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 :تــــــاملقذم

ت حػض مً اهم الػملُاث  التي جإصي الى الخغير       ان غملُت الخػٍغ

ت في  في قيل ؾُذ الترب ،اط حؿاهم الظغوف الُبُػُت والبكٍغ

ت التربت ، فالظغوف الُبُػُت جخأزغ بػضة غىامل منها حفاف  حػٍغ

ت  التربت ووػىمتها وكلت الغُاء الىباحي واإلاىار ،أما الظغوف البكٍغ

غ والاؾالُب الؼعاغُت الخاَئت اإلاؿخسضمت فخخمثل بالغعي الجائ

في خغازت الاعى، وان هلل طعاث التربت وحػللها في الهىاء حؿبب في 

 حغير وسجت الُبلت الؿُدُت للتربت.

 مشكلت البدث:     

ت في مىُلت  -1 ما غالكت الخهائو الُبُػُت بالُغق البًر

 الضعاؾت؟

ت -2 الؿائضة في مىُلت الضعاؾت  ما هى صوع الػملُاث الخػغٍو

ت وما هى جأزيرها غلى الُغق وهُف ًمىً  غلى الُغق البًر

 خماًتها؟

 فرغيت الذراصت:

 الخهائو الُبُػُت هي الػامل الاؾاس ي ألوكاء الُغق . -1

ت  -2 ت لها الضوع الىبير في الخأزير غلى الُغق البًر غملُاث الخػغٍو

ت , جىػىـ جأزيراتها  والػمل غلى  اخضار حغيراث غلى الُغق البًر

ت مؿببه خضور الخسؿفاث والدكللاث  الؿلبُت غلى الُغق البًر

.  والهبٍى

 

 

ت في مدافظت ري قار  جأثير العملياث الخعرويت على الطرق البًر

 *ابتهال خامذ خضً

 صرخان وعيم الخفاجي

 كليت التربيت للعلىم الاوضاهيت/ حامعت املثنى

 امللخظ  معلىماث املقالت

: املقالتجاريخ  ت في مدافظت طي كاع، اط بُيذ الضعاؾت  ان الُغق           ت غلى الُغق البًر جىاولذ الضعاؾت أزغ غملُاث الخػغٍو

، ٌػىص طلً الى الػامل  الُبُعي اإلاخمثل  حػاوي مً مكىالث غضًضة منها الخسؿفاث والدكللاث والهبٍى

ت   بالخهائو الُبُػُت للمىُلت منها )البيُت الجُىلىحُت, الخهائو اإلاىازُت ,التربت( ،وكض حػاوي الُغق البًر

 في جيكُِ جلً ا
ً
ت اإلاائُت التي ًيىن الػامل اإلاىار والتربت صوعا لػملُاث مً هظه اإلاكىالث هدُجت غملُاث الخػٍغ

وجفاكمها ، وكض أظهغث الضعاؾت ان زىام جغبت مىُلت  طاث الانل النهغي غير مخجاوؿت في زىانها ، اط حػض 

جُت جدخىي غلى وؿب غالُت مً الامالح )هغبِخاث وواعبىهاث اليالؿُىم والجبـ(  يُت َُيُت مٍؼ جغبت غٍغ

مىً ان حػىص الخسؿفاث والدكللاث بالُغق الى زىام التربت ا ائُت والىُمائُت ، وبػٌ الُغق  ،ٍو لفيًز

 الاحؼاء الكمالُت الغغبُت مً مىُلت 
ً
م الؾُما حػغيذ اًًا ئلى  جأزير  ػخف الىثبان الغملُت غلى الٍُغ

ؼ عكم ) م الؿَغ ت والجغحى عاح (7( و)8الضعاؾت أي ٍَغ ،  الامغ الظي جغجب غلى هظه اإلاكىالث الخىاصر اإلاغوٍع

      يان املخافظت واملخافظاث ألازغي. ضخُتها غكغاث الاشخام مً ؾ

ش الاؾخالم:   16/2/2022 جاٍع

ش الخػضًل :   13/3/2022  جاٍع

ــــغ: ـــٌى اليــكــ   11/4/2022 كبــ

  22/9/2022 مخىفغ غلى الىذ:
   

  الكلماث املفخاخيت :

  الهبىٍ، الدكللاث ، الخسؿفاث 

ت  . الػملُاث الخػغٍو
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ت في مدافظت طي كاع ت غلى الُغق البًر  جأزير الػملُاث الخػغٍو

 

 :اَذاف البدث

الخػغف غلى  الخهائو الُبُػُت في مىُلت الضعاؾت التي  -1

ت.  لها الخأزغ غلى الُغق البًر

ت -2 الؿائضة في مىُلت الضعاؾت  الخػغف غلى الػملُاث الخػغٍو

ت .  وجأزيراتها غلى الُغق البًر

 : مىهجيت الذراصت

اإلاىهج الخدلُلي ختى ًمىً الاخاَت بيل حىاهب اإلاىيىع      

البدث  اللظان ٌػخمضان  غلى ونف اإلاكيلت الضعاؾت والىنٌى 

 الى الاؾباب والػىامل  التي جخدىم بدضور جلً اإلاكيلت.

 : خذود مىطقت الذراصت

جلؼ مدافظت طي كاع في الجؼء الجىىبي مً الػغاق جدضها مً      

الكماٌ مدافظت واؾِ ومً الكغق مدافظت مِؿان ومً 

الجىىب الغغبي مدافظت البهغة  مً الغغب اإلاثنى ومً الكغق 

مدافظت اللاصؾُت ، اما مىكػها الفليي فخلؼ بين صائغحي غغى 

 ، وبين زُي ٌَى ) ه 32 -30.33)
ً
 ، 447.142-445.347( قماال

ً
( قغكا

 مؿاخخه )
ً
 مياهُا

ً
( 2هم 129000وحكغل مدافظت طي كاع  خيزا

 435.052%( مً احمالي  مؿاخت الػغاق البالغت )3أي بيؿبت )

( ، وجخًمً مدافظت طي كاع زمؿت اكًُت وزمؿت غكغه 2هم

ُت )  ( .1مً الىىاحي هما مبين مً زٍغ

 ي قار( الخريطت الاداريت للمدافظت ر1خريطت )

 

املطذر: وزارة املىارد املائيت، الهيئت العامت للمضاخت، قضم اهخاج 

 1000000:1الخرائط، خريطت الاداريت ملحافظت ري قار ، مقياش 

 2010،بغذاد ،

 اوال: الخطائظ الطبيعيت في املىطقت الذراصت:

 البييت الجيىلىحيت: -1

ً الجُىلىجي في اإلاىُلت الضعاؾت  ٌؿهم في مضي       أن الخيٍى

جأزيره في حكىُل الؿُذ فالهضف مً الضعاؾت هى لِـ ايافت او 

جلضًم غلى الخدلُل الجُىلىجي للمىُلت بل الاؾخفاصة مً 

ىاث   جدضًض الخيٍى
ً
جىظُف الخدلُل الجُىلىجي للمىُلت واًًا

حُىلىحُت اإلاىُلت جغحؼ  اإلاىدكغة في مىُلت الضعاؾت ، ًظهغ أن

الى خلبت الؼمً الثالث والغابؼ  مً )غهغ اإلااًىؾين الى غهغ 

البالًىؾين ( وحػض البيُت الجُىلىحُت للمىُلت حؼء مً بدغ 

ت زالٌ  Tithesجِل اللضًم )) الظي عؾبذ في كاغه عواؾب بدٍغ

الاػمىت حُىلىحُت املخخلفت  وهاججت غً الخغواث والالخىاءاث 

مما ؾببذ في عفؼ وكُؼ حؼء مً البدغ وبضعحاث ألاعيُت  

مخفاوجت غلى الؿُذ وزانت الؿهل الغؾىبي ؾاغضث غلى 

ت. ىه عواؾب نهٍغ  جيٍى

ىاث الجُىلىحُت في مىُلت الضعاؾت ما بين       ًتراوح اغماع الخيٍى

عواؾب الػهغ الثالث وبين الترؾباث الخضًثت التي حغُي ؾهل 

ً ، وجخيىن مً ع  دُه ما بين النهٍغ ت  وٍع ت ونهٍغ واؾب) بدٍغ

ه ( ُت )(1) وصلخاٍو  (:2, ًالخظ الخٍغ

 
 
