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  عرفانشكر و 
 سسعي  وانا ال ،لطاهرين والصالة والسالم على سيدنا محمد واله الطيبين ا الحمد هلل رب العالمين      

الدكتورة  فان بالفضل الى استاذت  الفاضلة بأن أتوجه بالشكر واالمتيان والعر  انته  من كتابة دراست  هذه
علياء حسين سلمان البو راض  المشرفة على رسالت  الت  كان لحرصها ورحابة صدرها وخلقها القويم 
ومالحظاتها وتوجيهاتها السديدة  األثر األكبر ف  انجاز هذه الرسالة , فأدعو العل  القدير ان يبارك بعمرها 

 المعرفة .العلم و ذخرًا لطالب 
الكرام من  واألساتيذ )أ.م.د عتاب يوسف كريم(رئاسة قسم الجغرافية الى امتيان اتقدم بشكري و  

والى من ساعدن  ف  جمع  ,الدراسات األولية والعليا الحتضانهم ل  طيلة مدةالتدريسيين والتدريسيات االعزاء 
كلية االداب جامعة الكوفة فجزاه هللا عي  خير \وتبويب البيانات المياخية األستاذ الدكتور مثيى فاضل الوائل  

جغرافية  الت  مسؤولة مكتبة قسم ال" ست والء" واتقدم بخالص الشكر والعرفان للست الفاضلة  الجزاء , كما 
وادعو لها من الباري  د ل  ولطلبة الدراسات العليا الطريق لبلوغ الهدفمن اجل ان تعباذلت كل الصعوبات 

 جل وعال التوفيق والتيسير لخدمة العلم .
الموارد المائية  يهر مديف   (Gisنظم المعلومات الجغرافية ) اتوجه بالشكر والتقدير الى مدير شعبة  
جزاه هللا فى جميع ما احتاجه إلتمام رسالت   " الذي اعاني  ف  تزويدي ال عبد الجبار ناصر "سامح المهيدس

 عي  خير الجزاء, كما و أتقدم بعظيم االمتيان الى األستاذ "حيدر الجزائري " ف  كلية التخطيط العمران 
, واتقدم بالشكر الى الدكتور امير خليل مسؤول مختبر كيمياء التربة ف  كلية لمساعده ل  ف  رسم الخرائط 

العتبة العلوية المقدسة لمساعدتهم \مسؤول مختبر فدك  عبد المجيد نوري  وفة واألستاذ عل جامعة الك\الزراعة 
 ل  ف  اكمال اليتائج المختبرية للمواسم األربعة جزاهم هللا عي  خيرًا.

قًا ادومحبًا وص ف  هذه الحياة ومن كان ل  داعماً كما واقف عاجزه عن التعبير بحق من رافقي  سيدًا  
مقصرة للتعبير  وتبقى كلمات وناصحًا ألجلها أكملت دراسة الماجستير لتحقيق حلمها والدت  وحبيبة عمري , 

الذي ييير درب  الى من رفعت رأس  عاليًا  فهو اليبراسعن قدوت  األولى و اليبع الذي ارتوي ميه حبًا 
 افتخارًا به والدي العزيز .

 ة  او كلمة والى كل من فاتي  ذكرهافادن  برأي او استشار  اخيرًا أتوجه بالشكر الى جميع من 
    وساعدن  ف  اخراج هذه الدراسة العلمية بصورتها اليهائية .   
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  . Abstractالمستخلص 

منقبلالنسان,اذتعدمنطقةالدراسةعمالاتعداألنهارمناكثرمصادرالمياهعلىسطحاألرضاست

المتمثلةبنهرالفرات)شطالكوفة(احدهذهالمصادر,لذايحملخاللجريانهكمياتكبيرةمنالموادالذائبة

ليعملعلىنحتضفافهوتعميقمجراهأورفعسطحالمنطقةالتييمربهاالنهروالصلبةوالقاعيةليشكل

واسبالغرينيةفيه,األمرالذييسهمفيتكوينمجموعةمناألشكالاألرضيةسواءقاعهنتيجةلتراكمالر

الرسابيةأوالحتيةالرسابيةوتلكاألشكالهيذاتأصلنهرينتيجةلفيضاناتالنهرأونتيجةلحركته

المنعطفاتوالل مناطق في وبالذات مجراه في أرساب عملياتحتو من به يقوم ,وما تواءاتالجانبية

هامالنهريةكونالنهروصلالىمرحلةالشيخوخة،لذاجاءتهذهالدراسةلتسلطالضوءعلىموضوع

التغير منخالله والذيبحثنا , ) الجيومورفية وتأثيراتها شطالكوفة فيمياه النهرية الحمولة ( وهو جداا

تزايدمعدلتالتصريفالجاريةخاللمترمكعبواحدفيالثانيةالهيدرولوجيالكميوتأثيرهفيتناقصاو

ودورهابمساعدةالعواملالطبيعيةلسيماالنباتاتالمائيةفيتكوينالترسباتالطينيةبالشكلالذييؤديالى

الراض الى الواصلة المياه كمية تقليل في ا مهما والتيتؤديدوراا الجيومورفية مختلفالشكال يتكوين

 لذلك المختلفة. المائية السكانية والستعمالت ألالزراعية النهرية الحمولة دراسة مواسماعتمدنا ربع

،ناظمالمشخاب)سدةالكوفة،جسرالكوفة)الخريفي،الشتوي،الربيعيوالصيفي(وألربعمواقعرئيسة

يةوسرعةالجريانوالتصريفالمائيفيتباينوناظمابوعشرة(معتفسيرتأثيرالمقاطعالطوليةوالعرض

كميةالحمولةالنهريةوانعكاسهافيتناقصاوتزايدالمساحاتالزراعيةخاللالموسمينالربيعيوالخريفي

(وحسبمقاطعاتالكوفةوقضاءالمناذرةوقضاءالمشخابومنثمتوضيحاثر 2020و 2000ولسنتي)

ومورفيةفيالمجرىالمائيلشطالكوفةمنحيثاللتواءاتوالجزرالنهريةذلككلهفيتكوينالشكالالجي

(.2020و2010وغيرذلكمنالشكالالترسيبيةاألخرىوبواقعسنتيللمقارنةوهما)

 الدراسة هذه في  البحثالعلمي "اربعةتضمن تناول النظريلمنطقةالفصل االولفصول الطار "

منطقة حدود تحديد مع المعتمدة المنهجية و واهميته اهدافه و البحثوفرضياته منحيثمشكلة الدراسة

فقداختصبدراسةالعواملالطبيعيةالمؤثرةفيكميةالحمولةالنهريةفيمياه"الفصل الثاني "الدراسة,اما

الجيو التكوينات بـ والمتمثلة الكوفة الفصلشط هذا اهتم كما , والتربة والمناخ وخصائصالسطح لوجية

من للمدة والسنوي والفصلي الشهري وخصائصالتصريف الدراسة منطقة في السطحي المائي بالوضع

(2020-2008 بلغمجموعالمالحالخصائصالنوعيةوالكمية"الفصل الثالث"تطرقفيحين(, اذ ,

)TDS)الذائبة)الترسباتالذائبة() الخريفي)تشريناألول( فيحين0.1505خاللالموسم مليونطن(،

الى) الثاني( الشتوي)كانون الموسم خالل الى\مليون0.1346بلغت الربيعي)نيسان( الموسم وفي طن(

طن(،فيحينسجلتالدراسةالميدانيةمنخاللالتحليالتالمختبريةانكميةالترسبات\مليون0.1341)



 ك
 

نحو)الذائبة الصيفي)تموز( بلغتخاللالموسم )\مليون0.4415قد العالقة الحمولة اما فقدTTSطن(، )

الموسم عند لها معدل اعلى سجل اذ السنة، مواسم خالل بكمياتها ا واضحا ا تباينا تباينت

الول(\مليون0.4022الصيفي)تموز(بنحو) الخريفي)تشرين الموسم خالل كمية وادنى )  طن

)\ونملي0.0587) القاعية للحمولة كمية اعلى سجل حين في , ) الربيعيTSطن الموسم في )

طن(,\مليون0.315طن(وادنىكميةخاللالموسمالشتوي)كانونالثاني(وبنحو)\مليون0.4104وبنحو)

, النهرية الحمولة كمية فيزيادة ومدىتأثيرها للمياه النوعية الفصلتحليلالعناصر وتناولهذا اماكما

النباتي"الفصل الرابع " النباتيمنخاللاستعمالدليلالغطاء بتحليلالغطاء اهتم   Normalizedفقد

Difference Vegetation Index(NDVI التي( المقاطعاتالزراعية الذييوضحالتباينفيطبيعة

 وتأثيرها النهرية الحمولة نتيجة الواصلة المياه كمية لتباين ا وفقا الجيومورفيةاختلفت الشكال تشكيل في

الناتجةعنتلكالحمولةوالتيتمثلتباللتواءاتوالمنعطفاتالنهريةوالجزرالوسطيةوالكتوفالطبيعية,

 اذ سنتي) بين المقارنة خالل من 2010يلحظ المرئية2020و من الواردة البيانات على بالعتماد )

ا( (2020رسابكانفيسنةالفضائيةلسنتيالمقارنةانحركةاأل فياوجنشاطها،وقدكانذلكواضحا

 السنة مع مقارنةا الدائمية الجزر مساحات ن(2010في كما الجزرلحظ(، من عدد مساحات في تراجع

اذتبينان , الفضائية بالمرئية امنخاللمشاهدتها تشكلفارقا بنسبربما البعضالخر الدائميةوزيادة

( جزيرة 3مساحة سنة )(2010)( 2م25919.55بلغت ) ثم سنة مساحتها في الى2020تراجعت

(،اذبلغتمساحتها4رالخرىكمافيجزيرة)(الانهازدادتفيمساحاتعددمنالجز2م41,340)

 2م93230.78) 2010سنة سنة) وخالل )2020( لتبلغ لحظنا2م110,552( فقد ذلك عن فضالا ,)

21,947(بمساحة)7وهماجزيرة)(2020)ظهورجزيرتيندائمتينفيمجرىشطالكوفةلسنةالدراسة

ماظهرتالعديدمنالجزرالموسميةفيمجرىمنطقةالدراسة(,ك2م16,154(بمساحة)11(وجزيرة)2م

(بمساحة15(وابرزتلكالجزرجزيرة)2010لمتكنموجودةفيسنةالمقارنة)((2020فيسنةالدراسة

)2م1,062) وجزيرة ,)21( بمساحة )2م13,390( وجزر تراوحت30و29،،26،27( والتي )

(,اذانهذهالزيادةفياعدادالجزرلسنة2م6,359و16,586،11,302،22,379  ،7,988مساحاتهم)

يعودالىتزايدنشاطعمليةاألرسابفيالمدةاألخيرةوتكاثرواتساعمساحةالنباتاتالمائيةمن2020))

الت تزايد مع بالنتيجة أدت التي والبردي والقصب بأالشمبالن الجزر تشكيل الى الطينية هانواعرسبات

معالراضيالزراعيةعلىجانبيالنهرلتؤديفيالنهايةالىانيعملالنهرعلىتغيرمجراه والتحامها

وانعطافهعنالمجرىالسابقله.
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 .  Introduction  المقدمة  
الجيومورفولوجيين ألنها تمثل وحدة الهيدرولوجيين و هتمام خاص من قبل احظيت األنهار ب 

العوامل الطبيعية  فضاًل عن تأثيرة لعالقتها بتكوين العديد من مظاهر سطح األرض, متكاملطبيعية 

من حيث  الت  تمثل الوسط الطبيع  المؤثر ف  جريان األنهار وف  تشكيل المظاهر الجيومورفولوجية

) الميعطفات والثييات و) السهل الفيض  , االكتاف الطبيعية , الجزر اليهرية و داالت البثوق ( 

تتضمن الحمولة اليهرية كمية و  .الياتجة عن عملية اليحت المائ اليهرية  والبحيرات الهاللية ( 

  اليهر نتيجة تباين الترسبات الت  تتركها المياه الجارية ف  مكان ما ف  اليهر أثر وجود عائق ف

وهذه الترسبات ه  مواد)صلبة  ، سرعة الجريان ومياسيب المياه ومن خالل عمليت  التجوية والتعرية

Bed Loadصلبة عالقة ،Suspended Load  و مذابةSolute Load ويقصد بالمواد الصلبة ،)

فوق قاع اليهر،  ة او تتدحرجماسكرون( تيقلها المياه الجارية معلق 1/2الذرات الت  تزيد اقطارها عن )

وبشكل عام فأن  (1)،ةكيميائيه الجارية بشكل محاليل ة فه  االمالح الت  تيقلها الميااما المواد الذائب

طبيعة التصريف اليهري ونوعيته والترسبات الميقولة عيد نقطة معيية من اليهر او القياة تعكس 

الوضع البيئ  الطبيع  من التركيب الجيولوج  والمياخ والتربة واليبات الطبيع ، فضاًل عن طبيعة 

 العادمة المالحةصب مياهها سيما الجانب الزراع  فيما سخص شبكة المبازل الت  تالاليشاط البشري 

االمر الذي يؤكد ان سلوك  الى اليهر فه  االخرى تسهم ف  تزايد كمية الحمولة سيما الذائبة ميها،

 ييشأ ويتطور وفق الخصائص الجغرافية والعمليات الجيومورفولوجية المائية الذي اليهر ومدى استقراره

، اذ ان هذا السلوك يتحكم بشكل عام بطبيعة الوضع االقتصادي والسكان  اي التعرية بشكل خاص

سيما ميطقة الدراسة كون المياه مصدر الحياة على سطح االرض بالشكل الف  اي ميطقة ف  العالم 

الذي يؤكد ضرورة صيانة االنهار وتيظيفها بشكل مستمر ومحاولة اتخاذ اجراءات من شأنها ان تقلل 

                                                 
1
تغلب جرجيس داود، علم اشكال سطح االرض التطبيقي)الجيومورفولوجيا التطبيقية(، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة،  -

 99.ص، 2002بغداد، 
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يب المائ  الت  تيعكس سلبًا ف  عدم توفير المياه بشكل يتياسب وطبيعة االحتياجات من عملية الترس

 المائية ف  ميطقة الدراسة.

جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهمية الحمولة اليهرية ف  مياه شط الكوفة وما ييتج عيها  

اكم الترسبات عيد مقدمة تر  عنواهم االثار الياتجة ، من مظاهر جيومورفولوجية على جانب  اليهر

تم اخذ مرئيات فضائية لميطقة الدراسة بين سيه اذ  ،متفاوتة لمددبسبب ركود الماء و  واليواظم السدود

 ،وعيد جانب  اليهر الطييية( لمعرفة اهم التغيرات الت  نتجت بفعل تراكم الترسبات 2020و2010)

 عمالمجرى شط الكوفة من خالل استف   المتكونة الجيومورفولوجية تلك االشكال أهم توضيحتم  كما

و المرئيات الفضائية  الت  تغط  ميطقة االنحدارات االرضية عيد سيما الالخرائط الطبوغرافية 

االشكال األرضية  ف  توضيحوبشكل دقيق  لعمل المختبري والميدان  الذي ساهماًل عن اضف ،الدراسة

ف  مجرى نهر  تجة عن الحمولة اليهرية الذائبة والعالقة والقاعيةاليا المكونة بفعل العمليات االرسابية

 .  الفرات)شط الكوفة(
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 الفصل االول/ الدليل النظري للدراسة..................
 

 الفصل االول/ الدليل النظري للدراسة
 

يركز هذا الفصل على وضع اهم خطوات الباحث الت  تمثل الجوانب اليظرية والعملية     
للرسالة والدليل المتبع من قبله ف  تحديد المشكلة وفرضياتها ومن ثم اهداف ومبررات الدراسة 
ود وأهميتها والدراسات السابقة المماثلة و طريقة العمل )الوسائل واالدوات المتبعة( والميهجية وحد

 -ميطقة الدراسة الجغرافية والموضوعية و كاآلت :
 . problem of study: مشكلة الدراسة  اوالً 

 تتمثل مشكلة البحث الرئيسة الذي يدور حول موضع الدراسة باالت  : 
و تتفرع من  ) كيف  تتباين الحمولة اليهرية ف  مياه شط الكوفة وماه  تأثيراتها الجيومورفية (

 هذه المشكلة عدد من المشكالت الثانوية وتتمثل باالت : 
 ما تأثير الخصائص الطبيعية ف  كمية الحمولة اليهرية ف  ميطقة الدراسة ؟ -1
 هل تؤثر الخصائص الكمية واليوعية ف  تباين الحمولة اليهرية بين ميطقة وأخرى ؟ -2
رًا ف  تباين تراكيز الحمولة اليهرية الموجودة على جانب  اليهر اثهل للمساحات الزراعية  -3

 وماه  انعكاساتها ف  تكوين المظاهر الجيومورفية ؟

 .  Hypothesis of study: فرضية الدراسة  ثانيا
الت  تمثل الفرضيات حلواًل مبدئية لمشكالت الدراسة والفرضية الرئيسة لمشكلة الدراسة  

نهرية متبايية وفقًا للعوامل المساهمة ف  تكوييها ) تتركز ف  مياه شط الكوفة حمولة أنها تتميز بـ

بالشكل الذي سساعد ف  تشكيل انواع من المظاهر الجيومورفية الحتية واالرسابية ( وتتمثل 

 الفرضيات الثانوية باالت  :

تؤثر الخصائص الطبيعية من التركيب الجيولوج  والسطح والمياخ والتربة والمياه  -1

 اليهرية  ف  ميطقة  الدراسة وتركيزها ف  موقع دون اخر. الجارية  ف  كمية الحمولة
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تتباين انواع الحمولة اليهرية من الذائبة والعالقة والقاعية بالشكل الذي يؤثر ف  طبيعة  -2

 سيما الكيميائية ميها ووفقًا للعوامل الجغرافية ف  ميطقة الدراسة .الالخصائص اليوعية 

على جانب  مجرى شط الكوفة نتيجة تباين تتزايد وتتياقص المساحات الزراعية  -3

التصاريف المائية وطبيعة الحمولة اليهرية واالنحدارات االرضية الت  اسهمت ف  تشكيل 

عدد من المظاهر الجيومورفية من االلتواءات والميعطفات اليهرية، فضاًل عن الجزر 

ياه وتباين اليهرية والمظاهر االخرى، والت  اسهمت بشكل رئيس ف  تغير مجرى الم

 وصولها الى تلك االراض  الزراعية. 

 .  Aims of studyثالثًا: اهداف الدراسة 
كمية الحمولة اليهرية ف  مياه شط الكوفة ومعرفة  تهدف الدراسة بشكل رئيس الى تحديد 

العوائق المساهمة ف  عدم وصول تصاريف المياه وبكميات مياسبة لمختلف االستهالكات  نوعية

سيما الزراعية، والت  لها دور رئيس ف  تشكيل المظاهر الجيومورفية ف  الالمائية السكانية 

 ميطقة الدراسة وكاالت :

دم توفير تحديد سبب التغيرات الهيدرولوجية لمجرى شط الكوفة والت  لها اهميتها ف  ع -1
 االحتياجات المائية بالمستوى المطلوب سيما الزراعية ميها.

تحديد العمليات اليهرية وما ييتج عيها من اشكال أرضية حتيه و ارسابية ف  المجرى المائ   -2
 لمياه شط الكوفة.

توضيح التياقص والتزايد ف  مساحة االراض  الزراعية وضمن تقييات جغرافية حديثة سيما  -3

والت  تكشف التغير ف  المساحات الزراعية نتيجة التغير ف  GIS المعلومات الجغرافيةنظم 

 وخالل سيت  مقارنة  طبيعة التصريف المائ  المؤثر خالل الموسمين من السية

للوقوف على تلك االراض  الت  تياقصت بفعل الحمولة اليهرية واالشكال  2020و2000

 . م2020و2010ة وبواقع سيت  للمقارنة الجيومورفية الياتجة عن تلك الحمول
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 .  Purposes of study and importanceرابعًا: مبررات الدراسة واهميتها  
ف   بتياقص كبيرشهدت الخصائص الهيدرولوجية لشط الكوفة تغيرات واسعة تمثلت  

ن طبيعة الحمولة اليهرية وما يرافقها م علىمعدالت التصريف المائ  بالشكل الذي انعكس 
تأثيرات جيومورفولوجية ف  الميطقة الت  سغذيها نهر الفرات)شط الكوفة( والذي سجري ضمن 
ميطقة سهلية وممكن عدُه ف  مرحلة الشيخوخة بالشكل الذي انعكس ف  تغيره وخالل ازمية 
متبايية نتيجة انحدار االرض وعدم تأمين الحصص الكافية لليهر وخالل الفصلين من السية 

اسب وطبيعة االستهالكات المائية الت  اخذت تضغط ف  السيوات العشر االخيرة ف  ووفق ما يتي
سحب كميات كبيرة من المياه دون دراسة المقين المائ  المطلوب لكل حقل وضمن احتياجات 
المحاصيل المطلوبة، فضاًل عن باق  االحتياجات االخرى، وهذا سعود الى عوامل ميها طبيعية 

ف  السياسية المائية المتبعة من قبل دول الجوار، األمر الذي انعكس سلبًا واخرى بشرية تمثلت 
ف  حدوث تغيرات هايدروجيومورفية نتيجة الحمولة اليهرية الت  ازدادت وتزداد مع تياقص سرعة 
الجريان وتقل مع تزايدها بالشكل الذي اسهم وفق العمليات الجيومورفية من التجوية والتعرية ف  

الحت المائ  واالرساب  ف  اليهر، ومن هيا جاءت اهمية دراسة الحمولة اليهرية ف  تزايد نشاط 
 ميطقة الدراسة.

 .Approach Studyخامسًا : منهجية الدراسة  
اعتمدنا ف  تفسير وتحليل حيثيات موضوع الدراسة عدد من المياهج الت  توضح طبيعة  

الميهج الوصف  الذي له اهميته ف  وصف الخطوات المتبعة ف  بحثيا العلم  والذي ابرزها 
ميطقة الدراسة من حيث موقعها الجغراف  والخصائص الطبيعية األخرى الت  تتصف بها 
وتأثيرها ف  تباين سرعة الجريان المائ  ومساحة المقطع العرض  لليهر وعمليات التعرية واليقل 

فسير الحمولة اليهرية واسباب والترسيب، فضاًل عن الميهج االستقرائ  الذي سظهر دوره ف  ت
تباييها ومصادر نشأتها نتيجة عوامل جغرافية ميها طبيعة المياخ والسدود المائية وسرعة التيار 
المائ  واليباتات المائية والتوسع الحضري للمياطق المحيطة بمجرى نهر الفرات ف  محافظة 

  اجراء القياسات الميدانية من اليجف االشرف، كما اعتمدنا كذلك الميهج التجريب  المتمثل ف
خالل استعمال وسائل متعددة لتحديد درجة تركيز انواع الحمولة اليهرية ولمواقع ثالث سطحية 

 تخدامونصف المتر والمتر ألهميتها ف  تحديد طبيعة الحمولة الذائبة والعالقة والقاعية مع اس
لية والعرضية ومساحة الجزر اليهرية سيما ف  رسم المقاطع الطو الالتقييات الجغرافية المختلفة 
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وااللتواءات واالنعطافات والجزر اليهرية بأنواعها الدائمية والموسمية والملتحمه وتحديد ابعادها 
 واشكالها المتعددة. 

 سادسًا: الوسائل المتبعة وادوات الدراسة.
من خالل جمع البيانات والمصادر من الكتب  2020/9/15عمله بتاريخ  ةالباحث تبدئ 

والبحوث والرسائل و األطاريح المتعلقة  بالجوانب الهيدرولوجية والجيومورفولوجية  بشكل عام 
والحمولة اليهرية والترسيب بشكل خاص، وقد اخذت معظمها من مكتبات جامعة الكوفة ) مكتبة 

ية االداب  و المكتبة المركزية (، فضال عن قسم الجغرافية , مكتبة كل –كلية التربية للبيات 
 -مكتبة الحيدرية . اما ف  ما سخص البيانات  المياخية فقد تم الحصول عليها من )وزارة اليقل

لخصائص ابغداد( والبيانات المتعلقة بـ -قسم المياخ -الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزال 
موارد المائية ف  محافظة اليجف االشرف ( ، اما ف  ما الهيدرولوجية  الكمية من )مديرية ال

سخص البيانات الزراعية فقد تعذر اخذ بيانات تخص مساحة االراض  الزراعية ألثبات التغير 
مؤشر  خدامالياتج عن تباين كميات التصريف المائية السطحية لذلك تمت تغطيتها من خالل است

 ة الموضوع من المصادر االتية: ، كما تم تغطي(NDVIدليل الغطاء اليبات )
 : اعتمدنا عليها من خالل البحوث والمقاالت الت  تخص موضوع الدراسة . شبكة االنترنت -1
: والت  تكمن اهميتها ف  التعرف على أنواع الخرائط الطبوغرافية و المرئيات الفضائية  -2

الخرائط الطوبوغرافية  الوحدات األرضية الموجودة ف  ميطقة الدراسة وذلك من خالل قراءة 
وتحليلها ومطابقتها مع ما موجود من االشكال األرضية بميطقة الدراسة و مقارنة ذلك مع ما 
تظهره المرئية الفضائية . فضاًل عن استعمالها ف  التعرف على التغيرات الحاصلة ف  مجرى 

هرية ف  مجرى شط الكوفة ولعشر سيوات لمعرفة نتائج عملية الترسيب ف  تكوين الجزر الي
 شط الكوفة واالشكال الترسيبية االخرى.

: تهدف هذه المرحلة الى التحقق الميدان  من صحة الترابط المسح الميداني لمنطقة الدراسة  -3
اربع  بينبين أنواع العمليات والظواهر الجيومورفية المتواجدة ف  ميطقة الدراسة، والت  توزعت 

سم الخريف  "تشرين األول"، الموسم الشتوي "كانون زيارات ألربع مواسم من السية )المو 
الثان "، الموسم الربيع  "نيسان" و الموسم الصيف  "تموز"(. ويمكن توضيح ذلك بشكل اكثر 

 دقة من خالل الخطوات األتية:
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ألماكن متفرقة من ميطقة الدراسة بواقع   "Study Stations"( محطات الدراسة4تحديد ) - أ
تم تحديدها وفقًا لمسار اليهر واتجاهه وف  مواقع ذات تأثير كبير  اذ اربع مواسم ولمدة سية، 

ألهميتها  ميها وذلك نظراً  سيما الزراعيةالف  توزيع المياه الى االستهالكات المائية السكانية 
سيما الذائبة والعالقة والقاعية, وتتمثل هذه الها ف  تجمع الترسبات عيد قطع المياه او جريان

 المواقع باالت . 
 .) المحطة األولى )سدة الكوفة 

كم (  4 تقع هذه السدة على شط الكوفة المتفرع من نهر الفرات الرئيس و على بعد ) 
( N "8 ˉ10 °32(شرقًا, ودائرة عرض )E "16 ˉ21 °44جيوب مديية الكفل عيد خط طول )

 شمااًل ويقع عيد هذه المحطة مشروع لتصفية مياه الشرب. 
 ( سدة الكوفة1صورة )                                 

 
 .2021/4/15المصدر: اخذت بتاريخ 

 

 .) المحطة الثانية )جسر الكوفة 
(شرقًا, ودائرة عرض E "27 ˉ24 °44تقع هذه المحطة عيد جسر الكوفة بين خط طول )

(32° 2ˉ 24" N ًشماال)،  اذ تتأثر مياه اليهر ف  هذا المقطع باليشاطات البشرية بشكل مباشر
من خالل طرح المخلفات البشرية الى مجرى اليهر وذلك لتواجد التجمعات السكانية على 

 (. 2جانب  اليهر. صورة)
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 ( جسر الكوفة 2صورة )

 
 .2021/4/15المصدر: اخذت بتاريخ 

  المشخاب (.المحطة الثالثة ) ناظم 
(شرقًا ودائرة E "9 ˉ30 °44تقع هذه المحطة ف  مركز قضاء المشخاب عيد خط طول ) 

سيما ف  الموسم الاذ تتميز بتياقص ميسوب المياه فيها  ،(شماالً N "34 ˉ47 °31عرض )
الزراع  وذلك بسبب حجزه ف  مقدم الياظم وتوزيعه على األراض  الزراعية على جانب  

 (.3صورة ) اليهر.
 ( ناظم المشخاب 3صورة ) 

 
 .2021/4/15المصدر: اخذت بتاريخ 
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 ) المحطة الرابعة )ناظم أبو عشرة 
كم( جيوب قضاء المشخاب عيد خط طول           13400سقع هذا الياظم على بعد )

((44° 29ˉ 4" E  ( 27 ˉ42 °31شرقًا ودائرة عرض" N. شمااًل) 
 

 ( ناظم أبو عشرة4صورة ) 

 
 .2021/4/15المصدر: اخذت بتاريخ 

 
( نموذج لموسم واحد وألربع محطات اذ تم اخذ من كل موقع عييه ذات 12تم جمع وتحليل ) -4

ثالث أعماق لمعرفة كميات الحمولة الذائبة والعالقة والقاعية و باق  العياصر الكيميائية 

( 48الدراسة ألربع مواسم )والفيزيائية , اذ ان المجموع الكل  لليماذج المأخوذة من ميطقة 

( عيصرًا كيميائيًا وفيزيائيًا خالل مده الدراسة , ييظر  608نموذجًا أي ما سعادل تحليل )أ

  .(5صورة)
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 (طريقة اخذ عينات الحمولة النهرية5صورة  )

 
 .24\10\2020المصدر: اخذت بتاريخ         

وقد تم تحليل معظمها مختبريًا ف  مختبر قسم التربة وعلوم المياه ف  كلية الزراعة ف  جامعة  
 (.6الكوفة وجزء ميها تم تحليلها آنيًا. صورة )

تم استعمال عدد من األجهزة ف  تحليل االجهزة واالدوات المستعملة في العمل الميداني: -5
 (  واهم هذه االجهزة ه : 1الدراسة, جدول )العييات لمعرفة العياصر اليوعية لميطقة 

(والة تصوير ألجال التقاط الصور الفوتوغرافية للمظاهر GPSجهاز تحديد المواقع) -
فضاًل عن قيان  خاصة للعييات  الجيومورفولوجية والظواهر ذات العالقة بتلوث المياه.

