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 النموذج الجيومورفولوجي 
للخصائص المورفومترية وتطبيقاته على حوض وادي كورده ره شرق بحيرة 

 العراق/ حمرين 
 

 منذر علي طه                                                                      عمار حسين محمد        
 كلية التربية األصمعي        كلية التربية األساسية                            

 
 المستخلص

الموسمية في شرق ديالى في العراق ، تجري فيه  األوديةيعد حوض وادي كورده ره أحد نظم     
في الجهاات الواقعاة شارق نهار دياالى ، ويصاب فاي  األمطارالمياه في فترات قصيرة تعقب سقوط 

 .بحيرة حمرين من الطرف الجنوبي الشرقي 
 باإلضافةجيومورفولوجي للخصائص المورفومترية وعالقتها المتداخلة فيما بينها  جذوضع نمو     

إلااى ارتباطهااا بااالظروف الطبيعيااة فااي الحااوض ، وتاام تطبيااق وااذا النمااوذج فااي حااوض كااورده ره 
الفرعية له حيث كانت القيمة المرسومة لمعدل نسبة التفرع مرتفعة بعاض الشايو وواذا  واألحواض

داد األوديااة الموجااودة ضاامن مراتااب الحااوض وبالتااالي أأاار فااي التكاارار الجاادولي االرتفاااع تاابأر ببعاا
كانت قيمته المرسومة وي األخرى مرتفعة في النموذج وساعدت على ذلا  تكشافات الطبقاة والتي 

الصااااخرية الهشااااة مأاااال الصااااخور الرمليااااة وطبو رافيااااة األرض ، كمااااا ان ارتفاااااع القاااايم المرسااااومة 
ة التصااريفية يشااير إلااى تاابأير واضااا للحاات المااائي فااي الحااوض وقااد أكااد للتكاارار الجاادولي والكأافاا

ذلااا  ارتفااااع القيماااة المرساااومة لنسااابة التضااارم وارتفااااع واااذه القيماااة المرساااومة يعناااي  ياااادة نقااال 
الرواسااب ممااا يااىدي إلااى خفااض القيمااة المرسااومة للمنحنااي الهبسااومتري كمااا ان انخفاااض القيمااة 

حوض من الشكل المستدير ووذا يعني ما أدى إلى رفع القمتاين المرسومة للمنحني يعني اقتراب ال
المرسااومتين لنساابة االسااتطالة ونساابة االسااتدارة وارتفاااع واااتين القمتااين يعنااي اقتااراب الحااوض ماان 

 .نت وي المرتبة األعلى ضمن الحوض مرتبة متقدمة وكا
 
 
 
 :المقدمة  1 – 1
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بصاااورة عاماااة ، ( جيومورفولاااوجي)ض يعااااني البااااحأون فاااي مجاااال دراساااة أشاااكال ساااطا األر     
والدراساااات المورفومترياااة بصاااورة خاصاااة مااان تعااادد القياساااات واختالفهاااا فيماااا يخاااص الخصاااائص 
المورفومتريااة لوحااواض المائيااة ممااا يحتاااج إلااى جهااد أكباار فااي تكااوين صااور ذونيااة تساااعد علااى 

ئياااااة عالقاااااة وأيقاااااة التفسااااير ، إذ ان عالقاااااة الخصاااااائص الطبيعياااااة الأابتاااااة نساااابيا  بااااااألحواض الما
ومتداخلاة وتحتااج نااواته واذه العالقااة إلاى القياسااات فاي العدياد ماان جوانبهاا الرتباااط ذلا  بعمليااات 

 .تفسير الظواور والعمليات الموجودة وعالقتها المتداخلة 
ولعاال القيااام بمحاااوالت توحيااد وااذا التعاادد أماار يسااعى إلااى الباااحأون فااي العااالم مااع المحافظااة     

تغيارات المساتخدمة فاي ذلا  ، وقاد جااو البحاث المتواضاع كححادى المحااوالت التاي على جوور الم
فاااي ( الشاااكلية ، الطولياااة ، التضرساااية ) إلاااى توحياااد الخصاااائص المورفومترياااة األساساااية تساااعى 

نماااوذج موحاااد للتفساااير المورفاااومتري عملياااة التفساااير لوحاااواض المائياااة والمقارناااة باااين األحاااواض 
 .يم الفرعية ضمن الحوض الرئ

ونااا  عاادد مااان الدراسااات الساااابقة التااي أنجااا ت شااملت بعضاااها دراسااات إقليمياااة واسااعة كاااان     
حااوض كااورده ره ماان ضاامنها وبعضااها ارخاار شااملت دراسااات تخصصااية فااي مجاااالت مختلفااة ، 

 :ويمكن ترتيب الدراسات السابقة وفقا  لتسلسلها التاريخي إلى 
ة منطقاااة وساااط وشااامال العاااراق مااان حياااث تناولااات واااذه الدراسااا( : 1791)دراساااة ديتماااار  .1

 . (1)الظروف الجيولوجية وضمت ج و من منطقة الدراسة 

، واااااذه الدراساااااة كانااااات العاااااداد خريطاااااة ( 1791)دراساااااة عباااااد الصااااااحب عباااااد اللطياااااف  .2
جيولوجيااة لمنطقاااة سلسااالة حمااارين وصاااوال  إلاااى منطقااة عاااين ليلاااى وواااي تغطاااي جااا و مااان 

 . (2)قة الدراسة المنطقة المتموجة من العراق بضمنها منط

 
 
 

 
 

قاام خاللهاا بدراساة تصاريف الرساوبيات الموجاودة فاي نهار ( 1791)دراسة نادر ميخائيال  .3
 . (1)ديالى بضمنها الج و الغربي من منطقة الدراسة 

                                                 

1. Ditmar, v., etal., Geological conditions and  Hydra  carbon  ( Northern and 

central     Iraq ) , Techno . Export report , S . Co . G . M., 1971 . 

2 . Abdul – Latifh, A., Report on the regional geological mapping of Hemrin 

Range          from Al – fatha to Ain Mayla area , S . co . G . S , M , Unpublished 

report , No             722 , 1975 . 
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قااااااام الباحأااااااان بحعااااااداد خريطااااااة ( : 1711)دراسااااااة أ وااااااار عبااااااام وفيتولااااااد فياااااادروفيت   .4
نماا شااملة ، جيومورفولوجية للعراق ومن ضمنها الدراساة  ، وواي دراساة ليسات تفصايلية وا 

اذ قساااما العاااراق إلاااى خمساااة مجااااميع قسااامت إلاااى وحااادات أانوياااة وتااام اعتمااااد البياناااات 
 . (2)(1711 – 1792)الفضائية في وذه الدراسة للفترة 

وااذه الدراسااة اختصاات بااالموارد المائيااة واسااتأماروا ضاامن ( : 1711)دراسااة كاااظم موسااى  .1
 . (3)الدراسة منطقة البحثحوض ديالى وضمت وذه 

قااام خاللهااا بدراسااة المشاااريع االروائيااة ومشاااريع الباا ل ( : 1711)دراسااة حميااد الساااعدي  .1
 . (4)ضمن محافظة ديالى وضمت وذه الدراسة منطقة البحث 

اللاااذان قساااما العااراق تكتونياااا  إلاااى نطااااقين رئيساااين وتقاااع ( : 1719)دراسااة باااودي وجاسااام  .9
 . (5)ا التصنيف ضمن نطاق الرصيف  ير المستقر منطقة البحث على أسام وذ

تناولت حوض ديالى من حيث الخصائص الهيدرولوجية         ( : 1771)دراسة أاير الجبوري  .1
المورفااومتري والممياا ات الجيومورفولوجيااة وتناولاات وااذه الدراسااة حااوض كااورده ره بصااورة 

 . (6)مختصرة وعامة 

سة تناولت تكوين انجانة الجيولاوجي فاي منطقاة وذه الدرا( : 1773)دراسة م احم باصي  .7
 . (7)حمرين        وقد تناولت من ضمن ذل  جنوب منطقة الدراسة

 
 

تناولااات المظااااور الجيومورفولوجياااة المتااابأرة بمناااا  ( : 2111)دراساااة ابتساااام القيساااي .  11
ة حمارين وتضام الجا و الجناوبي لمنطقا –الهولوسين في منطقة الصادور  –الباليستوسين 

 . (1)الدراسة

                                                                                                                                            

اسعد نادر ميخائيل ، الرسوبيات في نهر ديالى ، رساال  ماستارير ممدما  الاى  ايا  العااوم ، سامعا  ب اداد ، .  1

 .  1221غير منشورة ، 

ومورفولوسي  العراق ، الشر   العام  لامتح الجيولاوسي والرعادي  فيراد فيدروفيرش ، سي، عباس ، أزهار .  9

 .  1291، تمرير غير منشر ، ب داد ، 

محمد ، موسى  اظم ، الموارد المائي  في حوض نهر ديالى فاي العاراق واساررمارتها دراسا  فاي الج رافيا  .  3

 .  1291غير منشورة ، الطبيعي  ، اطروح  د روراه ممدم  الى  اي  االداب ، سامع  ب داد ، 

التاعدي ، حميد عاوان ، مشاريع الري والبال  فاي محاف ا  ديالا  دراسا  فاي الج رافيا  الطبيعيا  ، رساال  . 4

 .  1291ماسترير ممدم  الى  اي  االداب ، سامع  ب داد ، غير منشورة ، 

5 . Bud2y , T., and Jassim , S., The Regional geology of Iraq , Tectonism , 

m2gmatism      and met2morphism , Vol.2 , Baghdad , 1987 .    