 : التربت -ثاهيا

حػض صعاؾت التربت مً  ألاؾاؾُاث اإلاهمت غىض قم الُغق      

والؿىً الخضًضًت، ومً زالٌ الضعاؾت ًمىً حػين هىع التربت 

فالتربت اإلالخُت التي  ووؿبت الامالح وصعحت جدملها واإلااء الباَني

جىدكغ في مىُلت الضعاؾت  جدخاج الى جيالُف غىض اوكاء الُغق 

وأًًا غىض الهُاهت وان الامالح التي جىحض في التربت حػمل غلى 

جأول ميىهاث الُغق والؾُما الجؿىع اإلاػضهُت، وأهم اإلاكاول 

التي جىاحه أوكاء الُغق والؿىً الخضًضًت في التربت هى مضي 
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ض مً جيالُف اعجفاع  ميؿىب اإلااء ألاعاض ي في التربت، أط انها جٍؼ

ت الُغق   هفلاث ألاوكاء وجدخاج الى الغصم بالصخىع مً أحل جلٍى

 ( الخكىيىاث الجيىلىحيت في مدافظت ري قار2الخريطت )

 
املطذر: باالعخماد على الخريطت الجيىلىحيت ملىطقت الذراصت  

 . GIS-10 ،بأصخخذام1000000:1،مقياش 1992،
 

ض مً نالبت التربت وجُُل في  والى َبلاث مً ؤلاؾمىذ اإلاؿلر لتًز

، فاإلاىُلت التي جيىن جغبتها َُيُت جخدٌى فيها الُغق (2) غمغ

الترابُت الى غباع مما ًهػب الخدغن غليها في الفهل الجاف، أما 

في فهل الامُاع فخخدٌى الُبلاث الخفُفت مً الغباع الى ماصة 

الؿُاعاث   ًإصي الى هثرة  خىاصر  الؿير غليها ممالؼحت ًهػب 

 .(3)في هظه اإلاىاَم

ائيت للتربت في 1الجذول ) ( الخطائظ الكيمائيت والفيًز

 مدافظت ري قار .

اؾم 

 الػُىت

ائُت للتربت الخهائو الىُمائُت للتربت  الخهائو الفيًز

خاث  الىبًر
هغبىهاث 

 اليالؿُىم
 الجبـ

اإلاىاص 

ت  الػًٍى

مؿامُت 

 التربت

وسجه 

 التربت

هثافت 

 التربت

 0.25 1.3 50 158.8 1.1 الفهىص
جُه  مٍؼ

يُه  غٍغ
1.52 

 0.5 4.3 25 150.6 18 البُداء
جُه  مٍؼ

 عملُت
1.63 

ؾىق 

 الكُىر
 1.40 َُيُت 0.6 6.8 59 152.3 3.11

جغبت 

 الاخىاى
جُه 0.3 6.6 49 159.1 1.05  1.55 مٍؼ

جُه 0.8 7.1 52 154.9 4.26 الغفاعي  1.79 مٍؼ

ت الكيمائيت، مخخبر التربت ،كليت السراعت   –املطذر: الخدليالث املخخبًر

 .2021-8-3حامعت املثنى بخاريخ 

: الخطائظ املىاخيت :
 
 ثالثا

جسخلف الػىانغ اإلاىازُت  في جأزير الػملُاث الجُىمغفىلىحُت      

بيؿب مسخلفت، وطلً بدؿب َبُػت ئقياٌ الؿُذ ومضي 

اؾخجابت هظه الػملُاث ليل غىهغ مً غىانغ اإلاىار و هدُجت 

للضوع الظي ًلىم به اإلاىار في الخأزير غلى الػملُاث 

) الؼمً  ضًم فيالجُىمغفىلىحُت البض ان  هخػغف غلى اإلاىار الل

الثالث والؼمً الغابؼ الظي ًلؿم مً غهغي البالٌؿخىؾين_ 

البالًىؾخىؾين حؿم  ,(4) ( ملُىن ؾىت٥.٢الهىلىؾً كبل خىالي 

ت  بخظبظبت اإلاىادي أط ػاصث همُت الدؿاكِ واصث ئلى غمل الخػٍغ

ت اإلاائُت الامغ الظي  اإلاائُت، والفًُاهاث اإلاؿخمغة وؾُاصة الخػٍغ

ىً الصخىع وهللها ئلى أماهً أزغي غير أماهنها اصي ئلى جف

( ان همُت الدؿاكِ التي واهذ ؾائضه Nautzel، أقاع)(5)الانلُت

( ملم ، أط واهذ همُت 2000_ 1400في الػغاق جغاوخذ ما بين  )

الاعجفاع والاهسفاى، اما باليؿبت لضعحاث  الدؿاكِ مابين

الخغاعة فلض واهذ جدؿم زالٌ الػهغ الجلُضي باالهسفاى في 

الػغاق، ومىُلت الضعاؾت أط واهذ صعحت الخغاعة جتراوح ما بين ) 

 زالٌ فترة فىعم ألازيرة أكل  مً الىكذ الخالي، وواهذ  5(م7-٣

مً الىكذ  ه م (12-8في صوائغ الػغى الىؾُى  جتراوح ما بين )

 .(6) ه(م6-5الخالي، وفي الكغق ألاوؾِ واهذ )

اما اإلاىار الخالي ًمىً مػغفخه مً زالٌ البُاهاث اإلاىاخُت      

وجدليها في مىُلت الضعاؾت ،ومً اهم الػىانغ اإلاىازُت التي 

جيىن طاث الخأزير اللىي غلى اخضار الػملُاث الجُىمغفىلىحُت 

اح اط حػمل حمُؼ هظه الػىانغ غلى ( ،  )الخغاعة والامُاع والٍغ
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اخضار الػملُاث الجُىمغفىلىحُت في مىُلت الضعاؾت بما حؿبب 

ت في املخافظت، ومً اهم الػىانغ اإلاىازُت  غائم غلى الُغق البًر

 في مىُلت الضعاؾت هي ما ًأحي .

 الحرارة :-1

 مً الػىانغ اإلاىازُت الهامت  التي ًيىن لها جأزير اًجابي وؾلبي    

ت, خُث ًيىن جأزيرها مباقغ في اإلاىاَم  غلى قبياث الىلل البًر

اإلاػخضلت الخغاعة اط حػض الخغاعة اإلاػخضلت مً الػىامل اإلاؿاغضة 

ض مً هثافت الىلل وزانت في الفترة  للىلل التي جيكِ وجٍؼ

, اما (7)الهباخُت واإلاؿائُت بِىما جلل الىثافت في فتره  الظهيرة

ي اإلاىاَم الجافت خُث جغجفؼ الخغاعة  بما جأزيرها الؿلبي ًيىن ف

جدؿبب في جفخذ التربت وهضم الُغق وفلضان ميىهاث التربت 

ان صعحاث الخغاعة جخهف في فهل الهُف (، 8)وجماؾىها

باالعجفاع، والاهسفاى في فهل الكخاء، اط أن  اخغ الكهىع هى 

قهغ جمىػ، أط بلغذ  فُه مػضالث صعحاث الخغاعة في مدُت 

، في خين ٌػض  قهغ واهىن الثاوي أبغص الكهىع ه( م39.8ٍت  )الىانغ 

ت ) ، ه( م12.5اط بلغ مػضٌ صعحت الخغاعة فُه في مدُت الىانٍغ

(  (.2حضٌو

 الامطار:-2

اصة   ًظهغ جأزير الامُاع مً زالٌ الضوع التي جماعؾه في يػف وٍػ

ت  وكاٍ الػملُاث اإلاىعفىعمىازُت ت( غلى الُغق البًر )والخػٍغ

ت في صازل اإلاضًىت وزاعحها  خُث ًيىن  جأزيرها غلى الُغق البًر

خُث ًخػظع زالٌ ؾلٍى ألامُاع الؿير وجىلُؼ الغخالث 

وزانت في  اكؿام الؿهل الغؾىبي الى ًىمين أو زالزت. ان مىُلت 

 زالٌ فهٌى الؿىت  ومً 
ً
الضعاؾت حكهض جباًً ميان وػماهُا

 ٌ  في 3) الجضو
ً
( ،ففي فهل الكخاء الظي ٌػخبر اهثر الكهىع مُغا

الػغاق ،أط جتزاًض مػضالث اإلاُغ في الكخاء مً الجىىب الى 

ه ؾببها  اصة همُت الامُاع بيىنها امُاع ئغهاٍع الكماٌ وحػىص ٍػ

في اغلب مىظىمت الًغِ اإلاىسفٌ اإلاخىؾِ،ئط بلغذ في قهغ 

ً الثاوي) ً )13.7حكٍغ  ملم(.  13.4ملم (وفي قهغ حكٍغ

( املعذالث  الشهريت لكميت الامطار) ملم( في مدطت 3الجذول )