 المأخوذة.
 ( والتوصيلة الكهربائية, T.D.Sالذائبة)( لقياس كمية االمالح الكلية Senso Directجهاز) -
( والذي سستعمل لقياس االيونات Flame Photo Meterجهاز اللهب الضوئ ) -

 2013الموجبة)المغيسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم والكالسيوم( وهو جهاز انكليزي الميشأ موديل
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 ( 6صورة)  
 طريقة القياس والعمل المختبري لعينات المياه المأخوذة

 

  

   
 

  .المصدر: الدراسة الحقلية والمختبرية
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 ( لقياس المغذسات )اليترات والفوسفات(.Spectrophotometerجهاز المطياف اللون  ) -
 تم استعمال مسطره مدرجة لقياس أعماق المياه ف  ميطقة الدراسة .  -
- Digital Thermometer .جهاز قياس درجة حرارة الماء 
 . EC-meter الكهربائيةجهاز قياس التوصيلة  -
 (  .7لقياس عيصر الكالسيوم, صورة )  التسححعامود  -

 
 ( اجهزه قياس العناصر النوعية والفيزيائية. 1جدول )

 , كلية الزراعة , جامعة الكوفة . كيمياء التربةالمصدر :باالعتماد على  ,قسم 
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 DIGITAL THERMOMETER درجة الحرارة  13

 EC-meter التوصيل الكهربائي  14
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 ( أجهزة تحليل العينات7صورة ) 
 

 جهاز اللهب                                             جهاز المطياف الضوئ           

        
 أنبوب  "التسحيح"                                             "المسطرة المدرجة "

      
 

 .25\10\2020, بتاريخ الزراعة, جامعة الكوفة,كلية  كيمياء التربةالمصدر : اجهزه مختبر قسم 
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 طريقة العمل خالل الدراسة الميدانية وفي المختبر. -6    
ضمن محطات الدراسة وباستعمال  تم قياسها مباشرة :   Temperatureحرارة المياه  درجة -

 . Digital Thermometerجهاز قياس حرارة السوائل 
تم قياس التوصيلية الكهربائية للماء ف  :  Electrical Conductivityالتوصيلية الكهربائية  -

 . EC-meterمحطات الدراسة مباشرة باستعمال جهاز قياس التوصيلية 
 . Total dissolved Solid( T.D.S)المواد الذائبة الكلية  -
تم قياس المواد الذائبة الكلية من خالل اخذ العيية من المياه الجارية والتخلص من المواد         

العالقة الموجودة فيها وذلك بترشيحها من خالل استعمال ورقة ترشيح او تترك مدة من الزمن 
لك  تترسب جميع العوالق ثم نزن اناء فارغ وجاف سسجل وزنه بالملغرام ثم سصب ف  اناء بوزن 

حتى تتبخر كل مياه العيية بعدها تحسب كمية  ْم(105عين ويوضع ف  فرن بدرجة حرارة )م
 المواد الذائبة الكلية ملغم/لتر ف  المياه.

 .Total Solid suspended (T.S.S) المواد العالقة الصلبة الكلية  -
من العيية على ورقة ترشيح ومن ثم  (مل  (10تقدر كمية المواد العالقة من خالل وضع 
دقيقة( ثم توزن وتثبت ورقة الترشيح المجففة  15وضعها ف  فرن درجته حرارته مياسبة لمدة )

على اناء فارغ بعدها سصب مقدار معين من العيية ف  ورقة ترشيح ويسجل حجم الماء العيية 
ب العالقة حيث تبقى االمالح بوحدة قياس )مل ( بعدها ترشح ماء العيية ويحسب تركيز الرواس

 : (1,) والت  توزن وتحسب كيسبة مئوية كما ف  المعادلة االتية

وزن  الملح غ×𝟏𝟎𝟎امالح كلية % = 
𝟏𝟎

   
 وزن ورقة الترشيح الفارغة . –= وزن ورقة الترشيح بعد التجفيف  غ وزن الملح

يوجد طريقة دقيقة لقياسها غير المواد الترسيبية القاعية: اذ ليس من السهل تحديدها ألنه ال  -
( والت  ه  عبارة عن احواض تغرس ف  القاع بين جانب  Traps Methodطريقة المصائد)

المجرى ويكون ارتفاع جوانبها مساويًا لسطح القاع لك  تتعرض المواد الت  تتحرك على القاع لك  
يح الت  ذكرت سابقًا وذلك طريقة ورقة الترش تسقط فيها، غير ان ف  ميطقة الدراسة تم استعمال

                                                 

ة العامة للبحوث الهيأ, طرائق تحليل التربة والنبات  والمياه  واالسمدة, زمالءه محمد منهل الزعبي  و 1-

 . 174 , ص 2013دمشق,  العلمية الزراعية ,



16 

 الفصل االول/ الدليل النظري للدراسة..................
 

سم( ووضعها على ورقه ترشيح وادخالها بفرن 100مل من عيية ذات عمق 10عن طريق اخذ )
 ( دقيقة ثم قياسها.15درجه حرارة مياسبة لمده )

اما سرعة الجريان المائ  فقد تم حسابها من خالل طريقة العائمات)قطعة خشبية( يتم رميها من  -
الت  تم اختيارها خالل سية الدراسة مع تعيين نقطتين على طول  فوق المحطة الهيدرولوجية

المجرى ولتكن االولى)أ( والثانية)ب( وتحسب المسافة بييهما والمدة الزميية ثم تقسم المسافة على 
 الزمن وتستخرج السرعة.

   Calciumعنصر الكالسيوم  -
مل      1تم قياس عيصر الكالسيوم بطريقتين التقليدسة والحديثة األولى بالتسحيح وذلك بأخذ )         

, ثم تضاف NAOH قطرات من محلول   10مل ماء مقطر ( تضاف لهم   20من العيية ( و )
 وتبدأ بالتقطير لحين تغير  EDTAنقطه من صبغة الكالسين, بعدها ملئ أنبوب التسحيح بمحلول 

 اللون من الوردي الى البيفسج  ثم اتباع المعادلة االتية : 
Ca2 =0.01×𝐸𝐷𝑇𝐴

 حجم العيية المستخدمة
 ×1000 

اما الطريقة الحديثة لقياس الكالسيوم هو استخدام جهاز اللهب الضوئ  واخذ اليتيجة مباشرة من 
 ( .640الجهاز وعلى طول موج  )

  Sodiumالصوديوم   -
مل من  10مل من الماء المقطر ( سضاف الية ) 20مل من العيية ( مع )  1تم  اخذ )  

 محلول كلوريد الصوديوم ( ثم سقاس بجهاز اللهب الضوئ  .
   Potassiumالبوتاسيوم  -
مل من  10مل من الماء المقطر ( سضاف الية ) 20مل من العيية ( مع )  1تم  اخذ )  

 محلول كلوريد البوتاسيوم ( ثم سقاس بجهاز اللهب الضوئ  .
  Magnesiumالمغنيسيوم  -
مل من مادة  10مل من الماء المقطر( سضاف له ) 20مل من العيية ( مع ) 1يؤخذ )  

NH4OH ثم سضاف له قليل من ماده ايروكروم بالك يتحول لون المحلول الى األزرق السماوي )
 (.624ز اللهب الضوئ  وبطول موج  )بعدها يوضع بجها

 



17 

 الفصل االول/ الدليل النظري للدراسة..................
 

  Phosphorusالفسفور  -
مل من  2مل من الماء المقطر ( مع إضافة ) 8مل من العيية ( تضاف اليها ) 1سأخذ )  

يتم وضع المخلوط بجهاز اذ مل من حامض سكوربك(  5+ مولدبيدات األلمييوم +  H2S4خليط 
 المطياف الضوئ  .

 Carbonateالكاربونات   -
نقطة من دليل الفييول فتالين ( اذ ظهر اللون  2مل من العيية ( تضاف اليها ) 10) سأخذ 

 الوردي دل ذلك على وجود الكربونات .
  Sulfatesالكبريتات   -

مل من محلول حمض الكلور ( ويحرك باليد حركة 2مل من العيية ( سضاف اليها )10سأخذ ) 
دقيقة , ثم نقرأ العييات  30مل من محلول كلوريد الباريوم ( ونيتظر لمدة 2دائرية  ثم سضاف )

 نانومتر  . 492باستعمال  جهاز المطياف الضوئ   على طول الموجة 
 . الدراسات السابقة و المماثلة :سابعاً 
سلطت هذه الدراسة الضوء على توزيع الجزر اليهرية وتوضيح العوامل  (1)الشمري, -1

الجيومورفولوجية الت  أدت الى تكوييها وحددت ف  هذه الدراسة اهم الخصائص الطبيعية المكونة 
للجزر اليهرية . ف  حين اهتمت دراستيا بتوضيح تلك الجزر وفق اهم المظاهر الجيومورفية الت  

 العوامل المؤثرة ف  تكوييها وتشكليها لتلك المظاهر.تتكون ف  اليهر اثر 
أهتمت هذه الدراسة بتوضيح كمية الحمولة اليهرية ف  مياه شط العرب وما ييتج  (2),االسدي -2

عيها من اثار بيئية، اذ تضميت حصر العوامل المؤثرة ف  الحمولة اليهرية وتحديد 
ى تباييها المكان  والزمان  . اما الخصائص الكمية واليوعية للحمولة اليهرية وبيان مد

درستيا فقد اهتمت بتوضيح اهم الخصائص الطبيعية الت  تسود مجرى شط الكوفة مع 
تحليل الترسبات الطييية واالشكال الياتجة عيها وتأثيرها ف  تياقص المساحات الزراعية على 

 جانب  اليهر.

                                                 
أياد عبد علي سلمان الشمري , جيومورفولوجية الجزر النهرية في نهر دجلة بين الدبوني وسدة الكوت ,  -1

 . 2008ابن رشد , جامعة بغداد , –كلية التربية 
كلية  صفاء عبد األمير رشم األسدي , الحمولة النهرية في شط العرب وأثارها البيئية , رسالة ماجستير , -2

 .2012التربية , جامعة البصرة , 
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تياولت هذه الدراسة وصف وتحليل الظواهر الجيومورفولوجية لمجرى نهر  (1)الحسيني, -3
ف   ,من ذلك من تعرية تراجعية للمجرى  ييتج قدالفرات  وانعكاساته على األنشطة البشرية  و 

حين تياولت فئات تكشف مساحة االراض  والمقاطعات الزراعية وخالل موسمين من السية 
 الربيع  والخريف .

 األرساب توصلت هذه الدراسة الى ان العمليات الجيومورفولوجية اليهرية وتأثيرها  (2)حسين, -4
ف  األنشطة البشرية . اال ان دراستيا  اً والحت  كونت اشكال أرضية كان تأثيرها واضح

جاءت لتسلط الضوء على اهم الترسبات الطييية المؤثرة ف  تكوين تلك االشكال بمساعدة 
 جية كالتجوية والتعرية.العمليات الجيومورفولو 

بييت هذه الدراسة االثار الجيومورفولوجية والبيئية الياتجة عن العمليات  (3)الجبوري,  -5
المياخية والجيومورفولوجية بين سدت  الهيدسة والكوفة بالشكل الذي اسهم ف  كشف حقيقة 

د من الربط بين الخصائص الطبيعية و نشاطات االنسان وتأثيرها البيئ  ف  تحول عد
ف  حين اظهرت دراستيا ووفق  ,األراض  الزراعية الى مستيقعات دائميه ال تصلح للزراعة 

احدى خطواتها مساحة الغطاء اليبات  سيما الزراع  وفق تقانات جغرافية حديثة ميها دليل 
 الغطاء اليبات  الذي اوضح تصييف الغطاء الخضري على جانب  مجرى شط الكوفة وفق

اهتمت هذه الدراسة باألشكال األرضية المتكونة بين شط  الكوفة والعباسية  (4)الزيرجاوي,  -6
بامتداد الكفل والشيافيه، ثم بييت الى ان تلك االشكال المتكونة بيوعيها األرساب  والحت  

العوامل الطبيعية الت  تفاعلت مع بعضها البعض وكونت المظاهر من ه  نتاج مجموعة 
ا لتكملها بتوضيح اهم تلك الترسبات من خالل الدراسة األرضية . وقد جاءت دراستي

الميدانية والعمل المختبري الذي يوضح التباين المكان  والزمان  لتلك الترسبات وتأثيرها ف  

                                                 
وسن محمد علي كاظم المكوطر الحسيني , الخصائص الجيومورفولوجية  لنهر الفرات بفرعية الرئيسيين  -1

الكوفة والعباسية بين الكفل وأبو صخير و الشامية , رسالة ماجستير , كلية التربية للبنات , جامعة بغداد , 

2002 . 
, جيومورفولوجية مجرى نهر الغراف , أطروحة دكتوراه , كلية االداب , جامعة بغداد سفير جاسم حسين  -2

,2007. 
زينب حسن حبيب علي الجبوري , االثار الجيومورفولوجية  والبيئية لسدتي الهندية و الكوفة , رسالة  -3

 . 2005ماجستير , كلية اآلداب , جامعة الكوفة , 
نداء شاكر مدلول الزيرجاوي , تباين االشكال األرضية المتكونة بين شطي الكوفة والعباسية  بامتداد الكفل  -4

 . 2017والشنافيه وعالقته بالنشاط البشري , رسالة ماجستير , كلية التربية للبنات , جامعة الكوفة  , 



19 

 الفصل االول/ الدليل النظري للدراسة..................
 

تكوين االشكال الجيومورفولوجية وتياقص المساحات الزراعية على جانب  مجرى مياه شط 
 الكوفة.

ت الهيدرولوجية ليل خصائص نهر الفرااهتمت هذه الدراسة بتح (1)الخفاجي, -7
بين الخضر والقرنة من خالل تحليل البيانات الميدانية وباستعمال التقانات  والجيومورفولوجية

تها ف  الجيومورفية , اذ توصل الباحث خاللها الى وجود تغيرات جيمورفية انعكست تأثيرا
ف  حين جاءت دراستيا الت  تعد مماثلة لها من حيث العمل  ,الواقع الهيدرولوج  لليهر

الميدان  والمختبري إلظهار اهم انواع الترسبات الطييية المساهمة ف  تياقص معدالت 
تلك الترسبات ف  تكوين االشكال الجيومورفولوجية والت  اسهمت  عملتصريف المياه نتيجة 

مجرى شط الكوفة نتيجة التباين ف   بدورها ف  تياقص المساحات الزراعية على جانب 
 التصاريف المائية والحمولة الت  تتركز فيها.

اهتمت هذه الدراسة بتحليل الخصائص اليوعية للمياه ومدى مالئمتها  (2),الخفاجي -8
لالستثمارات السكانية , اال ان دراستيا اهتمت بتحليل مدى ما تحتويه المياه من المواد طييية 

ة وعالقة  فضاًل عن تحليل بعض خصائصها الطبيعية وانعكاس ذلك قاعية وترسبات ذائب
  .كله ف  تكوين اشكال جيومورفية تعيق وصول المياه بكميات مياسبة الى األراض  الزراعية

 .The limits of the study: حدود الدراسةثامناً 
داخل حدود تتمثل حدود ميطقة الدراسة بالموقع الفلك  لمجرى شط الكوفة الذي سمتد  

 (𝐄 "𝟒𝟑ˉ𝟑𝟕°𝟒𝟒و  𝐄 "𝟐𝟕ˉ𝟒𝟓 °𝟒𝟐)طول محافظة اليجف االشرف والذي سقع بين خط 
، اما الحدود  (1, )خريطة رقم (𝐍 "𝟏𝟒ˉ𝟐𝟐°𝟑𝟐و  𝑵 "𝟒𝟎ˉ𝟒𝟗 °𝟐𝟗وبين دائرت  عرض)

البيانات ( و 2019-1990من )( سية   (30الزمانية فقد تمثلت بالبيانات المياخية لمدة
ف  حين تضمن التحليل الموسم   ,(2020-2008سية( من ) 18الهيدرولوجية  الكمية لمدة )

(. اما الحدود 2020-2021لعييات المواقع المختارة ف  ميطقة الدراسة سية الدراسة )
الموضوعية لدراستيا فقد تمثلت بموضوع) الحمولة اليهرية ف  مياه شط الكوفة وتأثيراتها 
الجيومورفولوجية( من خالل الدراسة الميدانية المتضمية اربع مواسم توضح كيفية التباين الزمان  

                                                 
بين الخضر و القـرنة  , أطروحة  سرحان نعيم طشطوش الخفاجي , هيدروجيومورفولوجية نهر الفرات -1

 . 2008دكتوراه , كلية االداب , جامعة بغداد , 

- 
اسراء غانم شهيد الخفاجي , تقويم بيئي لخصائص مياه شط الكوفة , رسالة ماجستير , كلية االداب ,  2

 .2002جامعة الكوفة ,
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من قبل مديرية  والمكان  ألنواع الترسبات الذائبة والعالقة والقاعية  وبمساعدة فريق مختص
 مائية ف  محافظة اليجف األشرف.الالموارد 

 (1خريطة ) 
 موقع شط الكوفة من العراق  

 
 المصدر: باالعتماد على :

وزارة الموارد المائية  ، الهيأة العامة للمساحة، قسم انتاج الخرائط ، خريطة العراق اإلدارية , مقياس   -1
 .2010, بغداد , 1:1000000
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 ( 2خريطة )
 الوحدات اإلدارية لمحافظة النجف االشرف.

 
 المصدر : باالعتماد على :

وزارة الموارد المائية , الهيأة العامة للمساحة , قسم انتاج الخرائط , خريطة محافظة اليجف  -1
 .1:250000,2015االشرف , بمقياس 
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 physicalالفصل الثاني/ الخصائص الطبيعية في منطقة الدراسة
Characteristics  . 

 .تمهيد 
تتباين الخصائص الطبيعية لميطقة الدراسة من بيية وتركيب جيولوج  وتربة ونبات طبيع   

وعية المياه لما لها من تأثير كبير ف  التصريف وموارد مائية, اذ تعمل هذه الخصائص ف  تغير ن
كمية الحمولة الت  ييقلها اليهر  ف اليهري من حيث الحجم والتوزيع مكانيًا وزمانيًا والذي ييعكس 

ومن ثم ما تتركه من تأثير ف  الشكل العام لليهر وما ييتج عيه من مظاهر جيومورفولوجية, ونظرًا 
لتباين الخصائص من ميطقة الى أخرى فقد تباييت الظروف البيئية المؤثرة ف  طبيعة الجريان 

 المائ  ومعدل التصريف السطح  للمياه . 
ر السيما  )نهر الكوفة ( وحده طبيعية هيدرولوجية متكاملة تختلف ف  طبيعة تمثل األنها 

تكوييها وخصائصها من حيث التصاريف والمياسيب وااليرادات والت  تتباين على وفق االنحدارات 
األرضية وطوبوغرافيتها والعوامل البشرية األخرى, وألجل ذلك سيوضح اهم  الخصائص الطبيعية 

  -الدراسة والت  تتمثل  باآلت  : المتعلقة بميطقه
 (. Characteristics Geological Formationsخصائص التكوينات الجيولوجية ) -أوال

ؤثر التكوييات الجيولوج  تأثيرًا مهمًا ف  تحديد خصائص الموارد المائية كمًا ونوعَا للمياه ت 
ليهر وتباين ضائعات التسرب السطحية  فهو يؤثر ف  مقدار الجريان اليهري وف  مورفولوجية ا

كما تتأثر المياه السطحية  بالتكوييات الجيولوجية بشكل عام لما تحتويه من صخور  (1),اليهري 
  (2)تغير الخصائص العامة للمياه.  علىورواسب تعمل 

( الذي تعرض لالمتالء ان ميطقة ارض العراق كانت جزء من بحر )تثس اكدت الدراسات 
بالرواسب من قبل الكائيات الحية والمفتتات الصخرية الت  نقلت بوساطة المجاري المائية الميحدرة 
من األراض  األكثر ارتفاعًا, االمر الذي أدى بدوره الى تكوين السهل الرسوب , ف  حين سعتقد 

قارة جوندوالند القدسمة قد تعرضت اخرون ان وجود كتلة شبه الجزيرة العربية و الت  تعد جزء من 
أدى الى ظهور السالسل الجبلية ف   مماالى حركات أرضية أدت الى ضغط جانب  من الشمال 

  (3).شمال والشمال الشرق  من العراق

                                                 
سعيد حسن علي الحكيم ,حوض الفرات في العراق ,رساله ماجستير ,كلية اآلداب ,جامعه بغداد ,  -1

 .12,ص1979
صادق عزيز جبار العيساوي , التحليل المكاني لواقع تلوث مياه نهر الفرات من سدة الهندية الى ناظم  2-

 .31,ص2018المشخاب ,أطروحة دكتوراه, كليه اآلداب, جامعه الكوفة, 
 .13صمصدر سابق، اسراء غانم شهيد الخفاجي , -3
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يتحدد موقع الدراسة جيولوجيًا ضمن الرصيف غير المستقر من السهل الرسوب  , اذ ان  
الهبوط التدريج  وذلك الستمرار الحركات التكتونية السطحية السهل الرسوب  مستمر ف  عملية 

  (1) وتحت السطحية الذي تجعله غير مستقر.
(  الت  تأخذ اتجاهات مختلفة  وتوجد على faultsتقطع ميطقة الدراسة عدد من الصدوع )

الغرب   شكل أنظمة اهمها الذي يتواجد بمحاذاة نهر الفرات وهو نظام الصدوع ذو االتجاه الشمال 
كما وتؤثر هذه الصدوع تأثيرا فعااًل ف  تغير خصائص نوعية المياه من خالل  (2)والجيوب الشرق ,

ارتفاعها ف  مياطق وهبوطها ف  مياطق أخرى، اذ ان هذا التغير سعمل ف  اختالف العياصر 
عمل على اذابة الكيميائية والفيزيائية ف  المياه  أي عيدما تمر المياه على تلك الصدوع والطيات ت

الصخور الت  تحتوي على معادن مختلفة فيزداد التغير ف  خصائص المياه السطحية ميها 
ويمكن توضيح  اهم التكوييات الجيولوجية الت  تعود للزميين الثالث  والرباع  باالت  :  (3)والجوفية,
 .(  3خريطة )

 -تكوينات الزمن الثالثي : - أ
 .الباليستوسين(  –تكوين الدبدبة )الباليوسين    -1
 Upperالباليوستوسين )-سعد تكوين الدبدبة احد مكونات عصر الباليوسين األعلى   

Pliocene-pliestoceneه(, اذ سقع هذا التكوين شمال ميطقة الدراسة على شكل مثلث رأس 
ل الرسوب  ومن الغرب طار مديية الحيدرية وقاعدته طار اليجف تحده من الشرق ترسبات السه

و يتألف من رسوبيات هشة تتضمن  الرمال الخشية والحصى ذات األصل الياري  و  (4)السيد,
اذ  (5)الرمل الحصوي مع كرات من الطين المتراصة يتخللها قليل من الرمل والجبس كمادة رابطة,

كك مما سسهل نقلها تتصف رسوبيات هذا التكوين بأنها ذات مسامية جيدة و سغلب عليها التف
 (6) بوساطة الرياح.

                                                 
 .12, صمصدر سابق , وسن محمد علي كاظم المكوطر الحسيني -1
صباح عبود عاتي الخزعلي ,اثر العوامل الطبيعية في تكوين االشكال األرضية في الهضبة الصحراوية  -2

 . 20-19,ص 2004)غرب الفرات(في العراق , أطروحة دكتوراه , كلية التربية, جامعة المستنصرية , 
ر الفرات في العراق علياء حسين سلمان البوراضي , النمذجة الهيدرولوجية لنظام الجريان المائي  لنه -3

 .  33, ص 2018وعالقته بالخصائص  النوعية ,أطروحة دكتوراه ,كلية التربية للبنات , جامعه الكوفة ,
اسراء طالب جاسم الربيعي, تقييم جغرافي لمياه المبازل في محافظة كربالء واستثماراتها الزراعية ,  -4

 .22,ص 2015جامعه كربالء, رسالة ماجستير , كلية التربية للعلوم اإلنسانية , 
حسن عبدهلل حسن الكعبي, تقويم الخصائص النوعية لمياه ابار مشروع )ياحسين( بين مدينتي النجف  -5

 .21,ص2016والحيدريه ,أطروحة دكتوراه, كلية التربية ,جامعه الكوفة , 
كربالء, –ضبة النجف شكال األرضية في هالعمليات الجيومورفية المكونة لألدعاء صاحب جاسم سراج ,  -6

 .16,ص2015رساله ماجستير ,كلية التربية للبنات, جامعه الكوفة ,
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 ( التكوينات الجيولوجية في منطقة الدراسة . 3خريطة )

 
 المصدر: باالعتماد على

وزارة الصناعة والمعادن , الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين , خرائط جيولوجية النجف ,  -
 .1992, بغداد , :1 250000بمقياس

 .Arc Gis 10.8استعمال  برنامج نظم المعلومات الجغرافية  -
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 تكوين انجانة )الميوسين األعلى(.  -2
يتمركز تكوين انجانة اسفل تكوين الدبدبة ويقع ف  الشمال وغرب الفرات ف  العراق بعرض   

 مترا(  12 -10كم(, ويتكون الجزء األسفل ميه من حجر طيي  بي  اللون  يتراوح سمكه بين )3)
مترا(, اما الجزء العلوي 0.3 -0.2تيدرج من خالله طبقات رقيقة من الطفل بسمك يتراوح بين )ذ ا

فيتكون من الحجر الرمل  الذي سكون هشًا رقيق التطبق سحتوي على عدد من الكرات 
مل أسضا على صخور صلصاليه حمراء او رمادسة سلتيه, اذ سختلف سمك هذا تويش(1)الطييية,

ترتبط بالتعرية و األرساب, كما يتميز هذا التكوين بيشاط التجوية الفيزيائية التكوين ألسباب 
المتمثلة بظاهرة التشبع والجفاف ف  الحجر الطيي  وظاهرة االنفراط الحبيب  وتتأثر بشكل واضح 

اذ تقوم العمليات الفيزيائية بتفتيت الترسبات الت  ( 2)بالحت المائ  ف  طبقات الحجر الطيي ,
لى تغير خصائص المياه الجارية  مع زياده المواد الت  تحملها بالشكل الذي سكون أطيان تؤدي  ا

 من الترسبات.
 

 تكوين الفتحة )المايوسين األوسط(.  -3
( الذي سظهر غرب  Middle myosinسعود هذا التكوين الى عصر المايوسين األوسط )  

بحيرة الحبانية من جهة الجيوب والمسيب مديية الرمادي بامتداد الجهة اليميى ليهر الفرات وحول 
وبحيرة الرزازة وف  غرب اليجف وانكشافه بمحاذاة الترسبات الحديثة بين سوق الشيوخ وجيوب 

 هور الحمار.
سمتد هذا التكوين على شكل شريط ضيق بموازاة تكوين انجانة ويتكون من الحجر الطيي    

ويعد تكوين (3), حار والصخور الرمليةوحجر الكلس الذي سحتوي على متحجرات اصداف الم
 (4)مترًا(.5الفتحة من اكثر التكوييات الت  تظهر على السطح وبسمك )

 
 

                                                 
عايد جاسم الزاملي , تحليل جغرافي لتباين اشكال سطح األرض في محافظة النجف ,رسالة ماجستير, كلية -1

 .21,ص2001االداب  , جامعه الكوفة ,
في تشكيل المظهر األرضي لقضاء المناذرة وعالقتها اسيل سامي مجيد , دور العمليات الجيومورفولوجية -2

 .16,ص2014بالنشاط البشري ,رسالة ماجستير , كلية التربية للبنات , جامعه الكوفة ,
رعد عبد الباقي العاني ,دراسة رسوبيه و مورفولوجية الكثبان الرملية في مناطق )النجف ,السماوة ,   -3

 .16,ص1979علوم , جامعه بغداد , الناصرية( , رسالة ماجستير , كلية ال
خالد مرزوك رسن الخليفاوي, جزر نهر الفرات في العراق )دراسة جيمورفية(, أطروحة دكتوراه ,كلية التربية -4

 .20,ص2008, جامعة المستنصرية ,
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 تكوين الفرات )المايوسين األسفل(.  -4
(, اذ (The lower myosinسعد تكوين الفرات احد مكونات عصر المايوسين األسفل     

الفرات سمتد من شمال غرب جيوب شرق ميطقة سمتد هذا التكوين على شكل شريط موازاة ليهر 
كما يتكون من وحدات ( 1)الدراسة ويقع الى الجيوب من خط عيون المياه مع امتداد بحر اليجف,

صخرية مختلفة الحجم والسمك متمثلة بحجر الكلس الطباشيري وتجمعات جيرية دولوماتيه 
 خالل الطفل األخضر. وعادة سكون هذا التكوين مبهمًا سستدل عليه من( 2)رمادسة,

 الباليستوسين(. -تكوين الزهرة )الباليوسين  -5
التكوين غرب مديية اليجف عيد الحدود الطييية و الحافات المتقطعة للهضبة هذا ييكشف   

الغربية بين بحيرت  الرزازة وساوه وغرب مديية الشيافية , كما يتميز هذا التكوين بوجود ظاهرة 
بالمواد الفتاتية والكربونية والت  تتكون من الحجر الرمل  الذي تمتاز دورية الترسيب المتمثلة 

طبقاته بوجود الرمل الرصاص  البي  الذي سختلف لونه بالقاع عما هو على السطح, اذ سكون 
الى  ذات لون ابيض ف  القاع وحبيباته تصيف من متوسطة الى خشية والذي سكون حصوياً 

من تكوييات الحجر الطيي  ذات اللون البي  الى الرصاص  وقد تتكون طبقة أخرى  (3)مدملك ,
اما بيئته الترسيبية فه  عبارة  (4)المخضر والحجر الكلس  ذات اللون الرصاص  والبي  والوردي,

 عن مياه نهرية عذبة او بيئة بحرية.  
 تكوين الدمام . -6
مترًا( ف  وادي  85الزهرة" و سظهر على عمق  )-سقع هذا التكوين اسفل تكويي  "الفرات  

وتتألف من صخور جيرية بيضاء و طباشيرية ذات تكوييات صخرية  (5)نهر الفرات وما سجاوره,
غيية بالشقوق والفواصل الت  تعمل على خزن المياه, ويشكل هذا التكوين مستودعًا مائيًا مهمًا 

ل تياقص معدالت لتغذسة العيون  المائية ف  الميطقة, اذ تسهم ف  تغير نوعية المياه من خال
ـــــق الخاصية  تصاريف المياه ومياسيبها والت  تؤدي الى زيادة كمية االمالح الت  تيتج عن طري
 الشعرية الت  تعمل على تزايد تلك المياه واالمالح الى األعلى مرة أخرى مع زيادة كميات التبخر.

                                                 
 .23عايد جاسم الزاملي, تحليل جغرافي تباين اشكال سطح األرض في محافظة النجف ,مصدر سابق ,ص -1

النمذجة الهيدرولوجية لنظام الجريان المائي  لنهر الفرات في العراق  علياء حسين سلمان البو راضي , 2-

 .36وعالقته بالخصائص  النوعية , مصدر سابق ,ص
عايد جاسم الزاملي, االشكال األرضية في الحافات المتقطعة للهضبة الغربية بين بحيرتي الرزازة وساوه -3

 .16,ص2007بشري, أطروحة دكتورا, كلية االداب , جامعه بغداد ,واثارها على النشاط ال
عبد الحق إبراهيم مهدي ,رول يعقوب يوحنا ,تقرير عن لوحة شثاثة ,ترجمة ازهار علي غالب ,المنشاة -4

 .1,ص1996العامة للمسح الجيلوجي والتعدين , بغداد ,
منطقة –لرئيسة الحاملة في راسب أبو صخير , العوامل الحاكمة في الطبقة ا موسى جعفر العطية وزمالءه-5

(, الشركة العامة للمسح الجيولوجي 2(, العدد)1النجف , مجلة الجيولوجيا والتعدين العراقية , المجلد )

 .25,ص2005والتعدين, وزارة الصناعة والمعادن, بغداد ,
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 . Quaternary Depositsترسبات الزمن الرباعي  - ب
مليون سية( األخيرة, اذ تغط  ترسبات  3-2سعد اخر األزمية الجيولوجية والذي سمتد بين )  

وتكون  تلك الترسبات بشكل غير توافق  لجميع  (1)هذا الزمن مساحات واسعة من السهل الرسوب ,
 –وييقسم هذا الزمن الرباع  الى عصرين )عصر الباليوستين  (2)التكوييات المكشوفة ف  الميطقة,

 وعصر الهولوسين(.
 (.Pleistoceneترسبات الباليستوسين ) -1

تكونت ف  هذا العصر الذي سسمى ) عصر الطوفان( المراوح الغرييية الصغيرة الت  تتألف   
ويقسم هذا  (3)من الرمل والحصى والغرين الت  تجمعت عيد مصبات الودسان اسفل طار اليجف.