الجبوري ، ثاير حبيب عبد هللا ، هيدرواوسي  وسيومورفولوسي  نهار دياالى ، اطروحا  د راوراه ممدما  الاى .  1

 .  1221 اي  االداب ، سامع  ب داد ، غير منشورة ، 

7 . Bassi , M . A. , Geology of Injana , Hemrin south , M . Sc . thesis , college of 

scien        Baghdad University , Unpublished , 1993 .  
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واااذه الدراساااة تناولااات التااارب الموجاااودة فاااي ( : 2111)دراساااة إباااراويم جعفااار و خااارون .  11
مشروع السعدية الذي يضم ج و كبير من منطقة الدراسة باالضافة إلى دراسة مشروع تل 

   . (2)سعيدة في محافظة ديالى ولم يتم عرض بيانات الترب في التقرير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :مشكلة البحث  9 – 1

تمألااات مشاااكلة البحاااث فاااي عااادم وجاااود نماااوذج جيومورفولاااوجي يوحاااد القياساااات المورفومترياااة     
 .لحوض كورده ره لتسهيل عملية التفسير المورفومتري للحوض 

                                                                                                                                            

الهولوساي  فاي منطما  الرادور  –الميتي ، ابرتام احمد ، الرر ات الجيومورفولوسي  لمناخ الباليتروسي  .  1

الاى  ايا  الرربيا  ، سامعا  ب اداد ، حمري  شرق      ، دراسا  سيومورفولوسيا  ، رساال  ماستارير ممدما  

 .  9001غير منشورة ، 

رارطا  ) محمد ، ابراهيم سعفار وخرارون ، تارب مشاروعي شارق التاعدي  وتال ساعيدة فاي محاف ا  دياالى .  9

 9001، الشر   العام  لبحوث الموارد المائي  والررب  ، تمرير غير منشور ، ب اداد ، ( الررب  لعموم        

 . 
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 :فرضية البحث  3 – 1
بفتااارض البحاااث وجاااود عالقاااات مترابطاااة باااين أاااالث خصاااائص مورفومترياااة واااي الخصاااائص     

ائص الطولية والخصائص التضرسية يمكن ان تكون نموذج جيومورفولوجي موحد الشكلية والخص
 .يسهل التفسير المورفومتري في حوض كورده ره 

 أهداف البحث  4 – 1
 :يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي 

إيجااااد نماااوذج جيومورفولاااوجي موحاااد للخصاااائص المورفومترياااة الاااأالث ، الشاااكلية  .1
 .والطولية والتضرسية 

النموذج الموحد للخصائص المورفومترية في عملية التفساير المورفاومتري استخدام  .2
 . في حوض كورده ره 

 :منهج البحث  1 - 1
إلااى جانااب ماانهه المظهاار االرضااي مااع التعااريه ( البااارومتري ) اعتمااد البحااث الماانهه الكمااي     

 . على النشبة والتطور 
 :الموقع و حدود الدراسة   - 1 -1

، كورده ره من األودية الموسمية و تجري فيه المياه عند سقوط اإلمطار يعد حوض وادي       

شماال و (  3419 – 3311) حوض وادي كورده ره شرق بحيرة حمرين بين دائرتي عرض 

ويكون جريانه موا يا لمرتفع ،  2كم(  111) ومساحة بلغت ،  شرقا (  4129 – 3113) طول 

و يجاو  الحوض ، وتصب مياوه في بحيرة حمرين  حمرين من جهة السفوح الشمالية الشرقية

ومن الشرق فروع وادي العوسه و األودية ،  ةمن الشمال فروع نهر الوند وجبال درا وشك

 . المنحدرة نحو نهر ديالى و بحيرة حمرين 

تمأل المجموعة األولى مجموعة األودية ، ويتكون الحوض من مجموعتين من األودية        

، ( االصيور ، الرجلة ، كول ، قادر جوامير ، نويدر ، جند )قية والتي تضم أودية الشمالية الشر 

 (  1) خريطة رقم ، المجموعة الأانية مجموعة األودية الجنوبية الغربية 
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ويعد وادي جند اكبر األودية في الحوض من حيث المساحة و تغذيه مجموعة من األودية  

كما تمأل منابعه اكأر منابع األودية ارتفاعا ، ماسي  أودية ناودومان و علي الصغير و كاني

 . م فوق مستوى سطا البحر (  411) الحوض 

أما أودية المجموعة الجنوبية فهي أودية قصيرة و كأيرة تنحدر من السفوح الشمالية       

و تتجه ، م فوق مستوى سطا البحر (  191) الشرقية لمرتفعات حمرين تصل منابعها ارتفاع 

ه األودية من الجنوب الغربي  نحو  الشمال  الشرقي  حيث   مجرى  كورده ده   فيما  يبلغ  وذ

كم من  مصبات  أودية  المجموعتين    ويكون  ( 21( ) كورده ره ) طول  المجرى  الرئيسي  

) خريطة رقم . متجها  من  الجنوب  الشرقي  نحو  الجنوب  الغربي  حيث  بحيرة  حمر ين 

2      )  

 :العوامل المشكلة لحوض وادي كورده ره ومكوناته البيئية  – 9
 : جيولوجية الحوض  1 – 9

، تقاع منطقاة الدراساة ضامن الرصايف  يار المساتقر ،  (1)اعتماادا  علاى تقسايم باودي وجاسام     
وضااامن نطااااق الطياااات الواطئاااة مناااه ، وتحديااادا  فاااي نطااااق حمااارين الجناااوبي ، وتتصاااف الطياااات 

تناظرة ، اذ تعد طية حمرين من أبر  الطيات الموجودة ضامن منطقاة الدراساة وواي بكونها  ير م
    طيااااة  ياااار متناااااظرة ، أجنحتهااااا الجنوبيااااة الغربيااااة أشااااد انحاااادارا  ماااان األجنحااااة الشاااامالية الشاااارقية 

البالستوسااين  –الصااخور المكتشاافة فااي منطقااة الدراسااة رسااوبية يمتااد عمروااا مااا بااين الباليوسااين 
علاى ، والترسابات الحديأاة تتصاف بالنفاذياة العالياة النهاا صاخور نتائياة مماا يااىدي والمايوساين اال

إلى  يادة تسرب الماو إلى باطن االرض وقلاة مقاومتهاا لعملياة الحاث فضاال  عان كونهاا تاىأر فاي 
كأافااة الصاارف ضااامن حااوض التغذياااة ، وفااي حالاااة وجااود مكاشاااف ماان الصاااخور الرمليااة النفااااذة 

تخلل داخل الصاخور كبيارة ، ولاذل  تانقص كمياة المااو الجااري وبالتاالي قلاة فتكون نسبة الماو الم
التصاااريف ، اماااا فاااي حالاااة وجاااود طبقاااات مااان الوشااااح الصاااخري  يااار النفااااذ فاااوق أي ناااوع مااان 

 . (2)الصخور فذل  ي يد أيضا  نسبة الماو الجاري في المنطقة 

                                                 

1 . Buday , T. , Op . Cit ., 61 – 62 . 