 الىاضريت

 الشهىر /املحطت
 الىاضريت

 كميت الامطار ملم

 11.7 كاهىن الثاوي

 8.7 شباط

 16.8 أرار

 12.3 هيضان

 8.01 أًار

 0 خسيران

 0 جمىز 

 0.01 اب

 8.5 أًلىل 

 8.5 حشريً ألاول 

 13.7 حشريً الثاوي

 13.4 كاهىن ألاول 

 املعذل الضىىي 

 
111.2 

املطذر: وزارة الىقل، الهيئت العامت لألهىاء الجىيت والرضذ السلسالي 

اقيت، قضم املىاخ، بياهاث غير ميشىرة ،  .2020العر
 

 الرياح:-3

       
ً
اح مً الػىانغ اإلاىازُت اإلاهمت التي ًيىن لها صوعا حػخبر الٍغ

 في الخأزير غلى الىلل بيافت اهىاغه ، وبالغغم مً الخُىعاث 
ً
هبيرا

اح غلى  الخلىُت اإلاؿخسضمت في مجاٌ الىلل  ولىً ًبلى أزغ الٍغ

الىلل أط ان جأزيرها غلى الىلل البري ًيىن بدؿب قضتها وهبىبها 

, أط أن جغاهم الغماٌ فىق الُغق ًإصي (9)واهذ عملُت وزانت اط 

( ،ًخطر مً 4الجضٌو ) الى حػُُل الىلل ؾىاء في اإلاغنىفت

اح مً قهغ الى أزغ، أط سجل   زالله أن جباًً في مػضالث الٍغ

غان وجمىػ في مدُت  اح في قهغ خٍؼ أكص ى ؾغغت خغهت الٍغ

ت ) ت في غلى الخىالي،  (4.2,4.5الىانٍغ اط جؼصاص الػىانف الغباٍع

اح  اصة جغحؼ الى ؾُاصة الٍغ املخافظت زالٌ الهُف وهظه الٍؼ

الكمالُت والكمالُت الغغبُت وحؿبب ازُاع غلى اإلاغهباث في 

ت لػضه أمخاع وهظا ما ًالخظ غىض  الُغق مً خُث حجب الغٍؤ
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ؼ  طي كاع   –الُغق الغئِؿُت للمىُلت بين َغق اإلاغوع الؿَغ

ت اإلاثنى وا اط ًالخظ ان الغماٌ الىاغمت  الفجغ –لبهغة وهانٍغ

وطعاث ألاجغبت غُذ الُغق مما ًإصي هظا الى وكىف اإلاغهباث  

.  إلاضه ختى جيخهي هظا الػىانف ما ًإصي الى جأزير الىنٌى

 ( معذالث الشهريت لضرعت الرياح م/ثا.4حذول )

اح م/زا الشهىر /املحطت ت مػضٌ ؾغغت الٍغ  الىانٍغ

 3 ثاويكاهىن ال

 3.2 شباط

 3.4 أرار

 3.6 هيضان

 3.5 أًار

 4.5 خسيران

 4.2 جمىز 

 3.5 اب

 3.2 أًلىل 

 2.9 حشريً ألاول 

 2.3 حشريً الثاوي

 2.4 كاهىن الاول 

 3.3 املعذل الضىىي 

املطذر: وزارة الىفل ،الهيئت العامت لألهىاء الجىيت والرضذ السلسالي 

اقيت ،قضم املىاخ ،بياهاث   .2020غير ميشىرة،العر

: العملياث الخعرويت:
 
 رابعا

 الخعريت املطريت :-1

ت مً الػىامل الغئِؿُت اإلاؿببت       حػخبر الدؿاكُاث اإلاٍُغ

ت اإلاائُت بضءا مً  اللُغاث التي حؿلِ غلى الؿُذ مغوعا  للخػٍغ

ان الؿُخي واهتهاء بلىىاث الخهٍغف الغئِؿُت ,هما ان  بالجٍغ

او الفجائُت حػمل غلى حغف همُاث هبيرة  ػزاث مُغ الػانفُه

ت  مً التربت وزانت في اإلاىاَم التي جيىن طاث اهدضاعاث كٍى

. وكض اَلم غلماء الجُىمغفىلىحُت غلى (10)وكلُلت الغُاء الىباحي

ت )الغف()  ت بخػٍغ ( وحؿمى باالعجُام  SPlaSh Erosionهظه الخػٍغ

غىض ؾم/ر و 914,أط ان ؾلٍى الامُاع  بؿغغت حػاصٌ 

انُضامها غلى ؾُذ التربت وزانت اط واهذ التربت زالُت مً 

الغُاء الىباحي فأن ًيىن جأزير التربت بلُغاث اإلاُغ ًهل الى 

ؾم,وفًال غً ميان ؾلٍى الامُاع وباالعجفاع ًهل الى 125

ؾم ، وحػض كىة اإلاُاه مً اغظم اللىي اإلاإزغة في مظاهغ ؾُذ 61

ت وزانت الاعى التي ًيىن لها صوع فػاٌ و  ت اإلاٍُغ مإزغة في الخػٍغ

في اإلاىاَم الجافت وقبت الجافت ,أط ان  هظه اإلاىاَم مىاَم مهُأة 

ت وطلً ألنها جمخاػ بخفىً خبِباث  التربت ما  لػملُاث الخػٍغ

ت غلى جفىً  ٌؿهل غملُت الخذ امام الامُاع ,أط حػمل الخػٍغ

ت الُبلت الؿُدُت للُغق ؾىاء واهذ  وهدذ  واهجغاف وحػٍغ

مىً مػغفت   ت او َغق جغابُت غكىائُت, ٍو َغق عئِؿُت أو زاهٍى

ت اإلاائُت في مىُلت الضعاؾت اإلاخمثلت باألمُاع  ازغ كىة الخػٍغ

ت في مىُلت  ت اإلاٍُغ للىكىف بالخغيراث التي َغأث حجم الخػٍغ

الضعاؾت جم اؾخسضام مػاصلت )صوغالؽ( التي حػخمض غلى همُاث 

 .(11)جخمثل بالهُغت الخالُت الامُاع وصعحاث الخغاعة التي

       
 

      
   

P )اإلاُغ الفػاٌ )ملم=  

R) مجمىع اإلاُغ اليؿىي)ملم= 

T           )ت )م  =مػضٌ صعحاث الخغاعة اليؿٍى

خطر مً الجضٌو )     ( ان هخائج مػاصلت صوغالؽ التي َبلذ 5ٍو

ت  في مىُلت الضعاؾت انها  ال حػُي مإقغ هبير لدجم الخػٍغ

ت الؿىىي للمىُلت الضعاؾت  اإلاائُت أط بلغ مػضٌ حجم الخػٍغ

/هم (، وفي الىاكؼ ان مىُلت الضعاؾت حػاوي مً 3م 0.08523)

ت غلى الؿُذ هدُجت  ت اإلاائُت ،وكض جبضو ازاع الخػٍغ ازغ الخػٍغ

الامُاع الفجائُت التي جمخاػ بيها مىُلت الضعاؾت خُث  حػخبر مً 

تي جلؼ يمً اإلاىار الجاف ، اط ان مىاَم الجافت وقبت الجاف ال

ها غلى ؾُذ الاعى  ولما هبر حجم كُغه اإلاُغ فان غىض ؾلَى

 مً حجم كُغه اإلاُغ الهغيرة .
ً
 بفػل الجاطبُت ًيىن اكىي جأزيرا

وان كُغاث اإلاُغاث لها صوع هبير في غملُاث الخذ وجفخذ     

لها التربت ،اط ان جفىً صكائم التربت وأػالتها مً غلى ؾُذ وهل

وجغؾبها الى اماهً ابػض مً مىاكػها ،وللض أقاعث الضعاؾاث الى 
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%( ،اما 90ان الخذ في اإلاىُلت اإلاىبؿُت الجافت ًيىن خىالي )

ت  اليؿبت الباكُت ًيىن للخذ الغُائي وبالغغم مً ؾُاصة حػٍغ

ت في   كُغاث اإلاائُت في اإلاىاَم اإلاىبؿُت ،أط ًؼصاص وكاٍ الخػٍغ

املطريت في مىطقت الذراصت  ( حجم الخعريت5حذول)

 .بااصخخذام معادلت دوغالش

 املخُت
معذل الامطار 

 ملم

املطر 

 الفعال

حجم الخعريت 

 * 2/كم3م

اليؿبت 

ت  اإلائٍى

ت  12.9 0.08523 2.24 111.2 الىانٍغ

 ( وجطبيق معادلت دوغالش.3باالعخماد على ) املطذر: 

 اخدضاب الىاجج كاالحي: بعذ الحطىل على الىاجج في معادلت دوغالش ًخم*( )  

ًىم للحطىل على حجم الخعريت الضىىيت 365ويػرب 1000جقضيم الىاجج على 

 باالمخار املكعبت في الكيلىمتر
 

مىً مػغفت 6(%اي) 10اطا وان اإلاىدضع )اإلاىدضعاث     % ( ،ٍو

ت في مىُلت الضعاؾت مً زالٌ جُبُم مػاصلت  مػضٌ الخػٍغ

(،اإلاػخمضة غلى همُت اإلاُغ الكهغي 1960 اعهىلضؽ —)فىعهُت

 :(12)ومجمىع الدؿاكِ اليؿىي 

A.F.L=SVM
   

 
                                              

A.F.Lاعهىلضؽ.-= مإقغ فىعهير 

 =مجمىع الدؿاكِ الؿىىي.