 -العصر الى االت :
  :وه  بقع صغيرة توجد على جوانب األنهار  ذات المستوى الترسيب  الواحد  -شرفات الوديان

خليط من مواد رملية و يتكون من الحصى وحجر الكلس الذي سكون  (4)م(,1-2وبسمك )
 .ه وكلسية وجبسي

  :)تعد من اقدم ترسبات العصر الرباع  توجد غرب شط الكوفة  -القشرة الجبسية )جبكريت

على امتداد مجراه , اذ تكون عباره عن ترسبات مكونة من بلورات ابرية والمياذرة والمشخاب و 

تكونت نتيجة للمحاليل الصاعدة وعملية التجوية الفيزيائية و سعود اصل القشرة الجبسية الى 

ويختلف التكوين الصخري واليسيج  للقشرة الجبسية, اذ يوجد بصفات تتميز   (5)تكوين الفتحة,

د التبلور( او سظهر بشكل اسفيج  ابيض اللون ,  ليف  و ميشوري جيبشكل )مطحون, حبيب  , 

وتكون  (6)( او بشكل مزيج من الرمال والحصى,م2.0-0.5بي  اللون ذات سمك يتراوح بين )

القشرة الجبسية بحالتين اما مكشوفة على السطح مباشرة او مغطاة بالترسبات الريحية او 

                                                 
 .121, ص  1982, جيولوجيا العراق , جامعة الموصل ,  زمالءهعبدهلل السياب و -1
مرتضى جبار عيسى, هايدروكيميائية وتلوث نهر الفرات جنوب سدة الهندية , رسالة ماجستير, قسم علوم  -2

 .6, ص 1995األرض , كلية العلوم , جامعة بغداد, 
 .15,صمصدر سابق اسراء غانم شهيد الخفاجي ,  -3
الغربية بين بحيرتي الرزازة وساوه عايد جاسم الزاملي, االشكال األرضية في الحافات المتقطعة للهضبة  -4

 .18واثارها على النشاط البشري, مصدر سابق , ص
كبيسة , الشركة العامة للمسح -, تقرير جيولوجي هندسي لمنطقة هيت رحيم محمد امين وزمالءه -5

 . 56, ص 1987الجيولوجي والتعدين , 
 .18,صمصدر سابق دعاء صاحب جاسم سراج ,  -6
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اًل عن ضالمواد الكربونية والعضوية ذات اللون البي , فمخلوطة مع الرمل والغرين والطين مع 

جاف نتيجة العامل اليهري التشير الى تركز المياخ  اذوجود هذه الترسبات ف  ميطقة الدراسة 

 (1) بسبب تذبذب مستوى المياه الجوفية.

  ترسبات المنحدراتSlope Depositsion  . 

مع فتات صخري وف  بعض األحيان  تتكون هذه الترسبات من الرمل والغرين و الطين 

تكون غيية برواسب الجبس ممزوجة بتربة غرييية و تتواجد هذه الترسبات عيد اقدام الميحدرات 

 (2)نتيجة التعرية المائية لها.

 .Holoceneترسبات الهولوسين  -2
 -تقسم ترسبات الهولوسين الى االت :    
 .Flood plain sedimentsترسبات السهل الفيض   - أ

اما ترسبات ميطقة  (3)سمثل العصر الحاضر ويسمى)عصر االنحسار( أي انحسار الجليد,
الدراسة المتمثلة بترسبات شط الكوفة فقد حدد امتدادها من  الغرب إقليم الهضبة الغربية ومن 
الشرق السهل الفيض  ليهر دجلة , اذ نشأت هذه الترسبات نتيجة تكرار فيضانات نهر الفرات 

لى األراض  المحيطة, كما انها تعمل  على ترسيب حمولتها ف  تلك األراض  وطغيانها ع
وبشكل دوري ومستمر وبمراحل تاريخية مختلفة, وتتمثل تلك الحمولة بمفتتات مختلفة االحجام 

و هذه الترسيبات كونت مظاهر جيومورفولوجية مختلفة  (4)(,م(12-15 وبسمك يتراوح بين
البثوق الجوفية (، اما التكوين الصخري الرئيس  , االكتاف اليهرية ومتمثلة  بـ )قيوات األنهار 

هو الطين الغريي  الذي سكون الجزء األكبر من ترسبات السهل الفيض  والذي يتبعها الرمل 
 والغرين.

 
                                                 

 .8, مصدر سابق ,صالحسيني كاظم المكوطروسن محمد علي  1-

جيومورفولوجية نهر الفرات بفرعية الرئيسيين السوير و السماوة بين سرحان نعيم طشطوش الخفاجي ,  2-

 .20, ص  2003السماوة والدراجي , رسالة ماجستير ، كلية االداب , جامعة بغداد , 
 .15,مصدر سابق, ص الخفاجي اسراء غانم شهيد- 3

 .37ب حسن حبيب الجبوري, مصدر سابق ,زين 4-
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 .Swamp sedimentsترسبات المستنقعات   - ب
تعود ترسبات المستيقعات الى عصر الهولوسين والت  تمتد معظمها مع االمتداد الغرب  من  

نهر الفرات, اذ ان اهم ترسبات المستيقعات ه  مواد عضوية تظهر بأشكال مختلفة وأكثرها 
شيوعا ه  المواد العضوية الياعمة جدا الت  تعط  للمستيقع اللون األسود الداكن, فضاًل عن 

طبقة اليوجد جزء مهم جدا وهو التربة الثانوية الت  تستقر مباشرة تحت اذ ولى الطبقة األ
 اذ يلحظ وجود االصداف وبكميات واسعة. ( 1)الطييية,

 .Alluvial fansالمراوح الغرينية  -جـ
ييتج عيه اخاديد وشقوق  مما تيتج هذه الترسبات بسبب ضعف سحدث ف   كتوف األنهار 

نات حاملة معها مفتتات تمتد فوق السهل الفيض  بشكل مروحة تتخللها تخرج ميها مياه الفيضا
شبكة من المجاري المائية, وتيتشر هذه الترسبات بشكل كبير وواسع ف  ميطقة الدراسة, اذ تشغل 

( من مساحة محافظة اليجف أي ما سعادل 95%جزء من الهضبة الغربية للعراق وتشكل نسبة )
 (2)(.2كم28824الكلية البالغة )( من المساحة 2كم 2772)

 . Valley Fill Depositsترسبات ملئ الوديان  -د
تتمركز ترسبات ملئ الودسان ف  قاع وادي اليهر وعلى جانبية  اذ تحتوي على قطع  

وتتمثل  (3)صخرية ممزوجة مع الرمل والحصى الياعم الذي يبلغ سمك طبقاته عدد من األمتار,
رييية مع بعض حبيبات الرمل الت  تلك مظاهر  بشكل أساس  من خليط من مواد طييية و غ

  (4) مترًا (.1)يبلغ سمكها اذ ( وف  الترسبات الياعمةمتراً  3تباين سمكها ف  الودسان الخشية الى )ي
  . Deposits from human actionترسبات من  فعل االنسان  -هـ

تتجمع تلك الترسبات نتيجة ليشاط االنسان اذ ان جميع نشاطات االنسان ييتج عيها ما  
و المصانع او بقاسا األسمدة الكيميائية ف  األراض  الزراعية أكان من الميازل أسعرف بالبقاسا سواء 

سيوات و معظم هذه الترسبات من بقاسا قيوات الري القدسمة أسضا وتترسب تلك البقاسا ويمر عليها 
ا تمثل ظواهر طويلة من االندثار وتظهر بعدها على انها ظواهر طبيعية فضاًل عن كونه

  (5) .جيومورفولوجية مهمة

                                                 

 .39, ص  سابقزينب حسن حبيب الجبوري, مصدر  1-
عبد األمير كاسب مزعل, ظاهرة تعدد المراوح الغرينية على حافتي السهل الرسوبي واهميتها البيئية ,  2-

 . 206, ص2015(,كلية التربية للعلوم اإلنسانية ,جامعة البصرة ,  22مجلة البحوث الجغرافية ,العدد )
فاضل جواد خلف الحلبوسي , دراسة جيومورفولوجية حوض وادي االسدي في محافظة االنبار , رسالة  3-

 .22-20,ص2005ماجستير , كلية التربية ابن رشد , جامعه بغداد 
زة عايد جاسم حسين الزاملي , االشكال األرضية في الحافات المتقطعة للهضبة الغربية بين بحيرتي الرزا 4-

 .20 -19وساوه واثارها في النشاط البشري , مصدر سابق , ص
  .38زينب حسن حبيب الجبوري , مصدر سابق , ص  -5
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المائية  ه  تغير مجرى اليهر وتباين تصاريفيتكون من حمولة نهرية ف وتسهم  هذه الترسبات مع ما
 ك الحمولة اليهرية .تل هانتيجة كثرة االلتواءات واالنعطافات  الت  تسهم ف  تكويي

 .  Surface Characteristics خصائص السطح -ثانيا
ديد سرعة جريان حعن طريق تسعد السطح عاماًل جغرافيا ٌمهمًا يؤثر ف  الصرف اليهري  

الماء على سطح األرض, اذ ان ف  السطوح الشديدة االنحدار تزداد سرعة الجريان  وتقل ف  
المياطق األقل انحدارًا مما يؤثر ذلك ف  ضعف حركة الماء ونشاطه ف  عمليات اليحت والترسيب 

 السيما خالل موسم الجريان المتياقص ف  كميته. 
قليم السهل الرسوب  ف  العراق الذي تكون بفعل عمليات تكون ميطقة الدراسة جزء من إ 

الترسيب ليهري دجلة والفرات و لذلك يتميز السطح باالنبساط العام وقلة تيوع التضاريس بشكل 
وبالرغم من صفة االنبساط الت  تميز السطح اال ان ذلك لم سميع من ظهور عدد من   (1)عام,

االنحدار الت  تمتاز بها ميطقة الدراسة جعلها طريقًا الى  االرتفاعات واالنخفاضات , اذ ان طبيعة
من  على إسصال الحمولةتوجيه المسيالت المائية الصغيرة والمبازل بأتجاه مجرى اليهر مما عمل 

الى  ىادالترسبات الذائبة والعالقة  والقاعية والملوثات من مياطق مختلفة الى اليهر وبالشكل الذي 
الذي  وبما ان االتجاه العام لميطقة الدراسة يتميز باالنحدار (2)لمياه اليهر, تغير الخصائص اليوعية

,االمر الذي جعل إمكانية تسرب المواد الكيميائية من األسمدة (4خريطة) مترًا(, 11-50)تراوح من
 (3)والمخصبات الت  تستعمل لألراض  الزراعية المحاذسة لمجرى اليهر تصب باتجاه اليهر أسضا,

 -السطح ف  ميطقة الدراسة باالت :وتتمثل  مظاهر 
      تمتد بمحاذاة شط الكوفة ويتراوح ارتفاعها  و: River Leveesكتوف األنهار  منطقة-أ

  (4).مترًا( 350مترًا( من مستوى األراض  المجاورة لها ومعدل عرضها )3-2)

 
                                                 

 .19, ص  مصدر سابق نداء شاكر مدلول الزيرجاوي ,  -1

التصاريف الواطئة لنهر الفرات واثرها على اإلنتاج الزراعي , رسالة فاتن خالد عبد الباقي العاني , -2

 .65, ص 1990,جامعه بغداد , ابن رشد  -ماجستير, كلية التربية

 .38صادق عزيز جبار العيساوي , مصدر سابق ,ص -3

التحليل جغرافي لألنماط الزراعية في محافظة النجف , رسالة ماجستير , كلية شمخي فيصل االسدي , 4-

 .8, ص 1988االداب , جامعة الكوفة , 
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 ( خطوط االرتفاع المتساوية  في منطقة الدراسة4خريطة )

 
 .المصدر : باالعتماد على 

 .2019 محافظة النجف االشرف, ،، بيانات غير منشورةبلدية , قسم المساحةمديرية ال -    
 . Arc Gis 10.8نظم المعلومات الجغرافية  استعمال برنامج -          
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الفيضانات بمحاذاة مجاري األنهار ويرجع سبب ظهورها الى تظهر ميطقة كتوف األنهار         
زالت هذه المياطق  الالمتكررة لألنهار الت  بدورها تعمل على زيادة الترسبات الخشية, اذ كانت و 

محل انظار المزارعين لما تحتويه من خصوبة للتربة وجودة تصريفها الت  جعلها ميطقة مهمة 
ه األنواع تؤدي للزراعة استغلها االنسان وعمل على اضافة األسمدة والمخصبات والمبيدات وكل هذ

دورها عن طريق المبازل الى مياه اليهر لتعمل فيما بعد على  زيادة كميات الحمولة ف  اليهر 
 وكذلك تزايد نسبة التلوث ومن ثم تزايد تراكيز العياصر الكيميائية .

 . Levee River Basinsاحواض األنهار منطقة  - أ
الدقيقة خالل مدد الفيضانات الت   تتكون احواض األنهار من األرسابات اليهرية للذرات  

اذ  (1)مترًا(,2-3يتعرض لها السهل الرسوب  وتكون مجاورة لكتوف األنهار تيخفض عيها بحوال  )
تختلف احواض األنهار عن كتوف األنهار بأنها ميبسطة ذات انحدار قليل جدُا وبذلك تكون 

استعمال زراع  لقربها من مصادر وغالبا ما تكون تلك المياطق ذات  مياطق رديئة التصريف,
اذ تعد هذه المياطق ه  أحدى اشكال السطح ف  ميطقة الدراسة وه   (2) المياه واستواء سطحها,

 احدى األسباب الرئيسة لزياده حمولة اليهر وبالتال  يؤدي الى تغير الخصائص اليوعية للمياه . 
 . Lower valleysالوديان السفلى منطقة  -جـ

الميطقة مجموعة من الودسان الجافة ذات نظام تصريف داخل  تحتل القسم تقطع سطح  
الشمال  الشرق  من الهضبة الغربية, وتمتد  هذه الميطقة  بين ميطقة الحجارة  غربًا والسهل 

وتكون ذات امتداد  قصيرة بسبب قلة  (3)(,2كم  90-140الرسوب  شرقًا ويتراوح امتدادها بين)
 االمطار المتساقطة مع قلة انحدار األرض ف  ميطقة الدراسة .

 . Marshes and swampsاالهوار والمستنقعات منطقة  -د
تتمثل باألراض  الميخفضة الت  غطت بمياه نهر الفرات بشكل كامل وشكلت االهوار  

اتية الياعمة ية الت  تجمعت فيها الدقائق الفتوتعد هذه األراض  من االشكال الترسيب  والمستيقعات
لتستقر ف  ادنى نقطة فيها  ومن هذه األراض  هور ابن نجم  الذي سقع الى الشرق من ميطقة 

  (4) الدراسة.

                                                 
 .19,مصدر سابق, ص الخفاجي اسراء غانم شهيد -1

ومترية, مصطفى كامل عثمان الجلبي ,نهر الفرات بين محطتي سدة الهندية والناصرية دراسة هيدرومورف 2-
 . 21, ص 2014جامعة الكوفة,  ,دابأطروحة دكتوراه, كلية اال

ماجستير  عباس حسين , المياه الجوفية  في الهضبة الغربية في العراق  واوجه استثمارها , رسالة ىيحي -3
 .51,ص1993, كلية االداب , جامعة بغداد , 

ازهار سامي خليل العبيدي , تحليل مكاني لخصائص مياه شط العباسية في محافظة النجف االشرف ,  4-

 .28,ص 2013رسالة ماجستير , كلية االداب , جامعه الكوفة , 
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 .Climate characteristicsخصائص المناخ  -ثالثا :
الطبيعية الت  تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر ف  طبيعة سعد المياخ احدى اهم العوامل  

وف   تشكيل المظاهر األرضية وتطويرها وميها العمليات الجيومورفولوجية الت  تعد   الماء وحمولته
انعكاسًا لتلك االشكال والت  تؤثر ه  األخرى ف  قوه معدالت التجوية والحت واالنهيارات األرضية 

لذلك سوف يتم تحليل العياصر المياخية المتمثلة بـ ) االشعاع الشمس  ,  (1)وعمليات األرساب,
درجة الحرارة , الضغط الجوي , الرياح , الرطوبة اليسبية , االمطار , التبخر , الظواهر الغبارية ( 

 لتحديد اثرها على كمية ونوع المياه ف  ميطقة الدراسة.
لحرارة وكمية االمطار ف  كمية الحمولة تؤثر العياصر المياخية سيما معدالت درجات ا 

ساهم ف  تحديد كمية الجريان السطح  ونوعيتها  , اذ بالشكل الذي اليهرية ف  مياه شط الكوفة 
يؤدي التزايد  ف   معدالت درجات الحرارة الى زيادة عامل التبخر ف  المياه ومن ثم  زيادة كمية 

االمطار سكون واضحا من خالل عملية غسل التربة, اذ المواد الذائبة و ترسيب االمالح, اما تأثير 
ان زيادة كمية سقوط االمطار يؤدي الى تشبع التربة بالمياه وتفككها وانجرافها نحو المجرى المائ  
مما يزيد من كمية الحمولة اليهرية,  لذا سيتم  التطرق لتلك العياصر بتفصيل اكثر مع بيان تأثيرها 

  -: وكاآلت  الطييية  ف  مياه شط الكوفة ف  تباين كمية الترسبات 
 . characteristics Solar Radiation خصائص االشعاع الشمسي - أ

ترتبط قيم االشعاع الشمس  وساعات سطوعه اليظرية والفعلية بالموقع الفلك  لميطقة   
ة اإلشعاع الدراسة, اذ ترتبط عمليات التسخين الشديدة من السطوح المائية ارتباطًا وثيقًا بطول مد

  (2)الشمس  وكبر زاويته والت  تعتمد اساسًا على درجة العرض.
( ان المعدل السيوي العام لكمية االشعاع الشمس  ف  محافظة 2 و 1سظهر من المخطط )  

( ف  2سم/سعرة  27.1( ,ويتباين هذا المعدل شهريا ليبلغ أعاله )2سم/سعرة  18,9اليجف بلغ )
السماء وقلة الرطوبة اليسبية , اما ادناه فقد سجل  ف  شهر كانون األول شهر تموز وذلك لصفاء 

( وذلك لكثرة الغيوم وتزايد معدالت الرطوبة اليسبية, كما بلغ المعدل السيوي 2سم/سعرة 10.02)
يوم(, اما ساعات السطوع الفعل  فقد /ساعه 12:04لساعات السطوع اليظري ف  ميطقة الدراسة )

                                                 
ماجستير ، كلية التربية للبنات, انتظار مهدي عمران , جيومورفولوجية حوض وادي السالم , رسالة  -1

 .29,ص 2011جامعة بغداد ,
 .61, ص  2008قصي عبد المجيد السامرائي , مبادى الطقس والمناخ , مطبعة اليازوري ,  -2
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وم( , كما وتبلغ معدالت السطوع اليظري خالل شهر حزيران اعلى قيم لها ي/ساعة 8.6بلغت )
ف  حين بلغ السطوع الفعل  اعلى قيم له ف  شهر تموز  يوم(،/ساعة 14:12بيحو )

يوم ( اذ سعود سبب تزايد درجات الحرارة الى تعامد اشعة الشمس الت  تكون شبه /ساعة 11.4)
االشعاع الشمس  ف  ميطقة الدراسة , اما ف  الفصل البارد من عامودسة والت  تؤدي الى زيادة 

السية فيلحظ ان هيالك تياقص ف  معدالت السطوع اليظري والفعل  , اذ وصلت معدالت السطوع 
يوم( والسطوع الفعل  ف  شهر كانون األول  /ساعة  10:00اليظري ف  شهر كانون األول )

 يوم( على التوال  ./ساعة  5.8)
ميطقة الدراسة تستلم كميات كبيرة من االشعاع الشمس  السيما ف  الفصل الحار  ماك      

مقارنتًا بالفصل البارد بسبب تعامد الشمس وصغر زاوية سقوط االشعاع الشمس  , وهذا ييعكس 
 على مقدار كمية الحرارة الت  تكتسبها األرض والت  تختلف بين اليابس والماء.

 (.1990-2019الشمسي في محطة النجف للمدة )كمية االشعاع  (1مخطط )

 
 المصدر : باالعتماد على 

وزارة النقل, الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي, قسم المناخ, بيانات غير منشورة,  -
 . (1*)معادلة انكستروم .2020بغداد,
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انظر المصدر: هديل عبد المجيد عباس الشاعر, عالقة االشعاع الشمسي واالشعاع األرضي بدرجة الحرارة 

 .64,ص 2009كلية التربية للبنات ,جامعة الكوفة , رسالة ماجستير ,(,1970-2007في العراق للمدة )
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 (2مخطط ) 
 (2019-1990معدل ساعات السطوع الفعلي والنظري في منطقة الدراسة للمدة)

 
المصدر: باالعتماد على وزارة النقل, الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي, قسم المناخ, بيانات غير 

 .2020منشورة, بغداد,
 

يتبين مما سبق ان ميطقة الدراسة تستلم كميات كبيرة من االشعاع الشمس  ولساعات طويلة من  

السية , االمر الذي يؤدي الى تزايد  درجات الحرارة  و كميات  السيما خالل الفصل الحار من اليهار

اليتح من سطوح أوراق اليباتات ومن تربة الحقول الزراعية ليعكس ذلك احتياجهما الى اكبر  /التبخر

كمية من المياه مما يؤدي الى زيادة كميات الري من جهة و زيادة التبخر من مياه شط الكوفة  والجداول 

ه من جهة أخرى ، فضال عن التغير ف  خصائصها اليوعية وزيادة الترسبات الطييية ف  المتفرعة مي

اليهر ذاته بالشكل الذي ادى ويؤدي الى زياد الضغط على الموارد المائية من خالل تزايد االستهالكات 

 المائية السكانية السيما الزراعية ميها.
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 :characteristics Temperature خصائص درجة الحرارة - ب
 قيمالعياصر المياخية من خالل عالقتها مع تباين   تؤثر درجات الحرارة تأثيرًا مهمًا ف  باق 

الضغط الجوي وسرع الرياح والرطوبة اليسبية ومن ثم االمطار والتبخر من المسطحات المائية 
زيائية بالشكل الذي ييعكس ف  التغيرات الت  تصيب مياه ميطقة الدراسة السيما خصائصها الفي

والمتمثلة بتباين كمية الترسبات الطييية الذائبة والعالقة والقاعية ، اذ تشير الدراسات الى ان تزايد 
تضاعف من سرعة التفاعالت الكيمياوية بصورة ملحوظة, كما ان °( م(10درجة الحرارة بمقدار 

خصائص المياه من حيث قابلية ذوبان الغازات تتأثر بدرجات الحرارة بالشكل الذي ييعكس سلبًا ف  
كبيرًا ف  تركيز معدالت الحمولة اليهرية  كما ان لدرجات الحرارة تاثيراً  (1)الطعم والرائحة واللون, 

السيما مع تزايد درجات الحرارة و قيم التبخر من المسطحات المائية واالنهار ومن ثم  زيادة  كمية 
االمالح الت  تؤدي الى زيادة معدل تركيز المواد الذائبة والقاعية, فضال عن ذلك فأن تزايد معدالت 

اه الجارية وذلك من خالل تزايد قيم التبخر الذي ييتج عيه نقص درجات الحرارة يؤثر ف  كمية المي
 (2)ف  كمية المياه خالل الفصل الحار  الجاف.

( ان المعدل السيوي العام لدرجات الحرارة ف  ميطقة 1)والشكل( 2يتبين من الجدول ) 
ي ويتباين هذا المعدل شهريا ليسجل اعلى معدل لها ف  شهر °( م25.3الدراسة قد بلغ  )

ونادرا ما °( م11.6كما سجلت ادناها ف  شهر كانون الثان  )°( م37.2وأب )°( م37.6تموز)
تتياقص معدالت الحرارة الصغرى الى الصفر المئوي ف  شهري كانون الثان  وشباط, اما عن 

و ادنى قيمة لها ف  °( م18.5المعدل السيوي لدرجة الحرارة الصغرى  ف  ميطقة الدراسة  فقد بلغ )
اما معدل درجة الحرارة °(, م29.8واعلى قيمة لها ف  شهر تموز بلغ )°( م6.1ر كانون الثان  )شه

وادنى °( م 45.3كما سجل اعلى قيمة له كذلك ف  شهر تموز )°(, م32.1العظمى فقد بلغ نحو )
 °(. م17.0قيمة له ف  شهر كانون الثان  )

السية التباين الذي سحصل ف  كمية سعكس تباين معدالت درجات الحرارة خالل الفصلين من 
االستهالك المائ  الشهري والفصل  والسيوي نتيجة اختالف كمية التصريف اليهري والوارد المائ  
واللذان يتباييان نتيجة تزايد وتياقص معدالت درجات الحرارة وما يرافقها من تغيرات ف  عياصر 

واردات مائية من خارج العراق ثانيًا، اذ يزداد  المياخ االخرى اواًل وما سصل الى ميطقة الدراسة من
الطلب على المياه بالشكل الذي سعكس التغير الذي سحصل ف  طبيعة خصائص الجريان المائ  

                                                 

اياد محمد جبر , التأثيرات البيئية المحتملة لتصريف المياه الصناعية على الهائمات النباتية , رسالة  1-

 .4,ص 2002ماجستير , كلية العلوم , جامعه بابل, 
عمار حسين محمد العبيدي , جيومورفولوجية حوض وادي كوردة ره , رسالة ماجستير, كلية التربية  -2

 .30, ص2005,جامعة ديالى , 
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من حمولة نهرية وتغيرات جيمورفية تعكس تأثيراتها مستقبال ف  كمية ما سصل الى االستهالكات 
 المائية المختلفة ف  ميطقة الدراسة. 

 (1990-2019في منطقة الدراسة ) خصائص درجات الحرارة(2جدول)
معدل درجة حرارة  األشهر

 °م/الصغرى

معدل درجة الحرارة 

 °م/العظمى

 °(معدل درجة الحرارة )م

 11.6 17.0 6.1 كانون الثاني

 14.2 20.1 8.2 شباط

 19.1 25.7 12.5 اذار

 24.9 31.5 18.2 نيسان

 31.1 38.4 23.7 أيار

 35.4 43.2 27.5 حزيران

 37.6 45.3 29.8 تموز

 37.2 45.0 29.4 اب

 33.5 41.3 25.6 أيلول

 27.5 34.8 20.2 تشرين األول

 18.5 24.6 12.4 تشرين الثاني

 13.2 18.6 7.8 كانون األول

 25.3 32.1 18.5 المعدل

الزلزالي, قسم المناخ, بيانات غير المصدر: باالعتماد على وزارة النقل, الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد 
 .2020منشورة, بغداد,

 (المعدالت السنوية لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى في منطقة الدراسة للمدة1)شكل
(1990-2019) 

 
 (.2المصدر: باالعتماد على بيانات الجدول)
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 : characteristics Winds خصائص الرياح - ت
الميكانيكية الت  تؤدي الى نقل الطاقة الحرارية وبخار الماء من تعمل الرياح عمل الطاقة  

السطوح المائية من خالل فصل جزيئاته الى الهواء لتيتج عملية التبخر الت  تعمل على زيادة 
الضائعات المائية من مجاري اليهار وبالتال  تؤثر على الحمولة اليهرية بشكل ملحوظ, وكما تؤثر 

ومحتواها الرطوب  تأثيرًا كبيرًا ف  تحديد كمية الفاقد المائ  من خالل  الرياح من خالل سرعتها
اليتح , فاذا كانت الرياح جافة وذات سرعة عالية تعمل ف  زيادة عملية التبخر \عملية التبخر

ألنها تعمل على إزاحة الطبقة المشبعة ببخار الماء المالمسة لسطح الماء وتخلطها مع طبقات 
كما تؤدي الرياح عاماًل  (1)كثر جفافا من السفلى وبالتال  زيادة المياه المتبخرة,الهواء األعلى األ

 مهمًا ف  نقل حمولة المياه من مكان الى اخر.
ثا(,  /م 1.7( ان المعدل العام لسرع الرياح ف  ميطقة الدراسة بلغ )3سظهر من المخطط ) 

ثا( لكل /م2.6ويتباين هذا المعدل شهريا  ليصل اعلى معدل له ف  شهري حزيران وتموز بيحو )
ميهما على التوال   بعدها تأخذ بالتياقص ف  اشهر الفصل البارد  ولتصل ف  شهر كانون األول 

 ثا(./م1 الى )
 (3مخطط )

 (2019-1990ثا( في محطة النجف المناخية للمدة )/معدل سرعة الرياح )م

 
المصدر: باالعتماد على  وزارة النقل, الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي, قسم المناخ, بيانات غير 

 .  2020منشورة, بغداد,
 
 

                                                 
علي صاحب طالب الموسوي , دراسة تحليلية للخصائص المناخية وظواهر الطقس القاسي في محافظة  -1

 .150,ص2000لبنات, جامعه الكوفة, ,كلية التربية ل 2النجف, مجلة البحوث الجغرافية , العدد
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 الضغط وميطقة االناضول هضبة فوق  المرتفع الضغط ميطقة بين الدراسة ميطقة تقع       
 سرعة معدالت ف  اً ملحوظ التباين جعل الذي االمر ، العراق وجيوب العرب  الخليج فوق  الميخفض
 التبخر نسبة زيادة خالل من المائية المسطحات ف  الحار الفصل خالل الرياح هذه تؤثر اذ,  الرياح
 . اليهرية الحمولة كمية ف  ثم ومن المياه كمية نقص على سعمل الذي
 : characteristics Relative Humidity خصائص الرطوبة النسبية - ث

تعد الرطوبة احدى العياصر الت  تعمل على توفير المياه مع تزايد معدالت درجات الحرارة  
ف  الفصل الحار من السية ف  ميطقة الدراسة, اذ تبدأ الرطوبة اليسبية بالتياقص وذلك الن قدرة 

ومن ثم تعمل  الفصل الحارالهواء على استيعاب بخار الماء تتياقص الى أوطأ مقدار لها خالل 
  على زيادة معدالت التبخر الت  تؤدي الى تزايد شدة الجفاف ف  ميطقة الدراسة.

