان الجافةة غةرب الفةرات و  -27
 وادي الغةةةةةةرف ، رسةةةةةةالة ماجسةةةةةةتير مقدمةةةةةةة الةةةةةةى كليةةةةةةة التربيةةةةةةة ، جامعةةةةةةة 

 . 1989بغداد ، غير منشورة ، 
، مهدي محمد علي ف التصريف النهري العوامل المؤثرة فيةه ف مجلةة  الصحاف -28

 . 1970، بغداد ،  6الجمعية الجغرافية العراقية ، المجلد 
 ، مطبعةةةةةةة 2العةةةةةةاني ، خطةةةةةةاب صةةةةةةكار ، جغرافيةةةةةةة العةةةةةةراق الزراعيةةةةةةة ، ط -29

 . 1976العاني ، بغداد ،  
ق ، الشةةركة العامةةة عبةةاس ،ازهةةار وفيتولةةد فيةةدرفيش ، جيومورفولوجيةةة العةةرا -30

 . 1986للمسح الجيولوجي والتعدين ، تقرير غير منشور ، بغداد ، 
العةزاوي ، رعةةد رحةيم ، التحليةةل المكةاني النمةةاط التغيةر الزراعةةي وأثةاره البيئيةةة  -31

في محافظة ديالى ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعةة بغةداد ، كليةة التربيةة ، 
 . 2000غير منشورة ،

ي ،فةةةاروق صةةةنع اهلل ، جيولوجيةةةا العةةةراق ،جامعةةةة الموصةةةل ،الموصةةةل العمةةةر  -32
1985 . 

غةةةالب ، محمةةةد السةةةيد ومحمةةةد صةةةبحي عبةةةد الحكةةةيم ، السةةةكان ديموغرافيةةةا  -33
 . 1963وجغرافيا ، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ، 

 فرحةةان ، يحيةةى عيسةةى ،  االستشةةعار عةةن بعةةد وتطبيقاتةةه )الصةةور الجويةةة ( -34
 . 1987ية عمال المطابع التعاونية ،عمان ، ، جمع1ج
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القيسي، ابتسام احمد ، التركات الجيومورفية لمناخ الباليستوسين الهولوسين  -35
حمةرين شةرق العةراق ، دراسةة جيومورفولوجيةة ، رسةالة  –في منطقةة الصةدور 

 ماجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتير مقدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةةةةةى كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ،جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 . 2001بغداد ،غير منشورة ، 

خصائصةةها )دراسةةة –تصةةنيفها –، احةةالم عبةةد الجبةةار ، الكتةةل الهوائيةةة كةةاظم  -36
تطبيقيةةةة علةةةى منةةةاخ العةةةراق ( ، اطروحةةةة دكتةةةوراه مقدمةةةة الةةةى كليةةةة االداب ، 

 . 1991جامعة بغداد ،غير منشورة ، 
كربةل ، عبةد االلةه رزوقةي ، علةم االشةكال االرضةية الجيومورفولوجيةا ،مطبعةةة  -37

 . 1986 جامعة البصرة ، البصرة ،
 . 2004كلية الزراعة ،جامعة بغداد ، تحليل عينات التربة ،  -38
محمد ، ابةراهيم جعفةر وآخةرون ، تةرب مشةروعي شةرق السةعدية وتةل سةعيدة  -39

في محافظة ديالى )خارطة التربة لعموم القطر (، الشركة العامة لبحوث المةوارد 
  .2001المائية والتربة ، تقرير غير منشور ، بغداد ، 

محمةةد ، كةةاظم موسةةى ، المةةوارد المائيةةة فةةي حةةوض نهةةر ديةةالى فةةي العةةراق  -40
واستثماراتها دراسة في الجغرافيةة الطبيعيةة ، اطروحةة دكتةوراه مقدمةة الةى كليةة 

 . 1986االداب ،جامعة بغداد ،غير منشورة ، 
مكوال ، باترك، االفكار الحديثةة فةي الجيومورفولوجيةا ، ترجمةة وفيةق الخشةاب  -41

 . 1986وعبد العزيز الحديثي ، جامعة بغداد ،كلية التربية ، بغداد ،
النقاش ،عدنان و اسادورهمبارسةوم ، الجيومورفولوجيةا والجيولوجيةا التركيبيةة  -42

 . 1985وجيولوجيا العراق ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، 
معةةة النقةاش ، عةةدنان ومهةدي محمةةد علةي الصةةحاف ، الجيومورفولوجيةا ، جا -43

 . 1985بغداد مطبعة الجامعة ، بغداد ، 
، ترجمةة جاسةم محمةد 1هستد ،كوردن ، االسس الطبيعية لجغرافية العراق ، ط -44

 . 1968الخلف ، المطبعة العربية 
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Abstract 

 

Kurdarah basin is one of the ephemeral river system in 

foothill area in Iraq . Water flows in it at short periods after 

rainfall to the east of Dyala river . Its estuary is in Hemren 

lake at southern east 

 side  .  

The sources of the water of the basin are situated at ( 

460 m above sea level at kuridurkhan mountain (near 

charbakh mount) . The basin is composed of tow groups of 

streams  ، The first group is northern east streams, includes 

six streams (chand , Nowaedir , qadir jawamir , qoll  ،Ar-

rijiah , and Al-asiwoir) , and the second group is southern 

west streams , includes large number of short streams . the 

streams of tow groups estuary is in kurdarah valley stream. 

The basin area is (655) km2 , Its diagram is 

semicircular , Its perimeter is (105) km , Its length is (38) km 

, Its weidth is (23) km  .  

Morphometric Analysis reveal , valley is (5) orders  . 

drainage density (1.98) km\km2 , mean of bifurcation ratio 

(7.06)   ، dindritic drainage pattern is prevail in basin as well 

parallel drainge pattern , The Number of streams in the 

basin is (2005) and Its length is (1301) km  ، longitudinal 

profiles of streams is reveal that most of streams is in youth 

stage generally a don’t  arrive equilibrium stage  .  

The terrain samples of profil sections of streams is 

reveal weaknes of abrasion treatment , because of little 

water in channel, and resistance of some roks in the basin 

،Hypsometric Integral of kurdarah basin is (%41) reveals 

that the basin is in a development stage of Geomorphologic 

cycle . establishes geomorphologic diagram of morphometric 

features and relations , as well Its relations with Natural 

conditions in Basin and can be this can be know through 

Geomorphologic characteristics of sub-basins , based on 

conclusions of morphometric analysis and Natural features 

.The Natural features is formations of homogenous rocks , 

un complex geological stracture was sedimentary rocks , Its 
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age between mioeen and modern age , include (Al-fafha , 

Injana ،Al-Muqdadiya , Bai Hassan formations and deposits 

of modern age . conclusions of soil samples analysis  

 

 

A 

reveal that soil area is silty sand soil generally , salin light, 

shortage and weak Agriculture .The climatc of basin is hot 

and semi- arid  ،rainfall is little ; Its (307)min in year  .  

The ground water in the area is remote surface in most 

basin land , usable to human being and not to drinkable 

،Natural vegetation is little density in the area is few , 

because of natural conditions , The people use wells for 

living needs  ،  sheep rearing activity prevail clearly in surface 

basin specially after raingall  .   
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