P   .همُت اإلاُغ الكهغي= 

 ( معذل شذٍ الخعريت وفق معادلت فىرهير.6الجذول )

 معذل الخعريت الخعريتشذٍ 

 50اقل مً  شذٍ الجرف غعيفت

 50-500 معخذل الاهجراف

 500-1000 عاليت الاهجراف

 
 
 1000اكثر مً  شذٍ الاهجراف عاليت حذا

كاظم عبذ الحضً, الاشكال الاخىاع الىدًان الجافت في  املطذر: حاصب

افيت ,اطروخت دكخىراٍ  مىطقت بطيه باصخخذام هظم املعلىماث الجغر

 .93,ص2011كليت آلاداب ,–,حامعت البطرة 
 

اعهىلضؽ  مخػمضة غلى  -وباالغخماص غلى مػاصلت فىعهير     

ت لألمُاع الجضٌو ) -فىعهير( الؾخسغاج مإقغ 7اإلاػضالث الكهٍغ

اعهىلضؽ ,فلض جبين بػض  جُبُم اإلاػاصلت غلى مىُلت الضعاؾت ,ان 

 جلؼ مً يمً الخهيُف 
ُ
ت جيىن يػُفت حضا ت اإلاٍُغ الخػٍغ

ت اكل مً ) ( ، في اإلاىُلت طلً الهه  مىُلت 50اإلاإقغ الخػٍغ

ت الجافت التي جمخاػ بللت  الضعاؾت  مً مىاَم الصخغاٍو

( ،هظا 0.899لت الضعاؾتالى )الدؿاكِ اإلاُغ،أط ونلذ في  اإلاىُ

ت الن الاهثر اقهغ  ت اإلاٍُغ اإلاػضٌ ًضٌ غلى كله مػضٌ الخػٍغ

الؿىت ٌؿىص فيها الجفاف أط ًؼصاص مػضٌ الخذ اإلاُغي في اقهغ 

الكخاء والغبُؼ  ملاعهت مؼ اقهغ الهُف والخٍغف  ،وطلً الهه 

ت حافت جمخاػ بللت الغُاء  مىُلت الضعؾت مىُلت صخغاٍو

جيىن جغبتها جغبت مفىىت، واًًا اهدضاع مخضعج في الاعى الىباحي و 

ان ماء اإلاُغ ما حؿبب في اخضار الخذ  اصة حٍغ ؾاهم في ٍػ

 غلى أحؼاء واؾػت 
ً
اإلاُغي غلى قبىت الىلل في اإلاىُلت وأزغ ؾلبا

ؼ وبػٌ َغق الىلل  م اإلاغوع الؿَغ منها حؿىع وجلاَػاث ٍَغ

الُغق الترابُت التي  الغئِؿُت ألازغ وونلذ املخاَغ طعوتها غلى

فُت منها التي   بيها بهظه الػملُت الؾُما الُغق الىلل الٍغ
ً
جأزغهثيرا

جغجبِ للغي الؼعاغُت مؼ اإلاضن عئِؿُت أواللغي مؼ ألاعاض ي 

 الؼعاغُت .

(قابليت املطر على الحذ خضب مؤشر فىرهير 7الجذول )

 املعذل)فىرهير ارهىلذوش(للمعذالث الشهريت ملحطت الىاضريت.

 الشهىر 
 مدطت الىاضريت

 مؤشر فىرهير معذل الامطار ملم

 1.25 11.7 كاهىن الثاوي

 0.68 8.7 شباط

 2.53 16.8 ارار

 1.36 12.3 هيضان

 0.57 8.01 اًار

 0.0 0 خسيران

 0.0 0 جمىز 

 0 0 اب

 0.64 8.5 اًلىل 
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 0.64 8.5 حشريً ألاول 

 68 13.7 حشريً الثاوي

 1.68 13.4 كاهىن الاول 

 77.05 111,2 املجمىع

 ( وجطبيق معادلت فىرهير.3باالعخماد على حذول ) املطذر:
 

 :Rills  Erosonحعريت املضيالث املائيت   -2

جدضر هظه الػملُت هدُجت جىاحض الكلىق والخفغ غلى      

الصخىع او وحىص كىىاث نغيرة هاججت مً الخغازت الخاَئت او 

مً الغعي الجائغ او غىض ؾلٍى الامُاع غلى ؾُذ الاعى ,أط 

اصة  ها مما حػمل غلى ٍػ جملئ مُاه الامُاع جلً الخفغ زالٌ ؾلَى

ىلها , ومؼ كلت الغُاء الىباح ت مما ٌؿاغض غلى غغيها َو ي في الثًر

تها ، وجدكيل اإلاؿُالث اإلاائُت غىضما ًيىن  اهجغاف التربت حػٍغ

ان )أكل مً متر (  ظهغ جأزير هظه الػملُت في (، 13)غمم الجٍغ ٍو

عواؾب مىدضعاث َغق الىلل بين جلً التي حػلى ألاعاض ي املجاوعة 

ت اإلا ائُت لها، وحػاوي اغلب َغق مىُلت الضعاؾت مً زُغ الخػٍغ

ت اإلاؿُالث بالغغم مً انها مىُلت حافت وطلً   حػٍغ
ً
، وزهىنا

لللت الغُاء الىباحي ولخباًً الظغوف اإلاىازُت، أط ان ؾلٍى 

ت مخىؾُت  ، ومؼ  الامُاع في فهل الكخاء جإصي ئلى خضور حػٍغ

ت اإلاائُت ، اط ًيىن  طلً  هالخظ ان اإلاىُلت حػاوي  مً زُغ الخػٍغ

م جأزيرها غلى الُغق الب  غلى الُبلت الاؾاؾُت للٍُغ
ً
ت زهىنا ًر

م، وكض لىخظ زالٌ الضعاؾت اإلاُضاهُت وحىص   او بدىاف الٍُغ

ؼ عكم ) م الؿَغ ت اإلاؿُالث غلى حىاهب الٍُغ م 6ازاع حػٍغ ٍغ (, َو

ؼ الؾُما مىاَم الجؿىع اللاَػُت غلُه، نىعة ) ( 1اإلاغوع الؿَغ

ت اإلاؿُالث غلى ئػالت عؾىبُاث الُ غق وهدذ , ئط حػمل حػٍغ

م التي جلؼ غلى جلً الغؾىبُاث بما  الُبلاث الؿُدُت للٍُغ

حؿبب في جفىُىها وجدلها، باإليافت ئلى ما جىلله بدؿب ؾغغت 

ان وحجم اإلاؿُالث التي جخأزغ بىمُاث اإلاُغ ، وان  همُت الجٍغ

ت غلى اإلاىُلت ما هى الا هدُجت الجفاف الظي جخػغى  جأزير الخػٍغ

اصة غم ت  وجفىً التربت وطعاتها له ، فًال غً ٍػ لُاث الخجٍى

ومىاص البىاء، زانت أن اإلاىُلت حكهض جباًً في غىانغها 

 اإلاىازُت هدُجت جأزغها بالخغيراث اإلاىازُت.

( اثار حعريت املضيالث املائيت على حاهبي طريق )هاضريت 1ضىرة)

 صماوة(.–

 
 .2021-7-7املطذر: الذراصت امليذاهيت بخاريخ

 الاخذودًت :  الخعريت -3

ت الازضوصًت، بفػل الخلاء غضص هبير مً اإلاؿُالث   جخيىن الخػٍغ

اإلاائُت والجضاٌو الهغيرة التي جخهل مؼ البػٌ لخيىن مجاعي 

, أط أن َاكت ألازاصًض الىبيرة حػمل (14)واؾػت حؿمى ألازاصًض 

غلى عفؼ وإػالت اإلاىاص اإلافىىت مً َبلاث جغبت َغق الىلل 

 اإلاغجفػ
ً
ت زهىنا ت غً الاعاض ي املجاوعة لها . وجىدكغ الخػٍغ

هل  الازضوصًت في مىُلت الضعاؾت في أغلب مىدضعاث الُغق  ، ٍو

-2مػضٌ ٌَى الازاصًض غلى مىدضعاث الُغق في اإلاىُلت ما بين )