 .  991، ص 1220حت  ، محمد يوسف وآلررون ، أساسيات عام الجيولوسيا ، مر ل الكرب األردني ، .  9
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عصار المايوساين االوساط ) الفتحاة ومن أوم التكوينات الجيولوجية في منطقة الدراسة تكاوين     
الااذي يتاابلف بصااورة عامااة ماان تتااابع صااخور جبسااية وصااخور طينيااة وصااخور جبريااة ، ويوجااد ( 

عصاار المايوسااين ) وااذا التكااوين فااي الجنااوب والجنااوب الغربااي ماان الحااوض ، أمااا تكااوين انجانااة 
يضاام وااذا التكااوين ماان تتااابع الصااخور الكينياة والصااخور الغرينيااة والصااخور الرملياة ، و ( االعلاى 

الج و الفتاتي المتوضع فوق تكوين الفتحة ، ويوجد فاي القسام الشارقي مان حاوض كاورده ره ، أماا 
فيتاابلف ماان تتااابع طبقااات ماان الصااخور الرمليااة ( عصاار الباليوسااين االساافل ) تكااوين المقداديااة 

الحصاى فاي وجاود الحصوية والصخور الرملية والصخور الطينية والصخور الغرينية ، وقد اتخذ 
وذا التكوين دالة لتشخيص الحاد الفاصال باين واذا التكاوين وتكاوين انجاناة ، والحاد االعلاى 

فيتاابلف ماان ( عصاار الباليوسااين ) لهااذا التكااوين انتقااالي تاادريجي ، امااا تكااوين باااي حساان 
طبقااات متفاوتااة الساام  ماان الماادملكات والحصااى الرملااي والصااخور الغرينيااة والصااخور الطينيااة ، 

 األوساطلتكوين الصخور  ير واضاا وخاضاع للتعرياة ، ويوجاد فاي الجا و الجناوبي  ألعلىاوالحد 
من الحوض ، وفيماا يخاص تكويناات الا من الربااعي فتتكاون مان الترسابات الخشانة مأال الحصاى 

والغااارين النااااعم وتحتاااوي علاااى والرمااال ( مااادملكات مااان الجااابم والطاااين والرمااال)والقشاااور الجبساااية 
مأاااال الحصااااى الخشاااان  األوديااااة، وتتضاااامن ترساااابات  (1)ماااان الترساااابات أحجااااام وأشااااكال مختلفااااة 

والتي تشير إلى طاقة التيار المائي العالية في أأناو سقوط  األوديةوالجالميد الموجودة في جوانب 
ترساابات ماان الحصااى والرماال الناااعم وماان وااذا  األوديااةالغ ياارة ، كمااا توجااد علااى جااانبي  األمطااار

ا  يشااير إلااى الترساايب الموساامي وتكااون واضااحة فااي وادي جنااد أمااا الترساابات تظهاار تطبقااا  واضااح
الترسبات الريحية فتنتشر في جنوب منطقة الدراسة بشكل واضا ، وتتكون من مواد رملية وطينية 

قااة صااخرية صاالبة تتكااون ماان معاادن الجاابم مختلطااا  مااع ب، أمااا القشااور الجبسااية التااي تتمأاال بط
 .جد في القسم األوسط من الحوض األطيان والرمل بنسبة قليلة ، فتتوا

 مناخ الحوض 9 – 9
أعتمد البحث بيانات المحطاات المناخياة فاي خاانقين والخاالص وبغاداد ، كاون واذه المحطاات     

وي األقرب حول منطقة الدراسة ، وبناو على ذلا  يمكان القاول ان منطقاة الدراساة تتصاف بطاول 
ن األول ، ياابتي بعااده الفصاال الممطاار مااايم إلااى شااهر تشااري فصاال الصاايف الااذي يمتااد ماان شااهر

وواااو فصااال الشاااتاو الاااذي يمتاااد خمساااة اشاااهر أخااارى فاااي حاااين يوجاااد بينهماااا فصاااالن وماااا الربياااع 
 .والخريف 

ان ارتفاااع درجااات الحاارارة يااىأر فااي كميااة المياااه الجاريااة فااي الااوادي وذلاا  بحرتفاااع معاادالت     
فااف فاي حاوض الاوادي ، ويكاون المادى التبخر الذي يىدي إلى القلة في تل  المياه في فصال الج

                                                 

 .  131، ص 1291العمري ، فاروق صنع هللا ، سيولوسيا العراق ، سامع  الموصل ، الموصل ، .  1
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الحااراري كبياارا  بااين الصاايف والشااتاو واللياال والنهااار ، حيااث تااىأر عمليااات االنجماااد والااذوبان التااي 
تحدث داخل الشقوق مما يىدي إلى تحطيم تل  الصخور إلى قطع صغيرة وتعاقاب تلا  العملياات 

ن الصخور حتاى تتكسار بعاد ذلا  عناد يىدي إلى توسيع الشقوق الوجودة بي( االنجماد والذوبان ) 
 (  1صورة رقم . ) أسفل الجروف الصخرية كما في وادي جند 

يكااون ( الشااتاو)وفيمااا يخااص األمطااار فااان سااقوطها فااي النصااف األول ماان الفصاال الممطاار     
 . (1)بتبأير الجبهات التي تكونها الكتل الهوائية مع المنخفضات الجوية

ناخيااااة خااااالل فصاااال الجفاااااف ، اذ ينشااااط عماااال الرياااااح بساااابب قلااااة تنشااااط العمليااااان المورفوم    
مان خطار التعرياة الريحياة ، كاذل  فاي فصال  للالتي تساعد على  يادة رطوبة التربة وتق األمطار

،  األمطاااروالتحلياال للصااخور والتربااة عنااد سااقوط  اإلذابااةالشااتاو تنشااط وااذه العمليااات عاان طريااق 
دي جنااد كونااه يقااع ضاامن المناااطق التااي تسااتلم كميااات األمطااار بشااكل أكأاار فااي واويظهاار تاابأير 

أكباار ماان األمطااار قياسااا  باألوديااة األخاارى ضاامن الحااوض وأأاارت وااذه األمطااار فااي الكأياار ماان 
الخصاااائص المورفومترياااة لاااوادي جناااد واألودياااة األخااارى ، وحينماااا ناااوج  فاااي كالمناااا عااان أومياااة 

ر لما عرفنا وذه األودية وتل  األومية التاي األمطار في منطقة الدراسة فحننا نقول لوال وذه األمطا
 .ترتبت على وجودوا في وذه المنطقة 

وتسااود فااي منطقااة الحااوض الرياااح الشاامالية الغربيااة بالدرجااة األولااى وماان أاام الرياااح الغربيااة ،     
وتعمل الرياح الشمالية الغربية على تلطيف الجو خالل الفترة من شهر مايم وحتى تشرين األول 

ين تهاب الريااح الشارقية خاالل الشااور البااردة خاالل المادة مان تشارين الأااني حتاى ماايم ، في ح
 . (2)فتىدي إلى خفض درجات الحرارة في المنطقة

ويعتباار عماال الرياااح الجيومورفولااوجي ذا أوميااة كبياارة وخاصااة فااي األقاااليم الجافااة اذ تساااعد     
رساااااب مشااااكلة المظهاااار  علااااى تكااااوين أشااااكال أرضااااية مختلفااااة ، اذ تعماااال كعاماااال واااادم ونقاااال وا 

الجيومورفولوجي العام لمنطقة الدراسة من خالل إكمالها لعمال الميااه الجيومورفولاوجي ، وتتصاف 
الرطوبااة النساابية باالنخفاااض صاايفا  واالرتفاااع شااتاوا  وان نقااص الرطوبااة صاايفا  يااىدي إلااى جفاااف 

يتهااا بوساااطة الرياااح والمياااه ، الهااواو وتفتاات التربااة وعاادم تماسااكها ممااا يسااهل عمليااة جرفهااا وتعر 
ويسااااعد علاااى واااذا قلاااة الغطااااو النبااااتي فاااي المنطقاااة والماااادة العضاااوية ، كااال واااذا يعااارض الترباااة 
ألخطار الحات الهاوائي أو النقال بوسااطة الريااح ومان ناحياة أخارى فاان قلاة الرطوباة يسااعد علاى 

ه تبأيره في حجم التصاريف ونظاام ارتفاع نسبة التبخر ووذا يقلل من المياه الجارية والجوفية مما ل
 .جريانه خالل السنة 

                                                 

، ( دراسا  تطبيميا  عااى منااخ العاراق ) ررائرها  –ترنيفها  – اظم ، أحالم عبد الجبار ، الكرل الهوائي  .  1

 .  99، ص 1221أطروح  د روراه ممدم  الى  اي  اآلداب ، سامع  ب داد ، غير منشورة ، 

سمهوري  العراق ، هيئ  التياح  ، قتم الدراسات والبحوث ، دراساات عا  المدينا  التاياحي  فاي الحبانيا  .  9

 .  11ص ، 1220وبحيرة سد حمري  ، 
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 التربة  3 – 9
ان البناااو الصااخري ماان الصااخور الرمليااة الجبسااية وبعااض الصااخور الكلسااية ونشاااط التجويااة     