تؤثر الرطوبة اليسبية تأثيرا مهمًا ف  التباين المكان  والزمان  للخصائص اليوعية للمياه, اذ  
ميات وقلة كان تياقص معدالت درجات الحرارة يؤدي الى زيادة ف  الرطوبة وتكاثف بخار الماء 

, اذ و الفيزيائية من المسطح بالشكل الذي يؤدي الى زيادة تراكيز العياصر الكيميائية الفاقد المائ  
 (.4سظهر التباين واضحًا سيما ف  المخطط )

 (4 ) مخطط
 (2019-1990الرطوبة النسبية  في محطة النجف المناخية للمدة)معدل 

 
بيانات غير  , العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي, قسم المناخالمصدر: باالعتماد على وزارة النقل, الهيأة 

 .2020 بغداد,منشورة, 
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اقصى حد لها ف   ليبلغ%( 42اليسبية بلغ ) ان معدل الرطوبة نفسه المخططيتبين من كما  
بعدها %( وذلك لكثرة الغيوم وسقوط االمطار خالل هذا الشهر , ثم تبدأ 67شهر كانون الثان  )

%( وذلك لتزايد درجات 22معدالت الرطوبة اليسبية  بالتياقص لتصل الى ادناها ف  شهر تموز )
الحرارة وصفاء السماء وانعدام االمطار. اذ ان تياقص الرطوبة اليسبية وما يرافقها من تزايد ف  
معدالت درجات الحرارة خالل الفصل الحار يؤدي الى فقدان الماء من المسطحات المائية  

  .لكميات كبيرة مما يؤثر ف  حمولة اليهر من الترسبات العالقة والذائبة والقاعيةو 
 . characteristics Rain falls االمطارخصائص  - ج
تتصف االمطار ف  ميطقة الدراسة بالتذبذب وعدم انتظام مواعيد سقوطها, اذ نجد ف  عدد   

من  السيوات تتساقط كميات كبيرة من االمطار خالل يوم او يومين تعادل امطار سية كاملة مما 
يؤدي الى سرعة جرف التربة وما تحمله من مواد طييية وكيميائية ومن ثم تحولها الى مسيالت 

كبيرة ف  مجرى اليهر, االمر الذي يؤثر ف  زيادة حمولة اليهر وتغير خصائصها اليوعية من مائية 
خالل ما تيقله من تلك الحمولة الى مجرى اليهر خالل الفصل الممطر. السيما وان ميطقة الدراسة 

ان المجموع السيوي لكمية  (5) مخططالتعان  من الجفاف حسب تصييف دسمارتون، اذ سظهر من 
اذ سجل  ملم( مع تباين معدالت سقوط االمطار, 90.1مطار ف  محطة ميطقة الدراسة بلغت )اال

ملم(, ثم تتياقص هذه الكمية الى ان تصل 17.6اعلى نسبة  له خالل شهر تشرين الثان  بيحو )
ملم( ف  شهر أسار حتى ييعدم سقوطها ف  اشهر )حزيران, تموز, اب و أيلول(، اذ ان قلة 3.4)

اثبتته عدد من المعادالت المياخية والت  تؤكد ان  الذيمطار وتذبذبها وسيادة الجفاف سقوط اال
يؤكد ان هذا التذبذب االمر الذي ( 3محافظة اليجف تصيف ضمن المياطق شديدة الجفاف، جدول)

مع كميات التصريف المحددة له تأثيرات كبيرة ف  عمليات الحت واألرساب ف  ميطقة الدراسة 
من األقاليم الجافة, اذ يرتبط سقوط االمطار بزيادة التصريف ومن ثم قدرة اليهر على والت  تعد 

خالل مدة  وتيحرف االمطار عن معدلها العام (1)الجفاف. مدةالحت واليقل ويحدث العكس ف  
. اذ 89%)تذبذب) %( و 234( بمعامل تغير) ْ 6.71بيحو) سية( ف  ميطقة الدراسة  30الرصد)

االمطار وتغيرها يرتبط بميخفضات البحر المتوسط المتذبذبة ، كما والت  تعكس تأثيرها ان تذبذب 
ف  كمية التغذسة المطرية لمحطات حوض الفرات ف  العراق وف  ضميها محطة الكوفة 
الهيدرولوجية مع ما سطلق الى ميطقة الدراسة من تصريف مائ  ، االمر الذي سعكس تأثيره ف  

 بات الت  تزداد ف  موقع دون اخر.التغير بكمية الترس
 

                                                 
سرحان نعيم طشطوش , جيومورفية نهر الفرات بفرعية الرئيسين السوير و السماوة بين السماوة  -1

 . 36والدراجي , مصدر سابق , ص 
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 (2019-1990االمطار )ملم( في محطة النجف المناخية للمدة) ةكمي(5) المخطط 

 
 المصدر: باالعتماد وزارة النقل, الهيئة العامة لألنواء الجوية  والرصد الزلزالي, قسم المناخ, بيانات غير منشورة,

 .2020 بغداد،
 (1990-2019( خصائص الجفاف في محطة النجف المناخية للمدة ) 3جدول)  

 نوع المناخ قيم المعامالت طرائق الجفاف متغيرات عدد من عناصر المناخ
 جافة 4.37 تصنيف ثورنثويت 25.3 معدل الحرارة

 شديدة الجفاف 3.56 تصنيف النج 90.1 مجموع االمطار

 3373.2 مجموع التبخر
 صحراوي جاف 0.18 تصنيف كوبن

 جافة 0.98 تصنيف كابوت ري 
 المصدر: باالعتماد على

 .2020 بغداد، وزارة النقل, الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي, قسم المناخ, بيانات غير منشورة, -
 تطبيق المعادالت المناخية االتية: -
 نثويت للجفافر عادلة ثو م -1

𝑰 = ∑ 𝟏. 𝟔𝟓 (
𝒓

𝒕 + 𝟏𝟐. 𝟐
) 𝟏𝟎/𝟗 

 مْ  ة= معدل الحرار tملم   = االمطارr= معامل الجفاف،   Iاذ ان: 
                                                                                             AT=P/Tمعامل النج-2

           
 مْ  السنوي للحرارة=معدل T= مجموع االمطار السنوي        P= معامل الجفاف               ATاذ ان: 

 )=T/R)/2 Iتصنيف كوبن                                                                            -3
 = معدل الحرارة مْ T= المطر السنوي سم                   r= معامل الجفاف،               Iاذ ان: 

   I=(100 P/E+12P-/e)/2معامل كابوت ري                                                 -3
 = اعلى تساقط شهري     -p=مجموع التساقط ملم        p= معامل الجفاف،   I اذ ان:

    E   التبخر السنوي ملم =eالتبخر في اغزر الشهور مطرا = 
الجفاف المناخي في العراق دراسة مقارنة لعدد من  انطقهالتباين المكاني لتغير مثنى فاضل علي الوائلي،  راجع المصدر:

                       .254، ص2015جامعة المثنى، ، كلية التربية،2، العدد 8المعايير، مجلة اوروك للعلوم االنسانية، مجلد
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يتبين مما تقدم ان كمية االمطار الساقطة قليلة وغير موزعة بشكل ميتظم على طول   
أشهر السية فف  الفصل البارد من السية  بالرغم من سقوطها اال انها  قليلة ف  كمياتها ف  

وه  ضعيفة جدا  ,12.999)بالرغم من دورها ف  التعرية والت  بلغت نحو) ميطقة الدراسة
اذ ان االمطار تساعد ف  زيادة الحمولة اليهرية وذلك من خالل ، *1( 50كونها اقل من )ْ 

عملية التعرية المطرية الت  تعمل على جرف المواد من ميطقة كتوف األنهار وترسيبها الى 
مجاري األنهار لتزيد بذلك حمولة اليهر , فضاًل عما سحمله اليهر من ترسبات طييية نتيجة 

لبارد من السية وذوبان الثلوج من خارج العراق وزيادة غزارة  االمطار وسقوطها ف  الفصل ا
الجريان السطح  وانجراف ذرات الطين من جوانب اليهر مع ما تجلبه من اطيان من خارج 
ميطقة  الدراسة كله ساهم ويساهم ف  تزايد الترسبات الطييية ف  المجرى المائ  وتحولها بمرور 

 .نعطافات وغيرهاوااللتواءات واالالزمن الى الجزر اليهرية 
 : characteristics Evaporation خصائص التبخر - ح

يتصف مياخ ميطقة الدراسة بتزايد نسبة االشعاع الشمس  بسبب صفاء الجو وقلة   
الرطوبة لمعظم أسام السية يرافقه تزايد ف  درجات الحرارة مما يؤدي الى زيادة كميات التبخر 
ومن ثم تزايد تراكيز االمالح ف  المياه , اذ ان قيم التبخر السيوية تفوق كمية االمطار الساقطة 

مرة(, كما ان التزايد  ف  المعدالت الشهرية للتبخر سصاحبه تياقص ف  مياسيب 37) بحوال 
شط الكوفة  الذي سعمل على زيادة تركيز االمالح والملوثات بفعل التبخر الشديد ومن ثم  يؤثر 

 ف  الحمولة اليهرية .
ملم( وهو اكبر  3373.2( ان مجموع كمية التبخر السيوي بلغ )6) المخططيلحظ من  

من المجموع السيوي لألمطار وتتباين تلك المعدالت زمانيًا , اذ بلغ أقصاها ف  شهر تموز 
قص معدالت الرطوبة اليسبية, كما ملم( وذلك لتزايد درجات الحرارة وقلة الغيوم وتيا533.5بيحو)

                                                 
1
 -والتي هي االتي:تم تطبيق معادلة فورنيرارنولدس *  

FAL=(Pi)
2

/P 

 حيث ان:

FALالحت المطري = 

Pi المطر الشهري ملم = 

 = P مجموع المطر السنوي ملم 

شمخي، قياس التعرية الريحية والمطرية في منطقة  مراجع المصدر: محمود عبد الحسن وافراح ابراهي

 .241، ص 2016، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، 26الحجارة، مجلة البحوث الجغرافية، العدد 
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رة وتباين ملم( لتياقص درجات الحرا 81.4بلغ ادنى معدل لها ف  شهر كانون األول بيحو)
  (1).معدالت سرعة الرياح مع تزايد تحرك جزيئات بخار الماء وانتقاله الى الجو

 (6) المخطط
 (2019-1990التبخر في محطة النجف المناخية للمدة ) جموعم

 
المصدر: باالعتماد على  وزارة النقل, الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي, قسم المناخ, بيانات غير 

 .2020منشورة, بغداد, 
 
كما تختلف كمية التبخر من المسطحات المائية باختالف الخصائص المياخية السائدة ف  أي        

الخصائص الكمية واليوعية للمياه السطحية السيما درجة ميطقة من العالم , االمر الذي ييعكس ف  
بسبب تياقص   ملوحتها, فضاًل عن كمية الترسبات الت  تزداد ف  تراكيزها  السيما خالل الفصل الحار

التصاريف المائية بالشكل الذي سغير من طبيعة جريانها واتخاذها اشكااًل مختلفة من أهمها االلتواءات 
اذ سعد التبخر من الظواهر  ( 2)ف  كيفية إسصال المياه الى األراض  الزراعية,اليهرية الت  تؤثر 

المياخية البارزة ف  المياطق الجافة وشبه الجافة, األمر الذي انعكس ف  زيادة  حجم الضائعات 
 المائية  من مجرى شط الكوفة وزيادة التراكيز الملحية الذي بدورة يؤثر ف  الحمولة اليهرية .

 
 

                                                 

 .212,ص1979, جغرافية الطقس , مطبعة جامعة بغداد , زمالءهاحمد سعيد حديد و  1-
حسن أبو سمور وحامد الخطيب , جغرافية الموارد المائية , الطبعة األولى , دار صفاء للنشر والتوزيع ,  -2

 .74, ص 1999عمان , 
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 : characteristics Dusty Storms الظواهر الغبارية  - خ
تـؤدي الظواهر الغبارية دورًا مهمًا ف  عملية نقل المواد المختلفة من مـواد دقائقية وامالح ميقولة 
وعياصر ثقيلة لترسبها فوق المسطحات المائية ومن ثم  تعمل على زيادة عكوره المياه, اذ ان نشاط 

والغبار)المتصاعد و العالق( يزداد ف  االشهر الت  تـزداد فيها معدالت درجات العواصف الغبارية 
( ان مجموع العواصف الغبـارية 8و 7) لمخططايلحظ من , الحرارة والت  يزداد فيها نشاط الرياح الجافة

عاصفة( ,وبلغ اعلى معدل للعواصف الغبارية ف  شهر نيسان بيحو  10.1ف  ميطقة الدراسة بلغت )
عاصفة(, كما ويعود نشاط العواصف ف  هذا الشهر من السية الى زيادة سرعة الرياح والتزايد  1.5)

 28اليسب  ف  معدالت درجات الحرارة, ف  حين بلغ مجموع الغبار المتصاعد ف  ميطقة الدراسة )
األول,  يوم( ف  ميطقة الدراسة, وبلغ ادنى معدل للغبار المتصاعد ف  ميطقة الدراسة  ف  شهر كانون 

يوم(. اما مجموع  5) ف  حين سجل اعلى معدل للغبار المتصاعد ف  شهري )حزيران و تموز( بواقع
 2.5سجل ادنى معدل للغبار العالق ف  شهر )كانون األول( بواقع ) كما ,يوم(95.6 الغبار العالق )

يوم( اذ تتياقص معدالت درجات الحرارة ويقل نشاط الرياح, ف  حين سجل اعلى معدل للغبار العالق 
 يوم(. 13.8ف  محطة اليجف ف  شهر أسار بيحو )

 
 (7) المخطط

 (2019-1990العواصف الغبارية في محطة النجف المناخية )

 
الجوية والرصد الزلزالي, قسم المناخ, بيانات غير المصدر: باالعتماد على وزارة النقل, الهيأة العامة لألنواء 

 . 2020منشورة, بغداد ,
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 (2019-1990الغبار المتصاعد والعالق في محطة النجف )(8) المخطط        

 
لمصدر: باالعتماد على وزارة النقل, الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي, قسم المناخ, بيانات غير ا

 .2020بغداد ,منشورة, 
 في منطقة الدراسة.    Characteristics Soil خصائص التربة -رابعاً 

تعد التربة من الموارد الطبيعية الت  لها تأثير ف  المياه السطحية ومعدالت تصريفها   
تطرحه من مياه  من حيث خصائصها من نسجة ونفاذسة وعمق ومسامية الت  تسهم من خالل ما

بزل ف  تغير طبيعة  المياه الجارية ونوعيتها ف  التربة , فالتربة  ف  تطور مستمر نتجت بين 
والغالف  Atmosphereوالغالف الجوي  Lithosphereتفاعل كل من الغالف الصخري 

و تتميز التربة ف   ميطقة الدراسة بكونها حديثة التكوين ومتجدده Biosphere,(1 )الحيوي 
سبب الفيضانات المتكررة الت  تتعرض لها, اذ تترسب طبقة جديدة خصبة من الرواسب فوق ب

واعتمادًا على ذلك سمكن تقسيم التربة ف  ميطقة  (2)الرواسب القدسمة  وتمتاز بعمقها وخصوبتها,
 الدراسة الى األنواع االتية  , 

 .River Levee Soilتربة كتوف األنهار   -1
   ها بين  وبشكل اشرطة ضيقة يتراوح ارتفاع ى جانب  شط الكوفةتمتد هذه التربة عل  
وتكونت بفعل الفيضانات المتكررة الت   (3)م( تقريبا عن مستوى األراض  المجاورة لها,3-2)

يتعرض لها نهر الفرات و أرسابها للحبيبات الخشية بالقرب من المجرى اليهري , كما و تتميز 
تربة كتوف األنهار بجودة صرفها السطح  نظرًا النحدارها باتجاه اليهر وانحدارها أسضا باالتجاه 

                                                 

 .56صادق عزيز جبار العيساوي, مصدر سابق ,ص  1-
, تحليل جغرافي لتلوث المياه السطحية وتأثيرها في إصابة السكان باألمراض  حسن الجنابي تغريد تكليف -2

 .28, ص2019في قضاء الكوفة ,رسالة ماجستير ,كلية التربية للبنات ,جامعة الكوفة ,

 .30الخفاجي, مصدر سابق ,ص شهيد اسراء غانم 3-
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األنهار بكونها من اجود أنواع التربة المعاكس )ألحواض األنهار(, اذ تتصف تربة كتوف 
الصالحة للزراعة كونها تتميز  بخشونة ذراتها وصرفها الجيد بسبب مساميتها, االمر الذي يؤدي 

و تزداد المادة  ( 1) م(,/دسيميز 2.2-5.38تراوح معدلها بين )ليالى تياقص درجة الملوحة فيها 
ومعدل التوصيلية  0.4 % -1.81 % )  ) العضوية ف  تربة كتوف األنهار لتصل نسبتها بين 

%(  (23.5( والطين  (18.7%سم(, اما معدل محتواها من الرمل\ملموز 4.9الكهربائية )
, كما ان جودة هفأن هذه التربة تعد غرييية مزيجي%( وطبقا لمثلث اليسجة  57.8والغرين )

الى مياه شط الكوفة, االمر صرف هذا اليوع من التربة سسمح بصرف المياه الزائدة عن حاجتها 
 الذي سسهم ف  زيادة الحمولة اليهرية.

 
 .  River Basins Soilتربة احواض األنهار  -2

تمتد هذه التربة ف  المياطق البعيدة نسبيا عن مجاري األنهار وقد تكونت  من تجمع  
لهذا  ألنهار,الترسبات الدقيقة الياعمة الت  تستطيع مياه الفيضانات حملها بعيدًا عن مجاري ا

فه  ذات نسيج ناعم , كما و تشغل الميطقة المجاورة لميطقة كتوف األنهار الطبيعية ف  ميطقة 
الدراسة وال يبدو لها تأثيرًا ف  الميطقة الغربية الوسطى من شط الكوفة بسبب اقتراب الهضبة 

مترًا( عن 3-2كما  ييخفض سطح الميطقة الت  تشغلها هذه التربة بحوال  ) (2)الغربية من اليهر,
( ومن الغرين  (34.6 %ومن الطين %) 9.3تربة كتوف األنهار و معدل احتوائها من الرمل) 

كما ان هذا اليوع  (3)(وطبقا لمثلث نسجه التربة تعد هذه التربة مزيجيه طييية غرييية ,% (56.1
ابليتها  ف  االحتفاظ بالماء لصغر مساماتها, االمر الذي جعل حركة الماء التربة تتميز بق من

والهواء فيها بطيئة مما يؤدي ذلك الى تزايد نسبة الملوحة فيها, بالشكل الذي ييعكس ف  تحول  
 ,مساحات من األراض  الزراعية من مياطق االحواض الى أراض  متصحرة تيتشر فيها االمالح

 .(  5خريطة )
 

                                                 

 .41, صمصدر سابقازهار سامي خليل العبيدي ,  1-

كفاح صالح االسدي , بعض خصائص الترب في قضاء الكوفة , بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي  -2

 .19, ص1993الرابع للجامعة المستنصرية , 

 .58صادق عزيز جبار العيساوي , مصدر سابق,ص -3
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 في منطقة الدراسة  ة( أنواع الترب5خريطة ) 

 
جمهورية العراق, وزارة الزراعة ,مديرية زراعة محافظة النجف االشرف , قسم األراضي , المصدر: 

 .2020خريطة أنواع التراب في محافظة النجف , 
 .Arc Gis 10.8باستعمال برنامج نظم المعلومات الجغرافية  -
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يترسب هذا اليوع من التربة كميات كبيرة من األسمدة والمبيدات والمواد العضوية الت  تيتقل  
فضاًل عن  ان  ه ,تزداد كمية الترسبات الذائبة  فيالى مجرى اليهر عن طريق المبازل ومن ثم  

رة من فصل الحار من السية المتميز بتزايد  معدالت  درجات الحرارة يتم استعمال كميات كبيالف  
حاجة المحصول بالشكل الذي يؤدي الى حصول عملية غسل التربة من المواد  المياه تفوق 

االمر الذي  يزيد من كميات  العضوية واالسمدة والمبيدات وتسربها بشكل مباشر الى مياه اليهر,
كما ان لألمطار دورا فعاال ف  زيادة الحمولة القاعية عن طريق جرف   ,الحمولة الذائبة والعالقة 

 التربة وما تحمله من عياصر ثقيلة الى المجرى المائ  .
 . Gypsum Desert Soilالتربة الصحراوية الجبسية   -3

يوجد هذا اليوع من التربة  ف  المياطق الواقعة غرب شط الكوفة ضمن ميطقة الودسان  
%( ومن 78.4سم( و ان معدل احتوائها من الرمل ) (20-25بسمك يتراوح بين  السفلى والدبدبة

%( وطبقا لمثلث نسجة التربة  تعد هذه التربة ذات نسجة 12.7%( ومن الغرين ) 9.8الطين )
كما ان المادة األساسية  الت  تمتاز بها  التربة الصحراوية ه  الجبس  (1)مزيجيه  رملية ,

%( ويعود السبب ف  تزايد هذه اليسبة  80-50اوح نسبة الجبس فيها بين )والحجر الرمل , اذ يتر 
ئاتها مفككة  مع كما وتكون جزي (2)لقلة كميات االمطار الت  لها دورًا ف  عملية غسل التربة ,

 (3)شديدة ، اذ تتميز بكونها تربة قليلة السمك نتيجة لتعرضها لعمليات التجوية, هوجود تعرية ريحي
تياقص  بالشكل الذي سسهم ف فضال عن مستوى الماء الجوف  الواطئ والصرف الداخل  الجيد 

 نسبة الملوحة فيها .
 .  Soil Marshes and swampsتربة االهوار والمستنقعات  -4

%(   (75تغط  هذه التربة مساحة واسعة من أراض  ميطقة الدراسة اذ تحتل اكثر من  
من مساحة ميطقة السهل الرسوب  ف  محافظة اليجف االشرف, وتتميز  باستواء سطحها  وذات 
وضع طوبوغراف  واطئ لذلك تستعمل كمياطق لتصريف مياه الفيضانات اليها لكونها رديئة 

% ( و   (2.4ويصل معدل احتوائها من الرمل  (4)الصرف وذات مستوى ماء جوف  عال , 
                                                 

 .61صادق عزيز جبار العيساوي ,مصدر سابق ,ص-1
 . 30زينب حسن حبيب الجبوري , مصدر سابق , ص-2
محمد بهجت ثامر الراوي , هيدرولوجية حوض بحر النجف باستخدام نظم المعلومات الجغرافية , رسالة  -3

 .24, ص 2007ماجستير, كلية التربية )ابن رشد ( , جامعة بغداد ,

صفاء مجيد عبد الصاحب المظفر , التباين المكاني لتلوث الترب في محافظة النجف ,رسالة ماجستير ,   4-

 .47, ص 2007كلية االداب ,جامعة الكوفة , 
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تعد هذه التربة ذات نسجة  %(  وطبقا لمثلث اليسجة  59.5%( ومن الغرين ) (38.1الطين 
طييية  غرييية وتحتوي  على نسبة كبيرة من الطين والغرين , فضال عن نسبة قليلة جدا  ه مزيجي

وهذا سسهم ف  زيادة الحمولة اليهرية من خالل تصريف المياه الزائدة عن  (1)من المواد العضوية ,
 اليهر السيما ف  ميطقة كتوف األنهار. حاجتها الى

 Characteristics of the Surface aخامسًا: خصائص الوضع المائي السطحي 
Water Situation . في شط الكوفة 

تكتسب دراسة خصائص الوضع المائ  لشط الكوفة أهمية كبيرة ف  تقييم الوضع   
ف    خدامهاألساس   للسكان الست مورف  ف  ميطقة الدراسة , إذ  سمثل المصدرو الهيدروجي

المجاالت المختلفة  الت  تتمثل ف  الزراعة والصياعة وسد االحتياجات  اليومية . ويمكن توضيح 
 اهم خصائص الوضع المائ  الكم  واليوع  باالت :

 االمتداد الجغرافي لمياه شط الكوفة وتفرعاته.  - أ
سمى بشط الكوفة بطول يدخل نهر الفرات الى قضاء الكوفة بعد التفرع وي  
كم(ف  ضمن محافظة اليجف, و يتميز بعدم احتوائه على تفرعات حتى مديية أبو 75.200)

صخير ) مركز قضاء المياذرة ( ليتفرع بذلك الى مجموعة من األنهار والجداول  الفرعية   الت  
ريفهما كم( ومجموع تصا454.3(,اذ يبلغ مجموع اطوالهما)6جدواًل( خريطة)78تبلغ حوال )

و يتفرع من شط الكوفة عدد من الجداول  دونما(, 170217ثا(  بمساحة ارواء )3/م907.14)
 -االروائية الت  سمكن توضيحها باالت  :

كم (, ويعد من  35.14سعد اول تفرعات  الجانب األسمن لشط الكوفة و بطول )جدول جحات :  -1
 من الجداول المهمة ف  محافظة اليجف و يروي مساحة اً كبير  اً اهم تفرعاته كونه سغذي عدد

دونما( ضمن ناحية أبو صخير والمشخاب وبتصريف قدرة 4720 زراعية تقدر بيحو )
 .ثا(3/م28)
 
 
 

                                                 

حسن علي الحكيم , حوض الفرات في العراق دراسة هيدرولوجية , رسالة ماجستير , كلية التربية ,  يدسع 1-
 .35, ص 1976جامعة بغداد , 
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 -تتفرع من جانبه األيمن  عدد من الجداول وكما يأتي :
: يتفرع من الجانب األسمن لجدول جحات ف  مركز قضاء أبو صخير ,     جدول السدير-أ

دونم( ,  5100كم(  تستفيد ميه مساحة من األراض  الزراعية ُحددت بيحو )29بطول )
 ثا( .3/م3.28وبتصريف  قدرة )

كم(, اذ انه سسق  مساحة زراعية ٌحددت بحوال  18سسير الجدول بطول )جدول أبو جذوع :  - ب
  . ثا(3/م4.17دونم(وبمعدل تصريف بلغ  )3250)
يتفرع من الجانب األسمن لجدول جحات و سعمل اثياء جريانه على ارواء جدول البديري :  - ت

أراض  زراعية تقع ضمن مركز أبو صخير وناحية الحيرة لتبلغ مجموع األراض  الزراعية 
ويتفرع هذا ,  ثا(\3م8ومعدل تصريفه ) )كم26.5دونم( وبطول  ) 8055الت  يرويها )

والجيوب  يروي  (دونم300الجدول الى فرعين )الفرع الشمال ( يروي مساحة زراعية )
 .من مساحه األراض  الزراعية( دونم 100)
يتفرع من الجانب األسمن لجدول جحات ف  مركز قضاء أبو صخير جدول الهاشمي :  - ث

بتوزيع مياهه من خالل ناظم ثا( , اذ سقوم \ 3م2.214كم( ومعدل تصريفه )13وذلك بطول )
اذ تبلغ , متر( 1.5امتار( وعرض ) 4صدري مؤلف من بوابة واحدة عمودسة بارتفاع )

 دونم( . 3250مساحة األراض  الزراعية المستفيدة ميه )
بمعدل  (كم 4.2يتفرع من الجانب األسمن لجدول جحات , اذ يبلغ طولة )جدول الشاهرية:  - ج

 . (دونم 1650مساحة األراض  الزراعية المستفيدة ميه ) ثا(, وتبلغ\ 3م 2.2تصريفه )
  كم( بمعدل تصريف 4.2يتفرع من الجانب األسمن لجدول جحات  بطول )جدول الطرة :  - ح

 دونم( . 2000ثا( , بمساحة األراض  الزراعية المستفيدة ميه )\3م 4)
ضمن قضاء المشخاب  بطول   يتفرع من الجانب األسمن لجدول جحات جدول الجعباوي : - خ

دونم( إلرواء  1000ثا( و سستفيد من هذا الجدول )\3م1200كم( وبمعدل تصريف )4)
كم( وجدول األربعة  1.2األراض  الزراعية على جانبية و يتفرع ميه جدول  اليعي  بطول ) 

  كم( .2بطول )
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 -:كما وتتفرع من الجانب االيسر لجدول جحات مجموعه من الجداول هي 
يتفرع من الضفة اليسرى لجدول جحات ف  مركز قضاء أبو صخير  بطول :  جدول العزامي - د

المائ   بيحو  هرواء  مساحة زراعية خالل جريانثا(, أل\3م3.5كم( وبتصريف )9.5)
 دونم( .1200)
يتفرع من الجانب االسسر لجدول جحات ف  ناحية المشخاب بطول جدول عصيود :  - ذ

 دونم( من األراض  الزراعية .850 ثا(. ويروي )\3م2.5كم( وبتصريف )2.75)
كم( وبمعدل 3يتفرع من الجانب االسسر لجدول جحات ف  المياذرة  بطول ) جدول كشخيل : - ر

األراض  الزراعية الت  يرويها هذا  ةثا( وتبلغ مساح \3م 1.08تصريف بلغ )
  دونم( .2150الجدول)

وهو احد تفرعات شط الكوفة الرئيسة ف  قضاء المشخاب  من الجانب جدول الدبينية :  -2
كم( ف  ناحية القادسية ,   1كم( ف  المشخاب و ) 9.1)( و كم (10.1االسسر , بطول 

دونم ( و بتصريف قدره   2500المقدرة بحوال  ) رواء مساحة من األراض  الزراعيةإل
 -ثا (, ومن اهم تفرعات هذا الجدول : \3م14.12)

يتفرع من الجانب األسمن لجدول الدبييية ف  قضاء المشخاب بطول جدول أبو الربي :   - أ
دونم( من األراض   300ثا( ألرواء ما سعادل ) \3م0.25 كم( وبتصريف سيوي  بلغ ) 1.5)

 الزراعية .
 9.4يتفرع من الجانب األسمن لجدول الدبييية ف  قضاء المشخاب بطول )جدول القادسي:  - ب

من األراض   )دونم 2000ثا( ألرواء ما سعادل ) \3م120ف سيوي يبلغ )كم( وبتصري
 الزراعية  على جانبية . 

دونم( من 600كم( ألرواء ما سعادل )8يتفرع من جدول الدبييية بطول )جدول العيلة :  - ت
 . ثا(\3م3االراض الزراعية  و معدل تصريفه السيوي )

دونم( من األراض   500كم( , ألرواء )3يتفرع من الجانب االسسر بطول )جدول بجاي :  -3
 . ثا(\3م0.5الزراعية وبتصريف قدرة )

كم( , ألرواء 5.8يتفرع من الجانب االسسر لشط أبو صخير بطول )جدول أبو دنانير :  -4
 . ثا(\3م3.25دونم( من مساحه األراض  الزراعية على جانبيه , مصمم بتصريف )1800)



53 
 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

كم(  ألرواء  4.1االسسر لشط أبو صخير وبطول )يتفرع من الجانب جدول العارفي :  -5
 ثا(.\3م3.25دونم( من االراض الزراعية وبتصريف سيوي قدرة ) 1450)

كم( 2.5يتفرع من الجانب االسسر لشط الكوفة الرئيس بطول ) جدول المالحة ) الدهام (: -6
دونم( من مساحة األراض  الزراعية 1100ثا( ألرواء )\3م2وبتصريف سيوي قدره )

 المحيطة به .
يتفرع من الجانب االسسر لشط الكوفة ضمن قضاء المشخاب بطول جدول المجيهيلة :  -7

دونم( من مساحه األراض  الزراعية على جانبية ومصمم  900كم( ألرواء )3.25)
 ثا( .\3م1,5لتصريف قدرة )

ل  بطول الك المشخاب ف  قضاء الكوفة الرئيس: يتفرع من شط جدول السوارية الرئيسية  -8
 50رواء مساحة زراعية ٌحددت )ثا(  أل\3م15.3, ومعدل تصريف السيوي ) )كم 8.175)

 -دونم( . كما وتتفرع ميه عدد من الجداول وه  كاالت  :
  قضاء يتفرع من الجانب االسسر لجدول السوارية الرئيس   ف جدول السوارية الفرعية :-أ

دونم (من  600)ألرواء )ثا\3م1.2)السيوي تصريفه كم( ومعدل 5)المشخاب ويبلغ طولة الكل 
مساحة األراض  الزراعية المحيطة به، كما يتفرع من الجانب االسسر لجدول السوارية الفرعية 

اما من الجانب األسمن لجدول ،  ثا(\3م1كم( وبمعدل تصريف )2.4جدول الكوه : بطول )
 الكوه فيتفرع ميه جدول  المحية والتالل .

تفرع من الجانب االسسر للسوارية الرئيس ف  مركز قضاء المشخاب يجدول سيد محمد : -ب
دونم( من  1100ثا( ألرواء )\3م1.5كم( ومعدل تصريفه السيوي بلغ )5.4بطول )

 األراض  الزراعية .
يتفرع من الجانب األسمن للسوارية الرئيس ف  قضاء المشخاب , بطول  جدول العدل :-ت

دونم( من مساحة األراض   139ثا( , ألرواء )\3م0.13كم( وبمعدل تصريف قدره )1.3)
 الزراعية .