م( وغمم ًتراوح ما 1-ؾم30(م، وبمػضٌ غغى ًتراوح ما بين )20

ت ألازاصًض ف1-ؾم50بين ) ي اإلاىُلت بػضة م(.وجخأزغ غملُت حػٍغ

غىامل منها كلت الغُاء الىباحي ومضي جماؾً طعاث التربت التي 

جيكأ غليها الُغق، فًال غً َبُػت اإلاىاص اإلاؿخسضمت لالوكاء 

 (2.نىعة ) الُغق التي جيىن مً الغمل والاؾمىذ

 الخعريت الريديت:-4

اح بؿُذ ألاعى،       دُت هدُجت اخخيان الٍغ ت  الٍغ جدضر  الخػٍغ

اح وايُغاب الخُاعاث  وكض اصة ؾغغت الٍغ ًيكِ غملها في ٍػ



 

 2022 عشر/ الخامسالمجلد  /1ج/الثالثمجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/2216-2229 
2223 

ت في مدافظت طي كاع ت غلى الُغق البًر  جأزير الػملُاث الخػغٍو

 

ت  اح كاصعة غلى عفؼ اإلاىاص  الصخٍغ الهىائُت ، بدُث جهبذ الٍغ

اح غلى عفؼ اإلاىاص مً ؾُذ ألاعى  لألغلى  ،  أط جخدضص كضعة الٍغ

اح جمخاػ بلىة يغِ  مً زالٌ كىجين اللو والغفؼ ,أط ان الٍغ

 في مىطقت الذراصت الخعريت الاخذويت2)`الطىرة )

 
 2021-7-7املطذر: الذراصت امليذاهيت 

مىحه هدى ؾُذ ألاعى وجدىاؾب هظا اللىة بكيل َغصي مؼ 

مغبؼ ؾغغتها ئط حكضص كىة الًغِ اإلاىحت غلى صكائم التربت 

ئاث التربت  بضعحت اهبر مً كىة الجاطبُت ألاعيُت وجبضأ حٍؼ

ت باالهفهاٌ غً التربت  اح اإلاخىلضة بفػل الخجٍى الام وججغفها الٍغ

اح اإلاؿلِ غلى  لألغلى فىق ؾُذ ألاعى ولبُان كىة يغِ الٍغ

 :(15)التربت ًخم جُبُم اإلاػاصلت الاجُت 

  

 

، ومقذار غغط  ( املعذالث الشهريت لضرعت الرياح م/ثا9حذول)

 ()الىاضريت (املضلط على التربت املحطت2الرياح )كغم/م

 

 الاقهغ/املخُت

ت  الىانٍغ

ؾغغت 

اح م/زا  الٍغ

اح  ؾغغت الٍغ

 هم/ؾاغت *

ملضاع كىه 

اح  يغِ الٍغ

 0.69 10.8 3 واهىن الثاوي

 0.89 12,24 3.4 قباٍ

 1.07 12.96 3.6 اطاع

 1.24 14.4 4 هِؿان

 1.30 14.76 4.1 اًاع

غان  2.02 18.36 5.1 خٍؼ

 2.02 18.36 5.2 جمىػ 

 1.50 15.84 4.4 اب

 ٌ  1.12 13.68 3.8 اًلى

 ٌ ً الاو  0.69 10.8 3 حكٍغ

ً الثاوي  0.60 10.08 2.8 حكٍغ

 ٌ  0.56 9.72 2.7 واهىن الاو

 13.7 14.9 3.8 اإلاػضٌ الؿىىي 

 . ( وجطبيق معادلت غغط الرياح8باالعخماد على حذول ) املطذر:

*ًخم جدىيل صرعت الرياح م/ثا الى الضاعت كاالحي: صرعت الرياح م/ثا      

 (= صرعت الرياح )كم /صاعت (.3.6جػرب )

اح ومً زالٌ جدلُل بُاهاث        وبػض الخُبُم اإلاػاصلت يغِ الٍغ

اصة 3الجضٌو ) اح أزظث بالٍؼ ( جبين ان مػضالث ؾغغت الٍغ

ج في اقهغ)واهىن الثاوي وقباٍ واطاع(, اط بلغذ مػضالث  بالخضٍع

اح ) اح 10.8,12.24,12.96ؾغغت الٍغ (، أما ملضاع يغِ الٍغ

(غلى الخىالي ,اما غلى  0.69,0.89,1.07لهظا الاقهغ فلض بلغ )

غان واًاع وجمىػ واب  مػضالث للؿغغت سجلذ زالٌ اقهغ خٍؼ

اح بلغ 14.76,15.84,18.36) (، اما ملضاع يغِ الٍغ

اح حػمل غلى  1.30,2.02,1.50)) اصة مػضالث ؾغغت الٍغ خُث ٍػ

اصة الًغِ اإلاؿلِ الُبلت التربت الػلُا ,أما اصوى مػضٌ  ٍػ

اح ًيىن زالٌ قهغ واهىن الاٌو وطلً الهسفاى  ؾغغت للٍغ

ىبت زالٌ هظا الكهغ وفًال  اصة همُت الَغ صعحاث الخغاعة وٍػ

غً طلً الظغوف اإلاىازُت زالٌ هظه الفترة جيىن مىاؾبت لىمى 

الىباجاث التي حػمل غلى جماؾً طعاث التربت خُث بلغذ ؾغغت 

اح لهظا الكهغ ) ًخًمً (، 0.56(أما ملضاع الًغِ )9.72الٍغ

اح مً زالٌ غملُت هلل اإلاىاص بدؿب  حجم الجؼئُاث   غمل الٍغ

 التي ال ًخجاوػ كُغها )
ً
( ملم 411أط ان الجؼئُاث  الىاغمت حضا

اح هلل هظه  الجؼئُاث بالخمىلت اإلاػللت ,أط ان اكص ى  ًمىً للٍغ

(
ً
اح ان جدمله مػللا ( ملم ، ئما الجؼئُاث 311خض ًمىً للٍغ

اح  اح الىبيرة الدجم التي ال حؿخُُؼ الٍغ خملها مػها فأن الٍغ

ًمىً ان جغفػها مً زالٌ كىة الخُاعاث الهىائُت بىاؾُت اللفؼ 

والضخغحت غلى اعجفاغاث ال جبػض مً الؿُذ، خُث جسخلف 

اح وحجم الظعاث التربت  احجام هلل الغواؾب بدؿب ؾغغت الٍغ

 )صرعت الرياح كم /صاعت (× 0.006 غغط قىة الرياح = 
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( ولما ػاص حجم طعاث 8اإلاخفىىت ،اط ًالخظ مً زالٌ الجضٌو )

ت اح  التربت جلل حػٍغ اصة ؾغغت الٍغ التربت وبالػىـ، خُث غىض ٍػ

اح كاصعة غلى خمل طعاث التربت بذجم 6.6بمػضٌ) ( جيىن الٍغ

اح وما جدمله مً اإلاىاص ملم (، 1) وفي خلُلت ألامغ أن الٍغ

ت هي التي لها الخأزير غلى الصخىع الؿُدُت بالىدذ ،  الصخٍغ

اح ًخىكف غلى غضه غىامل  خُث أن اعجفاع اإلاىاص وجدغهها مؼ الٍغ

اح غلى  ت ,الػىائم الؿُدُت ,كضعة الٍغ منها :حجم اإلاىاص الصخٍغ

 خمىلت.

( اقطار الذقائق )ملم(القابلت للخعريت الريديت 10حذول )

 خضب صرعت الرياح )م/ ثا (.

 ث
اح  ؾغغت الٍغ

 م/زا

حجم طعاث 

 التربت
 هىغها

 0.01اكل مً  3.6 1
ً هاغم مخىؾِ  َين غٍغ

 الدجم

ً زكً اللىام 0.05 3.8 2  غٍغ

 عمل هاغم اللىام 0.1 4 3

 عمل مخىؾِ الدجم 0.25 4.5 4

 عمل زكً 0.5 5.3 5

 عمل زكً حضا ملم1 6.6 6

املطذر: عبذهللا صالم، ماحذ ولي الضيذ، اصاليب كميت في جقذًر الخعريت 

 .190، ص2002( 25الريديت للتربت قػاء السبير، مجلت البطرة العذد)
 

وجدضر غملُت البري او الىدذ هدُجت اخخيان خبِباث     

اح بأغمضة الهىاجف او  الصخىع او الغماٌ التي خملتها الٍغ

الىهغباء ما جإصي الى بغي او هدذ الصخىع، وحكيل بهظه الػملُت 

اقياٌ غغبُت منها مائضه الكُُان او صخغ غِل الغغاب ,أما 

ت فلض جخػغى اإلاىاَم الجافت والكب ت الجافت التي جمخاػ الخظٍع

بللت الغُاء الىباحي ،خُث جخػغى الصخىع الؿائبت وخبِباث 

خيىن زالٌ هظه  اح حؿخُُؼ خملها ٍو الترب لهظا الػملُت الن الٍغ

اح باػالت  Lag Gravelsالػملُت خص ى الخسلف غىضما جلىم الٍغ

ت الضكُلت جاعهت ما جبلى مً الخص ى  الُبلت خبِباث الصخٍغ

و احؼاء مً صخغ ألاصًم .وأن كلت الغُاء الىباحي الىبيرة الدجم ا

ت في مىُلت  والجفاف الؿائض وكلت مػضالث ألامُاع الؿىٍى

دُت في  ت الٍغ مىً جلضًغ كابلُت اإلاىار غلى الخػٍغ الضعاؾت. ٍو

( التي جيىن chepilزالٌ  جُبُم مػاصلت   مىُلت الضعاؾت مً

  (.16)والخالي

 ( قابليت املىاخ على الخعريت الريديت في مدافظت ري قار11حذول)