الفي يائية أدى إلى تفكي  ج ئيات وذه الصخور ، فتوضحت سيطرة الج يئات الرملية ، كما كانت 
 .في الترب ضمن الحوض  ونا  قلة المكونات الطينية

ان تاارب الحااوض تمياال إلااى القلويااة بشااكل عااام بساابب قلااة المااوارد العضااوية الناااته عاان قلااة     
، ان ( او قلااااة األحماااااض ) الغطاااااىو النباااااتي وقلااااة التساااااقط وانعاااادام نشاااااط التحلياااال الكيمياااااوي 

اب التاي تقادم ذكرواا ، المنطقة عموما  تعاني انخفاضا  فاي تاوفر الماادة العضاوية فاي تربتهاا لوساب
كمااا يالحااظ انخفاااض الملوحااة فااي الحااوض بساابب عمليااات الغساال التااي تتاابأر بهااا ارفاااق العليااا 

  .للتربة بشكل اكبر 
 النبات الطبيعي  4 – 9

تقاع منطقاة الحاوض فاي معظمهاا ضامن منطقاة الساهوب  (1)وفقا  للتقسيم الذي وضاعه وساتد     
اوية ، ويتبااع ذلاا  التااداخل بااين النباتااات للمنطقتااين فااي وقساام منهااا ضاامن منطقااة السااهوب الصااحر 

الحوض ، ويتمي  النبات الطبيعي في منطقة الدراسة بقلة كأافته ، فهو يعكام الظاروف المناخياة 
الجافة وشبه الجافة وفقر التربة ، اذ ان معظم النبات الكبيعاي يتكاون مان نباتاات مقاوماة للجفااف 

ات في منطقة الحوض وي الكعوب والحنكريص والطرفاة والخباا  والملوحة ومن اشهر انواع النبات
. 

عملت النباتات في وادي جند على مقاومة التعرية المائياة فيماا كانات المنااطق المحيطاة بهاذه     
النباتات متبأرة بالمياه مما اظهر وذه االشكال والتي وضحت ايضاا  محافظاة النباتاات علاى الترباة 

 ( 2ورة رقم ص. ) من تهريتها ونقلها 
كمااا يااىأر النبااات وكأافتااه فااي الخصااائص المورفومتريااة لالوديااة فااي منطقااة الدراسااة وقااد كااان     

ذل  واضحا  في وادي جند الذي يتمي  بكأافة النبات الطبيعي بشكل أكأر مما في نويادر أو وادي 
 .الرجلة 

 القياسات المورفومترية لحوض وادي كورده ره – 3
 :الشكليةخصائص الحوض  1 – 3

ماان الخصااائص المورفومتريااة الرئيسااية الحااواض التصااريف ، حيااث ان اختيااار وااذه الخصااائص تعااد     
جاااو نتيجااة الوميتهااا فااي التاابأير علااى كميااة المياااه التااي تغااذي المجاارى الاارئيم ، وماان المقاااييم المهمااة 

 : التي استخدمت لقيام شكل الحوض وي 

                                                 

، ترسم  ساسم محمد الخااف ، المطبعا  العربيا  ،  1هترد ،  وردن ، االسس الطبيعي  لج رافي  العراق ، ط.  1

1219  . 
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 Circularity ratio( ك المساحة نسبة تماس) نسبة االستدارة  1 – 1 – 3
تشااير وااذه النساابة إلااى اقتااراب او لبتعاااد شااكل الحااوض علااى الشااكل الاادائري ، فااالقيم المرتفعااة تعنااي     
 . (1)مستديرة الشكل ، والقيم المنخفضة تعني ابتعاد الحوض عن الشكل المستدير  أحواضوجود 

 : ووو  (2)ميلرلذي ذكره ويمكن الحصول على نسبة االستدارة من خالل القانون ا
 = نسبة االستدارة 

 
) وأظهاارت القياسااات فااي حااوض وادي كاااورده ره ان نساابة االسااتدارة للحااوض الاارئيم بلغااات     

والحال يختلف عند األحواض الفرعية ، ففي مجموعة األحواض الشمالية الشرقية ، كانت ( 1449
في قادر جوامير جدول رقام ( 1529)ر وفي حوض االصيو ( 1514)نسبة االستدارة قد تتراوح بين 

(1. ) 
أمااا مجموعااة أحااواض األوديااة الجنوبيااة الغربيااة فقااد تعااذر دراسااتها ألنهااا وديااان منفااردة وذات     

 .وتب متدنية مقارنة باألودية الشمالية الشرقية وبالتالي فهي ليم لها أحواض أانوية 
 Elongation ratioاالستطالة  ةنسب 9 – 1 – 3

ا وذه النسبة مدى اقتاراب او ابتعااد شاكل الحاوض مان الشاكل المساتطيل فكلماا اقتربات توض    
النسبة من الصفر يعني اقتاراب الحاوض مان الشاكل المساتطيل ، وكلماا  ادت النسابة يعناي ابتعااد 

 . (3)الحوض عن الشكل المستطيل ويعبر عنها رياضيا  
 

 = نسبة االستدارة 
 (1)جدول رقم 

 *ة والشكلية في حوض كورده ره الخصائص المساحي
 نسبة االستطالة نسبة االستدارة % 9المساحةكم الحوض
 14917 14941 111 111 كورده ره

                                                 

النماش ، عدنان ومهدي محمد عاي الرحاف ، الجيومورفولوسيا ، سامع  ب داد ، مطبع  الجامع  ، ب اداد ، .  1

 .  191، ص 1291

2 . Miller , V . C., A quantitative geomorphic study of drainage basin 

characteristics        in the clinch Mountain area , Virginia and Tennssee ' 

Colombia University , Dep .       Of geology Tech , repoet , no . 3 , 1953 . p . 30 .     

العاراق واسارخدامات اساكالال االر اي  ، اطروحا  د راوراه الببواتي ، احمد عاي ، حوض وادي العجيج فاي .  1

 .  16، ص 1221ممدم  الى  اي  االداب ، سامع  ب داد ، غير منشورة ، 

ما  اسماالي % 11،6وتمرل نتاب   9 م(66) مجموع  احواض االودي  الجنوبي  ال ربي  متاحرها مجرمع  * . 

 . سباب الواردة في سياق البح  متاح  الحوض اما بمي  الخرائص فمد تعذر دراسرها لال

 (9 م)متاح  الحوض 

 (9 م)متاح  دائرة محيطال يتاوي محيط الحوض نفتال 

 ( م) طو  قطر دائرة بنفس متاح  الحوض

 ( م) طو  الحوض
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 14111 14132 11 321 جند
 14471 14413 149 44 نويدر

 14319 14292 241 19 قادر جوامير
 14133 14432 1144 111 كول

 14491 14429 249 11 الرجلة
 14137 14141 7،1 13 االصيور

وجهااااا   1:  21111بمقيااااام ماااان عماااال الباحااااث اعتمااااادا  علااااى خاااارائط طبو رافيااااة : المصاااادر 
 .بالنومتر

، أماااا فااااي مجموعااااة ( 1491)وكانااات قياسااااات وااااذه النسااابة فااااي حااااوض كاااورده ره قااااد بلغاااات     
فاااي قاااادر ( 1431)فاااي االصااايور و( 1413)أحاااواض األودياااة الشااامالية الشااارقية فقاااد تراوحااات باااين 

، اما مجموعة أحواض األودية الفرعية الجنوبية الغربية فقد تعاذر دراساتها ( 1)جوامير جدول رقم 
 .لوسباب المذكورة سابقا  

 :خصائص الحوض الطولية  9 – 3
تعتمااد قياسااات الخصااائص بالدرجااة االسااام علااى اطااوال االوديااة واعاادادوا ومراتبهااا ، وماان     

وذه الخصائص اسلوب سترالر، وورتاون وذلا  باالعتمااد علاى  أبر  االساليب المعتمدة في دراسة
التااادريه الرقمااااي للروافاااد ، وقااااد اعتماااد وااااذا االسااالوب فااااي ساااياق البحااااث وذلااا  لشاااايوعه وسااااهولة 

 :استخدامه ويمكن توضيا وذه الخصائص بالشكل التالي 
 مراتب االودية واعدادها  1 – 9 – 3

تااادرج رقماااي لمجموعاااة مااان الروافاااد التاااي تكاااون ان مراتاااب شااابكات التصاااريف تتمأااال بكونهاااا     
، وقد اعتمد البحث طريقة ساترالر ، وأضاهرت ان حاوض وادي ماورده ره الاذي  (1)المجري الرئيم

أودية يتكون من خمم مراتب ، ووذا يعني ان المرتبة العليا للوادي الارئيم كانات ( 2111)يضم 
 .اتبها وعدد اوديتها االودية الفرعية ومر ( 2)الخامسة ، ويوضا الجول رقم 

  Bifurcation ratioفرع تنسبة ال 9 – 9 – 3

                                                 

1 . Shrere , R . L . , ' Statistical Law of stream numbers ' , journal of geology vol . 