يتفرع من الجانب األسمن للسوارية الرئيس ف  قضاء المشخاب , بطول جدول الشويلة : -ث
دونم( من مساحة األراض   127ثا( ألرواء )\3م1.25كم(, ومعدل تصريفها السيوي )2)

 ها .ية المحيطة بالزراع
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يتفرع من الجانب االسسر لجدول السوارية الرئيس ف  قضاء  جدول أبو صفصافة :-ج
ثا( ألرواء \3م0.8كم( ومعدل تصريفها السيوي بلغ )3.2 المشخاب يبلغ طولها الكل  )

 دونم( من األراض  الزراعية .1000)
يتفرع من الجانب األسمن لشط الكوفة ف  قضاء المشخاب , بطول جدول الجنابية اليمنى :  -9

دونم( من مساحه األراض  2200ثا(  ألرواء )\3م6دل تصريفها السيوي )كم( ومع7.65)
الزراعية المحيطة بها , كما يتفرع ميه عدد من الجداول االروائية الصغيرة المتمثلة )اليعو 
الصغير  , طبر سيد نور , طبر ال بريه  ,الغزال  , الجزرة , شاط  ال عودة و شاط  

 عبد الزهرة (.
فرع من الجهة اليسرى لشط الكوفة الرئيس  ضمن قضاء المشخاب يت جدول الشالل : -11

دونم( من مساحه األراض  9597 ثا( ألرواء )\3م10.2كم( وبمعدل تصريف )9.5بطول )
الزراعية ، ومن اهم الجداول المتفرعة ميه ه  )الشرش ,الوسطانية , العشرة , السادة , ام 

عاكولة , الهورة , الجدول , الميخبص , رسن و مليح , الطبارة , الحداري , الكاري , أبو 
 الشاظ  (.

كم( ,  2يتفرع من الضفة اليسرى لشط الكوفة الرئيس  , بطول ) جدول الساده العلوان : -11
دونم( من مساحه األراض  الزراعية المستفيدة 500ثا( ليروي )\3م0.32وبتصريف قدرة )
 من هذا الجدول .

كم( ومصمم بتصريف  2.7اليسرى لشط الكوفة بطول )يتفرع من الضفة جدول الموالني :  -12
 دونم( .450 , اذ تبلغ مساحه األراض  المستفيدة ميه ) )ثا\3م0.43  قدرة )

كم ( وبمعدل تصريف 2.9يتفرع من الضفة اليسرى لشط الكوفة بطول )جدول عايش :  -13
 به .دونم( من مساحة األراض  الزراعية المحيطة  750ثا( ليروي )\3م0.9مقداره )

سعد من احد تفرعات شط الكوفة الرئيس  ضمن قضاء  المشخاب جدول كطعة المراشدة :  -14
دونم( من 250ثا( ليروي )\3م0.3كم( وبمعدل تصريف بلغ )2.60, يبلغ طولة الكل  )
 األراض  الزراعية .

يتفرع من الضفة اليسرى لشط الكوفة الرئيس  , يبلغ طولة الكل  جدول كطعة الزرفات:  -15
ثا( ومساحة األراض  الزراعية المستفيدة بلغ \3م0.6كم( وبمعدل تصريف )2.5)
 دونم( .150)
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ويعد هذا الجدول احد تفرعات شط الكوفة الرئيس ويقع ضمن  جدول الجنابية اليسرى : -16

ثا(، اذ سكتسب هذا \3م7.25كم( ومعدل تصريفها السيوي )8.4ناحية القادسية , بطول )

روي مساحات زراعية ف  ضمن قضاء المشخاب و ناحية الجدول أهمية كبيرة كونه ي

دونم(، و يتفرع ميه عدد من الجداول وميها )جدول أبو خونه , أبو  7150القادسية بلغت )

 كريصة , أبو كهيوة , أبو جك  , الزيادي , اللواح , المكير , التواب  و اليغيشية (.

كم( وبمعدل تصريفه 4.1بطول )  يتفرع  من الضفة اليسرى لشط الكوفةجدول الليثاوي :  -17

 دونم( من مساحة األراض  الزراعية . 950ثا( ليروي )\3م5السيوي )

كم( 8.9يبلغ طوله الكل  ) تفرع من الضفة اليسرى لشط الكوفةيالعبودة : جدول االحيمر  -18

دونم( من مساحة األراض   2500ثا( والذي سعمل على ارواء )\3م6بمعدل تصريف )

  الزراعية الت  على جانبيه .

سعد من تفرعات شط الكوفة الرئيس ف  ناحية القادسية  بطول  جدول عبدهلل ال مجيد : -19

 دونم( من مساحه األراض  الزراعية . 450ثا( ليروي )\3م0.5كم( وبتصريف )3.5)

ة القادسية بطول ف  ناحي  وهو من تفرعات شط الكوفة الرئيسجدول ام الهوش :  -21

دونم( 450ثا(  ليروي )\3م0.5كم( , اذ انه مصمم  بتصريف تشغيل  حدد بحوال  )2.5)

 من مساحة األراض  الزراعية .

كم(  8.7سعد هذا الجدول احر تفرعات الرئيسية لشط الكوفة , بطول ) جدول الغزالي : -21

 األراض  الزراعية.دونم( من مساحة 2100ثا( ليروي )\3م3 ومعدل التصريف السيوي )

كم( بمعدل تصريف 9.4يتفرع من المجرى الرئيس لشط الكوفة بطول )جدول القادسي :  -22

, كما ف  الجدول ونم( من مساحة األراض  الزراعية د 4000ثا( ليروي )\3م3 سيوي )

 .(6, وخريطة )(4)
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 ،تصاريفها  ،جداول الري المتفرعة من شط الكوفة في محافظة النجف)اطوالها ( 4جدول )
 المساحات المروية (

بيانات )غير منشورة (،محافظة النجف ، قسم التشغيل ، المصدر : باالعتماد على مديرية الموارد المائية    

 م. 2020،االشرف

 

 

 المساحة المروية )دونم( ثا(\3التصريف)م الطول )كم( اسم الجدول التسلسل

 4720 28 35.14 جحات 1

 5100 3.28 29 سدير 2

 3250 4.17 18 أبو جذوع 3

 8055 8 26.5 البديري 4

 3250 2.214 13 الهاشمي 5

 1650 2.2 4.2 الشاهري 6

 2000 4 4.2 الطرة 7

 1000 1200 4 الجعباوي 8

 1200 3.5 9.5 العزامي 9

 850 2.5 2.75 عصيود 10

 2150 1.08 3 كشخيل 11

 2500 14.12 10.1 الدبينة 12

 300 0.25 1.5 أبو الربي 13

 2000 120 9.4 القادسي 14

 600 3 8 العيلة 15

 500 0.5 3 بجاي 16

 1800 3.25 5.8 أبو الدنانير 17

 1450 3.25 4.1 العارفي 18

 1100 2 2.5 الدهام–المالحة  19

 900 1.5 3.25 المجيهيلة 20

 50 15.3 8.175 السوارية الرئيسية 21

 600 1.2 5 السوارية الفرعية 22

 1100 1.5 5.4 جدول سيد محمد 23

 139 0.13 1.3 العدل 24

 127 1.25 2 الشويلة 25

 1000 0.8 3.2 صفصافة 26

 2200 6 7.65 الجانبية اليمنى 27

 9597 10.2 9.5 الشالل 28

 500 0.32 2 السادة ال علوان 29

 450 0.43 2.7 الموالني 30

 750 0.9 2.9 عايش 31

 250 0.3 2.6 كطعة المراشدة 32

 150 0.6 2.5 كطعة الزرافات 33

 7150 7.25 8.4 الجنابية اليسرى 34

 950 5 4.1 الليثاوي 35

 2500 6 8.9 االحيمر 36

 450 0.5 3.5 عبدهلل مجيد 37

 450 0.5 2.5 ام الهوش 38

 2100 3 8.7 الغزالي 39
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وفي ضمنها  في محافظة النجف االشرف  الفرعيةة و الرئيس النهرية الجداول( 6خريطة ) 
  منطقة الدراسة .

 
 GIS المصدر : باالعتماد على مديرية الموارد المائية في محافظة النجف االشرف , شعبة

 .Arc Gis 10.8وباستعمال برنامج نظم المعلومات الجغرافية 
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 الخصائص الهيدرولوجية الكمية لمياه شط الكوفة.   -ب
الهيدرولوجية للجريان المائ  الكم   مقدار حجم المياه الجارية ف  سقصد بالخصائص  

اليهر خالل المتر المكعب الواحد ف  الثان  ، اذ يتصف شط الكوفة بتفاوت تصريفه المائ   
من سية ألخرى ومن فصل ألخر وفقًا للخصائص الطبيعية المؤثرة ف  جريانه السيما خصائص 

ويمكن اظهار خصائص نظام التصريف الهيدرولوج  الكم   السطح والمياخ واليبات الطبيع ،
 -لمياه شط الكوفة باالت :

 . Monthly Dischargeخصائص التصريف الشهري :  -1
تعد دراسة خصائص التصريف الشهري من المواضيع المهمة لمعرفة التباين الحاصل 

طط الالزمة ف  كمية التصريف المائ  بين شهر واخر ليتسيى للجهات  المختصة وضع الخ
لتيظيم عملية الجريان المتكافئ على امتداد اشهر السية . كما يتباين  التصريف الشهري خالل 

( ف  السدود والخزانات Releases Waterالسية المائية بسبب تباين االطالقات المائية )
ف   المقامة على نهر الفرات، اذ نجد عدد األشهر تتصف بالتزايد الكبير للتصريف المائ , 

 حين تتياقص  معدالت التصريف المائ  ف  األشهر األخرى الى الحدود الدنيا .
( أن أعلى معدل سجل  للتصريف الشهري ف  ميطقة الدراسة  5يتبين من الجدول ) 

/ ثا( ثم يتياقص معدل التصريف   3م131( ف  شهر تموز بيحو )2008-2020للمدة من  ) 
/ثا(لكل ميها  3م68الشهري ليصل الى ادنى مستوياته خالل شهري نيسان و ماسس بمقدار )

    على التوال  ، ف  حين بلغ اعلى تصريف شهري للمدة المحددة للدراسة ف  شهر أيلول بيحو
/ثا (  3م 18)ف  شهر اب بيحو اما ادنى كمية تصريف سجلت(،  (2018للعام /ثا( 3م296) 

, ويرجع سبب التياقص ف  كمية التصريف ولمعظم األشهر للمدة المحددة للدراسة  2018لسية 
هو بسبب ما تقوم به دول أعال  الحوض من مشاريع وخزانات للتحكم بالمياه وحجزها , اما 

ان الثلوج ف  مياطق تزايد التصاريف ف  شط الكوفة فيعود الى زيادة التساقط المطري مع ذوب
(ان معدل االتجاه العام لمعدالت تصريف مياه شط 9) المخططأعال  الحوض , كما سشير 
(, وهذا سعود الى التذبذب ف  تزويد نهر الفرات بالحصص 1.007الكوفة سأخذ بالتزايد بمعدل )

اليجف المائية ومن ضميها شط الكوفة الذي سعد المحطة الهيدرولوجية الرئيسة ف  محافظة 
االشرف والت  من خاللها تتحكم الجهات المعيية ف  تزويد المحافظة باالستهالكات المائية 

 السيما الزراعية ميها .
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 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

 ( 5جدول ) 
 (2008-2020ثا (لمنطقة الدراسة من )3/معدالت التصريف الشهرية والسنوية )م 

تشرين  أيلول السية
 األول

تشرين 
 الثان 

كانون 
 األول

كانون 
 الثان 

 المعدل اب تموز حزيران ماسس نيسان اذار شباط

2008 114 97 53 55 87 67 76 52 51 118 138 102 84 

2009 143 48 44 51 49 45 37 40 34 62 248 163 80 

2010 84 81 55 43 46 80 52 51 37 82 110 82 67 

2011 102 80 45 54 33 43 41 40 39 89 111 88 64 

2012 96 79 52 60 55 61 53 56 49 101 109 95 72 

2013 102 93 58 52 71 52 61 50 57 115 125 101 78 

2014 116 98 56 60 69 48 81 49 116 155 149 121 93 

2015 61 65 101 100 53 49 49 40 44 69 69 71 64 

2016 147 123 137 123 121 111 112 110 100 160 159 149 129 

2017 147 123 137 123 89 89 105 89 95 159 147 149 121 

2018 296 60 102 116 105 106 104 87 58 73 82 18 101 

2019 149 99 133 94 83 80 99 90 92 168 182 151 118 

2020 110 75 82 64 107 193 154 125 115 96 76 67 105 

 91 104 131 111 68 68 79 79 74 77 81 86 128 المعدل 
باالعتماد على وزارة الموارد المائية , مديرية الموارد المائية في محافظة النجف االشرف , قسم التشغيل , بيانات غير منشورة  :المصدر 

,2021. 
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 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

 (2008-2020( معدل التصاريف الشهري في منطقة الدراسة للمدة )9المخطط)

 
 (.5المصدر : باالعتماد على جدول )

 للمياه السطحية في منطقة الدراسة :خصائص التصريف الفصلي  -2
توضح خصائص التصريف الفصل  لشط الكوفة مقدار التباين ف  كمية المياه الت  تجري 
ف  اليهر ف  كل فصل من فصول السية المائية  لمعرفة مميزاتها الهيدرولوجية, اذ يزداد التصريف 

اقطة وذوبان الثلوج ف  مياطق اليهري ف  فصل  الشتاء والربيع بسبب تزايد كمية االمطار الس
الميبع , ويقل ف  فصل  الصيف والخريف بسبب قلة تساقط االمطار و تزايد نسب الضائعات 

 ميتظمة من قبل العامل البشري لليهر .الغير المائية بالتبخر  واالستعماالت 
العام ( ان المعدل  6يتضح من الجدول )  التصريف الفصلي ) الشتوي ( لمياه شط الكوفة.-أ

( ألشهر )كانون األول , كانون الثان  و 2008-2020للتصريف الفصل  )الشتوي( للمدة )
%(  وبمعدل انحراف 20.6بمقدار ) 1*/ثا(  ليمثل نسبة جريان, 3م 75شباط  ( بلغ )

                                                 

 معامل انحراف المعياري ل متوسط التصريف تم استخراجه *

𝑠 =
√£(x − x)2

n − 1
 

n ,  عدد المشاهدات =xالبيانات= 

 100./ثا *3اقل كمية تصريف/متوسط التصريف م -*معامل التغير = اعلى كمية تصريف 

الكمية في الجغرافيا، دار المعرفة  االساليبفتحي عبد العزيز أبو راضي وجودة حسنين جودة، راجع المصدر: 

 .1983،االسكندريةالجغرافية، 

 

نسبة جريان الموسم= 
 معدل التصريف الموسمي م𝟑⋱ ثا× عدد ايام الموسم

  معدل التصريف السنوي م𝟑⋱ ثا× عدد ايام السنة
×100 

الهيدرولوجية الكمية لنهر حسين عبد الواحد اكطامي وحمدان باجي نوماس، تقييم الخصائص راجع المصدر :

 .371،ص 85،2018الوند في العراق، مجلة اداب البصرة العدد

 

 
 

 أيلول
تشرين
 األول

تشرين
 الثاني

كانون
 األول

كانون
 الثاني

 مايس نيسان اذار شباط
حزيرا
 ن

 اب تموز

128 معدلالتصريف 86 81 77 74 79 79 68 68 111 131 104

y = 1.007x + 83.955 
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 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

سظهر من االتجاه العام لمعدالت التصريف الفصل  اذ  %(,6.67ثا( ومعامل تغير )\3م2.52)
( 6.97بالتزايد  خالل شهر شباط  وبواقع ) اذ اخذت(2008-2020للمدة  ) خالل اشهر الشتاء

( ،  4.43الثان  بواقع ) تياقص ف  شهر كانون بال اخذت ( خالل شهر كانون األول ثم(5.17و
 (. 2)الشكل

 (2008-2020خصائص التصريف الفصلي الشتوي لشط الكوفة للمدة )( 6جدول ) 

 كانون األول السنة
كانون 

 الثاني
 شباط

متوسط 

 التصريف 

/ثا 
3
 م 

 انحراف

 المعياري 

متوسط ل

مالتصريف 
3
 ثا\

 معامل التغير%
نسبة 

 الجريان %

2008 55 87 67 69 16.17 46.38 18.96 

2009 51 49 45 48 3.06 12.5 13.19 

2010 43 46 80 56 20.55 66.07 15.38 

2011 54 33 43 43 10.5 48.84 11.81 

2012 60 55 61 58 3.21 10.34 15.93 

2013 52 71 52 58 10.97 32.76 15.93 

2014 60 69 48 39 10.54 53.85 10.71 

2015 100 53 49 67 28.36 76.12 18.41 

2016 123 121 111 118 6.43 10.17 32.42 

2017 123 89 89 100 19.63 34 27.47 

2018 116 105 106 109 6.08 10.09 29.95 

2019 94 83 80 85 7.37 16.47 23.35 

2020 64 107 193 121 65.68 106.61 33.24 

 20.6 6.67 2.52 75 79 74 77 المعدل

المصدر: باالعتماد على وزارة الموارد المائية , مديرية الموارد المائية في محافظة النجف ,قسم التشغيل , بيانات 
 بأستعمال المعادالت الهيدرولوجية . , و2021غير منشورة, 

 . Microsoft Excel.2010استعمال برنامج  -
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 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

 (2) الشكل 
 (2008-2020معدل التصريف الفصلي الشتوي لمياه لشط الكوفة للمدة  )

 
 .( 6المصدر: باالعتماد على جدول )

 
 التصريف الفصلي ) الصيفي ( لمياه شط الكوفة. - ب
ألشهر ( ان معدل التصريف الفصل  خالل فصل الصيف 7يوضح من الجدول )   

%( وبانحراف متوسط 32ثا( ليمثل نسبة جريان مقدارها )/ 3م115اب( قد بلغ) -تموز –)حزيران 
سظهر من االتجاه العام لمعدالت  كما ,%(32.84امل تغير )ثا( و بمع\3م14.01بلغ )

( انها تأخذ بالتزايد خالل  شهر 2008-2020التصريف الفصل  خالل اشهر الصيف للمدة )
(لكل ميهما 1.45-( و)3.63-)يحو( وبالتياقص خالل شهري تموز واب ب3.53) حزيران وبواقع
 . ((3 ، الشكلعلى التوال  

 التصريف الفصلي )الخريفي( لمياه شط الكوفة. - ت
 -تشرين األول–لول (  ان معدل التصريف السيوي  ف  فصل الخريف )أي(8يتضح من الجدول 
%( و 43%(, وبمعامل تغير )27.22مقدارها )ثا( بيسبة جريان / 3م98) تشرين الثان ( بلغ

ثا(, كما سظهر من االتجاه العام لمعدالت التصاريف الفصلية \3م25.81بمعدل انحراف بلغ )
بالتزايد خالل شهر أيلول و بواقع  اذ اخذت( 2008-2020الخريفية خالل اشهر الخريف للمدة )

( ف  شهر 2.10نى  اتجاه له بواقع )( خالل شهر تشرين الثان  , فقد بلغ  اد7.12( و )8.17)
 (. 4)  الشكلتشرين األول , 

 
 
 

y = 5.1758x + 40.308 y = 4.4396x + 43.385 y = 6.978x + 29.923 
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 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

 (2008-2020(التصريف الفصلي) الصيفي( لمياه لشط الكوفة للمدة  )7جدول )        
متوسط  اب تموز حزيران السنة

التصريف 

م
3
 ثا\

انحراف متوسط 

مالتصريف 
3
 ثا\

معامل 

 التغير %

 نسبة الجريان%

2008 118 138 102 119 18.04 31.3 33 

2009 62 248 163 157 93.11 161.74 44 

2010 82 110 82 91 16.17 24.35 26 

2011 89 111 88 96 13 20 27 

2012 101 109 95 101 7.02 12.17 28 

2013 115 125 101 113 12.06 20.87 32 

2014 155 149 121 141 18.15 29.57 40 

2015 69 69 71 69 1.15 1.74 19 

2016 160 159 149 156 6.08 9.57 44 

2017 159 147 149 151 6.43 10.43 42 

2018 73 82 18 57 34.65 55.65 16 

2019 168 182 151 167 15.52 26.96 47 

2020 96 76 67 79 14.84 25.22 22 

 32 23.48 14.01 115 104 131 111 المعدل

المائية , مديرية الموارد المائية في محافظة النجف , بيانات غير منشورة المصدر: باالعتماد على وزارة الموارد 
(2021 .). 
 

 (2008-2020التصريف الفصلي  الصيفي لشط الكوفة للمدة ) ( 3شكل )           

 
 (. 7المصدر: باالعتماد على جدول )

 
 

y = 3.5385x + 86.538 y = -3.6374x + 156.62 y = -1.456x + 114.58 
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 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

 (2008-2020(التصريف الفصلي الخريفي لمياه شط الكوفة للمدة ) 8جدول )

 تشرين األول أيلول السنة

تشرين 

 الثاني

متوسط 

التصريف 

م
3
 ثا\

انحراف متوسط 

م
3

 /ثا

معامل 

 التغير%

نسبة 

 الجريان%

2008 114 97 53 88 31.48 62 24.44 

2009 143 48 44 78 56.04 101 21.67 

2010 84 81 55 73 15.95 30 20.28 

2011 102 80 45 75 28.75 58 20.83 

2012 96 79 52 75 22.19 45 20.83 

2013 102 93 58 84 23.25 45 23.33 

2014 116 98 56 90 30.79 61 25 

2015 61 65 101 75 22.03 41 20.83 

2016 147 123 137 135 12.06 24 37.5 

2017 147 123 137 135 12.06 24 37.5 

2018 296 60 102 152 125.89 241 42.22 

2019 149 99 133 127 25.53 51 35.28 

2020 110 75 82 89 18.52 36 24.72 

 27.22 43 25.81 98 81 86 128 المعدل

  2021المصدر : باالعتماد على وزارة الموارد المائية , مديرية الموارد المائية في محافظة النجف ,بيانات غير منشورة , 
 .Microsoft Excel.2010 برنامج المعادالت الهيدرولوجية استعمالبو 
 

 (4) شكل
 (2008-2020التصريف الفصلي  الخريفي لمياه شط الكوفة للمدة)

 
 .( 8المصدر: باالعتماد على جدول )

 

 y = 7.1209x + 31.308تشرين الثاني  y = 2.1049x + 73.48تشرين االول    y = 8.1713x + 76.636ايلول        

0

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

م
3\

 ثا



65 
 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

 التصريف الفصلي )الربيعي( لمياه شط الكوفة . - ث
(ان معدل العام للتصريف  الفصل  الربيع   لشط الكوفة  لكل 9يتضح من الجدول )  

%(  19.94ثا( ليمثل نسبة جريان مقدارها  )/ 3م71ماسس(  بلغ  ) -نيسان  –من شهر )أذار 
(,  اذ سظهر من االتجاه العام لمعدالت %11ثا( وبمعامل تغير )\3م6.35وبانحراف متوسط ) 

( انها تأخذ بالتزايد خالل شهر اذار 2008-2020التصريف الفصل  خالل اشهر الربيع للمدة )
( ف  شهر أسار)ماسس( 5.57تياقصت الى ) ( خالل شهر نيسان  , بييما5.91( و )7.05بواقع )

 ( .5) الشكل، 
 (2008-2020(التصريف الفصلي الربيعي  لمياه شط الكوفة للمدة )9جدول )          

متوسط  مايس نيسان اذار السنة
التصريف 

 /ثا3م

انحراف متوسط 
 /ثا3م

معامل 
 التغير%

نسبة 
 الجريان%

2008 76 52 51 59 14.15 25 16.57 
2009 37 40 34 37 3 6 10.39 
2010 52 51 37 46 8.39 15 12.92 
2011 41 40 39 40 1 2 11.23 
2012 53 56 49 52 3.51 7 14.6 
2013 61 50 57 56 5.57 11 15.73 
2014 81 49 116 82 33.51 67 23.03 
2015 49 40 44 44 4.51 12 12.36 
2016 112 110 100 107 6.43 12 30.05 
2017 105 89 95 96 8.08 16 26.96 
2018 104 87 58 83 23.26 17 23.31 
2019 99 90 92 93 4.73 9 26.12 
2020 154 125 115 131 20.26 39 36.79 
 19.94 11 6.35 71 68 68 79 المعدل

في محافظة النجف ,بيانات غير  المصدر : باالعتماد على وزارة الموارد المائية , مديرية الموارد المائية
 . 2021منشورة , 

 . Microsoft Excel.2010برنامج  والمعادالت الهيدرولوجية  استعمالوب -
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 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

 (  5) الشكل
 (2008-2020الربيعي لمياه شط الكوفة للمدة )–التصريف الفصلي 

 
 (. 9المصدر: باالعتماد على جدول) 

من الجداول أعاله ان هيالك تباين باليسبة للجريان ف  فصل  الصيف والخريف يلحظ  
مقارنة بالجريان ف  فصل  الشتاء والربيع ف  ميطقة الدراسة  وهذ التباين ييعكس بشكل كبير 
على كمية الحمولة اليهرية ف  ميطقة الدراسة  . اذ ان ارتفاع نسبة الجريان ف  فصل  الصيف 

ذوبان الثلوج ف  أعال  الميبع وزيادة طلب المياه لري المحاصيل الصيفية  والخريف سعود الى
نسبة الجريان ف  فصل  الشتاء والربيع  سعود الى تحكم  تياقصبشكل مستمر ومتزايد , اما سبب 

ف  حجم التصاريف المائية عن طريق السدود و الخزانات   الت  تعمل على حجز المياه ولفترات 
فضاًل عن  قلة استعمال المياه ف  الري لقله حاجة المزارعين لري المحاصيل تكاد تكون طويلة 

 الشتوية لعدم حاجتها للمياه بشكل مستمر .
 :خصائص التصريف السنوي للمياه السطحية   -3

سعرف التصريف السيوي بأنه معدل ما سمرره اليهر من المياه مقاسًا باألمتار المكعبة    
خالل سية واحدة ليعكس بذلك تتابع السيوات الرطبة والمتوسطة والجافة لغرض معرفة أوقات 

 الحاجة وتيظيم عمليات خزن واطالق المياه. 
 من لمياه شط الكـــوفة للمـــدة  ي المتوسط  التصريف السيو  ( ان 5يتبين من الجـــــدول )

ف  متوسط التصريف  اً واضح اً ثا( , اذ  تبين ان هيالك اختالف3/م91( بلغ )(2020-2008
ثا(, اال ان 3/م129( اعلى معدل للتصريف بواقع )2016بين سيه وأخرى لتسجل السية المائية )

y = 7.0549x + 29.385 y = 5.9176x + 26.192 y = 5.5769x + 29.192 
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 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

السية المائية  ثا(، ف  حين سجلت3/م93( الى )2014معدل التصريف تياقص ف  سيه )
يعود سبب ذلك الى جانبين و ثا( 3/م64( اوطئ معدل للتصريف السيوي بواقع )2015و2011)

طبيع  واألخر بشري , اذ يتمثل الطبيع  ف  تذبذب  كميات التساقط بين سيه وأخرى وبين 
موسم واخر ف  احواض تغذسة اليهر هذا من جانب , ومن جانب اخر العوامل البشرية المتمثلة 
بـالسياسة المائية الت  تتبعها دول الميبع كأنشاء السدود والخزانات ومشاريع الري الت  تدار 
بشكل غير صحيح من قبل المزارعين كل هذا يؤثر ف  كميات التصريف اليهري وتباييها خالل 

 الفصلين من السية 
-2020( بتباين معدالت التصريف الشهري خالل المدة )10)  مخططكما يتضح من ال

وادناها ف  شهري نيسان وماسس  ثا (\3م131( لتصل اعالها ف  شهر تموز بيحو ) 2008
ثا( , وما يؤكد هذا هو تباين خط االتجاه العام الذي يوضح ان معدالت التصريف \3م 68بيحو)

 ( مع تزايد السيوات .1.15الشهري تأخذ بالتزايد بواقع )
 
 ( 10) المخطط
 (2008-2020الكوفة للمدة من )التصريف السيوي لمياه شط 

 
  .( 5المصدر: باالعتماد على جدول )

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

84 معدلالتصريف 80 67 64 72 78 93 64 129 121 101 118 105

y = 3.9725x + 62.654 
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 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

 (*) 1,ان قيم أنموذج معامل  متوسط التصريف 6))  الشكل(  و 10سظهر من الجدول  )
لشط الكوفة تباين بتردد المدة الزميية )الرطبة والمتوسطة والجافة ( قد أظهره ان السيوات المائية 

( بكونها سيوات رطبة ذات تصريف عال  , اذ ارتفع 2020-2019-2018-2017-2016)
ثا( على التوال  , و بلغ نموذج / 3م 129-121-101-118-105معدل التصريف الى )

(, ف  حين تياقص متوسط التصريف ألربع 1.4-1.4-1.1-1.3المعامل لمتوسط التصريف )
بكونها متوسطة أي )قريبة من المعدل  ( والت  اتصفت2008-2009-2013-2014سيوات )

-2009-2008(, اما السيوات المائية )0.9-1.0( ليبلغ نموذج معامل  متوسط التصريف )
ثا ( الت  اتصفت / 3م 80-78-93- 84( فقد بلغ متوسط التصريف فيها )2014- 2013

( لكل 0.9-0.7جافة , بيموذج معامل متوسط التصريف  قدر نحو )متوسطة و بأنها سيوات 
من هذه السيوات على التوال  ومن مزاسا نموذج المعامل لمتوسط التصريف  انه سمكن االعتماد 
علية كأحد المعايير لتحديد سعة التخزين ف  مشاريع الخزن المقامة على األنهار , اذ اكد 

(Hurst ان سعة التخزين تعتمد على مقدار تذبذب التصاريف  خالل المدة الزميية وعلى ) قيم
معامل االنحراف عن المتوسط الحساب  وهذا ما سقصد به التتابع الزمي  للمده الزميية الرطبة 

 (  2) والجافة.