 املخُاث
صعحه 

 هالخغاعه م

صعحه 

 الخغاعةالفهغنهاًذ

ؾغغت 

اح م  الٍغ

اح  ؾغغت الٍغ

 مُل

اإلاُغ 

 ملم

اإلاُغ 

 باهج

الدؿاكِ  

 الفػاٌ

يُه  كٍغ

ت  الخػٍغ

قضة 

ت  الخػٍغ

ت  غالُت حضا 3739 834.2 47.79 111.2 87.69 3.8 78.8 26.0 الىانٍغ

 (. chepilاملطذر: باالعخماد على جطبيق معادلت )
 

دُت غلى اغلب َغق مىُلت الضعاؾت منها       ت الٍغ جإزغ الخػٍغ

م الضولي الظي ًغبِ املخافظت بالػانمت )بغضاص( وزانت  الٍُغ

ض فيها الػىانف الغملُت مما جإصي الى مىُلت  الىُػت التي  جٍؼ

ؼ غىض الخضوص  م الؿَغ م ،وختى الٍُغ ت الؿائم للٍُغ غضم عٍؤ

ت ملخافظت اإلاثنى قماٌ قغق مىُلت الضعاؾت ٌػض مً  ؤلاصاٍع

ت التي جىثر فُه الػىانف الغملُت وػخف الىثبان  الُغق لبًر

 مىُلت الهًبت ا
ً
م ،واًًا  الغملُت فىق الٍُغ

ً
لغغبُت زهىنا

)جل اللخم(, أط حػاوي َغق هظه اإلاىُلت مً زُغ ػخف الىثبان 

غُانها غلى َغق الؿُاعاث مما جإصي الى هثرة الخىاصر  الغملُت َو

م بالغماٌ,  ت واهلالب الؿُاعاث اإلاؿغغت والى َمغ الٍُغ اإلاغوٍع

 ٌػاوي حؿغ اإلاهب الػام مً مكيلت ػخف الىثبان 
ً
واًًا

م بدغهت  الغملُت غلى الجؿغ ومً الخُغ الىاش ئ مً جأزير الٍُغ

الغماٌ ، وجإصي هظه اإلاكيلت الى الغائه او اؾدبضاله بأزغ ما 

ًترجب غلُه ازاع اكخهاصًت وزؿاعة ماصًت . حػض الىثبان الغملُت 

 غلى 
ً
مً ازُغ  الػملُاث الجُىمغفىلىحُت التي حكيل زُغا
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ت في مدافظت طي كاع ، وكض جبين مً ز الٌ الضاعؾت الُغق البًر

ؼ بكيل  م الضولي الؿَغ غً ؾُُغة الىثبان الغملُت غلى الٍُغ

ً الغواؾب الغملُت   في جيٍى
ً
 عئِؿا

ً
اح صوعا جمام، أط جلػب الٍغ

وػخفها، اط جلىم بػملُت الىدذ والىلل والاعؾاب للمفخخاث 

ىاث الغملُت بمسخلف   في حكىُل الخيٍى
ً
الترابُت ، هما جإصي صوعا

 امام ؤلاوكاءاث الهىضؾُت  ألاقياٌ وألاحجام
ً
مما حؿبب غائلا

ومنها َغق الىلل, أط ًيخج غً الخغهت الجُىمغفىلىحُت لؼخف 

ت حغير في زىام التربت  لىثبان الغملُت واهجغاف الؿُذ والخػٍغ

ائُت والىُمائُت وجضهىع في الترب وصفً لُغق الىلل .و  الفيًز

قبت الجافت هدُجت  وكىع مىُلت الضعاؾت يمً الاكلُم الجاف و 

اصة  الظي ًخهف بللت الغُاء الىباحي واعجفاع صعحاث الخغاعة  وٍػ

ض خغهت  اح وزباث اججاهها جٍؼ اح، ئط ولما ػاصث ؾغغت الٍغ كىة الٍغ

اح في اإلاىُلت هى  الىثبان الغملُت، وان الاججاه الؿائض للٍغ

الكمالُت الغغبُت التي جلػب صوع هبير في ػخف الىثبان الغملُت 

 التي جلؼ في الجهاث الكمالُت باججاه َ
ً
غق الىلل وزهىنا

اح  اح والؾُما الٍغ الغغبُت والغغبُت، فًال غً باقي اججاهاث الٍغ

اح في اإلاىُلت  الغغبُت التي جدخل اإلاغجبت الثاهُت في جىغاع الٍغ

اح في خغهت الىثبان الغملُت 11حضٌو ) (، أط جخدىم اججاهاث الٍغ

ت وخمل وأقيالها، فيلما ػاصث ؾغغت الٍغ اح جغجفؼ كضعة الخظٍع

لت مما اصي الى  ججمؼ جلً املجامُؼ  الغماٌ ئلى مؿافاث ٍَى

الغملُت في اإلاىُلت  التي  جإصي الى جأزيراث ؾلبُت  غلى قبىت 

ت ، اط جإصي الػىانف الغملُت الى  جضوي مؿخىي  الُغق البًر

اح والى اهجغاف الىثبان   اصة ؾغغت الٍغ ت زانت غىض ٍػ الغٍؤ

 في اقهغ )الهُف والغبُؼ( أط الغمل
ً
ُت غلى الُغق ، زهىنا

اح الكمالُت  ت ، وكض ًالخظ بػض هبىب الٍغ اح كٍى جيىن الٍغ

الغغبُت او الغغبُت في مىُلت الضعاؾت ، الؾُما اًام فهل 

اح غالُت ألًام مخخالُت  الهُف الجاف أط حكهض اإلاىُلت هبىب ٍع

م  ؼ، ألامغ ؾاغضث غلى اهجغاف الىثبان خٌى خىاف الٍُغ الؿَغ

ت غلُه ًالخظ نىعة )  (.3الظي أصي الى هثرة الخىاصر اإلاغوٍع

 (.2020-2009( اججاَاث الرياح ووضبتها في مىطقت الذراصت للمذة )12حذول)

 ؾيىن  قمالُت قمالُت غغبُت غغبُت حىىبُت غغبُت حىىبُت حىىبُت قغكُت قغكُت قمالُت قغكُت الاججاه

 10.3 13.7 23.3 20.1 4.9 4.5 8.6 10.4 4.2 وؿبتها

اقيت ،قضم املىاخ ،بياهاث غير ميشىرة. املطذر:  وزارة الىفل ،الهيئت العامت لألهىاء الجىيت والرضذ السلسالي العر
 

املرور ( حاهب مً جرصيب الكثبان الرمليت على طريق 3ضىرة)

 العام  الضريع في مىطقت  الذراصت

 
 .7-7-2021املطذر: الذراصت امليذاهيت بخاريخ 

 ألهمُت الازغ الظي حؿببه الىثبان الغملُت غلى الُغق     
ً
وهظغا

دُت ت الٍغ ت في اإلاىُلت هدُجت وكاٍ الخظٍع أنبذ مً  البًر

ُت  ؼ الجغغافي للىثبان فيها ، زٍغ الًغوعي الخػغف غلى الخىَػ

اح الؿائضة في اإلاىُلت اججاه 3) (، أط جمخض الىثبان مؼ اججاه الٍغ

الكماٌ الغغبي الى الجىىبي الكغقي ،اط جلؼ املجمىغت ألاولى ما 

بين مبٌز الفغاث الكغقي مً حهت الجىىب الغغبي وجل الؿىىغة 

هم( وغغيها 26ٌ الكغقي أط ًبلغ ٌَى ؾلؿلتها)مً حهت الكما

هم (، اما املجمىغت الثاهُت  فخمخض مً قماٌ جل الؿىىغه 8)

ؼ( بٌُى ًتراوح ما  م اإلاغوع الضولي )الؿَغ بالجهت الِؿغي مً ٍَغ

ت ملخافظت اإلاثنى مً 120-80بين ) خجه الى الخضوص ؤلاصاٍع هم ( ٍو
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لثالثت فأنها جلؼ يمً الجهت الكمالُت الغغبُت ، اما املجمىغت ا