74 ,      1966 . p28 . 
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وتساامى أيضااا  نساابة التشااعب ووااي نساابة بااين عاادد المجاااري النهريااة لمرتبااة معينااة إلااى عاادد     
المجاااري النهريااة للمرتبااة التااي اعلااى منهااا ويمكاان الحصااول علااى نساابة التفاارع ماان خااالل القااانون 

 . (1)( Schumm) الذي ذكره شوم 
 

 = نسبة التفرع 
 
 Density Drainageالكثافة التصريفية  3 – 9 – 3

تمأااال الكأافاااة التصاااريفية مجماااوع اطاااوال جمياااع االودياااة المجاااودة فاااي الحاااوض مقساااوما  علاااى     
 2كام/ كام ( 1471)، واعتماادا  علاى ذلا  كانات نتاائه حاوض كاورده ره  (2)مساحة الحاوض الكلياة

الحااااواض الفرعياااة فكانااات كأافتهااااا التصاااريفية قااااد تراوحااات بااااين بالنسااابة للحاااوض الاااارئيم ، اماااا ا
 ( .3)في جند ، جدول رقم  2كم/ كم ( 1497)في نويدر و 2كم/ كم ( 2411)
 Stream frequencyالتكرار الجدولي  4 – 9 – 3

، وبناااو  (3)الموجااودة فااي الحااوض مقسااوما  علااى مساااحة الحااوض األوديااة أعاادادتمأاال مجمااوع     
 2جادول كام( 3411)لحاوض كاورده ره بلاغ ( الكأافة العددياة ) ان التكرار الجدولي على ذل  نجد 

( 9441)فاااي كاااول و  2كااام/ جااادول ( 4434)الفرعياااة فتراوحااات النتاااائه باااين  األحاااواض، اماااا فاااي 
 ( .3)في جند جدول رقم  2كم/ جدول

 
 
 
 

 (3)جدول رقم 
 الكثافة الطولية والعددية في حوض كورده ره

                                                 

2 . Schumm , S . A , ' The evolution of drainage systems and slopes in badlands at 

            perth Amboy ' Newjersy Bulletin of the Geological of America , rd . 67 , 

1956 . p .        603 . 

مكااوال ، باااترا ، االفكااار الحديراا  فااي الجيومورفولوسيااا ، ترسماا  وفيااع الخشاااب وعبااد العلياال الحااديري ، .  1

 .  33، ص 1291سامع  ب داد ،  اي  الرربي  ، ب داد ، 

2 . Strahler , A . N , ' Quantitative geomorphology of drainage basins and 

channel             network ' , Mc Graw – Hill , Neo Yourk , 1964 . p . 44 .   

 عدد االودي  في مرتب  ما

 عدد االودي  في المرتب  الري تايها 
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قادر  نويدر ندج كورده ره الحوض الكثافة
 االصيور الرجلة كول جوامير

 9،939 1،244 9،193 9،161 9،112 1،629 1،291 الكثافة الطولية
 9،611 3،999 4،349 3،192 3،991 9،496 3،011 الكثافة العددية

 ( .2)وجدول رقم ( 1)من عمل الباحث اعتمادا  على جدول رقم : المصدر 
 (4)جدول رقم 

 ئص المورفومترية المستخدمة في كورده رهبعض الخصا

 االصيور الرجلة كول قادر جوامير نويدر ندج كورده ره 

 39 93 11 99 36 99 101 طول المحيط
 14 10 99 19 11 34 39 الطول
 9 9 10 1،1 1 11 93 العرض

ام وعجلاة القيا 111111: 1خرائط طبو رافية مقياام من عمل الباحث اعتمادا  على : المصدر 
. 

 خصائص الحوض التضرسية 3 – 3
للخصائص التضريسة اومية كبيرة في الدراسات الجيومورفولوجية عامة والمورفومترية خاصة     

حيااث ماان خاللهااا يمكاان معرفااة طبو رافيااة المنطقااة واالشااكال االرضااية التااي تاارتبط بهااا وتتضاامن 
 : وذه الخصائص ما ياتي 

 Relief  ratioتضريس لنسبة ا 1 – 3 – 3
تعااد نساابة التضاارم ماان المقاااييم المهمااة ، ويمكاان الحصااول عليهااا بقساامة الفاارق بااين اعلااى     

 : (1)واوطب نقطة في الحوض على طول الحوض كارتي
 

 = نسبة التضريم 
كاام ، اماااا فااي االحاااواض الفرعيااااة /م(  7411) وبلغاات نسااابة التضاارم فاااي حااوض كاااورده ره     

 . (1)كم ، جدول رقم / م (  1441) في جند وكم / م (  11414) فتراوحات بين 

                                                 

1. Chorley , R . J , Schumm , S . A , sugden , D . E ., Geomorphology , Cambridge 

            University , 1985 , p . 319 . 

 (م)فرق االرتفاع بي  اعاى واوطأ نمط  في الحوض 

  طو  الحوض
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 (1)جدول رقم 
 الخصائص التضرسية في حوض كورده ره

 الحوض
نسبة 
 التضرس

المنحني 

 %الهبسومتري
 اعلى نقطة

 (م)
 اوطأ نقطة

 (م) 

 79 411 41 74112 كورده ره
 71 411 44 114149 جند
 71 211 13 14411 نويدر

 71 211 91 141 قادر جوامير
 111 211 92 14111 كول

 113 191 11 149 الرجلة
 112 211 91 14311 االصيور

 . 111111:  1من عمل الباحث اعتمادا  على خرائط طبو رافية بمقيام : المصدر 
 مل الهبسومتري االع 9 – 3 – 3

ة يعااد ماان الوسااائل الكميااة التااي تقاادم وصاافا  لمورفواوجيااة المرحلااة ال منيااة التااي قطعتهااا الاادور     
الحتية في الحوض ، حيث تتناقص قيمة المعامل الهبسومتري مع استمرار الدورة الحتية ، يوضا 
الشااكل نساابة مئويااة يمكاان اسااتخراجها ماان خااالل الرساام البياااني الخاااص بااه ، حيااث يمكاان التعبياار 

 :عنه رياضيا  كما يلي 
 

 = العامل الهبسومتري 
 

     
فيماا )   ( في حوض كورده ره شكل رقام %( 41)سومتري بلغت النسبة المئوية للمنحني الهب    

فااي حااوض %( 44)فااي حااوض الرجلااة و %( 11)كاناات فااي االحااواض الفرعيااة قااد تراوحاات بااين 
 ( .1)جند ، جدول رقم 

 النموذج الجيومورفولوجي للخصائص المورفومترية – 4

 النتب  بي  ارتفاع رط  نرور إلى اقرى ارتفاع في الحوض

النتب  بي  المتاح  المحرورة بي  الخط الكنروري المخرار 

   لاحوض ومحيط الحوض إلى المتاح  الكاي
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4 – 1 
وصفي يوضا االشاتراكات ووو تحليل  لوحواضيعد مقيام كمي للوضعية الجيومورفولوجية     

في تفاعل المتغيرات المورفومترية داخل الحاوض ببسالوب التفساير مان خاالل الشاكل ، وواو شاكل 
متساااوية المسااافة ومتناااظرة  أجاا اووندسااي علااى شااكل نصااف دائاارة قاعدتااه مسااتقيمة ومج ئااة إلااى 

المحصااورة  الصااحيا ، وتكااون القاايم( 1)وتنتهااي بااالرقم ( الصاافر ) علااى جااانبي الشااكل تباادأ ماان 
نصااف دائريااة  أقااوامبنظيرتهااا بواسااطة  األرقاااموتاارتبط وااذه ( نساابية ) عشاارية  أرقااامبينهمااا ذات 

المسااافات ، كمااا يضاام الشااكل باتجاااه الخصااائص المورفومتريااة المقابلااة لهاااا  للحفاااظ علااى توحيااد
يم القا) وبمسافات متساوية ، والغرض من وجود وذه الخطوط وو الخطوط واو لكاي تىشار عليهاا 

بخطاوط مساتقيمة ( للقايم المرساومة ) المستخرجة رياضيا  ، أم توصل النقاط المىشارة ( المرسومة 
( الصاافر ) علااى ان يوصاال طرفااي الرساام الناااته بنقطتااي ( كاال نقطااة مااع النقطااة المجاااورة لهااا ) 