 

                                                 
من الحوض النهري بالثانية  2نموذج التصريف ويقصد به كمية المياه الجارية باألمتار على كل  كم * 1

 Runoff Modulusويعرف ب 

 ثا (./ 3م1000ميات التصريف المائي عن )السنة الجافة : السنة التي ينقطع فيها الجريان وتقل خاللها ك

السنة الرطبة : هي السنة التي تعد سنة فيضان والتي يتجاوز التصريف المائي خاللها في مجرى النهر عن 

 ثا(./ 3م(1000

, العالقة المكانية بين تغير تصاريف المياه السطحية والكفاية راجع المصدر : محمد بدر جاسم الغزي 

 .114, ص 2020االروائية في محافظة ذي قار , رسالة ماجستير , كلية التربية للبنات , جامعة الكوفة , 

 ويتم استخراج نموذج التصريف على وفق المعادلة االتية :

K=Q/Q- 

 -اذ ان :

K نموذج معامل متوسط التصريف = 

Q = معدل التصريف لسنة معينة 

Q- معدل التصريف العام لمدة الدراسة = 

 تعد )جافة ( 1فاذا كانت قيمة نموذج معامل التصريف اقل من 

 تعد )متوسطة(  1وإذ كانت النتيجة قريبة من 

 تعد )رطبة ( 1اذ كانت النتيجة اعلى من 

اسة هيدرولوجية , رسالة ماجستير , , حوض الزاب الكبير  في العراق درراجع مصدر :كاظم موسى احمد 

 .82, ص  1981كلية األداب ,  جامعه بغداد , 
حسن سوادي نجيبان الغزي , هيدرولوجية شط الغراف واستثماراته , رسالة ماجستير , كلية التربية ,  -1

 .56, ص 2005جامعه البصرة , 
 



69 
 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

(السنوات الرطبة والمتوسطة والجافة  لشط الكوفة في منطقة الدراسة للمدة  10جدول ) 
 (2008-2020من )

متوسط التصريف م السنة
3
نموذج معامل متوسط  ثا\

كم\التصريف م
2

 

 مميزات السنة

 متوسطة 0.9 84 2008

 متوسطة 0.9 80 2009

 جافة 0.8 67 2010

 جافة 0.7 64 2011

 جافة 0.8 72 2012

 متوسطة 0.9 78 2013

 رطبة 1.0 93 2014

 جافة 0.7 64 2015

 رطبة 1.4 129 2016

 رطبة 1.4 121 2017

 رطبة 1.1 101 2018

 رطبة 1.3 118 2019

 رطبة 1.1 105 2020

 رطبة  1.0 91 المعدل

 . Microsoft Excel.2010برنامج  ( و 5المصدر : باالعتماد على جدول ) 
 

 ( 6)  شكل
 (2008-2020نموذج معامل متوسط التصريف لمياه لشط الكوفة للمدة ) 

 
 ( .10المصدر: باالعتماد على جدول ) 
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 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

تكرار ووقت رجوع التصاريف ( ان احتمالية 7) شكل(  وال 11يلحظ من الجدول )        
%( وبمدة 0.07باحتمالية تكرار) 2008* خالل مدة من الزمن قد ظهرت اعالها ف  سية 1العليا

سية( باحتمالية  6.5( وبفترة رجوع )/ثا3م 80بتصريف) 2009سية( تليها سية  13رجوع )
 105ان تصل )%(، كما وتتباين تلك التصاريف السيوية ف  تكرار تصاريفها الى 0.14تكرار) 

 %(.2( بفترة رجوع سية واحدة وباحتمالية تكرار)/ثا3م
    /ثا( في مياه شط الكوفة للمدة 3التصاريف السنوية )م ( احتمالية تكرار11جدول ) 

1990-2020 

 السنة
التصريف 

 /ثا3م
اعلى تصريف 

 االحتمالية فترة الرجوع Mالرتبة  /ثا3م
2008 84 129 1 13 0.07 
2009 80 121 2 6.5 0.14 
2010 67 118 3 4.33 0.21 
2011 64 105 4 3.25 0.29 
2012 72 101 5 2.6 0.36 
2013 78 93 6 2.17 0.43 
2014 93 84 7 1.86 0.5 
2015 64 80 8 1.63 0.57 
2016 129 78 9 1.44 0.64 
2017 121 72 10 1.3 0.71 
2018 101 67 11 1.18 0.79 
2019 118 64 12 1.08 0.86 
2020 105 64 13 1 2 

 . Microsoft Excel.2010و برنامج (  5) المصدر: باالعتماد على جدول      
 

 

                                                 

 الزمناحتمالية التكرار: هي تكرار اية كمية تصريفية خالل مدة من *

 فترة الرجوع: هي المدة الزمنية التي تستغرقها اية كمية تصريفية التي تعودة مرة اخرى.     
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 ( احتمالية تكرار التصاريف السنوية لمياه شط كوفة  7)  شكل                    

 
  .(  11باالعتماد على جدول)  المصدر:

وه  كمية المياه الت  تمر ف  مجرى اليهر لمده زميية  (1)تختلف كمية الوارد المائ ,           
ف   (3معيية  وتحدد من شهر الى سية مقاسة بمليارات األمتار المكعبة ويرمز لها )مليار م

المحطات الهيدرولوجية الرئيسة لمياه شط الكوفة  فعيدما يزداد االيراد المائ  ف  مقطع اليهر 
لى تياقص تراكيز العياصر فيه والعكس صحيح , فف  تزداد التصاريف الت   تعمل بدورها ع

حالة تياقص االيراد المائ  سعمل على تياقص التصاريف, ومن ثم يزداد تركيز العياصر ف  
اذ يتضح مما تقدم ان السيوات الجافة تظهر فجأة بين السيوات الرطبة او قد  ,(2)مياه اليهر 

ك وجود عالقة طردسة بين متوسط التصريف تظهر السيوات الجافة بتتابع مستمر , ليبين ذل
 السيوي  وااليراد المائ .

ان االيراد المائ  لشط الكوفة يتباين بين سية  11)) مخطط(  وال12يلحظ من الجدول )  
سية( / 3مليار م 4.03وأخرى  اعتمادا على حجم التصريف  فقد بلغ اعلى ايراد مائ  سيوي )

ايراد سيوي فقد بلغ  ادنى(, اما 2016للسية المائية )ثا(   / 3م129متوسط التصريف )بو 
 (. 2011ثا( للسية المائية )/ 3م 64سية(  بمتوسط تصريف )/ 3مليار م2.01)

                                                 

 على وفق القانون االتي : االيراد المائي  يستخرج 1-

 مليار . 1000000000÷سنه / 3م 31536000×ثا / 3االيراد المائي =التصريف م              

, الموارد المائية في العراق , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,  وزمالءهالمصدر : وفيق حسين الخشاب 

 . 19, ص 1983جامعة بغداد ,
علياء حسين سلمان البوراضي, النمذجة الهيدرولوجية لنظام الجريان المائي لنهر الفرات في العراق  -2

 .118وعالقته بالخصائص النوعية ,مصدر سابق , ص
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 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

ويعزى تباين االيراد المائ   الى السيوات الرطبة والجافة الياتجة  تباين الظروف المياخية  
ول أعال  الحوض ف  انشاء السدود و العامل البشري المتمثل بالسياسات المتبعة من قبل د

والخزانات , كل هذا يؤدي الى تباين خصائص المياه وبالتال  ارتفاع او انخفاض كمية الحمولة 
 اليهرية .

 ( 12جدول )
سنة لمنطقة  / 3ثا وااليراد المائي السنوي مليار م / 3متوسط التصريف السنوي م

 ( .2008-2020الدراسة للمدة )
 السنة المائية

 
 سنة\3االيراد المائي مليار م ثا\3متوسط التصريف السنوي م

2008 84 2.65 
2009 80 2.53 
2010 67 2.11 
2011 64 2.01 
2012 72 2.32 
2013 78 2.46 
2014 93 2.94 
2015 64 2.03 
2016 129 4.08 
2017 121 3.82 
2018 101 3.17 
2019 118 3.73 
2020 105 3.32 
 2.86 90 المعدل

المصدر : باالعتماد على وزارة الموارد المائية , مديرية الموارد المائية في محافظة النجف , قسم التشغيل,  
 .  2021بيانات غير منشورة , 
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 ( 11)  مخطط
 (2008-2020االيراد المائي السنوي لشط الكوفة للمدة ) 

 
 .( 12المصدر: باالعتماد على جدول ) 

 
 مناسيب المياه في شط الكوفة .  -4
تتباين المياسيب العامة ولمواقع متعددة ف  ميطقة  الدراسة تباييًا مكانيًا وزمانيًا        

(ويعزى أسباب تباييها الزمان  الى االختالفات ف  التصاريف المائية  2008-2020للسيوات )
الى تشعبات اليظام اليهري و السطحية  لشط الكوفة  , اما أسباب تباييها المكان  فتعزى 

المتمثلة بتشعبات الجداول المتفرعة ميها , فضال عن العوامل الطبيعية المتمثلة بتياقص وتزايد 
اذ اثرت  .التساقط المطري وذوبان الثلوج وزيادة ونقصان االطالقات المائية من دول الميبع 

 ف  ميطقة الدراسة . هذه العوامل بشكل واضح ف  تباين المياسيب المائية السيوية
( ان المعدل العام للمياسيب الشهرية ف    12) مخطط( وال13يتضح من الجدول )    

مترا(, اما اعلى معدل شهري لميسوب  المياه  ف  ميطقة  22.62ميطقة الدراسة بلغ ) 
 ادنىمترا(, ف  حين سجل 24.23( نحو )2019الدراسة سجل ف  شهر حزيران سية )

مترا (, اذ سجل الفارق بين اعلى 21.4( ف  شهر اذار بيحو )2009ميسوب ف  سية )
مترا(, كما تراوحت معدالت المياسيب الشهرية العامة  2.83ميسوب واوطئ ميسوب بمقدار )

بين التزايد والتياقص اال انها كانت بشكل عام متزايدة  ليسجل شهر تموز  اعلى معدل شهري 
, اما اقل معدل شهري فقد سجل ف  شهر كانون الثان   مترا(23.14خالل مدة الدراسة بيحو )

-2008مترا ( , اذ يلحظ ان هيالك تفاوت بين معدالت مياسيب شط الكوفة للمدة ) 22.37)
( , ويعود سبب ذلك الى عوامل بشرية وأخرى طبيعية , تتمثل األولى ميها بــ السياسة 2019

الوارد المائ  من حوض اليهر وحجم المشاريع  المائية المتبعة من قبل الدول الت  تتحكم بكمية

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.65 اليرادالمائي 2.53 2.11 2.01 2.32 2.46 2.94 2.03 4.08 3.82 3.17 3.73 3.32
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والسدود المقامة للسيطرة على المياه وتيظيمها , وعوامل طبيعة متمثلة بــاالختالف ف  كمية 
بين سيوات الدراسة , فضال عن ذوبان الثلوج ف  أعال  اليهر . ومن ثم  المتساقطةاالمطار 

ييعكس ذلك سلبا ف  نقص المياه ف  ميطقة الدراسة مما يؤثر ف  العمليات الزراعية 
واالستعماالت السكانية األخرى , فضاًل عن تأثيره الواضح ف  كمية الحمولة الت  تتواجد ف  

 اليهر .
 ( 13جدول )

 (2008-2020للمياه في شط الكوفة للمدة ) ثا(\3)مناسيب الشهرية والسنويةمعدالت الم
كانون  السنة

 الثاني 

تشرين  أيلول  اب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط 

 االول

تشرين 

 الثاني

كانون 

 األول

المعدل 

 السنوي 

2008 21.81 21.84 21.71 21.12 21.27 22.43 22.67 22.51 22.71 22.62 22.19 22.02 22.08 

2009 21.66 21.59 21.4 21.73 21.77 23.11 22.93 22.47 22.66 22.54 22.18 22 22.17 

2010 21.16 22.65 22.49 22.71 22.33 22.94 23.19 22.42 22.6 22.46 22.17 21.98 22.43 

2011 22.74 22.35 22.38 22.38 22.04 22.53 22.72 22.45 22.57 22.45 22.26 22.47 22.45 

2012 22.31 22.41 22.53 22.55 22.52 23.19 23.31 22.94 22.84 22.73 22.51 22.5 22.70 

2013 22.5 22.35 22.6 22.6 22.6 23.47 23.53 23.2 23.12 22.98 22.47 22.35 22.81 

2014 22.69 22.51 22.76 22.46 23.17 23.5 23.46 23.1 22.95 22.84 22.72 22.42 22.88 

2015 22.5 22.49 22.48 22.45 22.4 22.21 22.01 21.87 21.66 21.68 22.04 22.2 22.17 

2016 22.82 22.64 22.91 23.3 23.5 23.65 23.9 22.77 22.87 23.03 22.04 22.2 22.97 

2017 22.79 22.86 22.05 23.07 23.01 23.53 23.36 23.09 22.83 22.55 22.39 22.5 22.84 

2018 22.5 22.17 22.97 23.01 22.45 22.17 22.3 22.21 22.08 22.55 22.39 22.51 22.44 

2019 22.52 22.37 22.7 23.22 23.71 24.23 23.68 23.31 23.32 23.05 22.73 22.66 23.13 

2020 22.79 22.61 22.65 22.63 22.90 23.82 23.72 23.37 23.28 23.18 22.81 21.67 22.95 

 22.62 22.27 22.38 22.67 22.73 22.75 23.14 23.14 22.59 22.56 22.43 22.37 22.37 المعدل

المصدر: باالعتماد على , وزارة الموارد المائية , مديرية الموارد المائية في محافظة النجف , القسم الفني ,  بيانات غير 
 .2021منشورة ,
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 طقة الدراسة..........الخصائص الطبيعية في منالفصل الثاني : 

 

 (.2008-2020( مياسيب مياه شط الكوفة للمدة )12)  مخطط

 
 .(13المصدر : باالعتماد على جدول ) 

 
ذات تأثير كبير ف  كانت تبين مما تقدم  ان للخصائص الطبيعية  ف  ميطقة الدراسة        

تحديد كمية المياه المارة ف  اليهر من خالل خصائصها الجيولوجية وطبيعة تراكيبها الت  تسهل 

تيقل  هقليلة تسهم ف  فتح قيوات اروائي انحداراتحركة المياه الجارية ف  مقاطها الطولية وضمن 

يرتبط تباين و , كما المياه الى األراض  الزراعية  على جانب  اليهر بوساطة الجداول االروائية 

المياخية  التصاريف اليهرية ف  شط الكوفة ف  مواقع محطاته الهيدرولوجية بطبيعة الخصائص

المائية السطحية السيما خالل الفصل الحار من ها بعلى تياقص مياسي تعملالجافة والت  

السية، وهذا بدوره يؤدي الى اختالف وتباين طبيعة شكل الظواهر الترسيبية  سواء  اكانت هذه 

الظواهر جزر نهرية او التواءات او غيرها من المظاهر الجيومورفية اليهرية األخرى , االمر 

كبيرة جدا بين الخصائص الطبيعية ف  ميطقة الذي يؤكد صحة الفرضية القائلة بوجود عالقة 

 والعالقة والقاعية . ةيهرية وعالقتها بالترسبات الذائبالدراسة وتباين التصاريف ال

 

كانون
 الثاني

 مايس نيسان اذار شباط
حزيرا
 ن

 أيلول اب تموز
تشرين
 األول

تشرين
 الثاني

كانون
 األول

المعدلالعامللمناسيب 22.37 22.37 22.43 22.56 22.59 23.14 23.14 22.75 22.73 22.67 22.38 22.27

y = 0.007x + 22.571 
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

 خصائص الحمولة النهرية وتباينها المكاني في مياه شط الكوفة الفصل الثالث:
 مهيد .ت

تعد دراسة الحمولة اليهرية من المواضيع المهمة ف  الدراسات الجيومورفولوجية  
احدى العوامل الرئيسة المسببة ف  تغير مجاري األنهار, التطبيقية والهيدرولوجية ألنها تمثل 

ئية والفيزيائية(,  فضاًل عن ما ييتج  من ترسيب مواد الحمولة وتغيير خصائها اليوعية )الكيميا
من مظاهر ارسابية وأخرى حتيه تعمل هذه العمليات على تكوين العديد من المظاهر 
الجيومورفولوجية على جانب  ميطقة الدراسة كـ) الميعطفات ، االلتواءات ، الجزر اليهرية, 

طرق اليها الحقًا, لذا سمكن توضيح الحمولة اليهرية السهول والمراوح الفيضية ( الت  سيتم الت
 والعوامل المؤثرة ف  تباييها المكان  باالت : 

 .الحمولة النهرية في منطقة الدراسة 

تشكل األنهار أهمية كبيرة ف  الدراسات الجيومورفية بوصفها احدى العياصر المهمة الت   
األنهار بقدرة متبايية ف  تغير الواقع أسهمت ف  تشكيل مالمح سطح األرض , اذ تتمتع هذه 

المورفولوج  بفعل عمليات اليحت واألرساب الت  تتباين من مكان الى اخر وفقًا لتباين نوعية 
اذ تعمل األنهار  (1)المياه ومصادرها والت  تقوم بها على طول مجاريها من ميبعها حتى مصبها,

واد صلبة او ما يدفعه اليهر فوق بشكل مستمر على نحت الصخور بوساطة ما تحمله من م
قاعة من حصى بمختلف االحجام لييتج عيها اشكال حتيه  و ارسابية , اذ ان االشكال الحتية 
تتطور على المكاشف والطبقات الصخرية  الخاضعة لعمليات الحت المختلفة، ف  حين تتطور 

يهر ميحدرًا اخر بسبب هذه وهذا سعمل على اتخاذ ال( 2)االشكال االرسابية بفعل تجمع الرواسب,
 الرواسب وتأثيرها ف  تكوين االشكال الجيومورفية.

تجمع الحمولة اليهرية كافة أنواع المواد المتدفقة من الحوض اليهري والت  سحملها اليهر   
خالل جريانه نحو المصب, اذ تشمل الحمولة اليهرية على المواد الذائبة  والصلبة  لتكون تلك 

لياتجة من المواد العضوية المشتقة من الترسبات الت  تتركها األنشطة الحيوية المواد، اما ا
للكائيات الحية ) حيوانية او نباتية ( او تتكون من مواد معدنية كالمعادن واالمالح الت  نتجت 

او تكون خارجيه الميشأ ثم  (3)من عمليات التجوية والتعرية لصخور وترب الحوض اليهري,

                                                 
اسيل سامي الشحماني , دور العمليات الجيومورفية في تشكيل المظهر األرضي لقضاء المناذرة واثرها  -1

 .195, ص  2014على النشاط البشري , رسالة ماجستير, كلية التربية للبنات, جامعة الكوفة , 
 .170,ص 2009ميشيل كامل عطا هللا , اساسيات الجيولوجيا , دار المسيرة ، عمان ,  -2

 .17صفاء عبد األمير االسدي , مصدر سابق ,ص  3-



78 

  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

وبشكل عام فه  تتجمع لتشكل  (1)جرى بوساطة االنسان او المياه او الرياح,انتقلت الى الم
رواسب من شأنها ان تكون مظهرا جيمورفيًا ف  مجرى اليهر كما هو الحال ف  ميطقة الدراسة , 
اذ تتباين كمية الرواسب ف  مياه شط الكوفة وفقا لطبيعة اليظام اليهري مكانيا وزمانيا ومن سية 

ًا لتباين كمية التصريف المائ  ويرجع سبب ذلك الى تباين الخصائص المياخية و الى أخرى وفق
ا نواتج هكما تستمد األنهار حمولتها من مصادر متعددة اهم (2) المائية ألحواض تغذسة اليهر,

التجوية عيد الميابع االصلية وروافدها ومن ضفاف وقيعان ودسانها ف  أماكن متعددة , فضاًل 
ما تحمله من حمولة ف  تزويد األنهار بجزء من حمولتها بما  ضالةرياح رغم عن مساهمة ال

  تلقيه من مواد عالقة فيها.
  River load Resourcesمصادر الحمولة النهرية  - أ

هيالك العديد من المصادر الت  تزود األنهار بالمواد الصلبة والذائبة الت  تشكل الحمولة      
 اليهرية أبرزها :

 .  Natural Erosionالتعرية الطبيعية  -1
تعيى بها تعرية التربة  والصخور القريبة من حوض اليهر بفعل العياصر المياخية     

المتمثلة بـ درجة الحرارة واالمطار, اذ تؤدي درجات الحرارة تأثيرًا من خالل عملية التباين 
ك جزيئات الصخور ومن ثم تعمل الحراري بين التمدد واالنكماش اللذان يؤدسان دورًا ف  تفك

تؤثر من خالل حدوث نوعين من  فأنهاتلك الجزيئات على زيادة كمية الحمولة اما االمطار 
وتحلل جزيئات التربة والصخور والتجوية  بإذابةالتجوية هما التجوية الكيميائية المتمثلة 

ات التربة , اذ ان نواتج الميكانيكية المتمثلة بطاقة قطرات المطر الت  تعمل على تياثر جزيئ
عمليات التجوية تهيئ مواد التربة والصخور للتعرية واالنجراف بوساطة الجريان السطح  , 

, كما ان تسريب (3)اما, اذ تعد التعرية الطبيعية ه  احدى اهم مصادر تغذسة اليهر بالحمولة
مياه االمطار الجارية للتربة يؤدي الى اذابة عدد من المواد المكونة لجزيئات التربة مما يؤثر 
ف  نوعية مواد الحمولة اليهرية . فضال عن ان قوة الحت المائ  تعمل بفعل الحركات الدوامية 

والفواصل فيتسبب لتيار اليهر ف  تزايد الدوار الهيدروليك  على مواضع الضعف ف  الشقوق 

                                                 
 . 5, ص1990عدنان سعد هللا , علم الرسوبيات, مطابع دار الحكمة , بغداد ,  وعلي جواد علي  -1
,  1989الصحاف , الجيومورفولوجي, مطبعة جامعة بغداد , بغداد ,  علي عدنان باقر النقاش ومهدي-2

 .293ص

Novotny, V. and Chesters , G. (2000) Hand book of nonpoint pollution            3- 
sources and management, New York, PP. 167-168              



79 

  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

ومن هيا سظهر دور اليهر بشكل رئيس ف  نحت جوانبه بفعل طاقة المياه  (1) ,بيحتها
 الهيدروليكية  وقابليتها التعروية ف  تزايد المفتتات الطييية ف  المجرى المائ .

 .  Agricultural Activityالنشاط الزراعي   -2
رية , اذ ان اتساع األراض  الزراعية على سعد اليشاط الزراع  مصدرًا مهمُا للحمولة اليه  

تظهر اهميته ف  تزايد  (2)دونم (, 3094505جانب  شط الكوفة والت  بلغت بحدود )
المساحات الزراعية فضال عن طبيعة التربة وخصائصها المتجددة بفعل الترسبات اليهرية 

زيادة إنتاجية تلك المساحات والتعرية الريحية، اال ان االكثار من استعمال األسمدة الكيميائية ل
تعمل على تزويد اليهر عن طريق المبازل الممتدة مع مجرى اليهر ف  ميطقة الدراسة بكميات 

 ( والخريطة 14كبيرة من المواد الت  تؤدي الى زيادة كمية الحمولة اليهرية كما ف  الجدول ) 
لهما الدور الكبير ف  تغير (, اذ ان عملية حرث التربة واستعمال األسمدة الكيمياوية 7) 

الخصائص اليوعية للتربة وتفكك الدقائق المتماسكة، اذ ان ارواء تلك االراض  فضال عن  
مياه االمطار الساقطة خالل الفصل البارد من السية يؤدسان الى جرف بقاسا األسمدة الكيميائية 

اليهرية السيما العالقة و الترب المفككة الى المجاري المائ  لتزيد بذلك من كمية المواد 
والذائبة، اذ ان  كثير من األنهار ف  مياطق العالم الزراعية تحمل كميات كبيرة من الرواسب 
وه  رواسب ليست ناتجة عن اليحت الطبيع  فحسب ولكن نتيجة لتكثيف االستغالل الزراع  

رًا مهمًا ف  لألرض بوساطة االنسان, االمر الذي يؤكد ان مياه الصرف الزراع   تعد مصد
 تشكيل جزء من كمية  الحمولة اليهرية  ف  مياه شط الكوفة.

 .  Urban Areasالمناطق الحضرية  -3
تساهم المدن ف  تزويد مياه األنهار بكميات كبيرة من المواد عن طريق مياه المجاري الميزلية 

المتعقبات المجهرية الت  تكون على شكل مواد صلبة عضوية الت  تكون قابلة الى التحلل بفعل 
وه  مواد تحتوي على معادن مثل الرصاص او ال عضوية والت  تحمل مواد سامة 

كالهيدروكربونات، فضاًل عن المواد المحملة بالبوتاس والفوسفات العضوية الت  تكون قادمة من 
%( من مياه الصرف 90تأت  الملوثات بيحو  اكثر من ) اذ ( 3)المياطق الصياعية والطبية,

%( من مياه المعامل والمصانع والت  معظمها تصرف الى المجاري اليهرية قبل (70واكثر من 
معالجتها وتدويرها مما يؤدي الى زيادة تراكيز المواد السامة والمركبات العضوية و المواد الثقيلة  

                                                 
 .292, ص مصدر سابق, الصحاف علي مهدي  وعدنان باقر النقاش  -1

 م.2020محافظة النجف االشرف ,مديرية الزراعة, شعبة اإلحصاء , بيانات غير منشورة ، -2

منتظر فاضل البطاط , تلوث المياه في العراق واثاره البيئية , مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية  3-

 .127-126, ص  2009, 4, العدد
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        هرية ف  مجرى شط الكوفة.بالشكل الذي اسهم ويسهم ف  تزايد كمية الحمولة الي (1),ف  األنهار
 ثا( في محافظة النجف\3( اطوال المبازل وتصاريفها )م 14جدول )

 الوحدات اإلدارية

 

 كم\المجموع  ثا\3التصريف م كم\الطول  اسم المبزل

 36.5  10 13 المبزل السياحي الكوفة

  1,5 8 المبزل الجنوبي

  1,5 12 المبزل الشمالي

  2 3,500 البو حداري

 8.5  3,5 3,5 مبزل بجاي المناذرة

  4 5 مبزل كشخيل

 12  5 12 المبزل الرئيسي الحيدرية

 57 6 9 مبزل ال فتله المشخاب          

  9 13 مبزل أبو خشنيه

 10 7 مبزل ام حريجة

  5 10 المالحة

  3 6 الحمامية

  2 3 مبزل ام هلج

 2 6 ام نواط

  2 3 الجزرة

 40  9 13 مبزل الجمالي الحيرة

  3 5 مبزل سيد عباس

  4 4 مبزل الحجامية

  3 4 مبزل البو خريف

  5 10 مبزل العياشي

  2 4 مبزل البو شور

 56.5  3 7 ام صخرة القادسية

  0,7 2 النايلي

  4 7 أبو خشنية

  3 4.5 الطبلة

الجالدية الشمالي 

 والجنوبي

6 0,7  

  2 3 النغشية

  30 27 الخسف

محافظة النجف , المصدر: باالعتماد على مديرية الموارد المائية, قسم التخطيط واالشراف , بيانات غير منشورة
 2021 االشرف ,

 
                                                 

الواقع البيئي لمحافظة النجف االشرف, دائرة حماية وتحسين البيئة في الفرات األوسط , مديرية بيئة  -1

 .117, ص 2019النجف االشرف، وزارة البيئة،
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 ( 7خريطة )
 المبازل الرئيسية والفرعية في محافظة النجف االشرف  

 
، محافظة النجف gisمديرية الموارد المائية، قسم نظم المعلومات الجغرافيةالمصدر: باالعتماد على 

 م.2020االشرف،
 .Arc GIS.10.3استعمال برنامج نظم المعلومات الجغرافية-        
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 .  Stream Channelمجرى القناة  -4
تــؤدي األنهار دورًا مهمًا ف  تعميق المجرى من خـالل عمليت  التعرية لقاع المجرى    

وجوانبه باتجاه الميبع وعملية الترسيب ف  المصب, اذ ان تـلك العمليات المستمرة ف  مجرى 
شط الكوفة بفعل المياه الجارية ييتج مواد تضاف الى مياه اليهر مما يؤدي الى تزايد مقدار 

اذ ان عمليات التعرية والترسيب الجانبية ف  مجاري القيوات تعمل على زيادة (1) حمولة اليهر,
تعرجات المجرى وزيـادة الميعـطفات, كما سعد مجرى القـــياة مصدرًا مهما للحمولة اليهرية ف  
ضفاف األنهار الهشة غير المتماسكة اذ بــــــفعل االنهيارات المتكررة لتلك األجزاء تسـاعد بشكل 

من اهــم العمليات  اذ تعــــد عمــلية اليحت المائ  (2)كبير على تـزويد اليهر بـالرواسب الخــشية,
الجيومورفولوجية المشكلة لمجرى اليــهر والت  تعمل باتجاهين األول رأس  يـؤدي الى تعميق 
المجرى بسبب حركة التيارات الدوامية لليهر الت  تتحرك بصورة رأسية ودورانية نـاتجة عن زيادة 

تجاه االخر يتمثل باليحت سرعة المياه السطحية مقارنة بسرعة المياه عـيـد القاع , ف  حين اال
األفقــــ  الذي يـعمل على تراجع الضفاف نحو الخلف وزيادة عرض المجرى على حسـاب عمقه 

 المتياقض.
تتباين كمية الحمولة اليهرية ونوعيتها ف  مياه شط الكوفة مكانيًا وزمانيًا جــــراء التباين ف   

ها وجريانها نحــــو الجيوب , اذ ان التباين سعة استيعاب المجرى لحمل الرواسب وقدرته على نقل
الحاصل لكمية الحمولة ف  مياه شط الكوفة سحددها مقدار طاقة المجرى ليقل الرواسب، ف  حين 
التباين الحـــاصل ف  نوعية الحمولة الميقولة واحجامها سعود الى كفاءة المجرى ليقل الرواسب, و 

ة الجيومورفية عيدما تكون له القابلية ف   تحريك الحمولة سكـــون اليهر عاماًل مؤثرًا من الياحي
ذه الحمولة والت  تيقسم المختلفة, اذ ييقل اليهر حمولته المختلفة بأساليب متعددة وفقًا ليوعية ه

 أنواع ه : الى ثالث

                                                 
أياد عبد علي سلمان الشمري , جيومورفولوجية الجزر النهرية في نهر دجلة بين الدبوني وسدة الكوت ,  -1

 .69, ص 2008رسالة ماجستير , كلية التربية ابن رشد, جامعة بغداد , 
ى , جامعة بغداد مقداد حسين علي و محمد خليل إبراهيم , السمات األساسية للبيئات المائية , الطبعة األول -2

 . 85, ص  1999, 

فايز محمد العيساوي , أسس الجغرافية العامة )الطبيعية والبشرية (, دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر -3

 .69, ص  2005والتوزيع , اإلسكندرية, 
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 .  Dissolved Loadالحمولة الذائبة   -1
الذائبة الت  تحملها األنهار وبشكل  تعرف الحمولة الذائبة بأنها المجموع الكل  لكافة المواد 

أيونات ذائبة تتحرك مع التيار خالل مسيرته نحو المصب , اذ ان هيالك عالقة بين تصريف 
اليهر وتركيز المواد المذابة , فكلما قلت كمية المياه بالقياة اليهرية سعيى ذلك ان اليهر سستقبل 

( 1)جة عن التجوية وتفتت وتحلل المواد العضوية,المياه الجوفية المشبعة بالعياصر الكيماوية اليات

اذ نرى دائما ان األنهار ذات الجريان الميخفض تكون اكثر تشبعًا بالعياصر المذابة المتمثلة 
بــــــ)امالح الكاربونات و الكبريتات و الكلوريدات  وايونات الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم 

معظم تلك االمالح من الماء الباطي  الذي يترشح بشكل بطئ ويأت  (  2)والمغيسيوم واالكاسيد(,
من الصخور والتربة الت  تعرضت لعمليات التجوية و ال سأت   اال القليل ميها من خالل عمليات 

ومما يزيد من تركز هذه االمالح ف   (3)االذابة الت  تحصل على جوانب وقاع المجاري اليهرية,
الجوف  عن ميسوب اليهر السيما ف  مدد الصيهود، كما تسهم مياه اليهر تزايد ميسوب الماء 

اذ تتجمع المواد الذائبة ف  المياه  (4)قيوات البزل ف  زيادة نسبة االمالح المذابة ف  ماء اليهر,
بأحجام محددة وصادرة من األنشطة البشرية والت  تتمثل بالمخلفات الصياعية ومياه الصرف 

الكلوريدات, وتتأثر كمية ونوعية  عن االمالح المكونة للعسرة واًل فض ,الصح  ومياه المبازل
االمالح ف  مياه شط الكوفة بعدد من العوامل ميها نوعية الصخور ف  ميطقة الحوض اليهري  
وطبيعة مصادر تغذسة اليهر ونوعية التربة ف  الحوض والعوامل المياخية المتمثلة بـ )درجة الحرارة 

 واالمطار (.