ؼ( بٌُى  م اإلاغوع الضولي )الؿَغ اإلاىُلت بالجهت الُمنى مً ٍَغ

ت لىاخُت الىهغ، وجخهل مؼ  110) هم( حىىب الخضوص الاصاٍع

الىثبان الىاكػت قماٌ مىُلت الضعاؾت في كًائي )الغفاعي 

والفجغ(، أما الامخضاص الػغض ي لها فأنها جبضأ مً اإلاىُلت بػغى 

ً حؿغ مبٌز الفغاث الكغقي الظي ًلُؼ الخِ هم (  م110)

 الى هاخُت الغغاف 
ً
ؼ ونىال  .   (18)الؿَغ

 ( الكثبان الرمليت في مدافظت ري قار3خريطت )

 
افيت ،مقياش -1:املطذر:  باالعخماد على الخريطت الطبىغر

 (.Gls-10.2، باصخخذام )1000000:1،1992

 .2020م،30( ، الذقت Lanlsot8القمر الطىاعي الامريكي )-2
 

: وصائل خماًت الطرق مً 
 
 الخعريت :صادصا

ت -1 املخافظت غلى الغُاء الىباحي اإلاخىاحض غلى ٌَى الُغق البًر

اح ختى ًمىً  واللُام بؼعاغت الاشجاع في اججاه اإلاخػامض للٍغ

اح غلى الىدذ .  جللُل كىه وكضعث الٍغ

حػضًل الاهدضاع الخفُف واإلاػخضٌ ختى ًظهغ بهىعة ؾلؿلت -2

ت ليي جيؿاب اإلاُاه مً الا  غلى الى الاؾفل مً الؿفىح الدؿٍى

وججىب حػغيها مً الاهجغاف والىدذ او جيىن الازاصًض، ٌػخبر 

م وهظلً اإلاُل الجاهبي في جهمُم  اغخماص اإلاُل الػغض ي للٍُغ

الُغق لخماًت الُغق مً جأزير الامُاع وهظلً اغخماص اللىاَغ 

اهُت للُغق الىاكػت في مىاَم  الهىضوكُت في الُغق الكٍغ

م , ًالخظ قيل جخػغى للؿٌُى اًًا م ً وؾائل خماًت الٍُغ

(1.) 

 ( ًىضح حعذًل ميل الاهدذار1شكل )

 
 HIGHWAY DESIGN MANUAL ,Republic of Iraq املطذر:

Ministry of Reconstruction   &Housing State corporation for 

Roads & Bridges, 2nd Edition 2005 

لت الخثبُذ بماصة  -3 ألاهؿتراهذ ) الكمؼ ًمىً اؾخػماٌ  ٍَغ

الىثبان الغملُت في مدافظت  الغزى( مً الُغق املجغبت في جثبُذ

طي كاع ، ئط أحٍغذ ججغبت خللُت في اللؿم الغغبي مً هاخُت 

بغف هثِب عملي بماصة 1979الفجغ في مدافظت طي كاع ؾىت ,

م للخهٌى غلى ؾائل ًغف 50 بػض حسخُنها ئلى )ألاهؿتراهذ

لت بػض  صوهم ( غلى3 / م10بىمُت ملضاعها ) أن ججغي هظه الٍُغ

ت كمت الىثِب و الخسلو مً الاهدضاعاث الكضًضة ، وإن  حؿٍى

لت ، بأنها ال جمىؼ مً همى الصجيراث  مً مداؾً هظه الٍُغ

الىثبان هما أنها جدافظ غلى  وألاغكاب املخخلفت غلى ؾُذ

ىبت صازلها.  الَغ

ت  -4 لت للخض مً زُغ الخػٍغ دُت ًمىً اؾخػماٌ ٍَغ الٍغ

لت الخثبُذ الىثبان  وجأزيرها غلى الُغق مً زالٌ اؾخسضام ٍَغ
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ت التي حػض غباعة غً ماصة نمغُت اؾخػملذ في  باإلاىاص الىُماٍو

لت باإلاىُلت الاخؿاء  جثبُذ الىثبان وكض اؾخػملذ هظه الٍُغ

 )الؿػىصًت(.

 : الاصخيخاحاث

مً الخهائو الُبُػُت التي جمخاػ بيها مىُلت الضعاؾت هي -1

جي .   اؾخىاء الؿُذ واهدضاعه الخضٍع

جخمثل عؾىبُاث مىُلت الضعاؾت بترؾباث الؼمً الغباعي التي  -2

ت لػهغي البالٌؿخىؾين  ًيىن مػظمها مً هىع الترؾِباث النهٍغ

ا صة والهىلىؾين، جمخاػ بػضم جماؾىها وهكاقتها ؾاغضث غلى ٍػ

 وكاٍ الػملُاث الجُىمغفىلىحُت.

دُت واإلاائُت( -3 ت )الٍغ مً زالٌ الضعاؾت جبين ان غملُاث الخػٍغ

ت في مدافظت طي كاع  طاث الضوع الىبير في الخأزير غلى الُغق البًر

دُت الػملُت اهثر جأزير غلى الُغق في مىُلت  ت الٍغ وحػض الخػٍغ

ُِ اؾتراجُجُت الضعاؾت , ولػل الؿبب في طلً لم جيىن هىان ز

اح ومغاغاث اإلاىاَم التي  لألوكاء الُغق جخفم مؼ اججاه الٍغ

جخيىن فيها الىثبان الغملُت او التي جسترق مؿاخاث هبيرة مً 

  لها فخخلضم 
ً
ا م مىاٍػ ألاعاض ي ألؾباب َبُػُت بدُث ٌؿير الٍُغ

اح الؿائضة والا جًُغ  ت باالججاه الٍغ الىثبان خين جخلضم مىاٍػ

اح الػىؿُت فختراهم بػٌ للُػت اط حػ غيذ اإلاىُلت الٍغ

م  الغماٌ غلى حاهبي الُغق بىمُاث ًمىً ئػالتها بؿهىلت غً ٍَغ

م الضوائغ اإلاؿإولت غلى زضمت الُغق.  الجغافاث او غً ٍَغ

 :الهىامش

( هىض دمحم مغػون الابغاهُمي،  جدلُل حغغافي لخلىر جغب اهخاف نهغ 1)

الغفاعي، عؾالت ماحؿخير)غير ميكىعة( الغغاف بالػىانغ الثلُلت في كًاء 

 .21، م2019حامػت طي كاع،  ولُت الاصاب، 

غبج الفًُُت  (2) غلي َالب خمؼة الُائي، حُىمغفىلىحُت مغوخت صٍو

( والاؾدكػاع غً بػض، عؾالت GISباؾخسضام هظم اإلاػلىماث الجغغافُت )

 .77، م 2017ولُت آلاصاب، -ماحؿخير، حامػت البهغة

ابغاهُم ألاحىاص،  اإلاضزل الى حغغافُت الىلل، الضاع الػغبُت فًل ( 3)

ؼ،   .101-100، م  2010لليكغ والخىَػ

( هاصًت خاجم َػمت الػخابي،  الخهائو اإلاىازُت وازغها في املخاَغ 4)

الجُىمىعفىلىحُت قغقي مدافظت مِؿان، أَغوخت صهخىاعه )غير ميكىعة(،  

 .57، م2018ولُت جغبُت،   -حامػت واؾِ

( ابدؿام اخمض حاؾم،  هُضوعحُىمىعفىلىحُت  خىى الخىن وىبغي في 5)

مدافظت هغوىن،  اَغوخت صهخىعاه)غير ميكىعة(،  ، حامػت بغضاص _ ولُت 

 .35-34،، م2006آلاصاب،

 (6) Nautzelw;The climate changes of mesopotamia and bordering 

areas ، 14000_2000 B.c ،sumer vol .11 ، No 1_2 ، 1976 ، p144) 

م غباؽ ههاع، الػملُاث اإلاىعفىمىازُت وازغها غلى اإلاىاكؼ ( 7) غبض الىٍغ

ت في مدافظت واؾِ،، عؾالت ماحؿخير)غير ميكىعة(، حامػت واؾِ   -الازٍغ

 .111، م2020ولُت التربُت للػلىم الاوؿاهُت،

اإلاضزل الى حغغافُت الىلل، الضاع الػغبُت فًل ابغاهُم الاحىاص،  ( 8)

ؼ،   .102،  م  ،   2010لليكغ والخىَػ

 .29،م 2013 خؿام ؾلُمان،  مدايغاث في حغغافُت الىلل ،  (9)

حماٌ قفىان ,غبض الخمُض  نضًلي وازغون , جىظُف الاؾدكػاع غً  (10)