ومركاا  الشااكل ، ووااذه المساااحة ( الصاافر ) الشااكل ، ونالحااظ وجااود مساااحة بااين قااوم  إلكمااال
 .يوضع عليها اسم الحوض المرسومة قيمه في الشكل 

 :ويضم النموذج الخصائص المورفومترية التالية حسب ترتيبها فيه ووي   
 .معدل نسبة الفرع  .1

 .التكرار الجدولي  .2

 .الكأافة التصريفية  .3

 .نسبة التضرم  .4

 .منحنى الهبسومتري ال .1

 .نسبة االستطالة  .1

 .نسبة االستدارة  .9

 ( .حسب رأي سترالر ) المرتبة  .1

وجاو اختيار وذه الخصائص بالاذات النهاا تعاد مان افضال طرائاق قياام الخصاائص الطولياة     
النماوذج مان خاالل و الشكلية والتضرسية التي تعطي النتاائه ببسالوب ساهل ، ويكاون العمال بهاذا 

وتقسم ( بالقيم الحقيقة ) تسمى 1بالخصائص المورفومترية المذكورة سابقا  ووذه القيم صة القيم الخا
لانفم الصافة المورفومترياة فيكاون النااته ( قيمة عليا ) كل قيمة من وذه القيم على ما يقابلها من 

 وو
 :  ياتيعلى النموذج لهذه الصفة وفق ما ( القيمة المرسومة )  
 

                                                 

 . رود بالحوض الرئيس هو حوض  ورده ره المم* . 
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 =)*(ض ما ضم الحوض الرئيمالقيمة الرسومة لحو 

 
لكال صافة مان الصافات المورفومترياة وفاق فالقيمة الحقيقية وي القيماة التاي تساتخرج رياضايا      

القاوانين المتعاارف عليهااا لتلا  الصاافة ، اماا القيمااة العلياا فهاي التااي ال تتجاو واا أي قيمااة مان قاايم 
 و مان اراضايه ، حياث تىخاذ الخصائص المورفومترية الموجاود ضامن الحاوض الارئيم فاي أي جا

اعلى قيمة من قيم أي صفة مورفومترية من خالل تطبيق القوانين المورفومترية لالحواض الأانوية 
والفرعيااااة التااااي تكااااون ضاااامن الحااااوض الاااارئيم ، الختيااااار اعلااااى قيمااااة منهااااا ووااااذا ينطبااااق علااااى 

فيعتماد (  9إلاى  1مان ) المذكور سابقا  ، اما القايم العلياا للخصاائص ( 4إلى  1من )الخصائص 
النموذج قيمها العليا المعروفة وفاق قوانينهاا ، اماا القيماة العلياا للصافة الأامناة فقاد اعتمادت طريقاة 

 .سترالر بسبب شيوعها وسهولة استخدامها لحساب اكبر قيمة للمرتبة في الحوض 
 مزايا النموذج واستخداماته  4 – 9

 :بتي يتمي  النموذج بمجموعة من الم ايا وفق ما ي
 .انه يجمع ابر  الخصائص المورفومترية المىأرة في الحوض  .1

توحيد القيام في جميع الخصائص المذكورة مع المحافظة على التمي  بين صافة واخارى  .2
 .او و خر ضمن الحوض الرئيم 

رتبت الخصائص متسلسلة مع الخصائص التي تكون اكأر اشتراكا  معها للمساعدة بشكل  .3
 .اكبر في التفسير 

ن الخصائص الطبيعية في الحوض الرئيم وي التي تساوم برسم الحدود العليا للنموذج ا .4
. 

 
النماااوذج لغااارض وصاااف الطبيعاااة الجيومورفولوجياااة والخصاااائص المورفومترياااة مااان  موتساااتخد    

او انخفاض القيم الخاصة بالخصائص المورفومترية وبالتالي تباين القيم المرسومة  عاالرتفاخالل 
كماا ان تسلساال الخصااائص وتجاوروااا  جالنمااوذلواحااد فيساهل تفسااير ذلاا  مان خااالل فاي الحااوض ا

فاااااي النماااااوذج يعطاااااي وصااااافا  تفسااااايريا  مترابطاااااا  لحالاااااة الحاااااوض الجيومورفولوجياااااة بصاااااورة عاماااااة 
 .بصورة خاصة  المورفومترية

الفرعياااااااة الموجاااااااودة ضااااااامن الوضاااااااعية  األحاااااااواضكماااااااا يساااااااتعمل النماااااااوذج للمقارناااااااة باااااااين     
التبااين فاي قيمهاا المرساومة اعتماادا  علاى تارابط  أسبابلوجية للحوض الرئيم ، وبيان الجيومورفو 

 .العالقات بين الخصائص المورفومترية في النموذج 

 الميم  الحميمي  لارف  لنفس الحوض

الميم  العايا لارف  في الحوض 

 الرئيس 



 9002/ مجلة ديالى                               العدد الحادي واالربعون                                    

 

19 

 

تطبيققا النمققوذج الجيومورفولققوجي للخصققائص المورفومتريققة علققى حققوض  3 – 4
 كورده ره 

للحقققوض التفسقققير  بأسققلوب)تطبيققا النمقققوذج علققى الحقققوض القققرئيس   1- 3 – 4
 ( .الواحد

الخاااص بااالنموذج الجيومورفولااوجي فااي حااوض كااورده ره ( 2)مان خااالل مالحظااة الشااكل رقاام     
نجااد ان القيمااة المرسااومة لمعاادل نساابة التفاارع فااي حااوض كااورده ره كاناات مرتفعااة بعااض الشاايو 

جااود كااذل  مأيلتهااا فااي التكاارار الجاادولي والحااال نفيااه ينطبااق مااع الكأافااة التصااريفية ويفساار ذلاا  و 
تكشف للطبقات الصاخرية الهشاة مأال الصاخور الرملياة فاي الحاوض ، وارتفااع الكأافاة التصاريفية 
والتكارار الجادولي ضامن النمااوذج يعناي ايضاا ارتفاااع القيماة المرساومة لنساابة التضارم ، وواذا مااا 

ر يشاي( 2)كان فعال  ، حيث ان ارتفاع القيمة المرسومة لنسبة التضرم والواضحة في الشكل رقام 
إلى وجود الرواسب المنقولة في المنطقة وتكاون واذه الرواساب متوساطة الحجام عنادما تكاون علاى 

إلاى  ياادة فاي االنحادار مماا يسابب  ياادة فاي قاوة  أيضاا، كما يشير (  3)شكل حصى صورة رقم 
وسرعة الموجة المائية في الحوض ، مما يسااعد الموجاة المائياة علاى نقال الرواساب إلاى مساافات 

من خالل مشاودة رواساب حصاوية ال تنتماي  تبكدتعريتها او تجويتها ، ووذا ما  أماكنعن  بعيدة
، وانما تعاود إلاى ( 3)كم ، صورة رقم (27)إلى المنطقة التي شوودت فيها والتي تبعد عن المنبع 

مناطق قرب المنابع ، كما توضا القيمة المرسومة لنسبة التضرم أاأير الحت المائي في الاوادي 
كمااااا ان وجااااود التضاااارم فااااي وااااذه الصااااورة يفساااار االنخفاااااض فااااي القيمااااة المرسااااومة للمنحنااااي ، 

الهبسومتري الذي يشير ايضا  إلى تقدم الحوض فاي دورتاه الجيومورفولوجياة وتااأره بوجاود طبقاات 
للصااااخور الهشااااة المتكشاااافة فااااي الحااااوض ووجااااود االنحاااادارات الشااااديدة ، كمااااا ان ارتفاااااع القيمااااة 

ستطالة ونظيرتها نسبة االستدارة تىكد على وجود شكل اقرب لالستدارة وابتعااد المرسومة لنسبة اال
بصاورة عاماة فاي مرحلاة متقدمااة شاكل الحاوض عان الشاكل المساتطيل وواو ماا يعناي ان الحاوض 

من الدورة الجيومورفولوجية ، ووذا ماا أكاده المنحناي الهبساومتري المانخفض ، وواذا التفساير الاذي 
باة متقدماة للاوادي وكانات تلا  المرتباة واي االعلاى ضامن الحاوض جادول تقدم يوضاا مالماا مرت

 ( .1)رقم 
رنققة االتفسققير باسققلوب المق) تطبيققا النمققوذج علققى االحققواض الفرعيققة  9 – 3 – 4