 . Total Suspend Solidsالحمولة  الصلبة العالقة  -2
تتكون مواد الحمولة العالقة بشكل رئيس من الرمال الياعمة والغرين والطين  والمواد  

العضوية الت  تستطيع المياه الجارية حملها لمسافة تعتمد على خواص المواد العالقة الى جانب 
وتتباين كمية الحمولة العالقة  ف  مياه شط الكوفة وفًقًا  (5) طبيعة القوى الهيدروديياميكية المؤثرة,

لتباين الخصائص الطبيعية لحوض التغذسة زمانيًا ومكانيًا,  السيما عامل االنحدار وكثافة الغطاء 

                                                 
محمد صبري محسوب , جيومورفولوجية االشكال األرضية , كليه االداب , جامعة  القاهرة , دار الفكر  -1

 . 147, ص  1997العربي للطباعة والنشر , 

( , 1978-2007سوسن كمال احمد , حوض نهر الزاب الصغير في العراق , دراسة هيدرومناخية للمدة ) 2-

 .87, ص 2010, جامعة بغداد  , كلية التربية ابن رشد،رسالة ماجستير 
 .835, ص 2000, علوم المياه , دار الكتب للطباعة والنشر , بغداد ,مقداد حسين علي وزمالءه -3
طالل مريوش الالمي , اشكال سطح األرض لنهر دجلة بين العزيزية والكوت دراسة في الجغرافية الطبيعية  -4

 .50, ص  1998, أطروحة دكتوراه, كلية االداب , جامعة بغداد , 
جبار اليج علي , دراسة الحمولة الذائبة في نهر دجلة داخل مدينة بغداد , رسالة ماجستير , كلية العلوم  5-

 .275,ص1985,جامعة بغداد , 
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اليبات  وكمية التساقط ونوعية التربة ف  ميطقة الدراسة  و تبقى هذه  المواد عالقة ف  المياه حتى 
يان لتصل الى جسم مائ  راكد, اذ ال تعتمد هذه المواد على مقدار سرعة التيار حركة الجر  تتباطأ

اذ ان ( 1)فقط بل على عوامل أخرى مثل طبيعة االمطار ومقدار الغطاء اليبات  وحجم ذرات التربة,
كما تعمل هذه السرعة  (2)الترسبات العالقة  تزداد مع زيادة كميات التصريف  ومعدالت الجريان,

ف الترسبات الت  بدورها تعمل على نحت جوانب اليهر لتزيد بذلك الحمولة اليهرية . على جر 
فضاًل عن ذلك فأن نسبة الحمولة العالقة تزداد خالل أوقات الفيضان , اذ ان هذه اليسبة تتياسب 
طردسًا مع سرعة اليهر وكمية المياه الجارية وتكون نسبة المفتتات الدقيقة من الغرين والطين 

 (3)يبات الرمل.وحب
 .  Bed Loadالحمولة القاعية   -3
تتكون الحمولة القاعية من فتات صخري متباين االحجام تتميز ذراتها بالخشونة لذلك         

و  (4)نلحظ عدم   قدرة اليهر على رفعها ونقلها ومن ثم دفعها ودحرجتها على طول القاع اليهري,
الصخور الصغيرة والرمال الخشية والحصى بكافة  تتألف ذرات الحمولة العالقة من مجموعة من

مل عديدة ف  عملية نقل هذه الذرات المتمثلة بالخصائص المائية ااحجامها و تتحكم فيها عو 
والمياخية ألحواض األنهار  من حيث كمية الصرف المائ  وطول اليهر وعمق المجرى وكمية 

شط  وت كمية الحمولة القاعية ف  مياهلذلك تتفا (5),تهاالمطار الساقطة وانحدار اليهر وسرع
الكوفة من فصل الى اخر ومن شهر الى اخر , اذ تزداد كمية الحمولة ف  السيوات الرطبة 

 وتتياقص ف  السيوات الجافة . 
يتداخل عامل االنحدار كعامل ذات أهمية كبيرة ف  تأثيره ف  كمية الحمولة اليهرية، اذ   

دار لوادي اليهر والمسيالت المائية اشتدت سرعة التيار المائ  معها  ومن ثم كلما زادت شدة االنح
عالقة طردسة  بين زيادة التعرية بالشكل الذي يزداد معه كمية الحمولة اليهرية , لذلك نجد هيالك 

وكمية الحمولة الميقولة  فكلما زاد االنحدار زادت سرعة التيار لييشط بعدها الحت  معامل االنحدار
 (6) .لعمودي ومن ثم زيادة كثافة تصريف المفتتاتا

                                                 

 .2صفاء عبد األمير االسدي , مصدر سابق ,ص  1-
, العوامل المؤثرة في الخصائص الكمية والنوعية للحمولة النهرية في شط ءهحمدان باجي نوماس وزمال 2-

 .117, ص2012, كلية التربية للبنات , جامعة الكوفة ,  15العرب , مجلة البحوث الجغرافية , العدد 

3- Robert E,Gabler ,Emeritus and others, Essentials of physical Geography , sixth 
Edition , santamonica , California . U.S.A. 1999 .P772. 

 . 143, ص 1986علم االشكال األرضية الجيومورفولوجيا ,  مطبعة جامعة البصرة , عبدهللا رزوقي كربل, 4-
خالد مرزوك رسن الخليفاوي , جزر نهر الفرات في العراق )دراسة جيومورفية ( , أطروحة دكتوراه , -5

 .   63,ص 2008نصرية , كلية التربية , جامعة المست
مهدي محمد الصحاف وكاظم موسى , حصر وتقويم رواسب نهر ديالى وطرق الحد منها , مجلة أداب  -6

 .673,ص1986(, 14المستنصرية , العدد )
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تشكل الحمولة العالقة والقاعية أهمية كبيرة ف  بياء االشكال األرضية وميها الجزر وهذه    
الحمولة غالبًا ما يبدأ اليهر بالتخلص ميها نتيجة تياقص سرعة جريانها على القاع سيما ف  

 اة التراكم للرواسب اليهرية . المياطق الت  تحتوي تحدبات والت  تصبح نو 
   العوامل المؤثرة في الحمولة النهرية  .  factors affecting the river load   

 .  Climate Factorsالعناصر المناخية  -1
تعد العياصر المياخية من اهم العوامل المؤثرة ف  كمية الحمولة اليهرية,  اذ ان لكل    

عيصر من عياصر المياخ له تأثير مباشر وغير مباشر, اذ تؤثر االمطار بشكل واضح ف  
زيادة كمية الحمولة  والت  تعد من اهم عوامل التعرية والتجوية بيوعيها الكيمياوية والميكانيكية, , 

سيما الذائبة ميها ف  المياه من خالل دورها ف  التؤثر درجات الحرارة ف  كمية الحمولة كما 
زيادة التبخر وترسيب االمالح، اذ تعمل االمطار على  تجوية الصخور عيد ميابع األنهار ومن 
ثم  نقل المفتتات الى مجرى اليهر سيما عيد سقوطها بشكل مباشر على سطح األرض بالشكل 

قوه قادرة على تفتت ذرات التربة الموجودة على جانب  مجرى شط الكوفة و تعتمد  الذي يولد
االمطار ف  نشاطها الحت  على طاقتها الحركية وعلى مدة االمطار وعلى نوعية الغطاء اليبات  
وتماسك حبيبات التربة, فضال عن عملية غسل التربة من خالل الجريان السطح  للمياه عيدما 

مطار حدود تشبع التربة وكمية المياه المترشحة او سكون جريان المياه بسرعة تفوق تفوق مياه اال
 ,سرعة امتصاص التربة، االمر الذي يؤدي الى جرف التربة ومن ثم زيادة كمية الحمولة اليهرية
فضاًل عن دور الرياح الذي سكون بارزًا كعملية  تسهم بيقل الحمولة من مفتتات التربة الت  تؤثر 

فعال ف  زيادة كمية الحمولة من خالل التأثير ف  حركة التيارات المائية، لتسهم ف  زيادة  بشكل
 معدالت التعرية لضفاف اليهر.

 .  Drainage Basinالحوض النهري   -2
تعد مساحة الحوض وشكلة من اهم العوامل الت  تؤثر ف  كمية الحمولة اليهرية , اذ ان     

كبيرة من الرواسب مقارنة باألحواض الصغيرة, فضاًل عن الشكل األحواض الكبيرة تيتج كميات 
الذي يتمثل به الحوض فالشكل الدائري سساعد على تجمع مياه االمطار وتصريفها ف  أوقات 
متقاربة لذلك تتركز فيه الحمولة بشكل عال  مقارنًة بالشكل المستطيل الذي سكون التصريف فيه 

ر, فاألحواض شديدة االنحدار تزداد فيها سرعة التيار مما يرفع متعاقبًا, فضاًل عن عامل االنحدا
من قوة التعرية للمياه المتدفقة وهذه السرعة تعمل على زيادة كمية الرواسب ف  االحواض 

ان مجرى شط الكوفة سمثل جزء من حوض نهر الفرات الذي يتميز بطبوغرافية و  سيما اليهرية
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سيما ف  نهر الفرات  ال هلترسبات الطييية ابتداًء من دخولذات انحدارات متبايية تسهم ف  نقل ا
 ف  شط العرب . هميطقة الدراسة وحتى مصب

 .  Dams and Reservoirsالسدود والخزنات  -3
تحدث السدود والخزانات المائية تغيرات أساسية ف  اليظام الهيدرولوج  لألنهار المقامة    

ميطقة الى أخرى وفق الظروف المحلية السائدة من عليها , اذ سختلف مدى ونوعية التأثير من 
كما تؤدي السدود والخزانات دورًا مهمًا ف  تحديد كمية الحمولة  (  1)مياخ وبيئة ونوعية الصخور,

اليهرية من خالل دورها ف  حجز الرواسب عيد مقدمة السدود وميعها من بياء الدلتا، فعيد حجز 
ب ف  قيعان اليهر سيما الحصى فيصبح اليهر بعد السد المياه تقوم المواد العالقة بالترسي

وبسبب بطئ التيار المائ  نلحظ عدم قدرة  (2)محرومًا ميها ليتأكل قاعة وييخفض مستواه,
الحمولة العالقة من الوصول الى األنهار مقارنًة بالحمولة الذائبة الت  تكون بكميات كبيرة  جراء 
تعرض المياه الى التبخر بسبب ركود المياه خالل مدد  طويلة تتعرض بموجبها الى اشعه 

ثم زيادة الحمولة الذائبة, اذ ان المواقع الشمس العامودسة الت  تعمل على تبخر المياه ومن 
الجيدة ألنشاء السدود محدودة جدًا ، االمر الذي ال سشكل فقط خسارة مالية بل يتعداه الى فقدان 

 مصدر طبيع  ال سمكن تعويضه . 
 .  Current Velocityسرعة التيار المائي  -4
لحمولة اليهرية , اذ ان احجام تعد سرعة التيار احد اهم العوامل المؤثرة والمحددة لكمية ا  

الرواسب متيوعة وذات اوزان مختلفة تتطلب وجود تباين ف  سرعة التيارات الالزمة لتحريكها 
وحملها، اذ كلما زادت سرعة التيارات المائية زادت معها قدرة اليهر لحمل الرواسب العالقة 

ل والطين والغرين عيدما تزداد والقاعية, اذ تزداد قدرة اليهر على حمل الحصى الصغيرة والرما
ثا(, اذ نلحظ ان سرعة التيار هو العامل المحدد ليوع الحمولة \م 3سرعة التيار المائ  الى )

الميقولة، ويتضح ذلك ف  طبيعة الحمولة العالقة والقاعية الت  تستقر عيد تياقص سرعة التيار 
 0.03عيدما تتياقص السرعة الى  ف  قاع المجرى المائ ، ف  حين نجد الحمولة الذائبة تيتقل

 (3)ثا.\م

                                                 
 .502, ص2004حسن رمضان سالمه , أصول  الجيمورفولوجيا, عمان ,  -1
االروائية في أعالي نهري دجلة والفرات على البيئة بشرى رمضان ياسين , اثر السدود والمشاريع  -2

 2013, كلية التربية للعلوم اإلنسانية, جامعة البصرة,  (67الزراعية العراقية , مجلة أداب  البصرة , العدد )

 . 116, ص

 .46صفاء عبد األمير االسدي , مصدر سابق , ص  3-
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تختلف سرعه الماء ف  المجرى من نهر الى اخر وف  نفس اليهر من مقطع الى اخر ,   
اذ تبلغ اقصى سرعة للماء قرب السطح وفوق اعمق نقطة وتقل عيد القاع والضفاف بفعل عامل 

اذ ان سرعة التيار المائ   (1)االحتكاك الذي سعمل على إعاقة حركة الماء مما سقلل من سرعته.
 ف  ميطقة الدراسة تتباين زمانيًا بين مواسم السية ومكانيًا بين محطات الدراسة.

( , اذ بلغت سرعة جريان الماء خالل فصل  8( و شكل ) 15يلحظ من الجدول )        

اليسبة ه  م/ثا( وتعد هذه 1.1111الخريف تباييًا ملحوظًا لتزداد عيد ناظم المشخاب بواقع)

األعلى تزايدًا خالل مواسم السية ويرجع سببها الرئيس الى ان هذا الموسم مخصص ألرواء 

األراض  الزراعية  وان قضاء المشخاب يتميز بكثره األراض  الزراعية المخصصة لإلنتاج 

المحاصيل الزراعية لذلك نجد الجهات المختصة تعمل على تزايد حصة التصريف المائ  ألجل 

ر االحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية الت  تزرع خالل هذا الموسم, فضاًل عن وجود توفي

عوامل أخرى ثانوية متمثلة ف  قلة اليباتات المائية الت  تسبب عائقًا امام سرعه التيار المائ  

ومن ثم قلة الترسبات اليهرية بفعل عمليات كري وتطهير األنهار بشكل مستمر لتتياقص هذه 

كمية  قلةم/ثا( ويرجع سبب ذلك التياقص الى 0.0833عة عيد ناظم أبو عشرة بواقع )السر 

سجل  ف  حينالحريان المائ  ,  الحمولة اليهرية وكثرة اليباتات المائية الت  تعرقل من سرعه

ثا( وادنى سرعة عيد \م0.1042الشتاء عيد ناظم المشخاب بواقع ) لسرعة للمياه خال ىاعل

معدل لسرعة التيار عيد ناظم المشخاب  ىثا(, اما الربيع سجل اعل\م0.0177ناظم أبو عشرة )

سجل الموسم  ف  حينثا( عيد ناظم أبو عشرة , \م0.0058ثا( وادناها )\م0.0978اسضًا)

                                                 
اسب الحصوية في مجرى نهر دجلة بين بيجي وبلد صباح حمود غفار السامرائي , التباين المكاني للرو -1

واستثمارها )دراسة في الجغرافية التطبيقية (, رسالة ماجستير , كلية التربية )ابن رشد( , جامعة بغداد , 

 .37, ص 2005
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ثا( وادنها عيد ناظم أبو \م0.1922ف  سرعة التيار المائ  عيد ناظم المشخاب ) تزايداً الصيف  

 ثا(.\م0.0114عشرة )

 (  15)جدول 
 2020-2021سرعة التيار المائي في مياه شط الكوفة خالل مدة الدراسة 

 سرعة التيار المائي م/ثا محطات الدراسة الموسم 
 الخريف

2020\10\24 
 0.0349 سدة الكوفة
 0.0444 جسر الكوفة

 1.1111 ناظم المشخاب
 0.0833 ناظم أبو عشرة

 الشتاء
2021\1\27 

 0.0476 سدة الكوفة
 0.0265 جسر الكوفة

 0.1042 ناظم المشخاب
 0.0177 ناظم أبو عشرة

 الربيع
2021\4\8 

 0.0405 سدة الكوفة
 0.0239 جسر الكوفة

 0.0978 ناظم المشخاب
 0.0058 ناظم أبو عشرة

 الصيف
2021\7\1 

 0.0869 سدة الكوفة
 0.0565 جسر الكوفة

 0.1922 ناظم المشخاب
 0.0114 ناظم أبو عشرة

 طريقة العائمات ف  مجرى شط الكوفة. والمصدر : باالعتماد على الدراسة الميدانية لمحطات الدراسة 
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 ( 8شكل)
 2020-2021تباين سرعة التيار المائي خالل مواسم السنه لمحطات الدراسة 

 
 .(15المصدر: باالعتماد على جدول ) 

 
 .  Grain Sizeحجم الرواسب  -5
الرواسب من اهم العوامل المؤثرة ف  الحمولة اليهرية , اذ ترتبط مكونات تعد حجم    

الرواسب وأحجامها بكفاءة اليهر على حملها فزيادتها تؤدي الى تياقص قابلية اليهر ف  حمل 
 الرواسب ومن ثم تياقص كمية الحمولة اليهرية .

ترتبط حجم الرواسب بسرعة التيار المائ  السطح   فالرواسب ذات االحجام الخشية       
والمتوسطة تحتاج الى وجود سرعة تيار عالية ليقلها مقارنًة بالرواسب الياعمة، اذ ان الحركة 
الطبيعية للتيار المائ  تكون كافية لحملها ونقلها وغالبًا ما تقتصر قابلية اليهر ف  حمل 

 سب سيما الخشية خالل مدة الفيضانات .الروا
 .  Vegetationالغطاء النباتي   -6
سعد اليبات الطبيع  احد اهم العوامل الت  تؤثر ف  الحمولة اليهرية, اذ سعمل من خالل    

سرعة التيار  ًا ف  وجوده داخل المجرى المائ  على إعاقة الجريان المائ  مما سسبب تياقص
(.  اما عن دوره اإلسجاب   8ور السلب  لليبات الطبيع ، الصورة ) المائ  ويقع هذا ضمن الد

اليهرية وضفاف األنهار على تماسك التربة  فأنه  سعمل من خالل تواجده ضمن حافات الجزر
انزالق دقائق التربة الى مجاري األنهار بالشكل الذي يزيد من مقاومتها للتعرية  لميعبشكل جيد 
 المائية .
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 (  نبات الشمبالن ضمن مجرى شط الكوفة 8صورة ) 

 .1\7\2021المصدر: التقطت الصورة عند جسر الكوفة بتاريخ 
 .  Dischargeالتصريف المائي  -7
يرتبط التصريف المائ  ارتباطًا طردسًا بكمية الحمولة اليهرية وذلك بسبب تزايد التعرية      

المائية لتربة االحواض، اذ كلما زادت التعرية زاد التصريف اليهري , وتقترن هذه الزيادة ف  
التصريف بسرعة التيار الذي سعمل على رفع طاقة اليهر وقدرته لحمل الرواسب، كما ان الزيادة 
ف  كمية التصاريف المائية تؤدي الى رفع ميسوب المياه مما سعمل على رفع السعة االستيعابية 
للمجرى لحمل الرواسب, فضاًل عن ذلك فأن التصريف اليهري وحجم الحمولة اليهرية سمثالن 
اكثر العوامل الت  تؤثر ف  الترسيب ف  ميطقة الدراسة , اذ سمتاز شط الكوفة بتفاوت تصاريفه 

 سية الى اخر معتمد ف  ذلك على السية المائية.  من
تم قياس التصريف المائ  لمحطات الدراسة األربعة خالل مواسم السية لبيان تزايد    

وتياقص تلك التصاريف زمانيًا ومكانيًا وتأثيرها ف  كمية الحمولة اليهرية ف  مياه شط الكوفة , 
اذ نلحظ تزايد التصاريف المائية خالل موسم الصيف لمحطات الدراسة  ,(16)    جدول 

ثا( لكل من موقع  سدة الكوفة وجسر الكوفة على التتال , ف  حين بلغ \3م160األربعة بواقع )
(, كما و سجل موقع ناظم  9)الشكلثا (, \ 3م 98التصريف ف  موقع ناظم المشخاب بيحو )

ثا( مقارنًة مع المواسم األخرى ليكون بذلك فصل الصيف \ 3م 10أبو عشرة  تصريف بواقع )
هو األعلى تصريفًا خالل الدراسة الميدانية، و يرجع السبب ف  ذلك الى التزايد ف  تصريف 
كمية المياه الجارية خالله بسبب زيادة الحاجة الى استعمال المياه بشكل مستمر سواء كان 

المائية البشرية, اما خالل فصل الخريف فقد سجل  ألرواء األراض  الزراعية ام لالستعماالت
 40التصريف المائ  ف  كل من المواقع سدة الكوفة وجسر الكوفة و ناظم المشخاب بيحو )

 10ثا( على التتال ، وكان الموقع ف  ناظم أبو عشرة هو األقل دائمًا بقيم التصريف بيحو )\3م
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المائ  السطح  ف  كل من موقع  سدة  ثا(, اما خالل فصل الربيع  فقد سجل التصريف\3م
ثا( عيد موقع \3م45 ثا( , ف  حين يتياقص التصريف الى )\3م65الكوفة وجسر الكوفة بيحو )

ثا( عيد موقع ناظم أبو عشرة , كما وسجل التصريف ف   موسم \3م5ناظم المشخاب الى )
ثا(, ف  حين سجل \3م 70الشتاء ف  كل من موقع  سدة الكوفة وجسر الكوفة تصريف قدره )

 ثا(.\3م10, اما ناظم أبو عشره فقد سجل ادنى تصريف بواقع ) ثا(\3م 50ناظم المشخاب )
 ( 16جدول ) 

   2020-2021ثا لمحطات الرصد خالل مده الدراسة\3تصاريف مياه شط الكوفة م
التصريف م محطات الدراسة الموسم

3
 ثا\

 الخريف

 2020\10\24 
 40 سدة الكوفة

 40 الكوفةجسر 

 40 ناظم المشخاب

 10 ناظم أبو عشرة

 الشتاء

2021\1\27 
 70 سدة الكوفة

 70 جسر الكوفة

 50 ناظم المشخاب

 10 ناظم أبو عشرة

 الربيع

2021\4\8 
 65 سدة الكوفة

 65 جسر الكوفة

 45 ناظم المشخاب

 5 ناظم أبو عشرة

 الصيف

2021\7\1 
 160 سدة الكوفة

 160 الكوفةجسر 

 98 ناظم المشخاب

 10 ناظم أبو عشرة

 (.2020-2021المصدر: باالعتماد على القياسات الميدانية لمجرى مياه شط الكوفة خالل مده الدراسة )
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 (   9) شكل
 2020-2021ثا( لمحطات الرصد خالل مده الدراسة 3\تصاريف مياه شط الكوفة)م

 
 .(16جدول ) المصدر : باالعتماد على      

 .  Cross- section formشكل المقطع العرضي    -8
سعد شكل المقطع العرض  للمجرى مؤشرًا ليتاج عملية اليحت والترسيب ف  محيط المجرى  

المائ , اذ سشكل المقطع العرض  تأثيرًا ف  الحمولة اليهرية من خالل دوره ف  تحديد مقدار 
تمتاز االنهار بسعة المجرى وضحالة األعماق بالشكل  احتكاك التيار المائ  بمحيط المجرى، اذ

الذي سشهد زيادة ف  محيطها المبتل مما يؤدي الى رفع حجم الطاقة المفقودة من التيار المائ  
بفعل قوة االحتكاك وشدة مقاومة جوانب اليهر له , كما يتضح من االشكال المتضمية )المقاطع 

الكوفة بأن ميسوب المياه متباين بين جانب  اليهر, العرضية( لمياطق مختارة ضمن مجرى شط 
اذ نجد ان اتساع المقطع المبلل او تقلصه سعود الى طبيعة االنحدارات األرضية للوادي الذي 

 .(17جدول ) ,سجري فيه اليهر. اذ سحدد المقطع العرض  عمق وعرض ومستوى المياه وسرعتها
السدود واليواظم وبعد ان تيته  مدة امالء سعمل اليهر على ترسيب حمولته عيد مقدمة  

المياه المخزونة فأن المياه ستعمل على تجمع الرواسب اال انه بعد اطالق المياه من مقدمة السد 
سوف تيتقل الى المياطق السفلى الت  سجري فيها اليهر ليزداد وفقها كميات المواد المترسبة 

 ئص الفيزيائية لمياه اليهر .والياعمة والخشية بالشكل الذي سغير من الخصا
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 ( مساحات المقاطع العرضي لمواقع مختاره ضمن مجرى شط الكوفة  17جدول )
 مساحة المقطع المبلل م محطات الدراسة  الموسم

 1144.5 سدة الكوفة 24\10\2020الخريف 
 900 جسر الكوفة

 36 ناظم المشخاب
 120 ناظم أبو عشرة

 1470 الكوفةسدة  27\1\2021الشتاء 
 2640 جسر الكوفة

 480 ناظم المشخاب
 565 ناظم أبو عشرة

 1605 سدة الكوفة 8\4\2021الربيع 
 2720 جسر الكوفة

 460 ناظم المشخاب
 866 ناظم أبو عشرة

 1840 سدة الكوفة 1\7\2021الصيف 
 2830 جسر الكوفة

 510 ناظم المشخاب
 880 ناظم أبو عشرة

 (.2021-2020باالعتماد على القياسات الميدانية لمجرى مياه شط الكوفة خالل مده الدراسة ) المصدر:
ان هيالك تباين ف  مساحة المقطع العرض  المبللة لمواقع  ( 17الجدول )يتبين من       

مختارة ضمن مجرى شط الكوفة وخالل مواسم السية , ويرجع سبب ذلك االختالف الى طبيعة 
السطح الذي سجري عليه اليهر ثانيًا , اذ بلغت مساحة المقطع  ةئ  اواًل , والى طبيعالمجرى الما

لتزداد خالل فصل الشتاء بسبب  )مترا 1144.5خالل فصل الخريف ) "لسده الكوفة"المبللة 
( ، كما تتياقص خالل موسم الربيع مترا 1470تساقط االمطار المغذسة للتصريف اليهري الى )

( بسبب قلة التصاريف المائية والتساقط المطري المغذي له,  ف  حين بلغت مترا 1605بيحو) 
( بسبب تزايد االطالقات المائية الالزمة لتوفير االحتياجات مترا 1840خالل فصل الصيف )

" فقد جسر الكوفةالمائية الزراعية, اما مساحة المقطع العرض  ضمن الموقع المحدد قرب  "
          وتزداد مساحة المقطع العرض  خالل فصل الشتاء الى )مترا 900ف )بلغت خالل فصل الخري

 2830لتزداد كذلك خالل فصل الصيف الى ))  مترا 2720( و فصل الربيع بيحو )تراً م2640)
" خالل فصل الخريف ناظم المشخاب, ف  حين بلغت مساحة المقطع العرض  ف  موقع ")مترا
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، كما  مترا( 460( اما خالل فصل الربيع )مترا 480اء )فصل الشت( وسجلت خالل مترا 36)
, اما "ناظم أبو عشره" فقد  )مترا 510وسجلت مساحة المقطع العرض  خالل فصل الصيف )
 565( وخالل فصل الشتاء )مترا 120بلغت مساحة المقطع العرض  خالل فصل الخريف )

 (. 13( و)  12(، )11(، )  10مترا(، الشكل )880( ، كما وبلغ خالل فصل الصيف )مترا
 ( نماذج المقطع العرضي لمواقع مختارة ضمن مجرى شط الكوفة لموسم الخريف10شكل)

 

 

 

 

 
 .  Global Mapperعلى برنامج  المصدر: باالعتماد 
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 (11شكل ) 
 نماذج المقطع العرضي لمواقع مختارة ضمن مجرى شط الكوفة لموسم الشتاء

 

 

 

 

 
 

 .  Global Mapperعلى برنامج  باالعتماد المصدر:
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 (12شكل ) 
 نماذج المقطع العرضي لمواقع مختارة ضمن مجرى شط الكوفة لموسم الربيع

 

 

 

 

 
 

 .  Global Mapperعلى برنامج باالعتماد على  المصدر:            
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 (13شكل )
 لموسم الصيفنماذج المقطع العرضي لمواقع مختارة ضمن مجرى شط الكوفة 

 

 

 

 
 

 .  Global Mapperباالعتماد على برنامج  المصدر:         



98 

  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

نلحظ مما تقدم تزايد مساحة المقطع العرض  للمواقع المختارة خالل فصل الصيف        
وبشكل ملحوظ والسبب سعود الى ان الموسم الزراع  يبدأ من الشهر السادس بالشكل الذي تبدأ 
معه عملية االطالقات المائية بشكل مضاعف مقارنًة مع المواسم األخرى ألجل سد حاجة 

 ية من االرواء .المحاصيل الزراع
 .  Channel Roughnessوعورة القاع  -9

يؤدي قاع المجرى دورًا كبيرًا ف  تحديد كمية الحمولة اليهرية وقدرة اليهر على حمل    
الرواسب , اذ كلما كانت طبيعة القاع مستوية كلما زادت قدرت اليهر على حمل الرواسب, اما اذا 

على إعاقة حركة الرواسب والت  تتمثل بالحفر كانت طبيعة القاع متضرسه فأن ذلك سعمل 
العميقة والصخور البارزة , اذ ان انخفاض أعماق المجرى وقلة االنحدار يؤدي الى زيادة احتكاك 
التيار المائ  وصعوبة تحريك الرواسب مما سضعف من قدرة التيار على حمل الرواسب اليهرية , 

(  18مترا( الجدول )7 – 2واليواظم من)  اذ تراوحت أعماق مجرى شط الكوفة عيد السدود
 ( . 14والشكل)

 (أعماق المواقع المختارة لمجرى مياه شط الكوفة 18جدول) 
 مترا  \االعماق  محطات الدراسة الموسم

 5 سدة الكوفة 24\10\2020الخريف 

 2 جسر الكوفة

 4 ناظم المشخاب

 3.5 ناظم أبو عشرة

 5.5 سدة الكوفة 27\1\2021الشتاء 

 3 جسر الكوفة

 4 ناظم المشخاب

 2.5 ناظم أبو عشرة

 6 سدة الكوفة 8\4\2021الربيع 

 3 جسر الكوفة

 5 ناظم المشخاب

 2 ناظم أبو عشرة

 7 سدة الكوفة 1\7\2021الصيف 

 4 جسر الكوفة

 5 ناظم المشخاب

 2.5 ناظم أبو عشرة

الميدانية لمجرى مياه شط الكوفة خالل مده الدراسة باالعتماد على القياسات  المصدر:
(2021-2020.) 
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 (أعماق مجرى شط الكوفة    14شكل )            

  
  .(18المصدر : باالعتماد على جدول )    

 الخصائص الكمية للحمولة النهرية في مجرى مياه شط الكوفة . -23
 concentration of solute and solidتراكيز المواد الصلبة و الذائبة  اواًل:

materials. 
تم تحليل الخصائص الكمية للحمولة اليهرية ف  شط الكوفة اعتمادًا على تحديد اربع  

مواقع مختارة وضميها محطات مهمة لها تأثير كبير ف  رصد كمية الترسبات  الذائبة والصلبة  
ربيع " نيسان" , صيف , وللمواسم  األربعة )خريف "تشرين األول " , شتاء "كانون األول " 

ويمكن توضيح خصائص الحمولة  8) خريطة ) (,سم100و سم60سم,30عماق )"تموز"( ولأل
 -اليهرية وطبيعتها الكيميائية و الفيزيائية باالت :

 . TDS  "Total Dissolved solidsالمواد الذائبة الكلية "1-
شط الكوفة ف  محطات القياس أظهرت نتائج التحاليل المختبرية ليماذج ف  مجرى  مياه   

م( وجود تباين مكان  وزمان  ف  معدالت 2020-2021خالل مدة الدراسة المائية لسية )
( ليزداد ppm (424.25تركيز المواد الذائبة ليبلغ معدل تركيز المواد الذائبة  ف  سدة الكوفة 

بعدها ( ppm (444ثم يتياقص عيد ناظم المشخاب  (ppm 495.75عيد جسر الكوفة )
( ويرجع سبب تزايد تراكيز المواد الذائبة عيد جسر ppm 484يزداد عيد ناظم أبو عشرة )

 (.  19الكوفة الى تأثير اليشاط البشري ومساهمة مياه البزل ف  تركيزها, جدول )
التباين الزمان  لمعدالت تراكيز المواد الذائبة ف  محطات القياس فقد أظهرت  كما اظهر  

ى التوال   ( تزايد المعدالت خالل موسم الخريف عيد ثالث محطات عل19 معطيات جدول)
       (، اما ناظم المشخاب وناظم أبو عشرة فقد بلغ ppm 665)الكوفة ليبلغ عيد جسر

(ppm  562)  لكل ميهما على التتال. 
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 (  8خريطة )
 محطات اخذ العينات في منطقة الدراسة 

 
 . Arc Gis 10.8برنامج نظم المعلومات الجغرافية  GPSجهاز  المصدر: باالعتماد على
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ف  حين تياقصت تلك المعدالت خالل فصل الشتاء من السية , اذ بلغت عيد سدة الكوفة  
(ppm 317( وعيد جسر الكوفة )ppm 417 ف  حين  سجل ناظم المشخاب , )     
(ppm 290( اما ناظم أبو عشرة ,)ppm 461 اذ سعد سبب التباين ,) الموسم  لمعدالت

السطح   العالية  خالل موسم الصيف من ذائبة الى مساهمة  فواقد التبخر تركيز المواد ال
الخزانات  المائية ومجرى  اليهر بزيادة معدل التركيز المواد الذائبة ف  مياه اليهر خالل هذا 

الشتاء الى أدت االمطار الغزيرة الت  شهدها مجرى اليهر  خالل موسم  ف  حينالموسم , 
 زيادة االطالقات المائية.