ت اإلاائُت  لخىى بػض وهظم اإلاػلىماث الجغغافُت في صعاؾت الخلُم للخػٍغ

ىفًُ ,مجلت حغغافُت  امؼاع )الٍغف الاوؾِ( مً زالٌ همىطج حافٍغ

 .84,م2003, 2-1,الػضص 28اإلاغغب ,مجلض 

باؾم غبض الجلُل الفًلي , الخغيراث اإلاىازُت اإلاإزغة في وكاٍ  (11)

ت صهخىعاه )غير ميكىعة(,  الػملُاث الجُىمىعفىلىحُت في مضًىت اوع , اَغَو

 .160,م 2020اب , حامػت طي كاع ولُت الاص

باؾم غباؽ حىصة الدجامي ,الخلُم الجُىمىعفىلىجي الخىاى وصًان  (12)

ام عخل حىىب غغب الػغاق وازاعها في الخىمُت اإلاؿخضامت ,عؾالت ماحؿخير 

  .176,م2020ولُت التربُت ,–,حامػت اإلاثنى 

 (13) TimDavia-John Garad,fundamentals of Hydrology Routledge 

fundamentals of pbysical,Geography,second dredition,London 

and New York,2008,p.84 

باؾم غبض الجلُل الفًلي , الخغيراث اإلاىازُت اإلاإزغة في وكاٍ  (14)

ت صهخىعاه , حامػت طي  الػملُاث الجُىمىعفىلىحُت في مضًىت اوع , اَغَو

 .169,م 2020كاع ولُت الاصاب , 

الدجامي ، الخلُم الجُىمىعفىلىجي الخىاى وصًان  ( باؾم غباؽ حىصة15)

ام عخل حىىب غغب الػغاق وازاعها في الخىمُت اإلاؿخضامت ، عؾالت ماحؿخير 

 . ٤١٤وحػخبر م ٤٥١م ٥٢٥٢، 
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ت الغبدُت وفلضان الُبلت 16) ( غضهان هؼاع عقُض البُاحي، الخػٍغ

ت الؼعاغُت في الؿُدُت الغكُلت اإلاىخجت مً التربت ، مجلت الؼعاغت والخىمُ

ً الػغبي، اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت الؼعاغُت، املجلض ،  ٥الػضص ٤٢الَى

ىم،   .١٤، م ٤٦٦٣الخَغ

ابغاهُم بً اخمض الىُاصي وأزغون ,صعاؾت مُضاهُت لخغهت الغماٌ  (17) 

م الؿاخلي للُث اللىفظة,غغبي اإلاملىت الػغبُت -ومساَغها غلى الٍُغ

  .11,م2020( اهخىبغ,2الؿػىصًت ,املجلض الثاوي غكغ)

ت 18) دُت غلى خلل الىانٍغ ت الٍغ (باؾم غبض الجلُل الفًلي ،  الخظٍع

الىفُي وجأزيراتها البُئُت ، عؾالت ماحؿخير ،ولُت الاصاب ،حامػت طي كاع 

 .179،م2016،

 :  اإلاهاصع

ألاحىاص ، فًل ابغاهُم ،  اإلاضزل الى حغغافُت الىلل، الضاع  -1

ؼ،   ،   2010الػغبُت لليكغ والخىَػ

الدجامي ، باؾم غباؽ حىصة ، الخلُُم الجُىمغفىلىحُت  -2

ألخىاى وصًان ام عخل حىىب غغب الػغاق وازاعها في الخىمُت 

 . 2018اإلاُخضامت، عؾالت ماحؿخير ، حامػت اإلاثنى ، ولُت التربُت ، 

الدجامي ، باؾم غباؽ حىصة, الخلُُم الجُىمغفىلىحُت  -3

ألخىاى وصًان ام عخل حىىب غغب الػغاق وازاعها في الخىمُت 

 . 2020ولُت التربُت ,–اإلاؿخضامت ,عؾالت ماحؿخير ,حامػت اإلاثنى 

 ، 2013ؾلُمان ، خؿام ، مدايغاث في حغغافُت الىلل  ،  -4

الخمُض نضًلي وازغون , جىظُف  قفىان ، حماٌ,غبض -5

الاؾدكػاع غً بػض وهظم اإلاػلىماث الجغغافُت في صعاؾت 

ت اإلاائُت لخىى امؼاع )الٍغف الاوؾِ( مً زالٌ  الخلُُم للخػٍغ

ىفًُ ,مجلت حغغافُت اإلاغغب ,مجلض   2-1,الػضص 28همىطج حافٍغ

,2003 . 

الكلل ، غلي خؿبن ,مىار الػغاق , جغحمت غبض ألالت هغبل  -6

,1988 .2017   ، 

غبج  -7 الُائي ، غلي َالب خمؼة ، حُىمغفىلىحُت مغوخت صٍو

( GISالفًُُت باؾخسضام هظم اإلاػلىماث الجغغافُت )

ولُت -والاؾدكػاع غً بػض، عؾالت ماحؿخير، حامػت البهغة

 ، 2017آلاصاب، 

غبض هللا ، خبِب فاعؽ ,الخغيراث اإلاىازُت غلى وىهب ألاعى  -8

حامػت بغضاص –مجلت ولُت اإلاأمىن  وأزغها في خضة الخصخغ,

 . 2010,الػضص الؿاصؽ غكغ ,

ت وصوعهما  -9 ت والخػٍغ غبض هللا ، مدمىص غبض هللا, غملُخا الخجٍى

في اغاصة حكىُل ؾُذ الاعى في قماٌ غغب لبُا مىُلتي )ػلُتن 

مهغاجه /مضعؾت –والخمـ(,ا عؾالت ماحؿخير ,ألواصًمُت اللبُت 

  .2020غافُا ,الػلىم الاوؿاهُت /كؿم الجغ

ت لؿفىح -10 ت اإلاٍُغ الػبضان ، عخُم خمُض, دمحم حػفغ ,الخػٍغ

ً باؾخسضام جلىُت هظم اإلاػلىماث  مىدضعاث جالٌ خمٍغ

 ، حامػت بغضاص . 81، مجلت ولُت  آلاصاب الػضص Gisالجغغافي ),(

الػبضان، عخُم خمُض غبض زامغ، الاقياٌ الاعيُت لخىى  -12 

، أَغوخت صهخىعاه ، ولُت آلاصاب ، حامػت بغضاص،  واصي غامج

2004 . 

الػخابي ، هاصًت خاجم َػمت ,الخهائو اإلاىازُت وازغها في  -13

املخاَغ الجُىمغفىلىحُت قغقي مدافظت مِؿان, أَغوخت 

 . 2018ولُت جغبُت , -صهخىعاه , حامػت واؾِ

زغة في الفًلي ، باؾم غبض الجلُل , الخغيراث اإلاىازُت اإلاإ   -14

وكاٍ الػملُاث الجُىمغفىلىحُت في مضًىت اوع , أَغوخت 

 . 2020صهخىعاه , حامػت طي كاع ولُت آلاصاب , 

ت  -15  ت غلى خلل الىانٍغ الفًلي ، باؾم غبض الجلُل,  الخظٍع

ولُت –الىفُي وجأزيرها البُئُت, عؾالت ماحؿخير ،حامػت طي كاع 

 .  2016آلاصاب 

م غ -16 باؽ ،ا لػملُاث اإلاىعفىعمىازُت وازغها ههاع ، غبض الىٍغ

ت في مدافظت واؾِ،،عؾالت ماحؿخير، حامػت غلى  اإلاىاكؼ الازٍغ

 . 2020ولُت التربُت للػلىم الاوؿاهُت،-واؾِ

17- Edition ,2006,p.523. Rattanlal,Encyclopedia of soil 

science Crc press,2th 
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The impact of erosion operations on 

land roads in Dhi Qar Governorate 
 

Abtial hamid hasan  

Sarhan naeim alkhfagiu 
 

Abstract        :  

        The Study dealt with the impact of 

erosion processes on the land roads in Dhi Qar  

Govemorate ,as it showed that the roads suffer 

from many problems ,including the erosion 

,cracks and subsidence, due to the natural 

factor represented in the natural characterics 

of the area ,including (geologicals structure, 

climatic characteristics, soil),and the land 

roads may suffer One of these problems is the 

result of water erosion processes, in which the 

climate and soil factor play a role in activating 

and exacerbating these  processes .The study 

showed that the properties of the soil of the 

region of riverine origin are heterogeneous in 

their properties, as it is a mixture of alluvial 

clay soil that contains high levels of salts 

(calcium sulfate and carbonate and gypsum   .) 

   The erosion and cracks in the roads can be 

due to the physical and chemical proportion 0f 

the soil , and some roads were also affected by 

the impact of the encroachment of sand dunes 

on the road, especially the northwestern parts 

of the study area ,i.e. Highway No.(8) and(7), 

which resulted in these traffic accidents 

problems .And the wounded killed dozens of 

residents of the province and other provinces 