 (بين االحواض 
نجااد ان القيمااة المرسااومة لااوادي جنااد اكأااار (  1إلااى  2ماان ) مالحظااة االشااكال ماان خااالل     

كونااه اكأاار االوديااة ( كااورده ره ) ليااا لمعاادل نساابة التفاارع فااي الحااوض الاارئم اقترابااا  ماان القيمااة الع
تباينااا  فااي صااخوره حيااث توجااد تكشاافات لصااخور طينيااة ضااعيفة المقاومااة لعمليااات الحاات المااائي 
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ووجااود تكشاافات لصااخور الماادملكات المقاومااة للحاات المااائي ، ولسااعة مساااحته بالنساابة لالحااواض 
ليااه كاال ماان اوديااة الرجلااة وقااادر جااوامير علااى التااوالي ، فااي حااين االخاارى ، أاام ياابتي وادي كااول ي

يمأاال وادي االصاايور ووادي نوياادر اكأاار االوديااة ابتعااادا  عاان القيمااة العليااا وذلاا  لكونهمااا يضاامان 
صااخور متجانسااة ، وعنااد التكاارار الجاادولي كاناات القيمااة المرسااومة لااوادي كااول اكأاار اقترابااا  ماان 

اديا الرجلة ونويدر بنفم القيمة أم وادي قادر جاوامير ووادي االصايور القيمة العليا ، وجاو بعده و 
على التوالي ، وكانت القيمة المرسومة لوادي جند اكأر القيم ابتعادا  عن القيمة العليا بسبب وجود 
تكشافات صااخرية مختلفااة فااي منطقااة وادي جنااد منهااا رمليااة وطينيااة وماادملكات باالضااافة إلااى قلااة 

فاي المنااطق الوساطى والسافلى لحاوض جناد ماا قلال مان اعاداد االودياة قياساا   التضرم واالنحادار
ببطوالها وقد ع   ذل  كبر مساحة الحوض مقارنة من االحواض الفرعياة االخارى ، وفاي الكأافاة 
التصااريفية كاناات القيمااة المرسااومة لااوادي نوياادر اكأاار اقترابااا  ماان القيمااة العليااا بساابب قلااة الغطاااو 

وره سهلة التعرية في  البيتها ذات صخور طينية تمتا  بنفاذيتها القليلة ، وجاو النباتي وكون صخ
بعده وادي كاول أام وادي االصايور ووادي قاادر جاوامير ووادي الرجلاة علاى التاوالي ، وكاان وادي 
جند من خالل قيمته المرسومة اكأروا ابتهادا  عن القيمة العليا حيث كان يتمي  بغطاو نباتي اكبر 

كأافاة مان االودياة االخاارى وقاد اأار واذا الغطااو النباااتي علاى قيماة واذه الكأافاة التصااريفية ، اكأار 
كما ان ونا  تكشفات لطبقات صخرية صعبة التعرية مأل صخور المدملكات موجودة في حوض 
جنااد اكأااار مااان االحاااواض الفرعيااة االخااارى ، وفاااي نسااابة التضاارم نجاااد ان اكأااار القااايم المرساااومة 

قيمااة العليااا ، وكاناات فااي حااوض جنااد حيااث ان معاادل االنحاادار المرتفااع الااذي اعطااى اقترابااا  ماان ال
سرعة للموجة المائية وقوة حت مائي والوضعية الجيولوجية والطبو رافية في الوادي ساعدت على 
رفع واذه القيماة مان خاالل كأارة الرواساب المنقولاة فاي الاوادي ، وجااوت بعاده اوديااة قاادر جاوامير 

صاايور علااى التااوالي ، فااي حااين كاناات اكأاار القاايم ابتعااادا  عاان القيمااة العليااا فااي وادي والرجلاااة واال
اذ ان عملية العرية ما  الت في بداياتها في وذه االحاواض ووجاود تكشافات لصاخور كول ونويدر 

المااادملكات صاااعبة التعرياااة مماااا قلااال مااان كمياااات الرواساااب المنقولاااة كماااا انهاااا اصاااغر حجماااا  مااان 
فضااال  عاان قلااة االنحاادار الااذي يبطااىو ساارعة الموجااة المائيااة ممااا يقلاال ماان  رواسااب وادي جنااد ،

تبأير الحت المائي اذ شاوودت رواساب حصاوية تعاود إلاى منااطق المناابع لاوادي نويادر علاى بعاد 
كاام ماان اماااكن تعريتهااا ووااي مسااافة ليساات طويلااة ، ووااذا مااا يوضااا ارتفاااع القاايم المرسااومة ( 4)

ت اكأاار القاايم اقترابااا  ماان القيمااة العليااا عنااد وادي الرجلااة اذ انااه مااا للمنحنااى الهبسااومتري حيااث كاناا
 ال فاي مرحلتااه الجيومورفولوجياة االولااى وتابأر قيمتااه المرسااومة بقلاة االنحاادار بصاورة عامااة وقلااة 
تااابأر صاااخوره بعملياااة التعرياااة ، أااام تااااله وادي االصااايور ووادي كاااول ووادي قاااادر جاااوامير ووادي 

وكانت القيمة المرسومة لوادي االصيور اكأر اقتراباا  مان القايم العلياا لنسابتي نويدر على التوالي ، 
االسااااتطالة واالسااااتدارة وتشااااير إلااااى ابتعاااااد الحااااوض عاااان الشااااكل المسااااتطيل واقترابااااه ماااان الشااااكل 



 9002/ مجلة ديالى                               العدد الحادي واالربعون                                    

 

17 

 

المساااتدير ، ووااااذا الكااااالم بنطباااق علااااى حااااوض جنااااد ولكااان بدرجااااة اقاااال ، فاااي حااااين كاناااات القاااايم 
كأاار ابتعااادا  عاان القاايم العليااا لنساابتي االسااتطالة واالسااتدارة ووااذا المرسااومة لحااوض قااادر جااوامير ا

يعني ابتعاد الحوض عن الشكل المستدير واقترابه من الشكل المستطيل ، اماا فاي القايم المرساومة 
ماان نفاام المرتبااة ووااي اقاارب إلااى  لمراتااب االوديااة ، فكاناات اوديااة جنااد ونااودير وكااول واالصاايور

، فااي حااين نجااد ان القاايم المرسااومة لااوادي قااادر ( كااورده ره ) رئيم القيمااة العليااا فااي الحااوض الاا
جوامير ووادي الرجلة اكأار ابتعاادا  عان القيماة العلياا وواذا يعناي ان الحوضاين ماا  اال فاي بادايات 

 ( .1)دورتهما الجيومورفولوجية ووما حوضين صغيرين قياسا  باالحواض االخرى  جدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاج
ا ماااان خااااالل البحاااث وجااااود عالقااااات مترابطااااة باااين الخصااااائص المورفومتريااااة الشااااكلية اتضااا    

المتمألة بنسبة االستطالة ونسبة االستدارة ، والخصائص الطولية الطولية التي تمألت بنسبة التفرع 
والكأافة التصريفية والتكرار الجادولي والمرتبياة ، والخصاائص التضرساية المتمألاة بنسابة التضارم 

ى الهبسااااومتري، وساااااعدت وااااذه العالقااااات الترابطااااة علااااى ايجاااااد نمااااوذج جيومورفولااااوجي والمنحناااا
للخصاااائص المورفومترياااة الاااذي اساااتخدم فاااي عملياااة التفساااير المورفاااومتري لحاااوض كاااورده ره والاااذ 
اوضااا ارتفاااع القاايم المرسااومة لمعاادل نساابة التفاارع والتكاارار الجاادولي والكأافااة التصااريفية ممااا اكااد 

المرسااومة لنساابة التضاارم ، كمااا ان وجااود التضاارم بهااذه الصااورة فساار االنخفاااض ارتفااع القيمااة 
والاااذي أشاااار إلاااى تقااادم حاااوض كاااورده ره فاااي دورتاااه فاااي القيماااة المرساااومة للمنحناااى الهبساااومتري 

الجيومورفولوجيااة ، ان اقتااراب شااكل الحااوض ماان الشااكل المسااتدير اكدتااه القاايم المرسااومة لنساابتي 
رتفعتين ، وكاال مااا تقاادم حاادد مالمااا مرتبااة متقدمااة للحااوض كاناات اكباار االسااتطالة واالسااتدارة الماا

 .المراتب في الحوض 
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اما االحواض الفرعية فكانت القيمة المرساومة لاوادي جناد اكأار اقتراباا  مان القيماة العلياا لنسابة     
 التفاارع فااي الحااوض الاارئيم مونااه اكأاار االوديااة تباينااا  فااي صااخوره وكااان وادي االصاايور ذو قيمااة
مرسااومة اكأاار ابتعااادا  عاان القيمااة العليااا بساابب تجااانم صااخوره ، وعنااد التكاارار الجاادولي سااجلت 
القيماة المرساومة لااوادي كاول اقتراباا  ماان القيماة العلياا فااي الوقات الاذي كاناات فياه القيماة المرسااومة 

فااي جعاال لااوادي جنااد االكأاار ابتعااادا  ، وكاناات لقلااة الغطاااو النباااتي والصااخور سااهلة التعريااة دورا  
القيمااة المرسااومة للكأافااة التصااريفية لااوادي نوياادر اكأاار اقترابااا  ماان القيمااة العليااا علااى العكاام ماان 
وادي جنااد الااذي ابتعااد عاان القيمااة العليااا الن  البيااة صااخوره مقاومااة للتعريااة ، وساااعدت الطبيعااة 

اع القاااايم الطبو رافياااة لاااوادي جناااد علاااى رفااااع القيماااة المرساااومة لاااوادي نوياااادر ، وواااذا وضاااا ارتفااا
المرسااومة لااوادي الرجلااة الااذي مااا  ال فااي مراحلااه الجيومورفولوجيااة االولااى فيمااا يخااص المنحنااى 
الهبساااومتري وكانااات قيماااة وادي جناااد االكأااار ابتعاااادا  ، اماااا القيماااة المرساااومة لنسااابتي االساااتطالة 

االكأار ابتعاادا  واالستدارة فبشارت إلى اقتراب وادي االصيور من القيمة العليا ووادي قادر جوامير 
جناد ونوياادر وكااول واالصايور امااا االكأاار ، وفيماا يخااص المرتباة فاااكأر القاايم اقتراباا  كاناات الوديااة 

ابتعااااااادا  فكاناااااات اوديااااااة قااااااادر جااااااوامير والرجلااااااة ممااااااا يعنااااااي انهمااااااا مااااااا  اال فااااااي بدايااااااة دورتهمااااااا 
 الجيومورفولوجية ووما حوضين صغيرين بالنسبة لالحواض الفرعية االخرى

 
 
 
 
 
 
 
 

 منحدر الركام الصخري(  1) صورة رقم 
 السطح الحر  .1

 جزء يتعرض للتساقط الصخري  .9

 منحدر الركام الصخري .3
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 اشكال ارضية من صنع النبات في وادي جند(  2) صورة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رواسب االودية( 3) صورة رقم 
  
 موقع حوض وادي كورده ره بالنسبة للعراا(  1)خريطة رقم  

 
 

 
 

، 1717جمهورية العراق ، و ارة الموارد المائية ، الهيئة العامة للمساحة ، : المصدر 
 . أعدت من قبل الباحث 

 
  االودية الرئيسية في حوض كورده ره(  2) خريطة رقم 
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ريطة جمهورية العراق ، و ارة الموارد المائية ، الهيئة العامة للمساحة ، خ: المصدر 
 .، أعدت من قبل الباحث  1717،  1/111111خانقين الطبو رافية بمقيام 

 المنحني الهبسومتري لحوض وادي كوره ره(  1) شكل رقم 
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 111111/  1من عمل الباحث اعتمادا على خرائط طبو رافية بمقيام : المصدر 

. 
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  جي في حوض كورده رهالنموذج الجيومورفولو (  2) شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من عمل الباحث: المصدر 
 

 النموذج الجيومورفولوجي في حوض جند(  3) شكل رقم 
 
 

 النموذج الجيومورفولوجي في حوض نويدر(  4) شكل رقم 
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 .من عمل الباحث : المصدر 
 

 
 
 

 يرقادر جوام النموذج الجيومورفولوجي في حوض(  1) شكل رقم 
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 كول النموذج الجيومورفولوجي في حوض(  1) شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من عمل الباحث : المصدر 
 
 

 الرجلة النموذج الجيومورفولوجي في حوض(  6) شكل رقم 
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 النموذج الجيومورفولوجي في حوض االصيور(  9) شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من عمل الباحث : المصدر 
 صادرالم

البباااواتي ، احماااد علاااي ، حاااوض وادي العجااايه فاااي العاااراق واساااتخدامات اشاااكاله .  1
االرضية ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية االداب ، جامعة بغداد ،  ير منشاورة 

 ،1771  . 
اسااعد نااادر ميخائياال ، الرسااوبيات فااي نهاار ديااالى ، رسااالة ماجسااتير مقدمااة الااى .  2

 .  1719د ،  ير منشورة ، كلية العلوم ، جامعة بغدا
الجبااااوري ، أاااااير حبيااااب عبااااد اج ، ويدرواوجيااااة وجيومورفولوجيااااة نهاااار ديااااالى ، .  3

 1771اطروحاة دكتاوراه مقدماة الاى كليااة االداب ، جامعاة بغاداد ،  يار منشااورة ، 
 . 

جمهوريااااة العااااراق ، ويئااااة السااااياحة ، قساااام الدراسااااات والبحااااوث ، دراسااااات عاااان .  4
 . 1771ة في الحبانية وبحيرة سد حمرين ، المدينة السياحي
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، و ارة المااوارد المائيااة ، الهيئاااة العامااة للمساااحة ، قساام المساااا  جمهوريااة العااراق.  1
عادد  21111وبمقياام ( 2)عادد  111111: 1الجوي خارائط طبو رافياة بمقياام 

(13. )  
 حساااان ، محمااااد يوسااااف ورخاااارون ، أساساااايات علاااام الجيولوجيااااا ، مركاااا  الكتااااب.  1

 . 1771األردني ، 
السااااعدي ، حمياااد علاااوان ، مشااااريع الاااري والبااا ل فاااي محافظاااة ديالاااة دراساااة فاااي . 9

الجغرافيااة الطبيعيااة ، رسااالة ماجسااتير مقدمااة الااى كليااة االداب ، جامعااة بغااداد ، 
 .  1711 ير منشورة ، 

عبااااام ، أ وااااار ، فيتلااااد فياااادروفيت  ، جيومورفولوجيااااة العااااراق ، الشااااركة العامااااة .  1
 .  1711للمسا الجيولوجي والتعدين ، تقرير  ير منشر ، بغداد ، 

العمااري ، فااااروق صاانع اج ، جيولوجياااا العاااراق ، جامعااة الموصااال ، الموصااال ، .  7
1711. 

 –القيساااااي ، ابتساااااام احماااااد ، التركاااااات الجيومورفولوجياااااة لمناااااا  الباليستوساااااين .  11
اسااااة جيومورفولوجيااااة ، الهولوسااااين فااااي منطقااااة الصاااادور حماااارين شاااارق      ، در 

 .  2111رسالة ماجستير مقدمة الى كلية التربية ، جامعة بغداد ،  ير منشورة ، 
دراساة ) خصائصاها  –تصانيفها  –كاظم ، أحاالم عباد الجباار ، الكتال الهوائياة .  11

، أطروحاة دكتاوراه مقدماة الاى كلياة ارداب ، جامعاة ( تطبيقية علاى مناا  العاراق 
 . 1771ورة ، بغداد ،  ير منش

محمد ، ابراويم جعفر و خارون ، تارب مشاروعي شارق الساعدية وتال ساعيدة فاي .  12
، الشااركة العامااة لبحااوث المااوارد المائيااة (  خارطااة التربااة لعمااوم) محافظااة ديااالى 

 .  2111والتربة ، تقرير  ير منشور ، بغداد ، 
ى فااااي العااااراق محمااااد ، موسااااى كاااااظم ، المااااوارد المائيااااة فااااي حااااوض نهاااار ديااااال.  13

واساااتأمارتها دراساااة فاااي الجغرافياااة الطبيعياااة ، اطروحاااة دكتاااوراه مقدماااة الاااى كلياااة 
 .  1711االداب ، جامعة بغداد ،  ير منشورة ، 

مكااوال ، باااتر  ، االفكااار الحديأااة فااي الجيومورفولوجيااا ، ترجمااة وفيااق الخشاااب .  14
 . 1711غداد ، وعبد الع ي  الحديأي ، جامعة بغداد ، كلية التربية ، ب
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النقاااا  ، عااادنان ومهااادي محماااد علاااي الصاااحاف ، الجيومورفولوجياااا ، جامعاااة .  11
 . 1711بغداد ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، 

، ترجمة جاسم محماد  1وستد ، كوردن ، االسم الطبيعية لجغرافية العراق ، ط.  11
 .  1711الخلف ، المطبعة العربية ، 
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