 .  Concentration of suspended solidتراكيز المواد العالقة -2
تشهد معدالت تركيز المواد العالقة ف  مياه شط الكوفة تباييًا مكانيًا وزمانيًا بين محطات   

(  ppm  388.5القياس , اذ بلغ المعدل السيوي لتراكيز المواد العالقة ف  جسر الكوفة )
ويعود سبب ذلك التزايد ف  تراكيز المواد العالقة عيد جسر الكوفة الى سرعة التيار المائ  , 
 ويعود سبب التزايد ف  تركيز المواد العالقة  الى طبيعة  المقطع العرض   لليهر والى ما

مياه  سعود لليهر من ترسبات من االستهالك المائ  السكان  سواء من مياه البزل او من
( ppm 348.5المجاري الثقيلة سيما عيد كورنيش  الكوفة , ف  حين سجل ناظم المشخاب )

( , ف  حين ppm 327) و بلغ المعدل السيوي العام لتراكيز المواد العالقة لياظم ابو عشرة
( ويرجع سبب ذلك التياقص الى كثرة ppm 296تياقصت تلك المعدالت عيد سده الكوفة )

بية وتياقص سرعة التيار المائ  مما سقلل من قدرته على حمل الرواسب , كما القيوات الجان
تشهد معدالت التركيز ف  مجرى شط الكوفة تباييًا زمانيًا بين مواسم السية , اذ تزداد معدالت 

   463,476,483تركيز المواد العالقة ف  المواقع المختارة لسية الدراسة  لتصل الى )
482)ppm  ليمثل اعلى المعدالت المسجلة ف  سية الدراسة الحالية , لتتياقص  على التتال ,

 114تلك المعدالت وبشكل ملحوظ  خالل فصل الخريف ,اذ سجلت عيد سدة الكوفة )
ppm( وعيد جسر الكوفة )ppm 405 ف  حين سجل كل من ناظم المشخاب وناظم أبو ،)

 االمر الذي يؤكدان (19دول)ج ( لكل ميها على التتال ,ppm 180 - 188عشرة معدل )
يتحكم به حجم التصريف اواًل ومقدار  الذيهذا التباين الموسم  ف  معدالت التراكيز السيوية 
 الميسوب ثانيًا واالستعماالت المائية السكانية ثالثًا.
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

    .  concentration of Bed solidتركيز المواد القاعية 3-
القاعية ف  مجرى شط الكوفة مكانيًا اذ تزايدت عيد ناظم تباييت معدالت تركيز المواد  

( , ف  حين سجلت عيد كل من سدة الكوفة  وجسر الكوفة ppm 911.25المشخاب بواقع )
(لكل ميهما على ppm 816.75,887.5 , 896.75وناظم أبو عشرة معدالت متقاربة )

 التتال  .
الدراسة  لتزداد خالل فصل الربيع لكل كما تتباين تلك التراكيز موسميًا ف  ميطقة  

   ( و جسر الكوفة ppm 1063المواقع المختارة  سيما عيد موقع سدة الكوفة  بواقع  )
(ppm 1177 ( و ناظم المشخاب )ppm 1215) ( و ناظم أبو عشرةppm 1244 )

( لكل من المواقع ppm554-611لتتياقص خالل موسم الخريف  من السية اذ تراوحت بين )
 األربعة على التتال .

       ( معدالت تركيز المواد الذائبة والصلبة في مياه شط الكوفة لمحطات القياس لسنة19جدول ) 

(2021-2020) 
 (ppmمعدل تراكيز المواد ) موسم السنة محطات القياس

 

 القاعية العالقة الذائبة

 466 114 485 خريف)تشرين األول( سدة الكوفة

 764 267 317 الثاني(شتاء)كانون 

 1063 340 385 ربيع     )نيسان(

 974 463 510 صيف   )تموز(

 المعدل

 

424.25 296 816.75 

 545 405 665 خريف)تشرين األول( جسر الكوفة

 831 301 380 شتاء)كانون الثاني(

 1177 372 417 ربيع       )نيسان(

 997 476 521 صيف       )تموز(

 المعدل

 

495.75 
 

388.5 887.5 

 554 180 624 خريف)تشرين األول( ناظم المشخاب

 863 335 332 شتاء)كانون الثاني(

 1215 396 290 ربيع     )نيسان(

 1013 483 530 صيف        )تموز(

 911.25 348.5 444 المعدل

 611 188 562 خريف)تشرين األول( ناظم أبو عشرة

 722 268 386 شتاء)كانون الثاني(

 1244 370 461 ربيع       )نيسان(

 1010 482 528 صيف     )تموز(

 المعدل

 

484.25 327 896.75 

 .،كلية الزراعة، جامعة الكوفة  كيمياء التربة قسم المصدر: أجريت التحليالت في مختبر
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

 . Quantity of River loadثانيًا: كمية الحمولة النهرية 

المواد الذائبة والعالقة والقاعية مكانيًا وزمانيًا ف  مياه شط الكوفة لما لها من  كميةتتباين   

دور اساس ف  تباين كمية الحمولة اليهرية ولهذا التباين سبب ف  ثبات او تغير قيم التصريف 

   -: باآلت المائ  مكانيًا وموسميًا, ويمكن توضيح ذلك 

 .  Dissolve loadالحمولة الذائبة  -1

كمية الحمولة الذائبة ف  مياه شط الكوفة تباييًا مكانيًا وزمانيًا واضحًا بين محطات  تشهد 

القياس ومواسم السية المختلفة , اذ بلغ المعدل السيوي العام للموسم الصيف  )تموز(اعلى كمية 

 55.545طن( وبتصريف قدرة )\مليون  0.4415حمولة ذائبة سجلت خالل مدة الدراسة بواقع )

 0.1346واقل معدل سيوي سجل خالل موسم  الشتاء والربيع على التتال  بواقع )ثا( \3م

ف  حين بلغ  ثا(,\3م16.87و17.31وبتصريف للحمولة الذائبة قدرة) طن (\مليون 0.1341و

الذائبة خالل موسم الخريف )تشرين األول(  المعدل السيوي العام لكمية الحمولة

( و شكل 20ثا(.جدول )\3م19.15الذائبة قدره)وبتصريف للحمولة  طن(\مليون 0.1505)

(, اما مكانيًا فقد سجلت الحمولة اليهرية الذائبة اعلى كمية للحمولة الذائبة عيد جسر (15

ثا(, ف  \3م 83.36طن( خالل موسم الصيف وبتصريف قدرة)\مليون 0.6626الكوفة بواقع )

خالل الموسم الربيع  بواقع حين سجل ناظم أبو عشرة ادنى معدل لكمية الحمولة الذائبة 

 .( 9خريطة)  ،ثا(\كغم2.305طن ( وبتصريف قدرة )\مليون  0.0183)
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

 خالل مواسم السنة في مياه شط الكوفةTDS( تصريف وكمية الرواسب الذائبة  20جدول ) 

  ( ومعادلة كمية الرواسب الذائبة وفق المعادلة االتية :19المصدر: باالعتماد على جدول ) 
Td=Cd*Q/1000 

 اذ ان:
Td.تصريف الحمولة الذائبة كغم/الثانية = 
Cd ملغم/لتر.= تركيز المواد الذائبة 
Qثا.3= تصريف الماء م/ 

 كما تم حساب كمية التصريف خالل الموسم من المعادلة االتية:
عدد ايام  24* 60**60*كمية الحمولة الذائبة)مليون/طن(=تصريف المواد الذائبة)كغم/ثا(*

فاء عبد األمير وهذه المعادلة تنطبق على باق الحمولة العالقة والقاعية. راجع المصدر: ص 1000000000الموسم/
االسدي، الحمولة النهرية في شط العرب وأثارها البيئية , أطروحة دكتوراه, كلية التربية , جامعة البصرة , 

  .ص2012,71

 الموقع

 

 

 

التصريف 

اليومي 

لمياه شط 

الكوفة 

م
3

/ثا خالل 

الموسم 

 الشتوي

تركيز الحمولة 

الذائبة ملغم/لتر 

خالل الموسم 

 الشتوي

 تصريف

الحمولة 

الذائبة 

خالل 

الموسم 

الشتوي 

 كغم/ الثانية

كمية الحمولة 

الذائبة 

مليون/طن خالل 

 الموسم الشتوي

التصريف 

اليومي 

لمياه شط 

الكوفة م/ثا 

خالل 

الموسم 

 الربيعي

 تركيز

الحمولة الذائبة 

ملغم/لتر خالل 

 الموسم الربيعي

تصريف الحمولة 

الذائبة خالل الموسم 

 نيةالربيعي كغم/ الثا

كمية الحمولة 

 الذائبة مليون/طن

خالل الموسم 

 الربيعي

سدة 

 0.1989 25.025 385 65 0.1725 22.19 317 70 الكوفة

جسر 

 0.2156 27.105 417 65 0.2068 26.6 380 70 الكوفة

ناظم 

 0.1037 13.05 290 45 0.1291 16.6 332 50 المشخاب

ناظم أبو 

 0.0183 2.305 461 5 0.0300 3.86 386 10 عشرة

 0.1341 16.87 388.25 45 0.1346 17.31 353.75 50 المعدل

 الموقع

 

 

 

التصريف 

اليومي 

لمياه شط 

الكوفة م/ثا 

خالل 

الموسم 

 الصيفي

تركيز الحمولة 

الذائبة ملغم/لتر 

خالل الموسم 

 الصيفي

تصريف 

الحمولة 

الذائبة 

خالل 

الموسم 

الصيفي 

 كغم/ الثانية

كمية الحمولة 

الذائبة 

 مليون/طن

 خالل الموسم

 الصيفي

التصريف 

اليومي 

لمياه شط 

الكوفة م/ثا 

خالل 

الموسم 

 الخريفي

 تركيز

الحمولة الذائبة 

ملغم/لتر خالل 

الموسم 

 الخريفي

كمية  الحمولة الذائبة 

خالل الموسم 

 الخريفي كغم/ الثانية

كمية الحمولة 

 الذائبة مليون/طن

 خالل الموسم

 الخريفي

سدة 

 0.1525 19.4 485 40 0.6486 81.6 510 160 الكوفة

جسر 

 0.2091 26.6 665 40 0.6626 83.36 521 160 الكوفة

ناظم 

 0.1962 24.96 624 40 0.4129 51.94 530 98 المشخاب

ناظم أبو 

 0.0442 5.62 562 10 0.0419 5.28 528 10 عشرة

 0.1505 19.15 584 32.5 0.4415 55.545 522.25 107 المعدل



105 

  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

 ( 9خريطة )
 (خالل مواسم السنة في مياه شط الكوفة TDSكمية الترسبات الذائبة )

 
 . ARC GIS.10.8المعلومات الجغرافية( واستعمال نظم 20المصدر: باالعتماد على جدول )       
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

 . Suspended loadالحمولة العالقة  -2

تتباين كمية المواد العالقة ف  مياه شط الكوفة زمانيًا بين مواسم السية , اذ بلغ اعلى  

طن( وبتصريف \مليون 0.4022معدل سيوي لكمية الحمولة العالقة ف  موسم الصيف)تموز( )

ثا(, ف  حين سجل ادنى معدل لكمية الحمولة العالقة ف  \3م50.60للحمولة العالقة  قدره )

طن( وبمعدل تصريف للحمولة العالقة  بلغ \مليون 0.115موسم الشتاء)كانون األول ( بواقع )

     )نيسان( كمية للحمولة اليهرية بلغت  ثا(, كما وسجل موسم الربيع\3م14.8)

ثا(, ف  حين سجل موسم \3م16.49قدره ) طن( وبتصريف للحمولة العالقة \مليون 0.1311)

طن( وبتصريف \مليون 0.0587الخريف) تشرين األول ( معدل كمية الحمولة العالقة بلغت )

 (. 16( وشكل )  21ثا(. جدول )\3م7.46قدره )

كما تتباين كمية المواد العالقة مكانيًا بين محطات الدراسة األربعة ، اذ تزداد خالل موسم 

طن( وبمعدل تصريف قدره  \مليون  0.6054اكبر عيد جسر الكوفة بواقع )الصيف وبكمية 

ثا( , وادنى كمية للحمولة العالقة سجل عيد ناظم أبو عشره خالل فصل الربيع \3م 76.16)

 (.  10خريطة )ثا(.  \ 3م 1.85طن( وبمعدل تصريف قدره )\مليون  0.0147وبواقع )
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

  ( خالل مواسم السنة في مياه شط الكوفةTSSالعالقة )( كمية الرواسب 21جدول ) 

 ( ومعادلة كمية الرواسب العالقة وفق المعالة االتية:19المصدر: باالعتماد على جدول) 
TS=CS*Q/1000 

 ان:اذ 
TS.تصريف الحمولة العالقة كغم/الثانية = 
CS ملغم/لتر. العالقة= تركيز المواد 
Qثا.3= تصريف الماء م/ 
 
 

 الموقع

التصريف 

اليومي 

لمياه شط 

الكوفة 

م/ثا خالل 

الموسم 

 الشتوي

تركيز 

الحمولة 

العالقة 

ملغم/لتر 

خالل الموسم 

 الشتوي

 تصريف

الحمولة 

خالل العالقة

الموسم 

الشتوي 

 كغم/ الثانية

كمية الحمولة 

العالقة 

مليون/طن 

 خالل الموسم

 الشتوي

التصريف 

اليومي 

لمياه شط 

الكوفة 

م/ثا خالل 

الموسم 

 الربيعي

 تركيز

الحمولة 

العالقة 

ملغم/لتر 

خالل الموسم 

 الربيعي

تصريف الحمولة 

العالقة خالل 

الموسم الربيعي 

 كغم/ الثانية

كمية الحمولة 

العالقة 

 مليون/طن

خالل الموسم 

 الربيعي

 70 سدة الكوفة
267 18.69 0.1453 

65 
340 22.1 0.1757 

 70 جسر الكوفة
301 21.07 0.1638 

65 
372 24.18 0.1922 

ناظم 

 50 المشخاب
335 

16.75 
0.1302 

45 
396 17.82 0.1416 

ناظم أبو 

 10 عشرة
268 

2.68 
0.0208 

5 
370 1.85 0.0147 

 50 المعدل
292.75 14.8 0.115 

45 
369.5 16.49 0.1311 

 الموقع

 

 

 

التصريف 

اليومي 

شط  لمياه

الكوفة 

م/ثا خالل 

الموسم 

 الصيفي

تركيز 

الحمولة 

العالقة 

ملغم/لتر 

خالل الموسم 

 الصيفي

تصريف 

الحمولة 

العالقة 

خالل 

الموسم 

الصيفي 

 كغم/ الثانية

كمية الحمولة 

العالقة 

 مليون/طن

 خالل الموسم

 الصيفي

التصريف 

اليومي 

لمياه شط 

الكوفة 

م/ثا خالل 

الموسم 

 الخريفي

 تركيز

الحمولة 

العالقة 

ملغم/لتر 

خالل الموسم 

 الخريفي

الحمولة   تصريف

العالقة  خالل 

الموسم الخريفي 

 كغم/ الثانية

كمية الحمولة 

العالقة 

 مليون/طن

 خالل الموسم

 الخريفي

 160 سدة الكوفة
463 74.08 0.5888 

40 
114 4.56 0.0359 

 160 جسر الكوفة
476 76.16 0.6054 

40 
405 16.2 0.1274 

ناظم 

 98 المشخاب
483 47.33 0.3762 

40 
180 7.2 0.0566 

ناظم أبو 

 10 عشرة
482 4.82 0.0383 

10 
188 1.88 0.0148 

 107 المعدل
476 50.60 0.4022 

32.5 
221.75 7.46 0.0587 
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

 ( 10خريطة ) 
 (خالل مواسم السنة في مياه شط الكوفة TSSكمية الرواسب العالقة )

 
  .ARC GTS 10.8بأستعمال برنامج  ( و 21المصدر: باالعتماد على جدول )
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

 .  Bed loadالحمولة القاعية  -3

تشهد كمية المواد القاعية ف  مياه شط الكوفة تباييًا مكانيًا وزمانيًا خالل مدة الدراسة  

الحالية , اذ شكل فصل  الربيع والصيف اعلى كمية للحمولة القاعية بواقع 

                  طن( لكل ميهما على التتال  وبتصريف مقداره \مليون 0.8440و0.4104)

، ف  حين سجل الموسم الشتوي  ادنى TS)ثا( للحمولة القاعية )\3م 106.1835و51.63 )

ثا( \3م40.505وبكمية تصريف بلغت ) طن(\مليون 0.315كمية للحمولة القاعية بيحو )

وتعد ه  األعلى خالل سية الدراسة, ف  حين سجل الموسم الخريف  معدل كمية الحمولة 

  22ثا( . جدول ) \كغم17.18طن( وبتصريف للحمولة القاعية )\مليون 0.1351القاعية )

 (. 17 )  ( وشكل

تباييت تلك المعدالت مكانيًا بين محطات الدراسة األربعة . اذ سجل اعلى كمية     

للحمولة القاعية خالل موسم الربيع )نيسان(عيد محطة جسر الكوفة بواقع 

ثا( , ف  حين تياقصت \3م76.51قدره ) طن( وبتصريف لترسبات العالقة \مليون 0.6082)

مليون 0.048) تشرين األول ( موسم الخريف عيد ناظم أبو عشرة بواقع ) تلك الكمية خالل

 ثا( .\كغم6.11طن( وبتصريف قدره )\
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

 ( خالل مواسم السنة في مياه شط الكوفةTS( كمية الرواسب القاعية ) 22جدول )

 ( ومعادلة كمية الرواسب الذائبة وفق المعالة االتية:19المصدر: باالعتماد على جدول)  
Tb=Cb*Q/1000 

 اذ ان:

Tb كغم/الثانية. القاعية= تصريف الحمولة 
Cb القاعية ملغم/لتر.= تركيز المواد 

Qb ثا.3مفي الطبقة القاعية  = تصريف الماء/ 

 
 

 
 

 ( 11خريطة ) 

 الموقع

التصريف 

اليومي 

لمياه شط 

الكوفة 

م/ثا خالل 

الموسم 

 الشتوي

تركيز 

الحمولة 

 القاعية

ملغم/لتر 

الموسم خالل 

 الشتوي

 تصريف

الحمولة 

خالل القاعية 

الموسم 

الشتوي كغم/ 

 الثانية

كمية الحمولة 

القاعية 

مليون/طن 

خالل الموسم 

 الشتوي

التصريف 

اليومي 

لمياه شط 

الكوفة 

م/ثا خالل 

الموسم 

 الربيعي

 تركيز

الحمولة 

القاعية 

ملغم/لتر خالل 

الموسم 

 الربيعي

تصريف 

الحمولة 

القاعية خالل 

م الموس

الربيعي كغم/ 

 الثانية

كمية الحمولة 

القاعية 

 مليون/طن

خالل الموسم 

 الربيعي

 70 سدة الكوفة
764 53.48 0.4159 

65 
1063 69.1 0.5493 

 70 جسر الكوفة
831 58.17 0.4523 

65 
1177 76.51 0.6082 

 50 ناظم المشخاب
863 43.15 0.3355 

45 
1215 54.68 0.4346 

 10 ناظم أبو عشرة
722 7.22 0.0561 

5 
1244 6.22 0.0494 

 50 المعدل
795 40.505 0.315 

45 
1174.75 51.63 0.4104 

 الموقع

 

 

 

التصريف 

اليومي 

لمياه شط 

الكوفة 

م/ثا خالل 

الموسم 

 الصيفي

تركيز 

الحمولة 

القاعية 

ملغم/لتر 

خالل الموسم 

 الصيفي

تصريف 

الحمولة 

القاعية خالل 

الموسم 

الصيفي كغم/ 

 الثانية

كمية الحمولة 

 القاعية

 مليون/طن

 خالل الموسم

 الصيفي

التصريف 

اليومي 

لمياه شط 

الكوفة 

م/ثا خالل 

الموسم 

 الخريفي

 تركيز

الحمولة 

 القاعية

 ملغم/لتر

خالل الموسم 

 الخريفي

كمية  الحمولة 

 القاعية

خالل الموسم  

الخريفي كغم/ 

 الثانية

كمية الحمولة 

 القاعية

 مليون/طن

 خالل الموسم

 الخريفي

 160 سدة الكوفة
974 155.84 1.2387 

40 
466 18.64 0.1466 

 160 جسر الكوفة
997 159.52 1.268 

40 
545 21.8 0.1714 

 98 ناظم المشخاب
1013 99.244 0.7891 

40 
554 22.16 0.1742 

 10 ناظم أبو عشرة
1010 10.1 0.0803 

10 
611 6.11 0.048 

 107 المعدل
998.5 106.1835 0.8440 

32.5 
544 17.18 0.1351 
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

 ( خالل مواسم السنة في مياه شط الكوفة TSكمية الرواسب القاعية )

 
 .ARC GTS 10..8برنامج  ( و 22المصدر: باالعتماد على جدول )
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

 (15شكل ) 
 خالل مواسم السنة في مياه شط الكوفة TDSكمية الرواسب الذائبة 

 .Excel.16 Microsoft( و برنامج  20المصدر : باالعتماد على جدول )   
 ( 16شكل ) 

 ( خالل مواسم السنة في مياه شط الكوفة TSSكمية الرواسب العالقة )

 
 .Excel.16 Microsoft( وباستعمال برنامج  21المصدر : باالعتماد على جدول )

 (17) شكل
 ( خالل مواسم السنة في مياه شط الكوفة TSكمية الرواسب القاعية ) 

 
  .Microsoft Excel .  10(, و برنامج  22المصدر : باالعتماد على جدول )
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

( وجود عالقة ارتباطية بين كمية التصريف اليوم  وتركيز 23يتضح من الجدول ) كما     
خالل مواسم السية، اذ تكون العالقة طردسة قوية جدًا الترسبات )كغم/ثا( ف  مياه شط الكوفة 

(  0.98( بيحو)TDS-Qخالل الموسم الشتوي بين كمية التصريف وتركيز الترسبات الذائبة )
%(، ف  حين تكوت قوية مع مساحة المقطع 96.04( بمعامل تفسير )2.818وبمعامل تغير) 

( بمعامل تحديد (81.455ار( بمعامل تغير ف  االنحد0.8( بواقع )(TDS-CSالعرض  
%(، ف  حين تتباين ف  المواسم االخرى لتكون ذات ارتباط تام بين كمية التصريف وتركيز 64)

 %( وتكون عكسية مع سرعة الجريان100الحمولة الذائبة خالل الموسم الصيف  بمعامل تفسير)
( TDS-RS(بيحو )وه  عالقة عكسية ضعيفة جدًا ترتبط بطبيعة -0.1 )  العوامل المؤثرة ف

 ضمن المقطع العرض  سيما اليباتات المائية.
( ان طبيعة العالقة االرتباطية قد تباييت كذلك خالل مواسم  23يلحظ من الجدول) و     

( المقاس للمواقع المدروسة لتبلغ اقواها  (TDS-Q السية بين كمية الترسبات العالقة والتصريف
( وبمعامل 2.777( بمعامل تغير ف  االنحدار نحو)0.99خالل الموسم الربيع  بيحو) 

( خالل الموسم الخريف ، اما 0.6(، ف  حين كانت العالقة طردسة متوسطة بواقع)98.01تفسير)
فقد كانت اقواها  TSS-CS)العالقة بين مساحة المقطع العرض  وتركيز الترسبات العالقة) 

سرعة  %( وعالقة عكسية مع50.41( بمعامل تفسير)0.71خالل الموسم الصيف  بيحو)
يتضح من الجدول نفسه , كما (25%( وبمعامل تفسير)0.004-بيحو)  (TSS-RS )الجريان

اسضا تباين العالقة االحصائية بين المتغيرات الهيدرولوجية وتركيز الترسبات القاعية )كغم/ثا(، 
( بمعامل تغير ف  0.99طردسة قوية جدًا) ((TS-Qاذ تكون العالقة االرتباطية بين المتغيرين

( لكل من المواسم )الشتوي، 98.01( بمعامل تفسير )1.017و 0.889، 1.219االنحدار)
الربيع  والخريف ( على التوال . ف  حين كانت العالقة بين المتغيرين مساحة المقطع العرض  

محطات  ( متبايية ف  قوتها االرتباطية لتكون متوسطة بين مواقعTS-CSوالترسبات القاعية)
( بمعامل تغير ف  االنحدار 0.71ميطقة الدراسة المختارة لتبلغ اعالها خالل الموسم الصيف )

( بمعامل تغير ف  0.37%( وادناه خالل الموسم الخريف )50.41( وبمعامل تفسير )10.571)
( (TS-RS %(، اما العالقة بين المتغيرين13.69( وبمعامل تحديد )27.428االنحدار)
القاعية وسرعة الجريان المائ ، اذ نجد القوة االرتباطية تباييت بعالقة ضعيفة لتصل الترسبات 

%( وادناه خالل الموسم 16.81( بمعامل تفسير)0.41اعالها خالل الموسم الخريف  بيحو)
 (.8.41( بمعامل تفسير)0.29الشتوي بيحو)
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

الحمولة النهرية في مياه  العالقة االحصائية بين المتغيرات الهيدرولوجية وكمية(23جدول) 
 شط الكوفة

 عالقة

 الترسبات كمية

مع التصريف 

 /ثا3م

 المتغيرات الموسم

 الهيدرولوجية

 نوع العالقة وقوتها سدة الكوفة

معامل التغير   rاالرتباط

 في االنحدار

معامل 

 R2 التحديد
 

 
 

 

 

 

 

الترسبات 

 الذائبة
 كغم/ثا     

 الشتوي
 

TDS-Q 0.98 2.818 96.04 طردية قوية جدا 

TDS-CS 0.8 81.455 64  طردية قوية 

TDS-RS 0.17 0.0006 2.89 طردية ضعيفة 

 طردية قوية جدا TDS-Q 0.97 2.388 94.09 الربيعي

TDS-CS 0.77 66.711 59.29 طردية قوية 

TDS-RS 0.08 0.0003 0.64 طردية ضعيفة 

 

 الصيفي

TDS-Q 1 1.945 100 موجب تام ارتباط 

(TDS-CS) 0.71 20.186 50.41  طردية قوية 

TDS-RS -0.1 -0.0015 1 عكسية ضعيفة جدا 

 

 الخريفي

TDS-Q 0.95 1.489 90.25 طردية قوية جدا 

(TDS-CS) 0.35 20.514 12.25 طردية ضعيفة 

TDS-RS 0.38 0.021 14.44 طردية ضعيفة 
 

 

 

 

 

الترسبات 

 العالقة

 كغم/ثا     

 الشتوي
 

TSS-Q 0.98 3.354 96.04 طردية قوية جدا 

TSS-CS 0.67 79.809 44.89 طردية متوسطة 

TSS-RS 0.35 0.002 12.25 طردية ضعيفة 

 طردية قوية جدا TSS-Q 0.99 2.777 98.01 الربيعي

TSS-CS 0.58 58.259 33.64 طردية متوسطة 

TSS-RS 0.38 0.001 14.44 طردية ضعيفة 

 

 الصيفي

TSS-Q 1 2.135 100 ارتباط موجب تام 

TSS-CS 0.71 22.227 50.41 طردية قوية 

TSS-RS 0.3 0.001 9 طردية ضعيفة 

 

 الخريفي
TSS-Q 0.6 1.443 36 طردية متوسطة 

TSS-CS 0.37 33.344 13.69 طردية ضعيفة 

TSS-RS -0.05 -0.004 0.25 ضعيفة جدا عكسية 

 

 

 

 

 

 

 

 الترسبات

 القاعية

 كغم/ثا      

 الشتوي
 

TS-Q 0.99 1.219 98.01 طردية قوية جدا 

TS-CS 0.69 30.197 47.61 طردية متوسطة 

TS-RS 0.29 0.00045 8.41 طردية ضعيفة 

 طردية قوية جدا TS-Q 0.99 0.889 98.01 الربيعي

TS-CS 0.61 19.297 37.21 طردية متوسطة 

TS-RS 0.35 0.0004 12.25 طردية ضعيفة 

 

 الصيفي

TS-Q 0.99 1.017 98.01 طردية قوية جدا 

TS-CS 0.71 10.571 50.41  طردية قوية 

TS-RS 0.31 0.0003 9.61 طردية ضعيفة 

 

 الخريفي
TS-Q 0.98 1.944 96.04 طردية قوية جدا 

TS-CS 0.37 27.428 13.69 طردية ضعيفة 

TS-RS 0.41 0.029 16.81 طردية ضعيفة 

 .Microsoft Excel.10برنامج  ( واستعمال22و  21،  20، 19الجدول)لمصدر باالعتماد على ا
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

  مياه شط الكوفة, وتقسم كاالتي : لترسبات تحليل الخصائص النوعية- 
 الخصائص الفيزيائية : -1

 . Water Temperatureدرجات حرارة المياه   - أ
المياه دورًا مهما ومؤثرًا ف  التفاعالت الكيميائية . اذ تعمل على تؤدي درجات حرارة   

م( °10اذ ان تزايد درجات الحرارة بمقدار) (1) ,تحلل المواد العضوية ف  الماء والرواسب
  تضاعف من سرعة التفاعالت الكيميائية فضاًل عن  قابلية ذوبان الغازات الت  تتأثر بالحرارة

كما تعد درجة الحرارة من العوامل األساسية المؤثرة ف  الكائيات (2) ,وتؤثر بطعم ورائحة الماء
اذ ان أي عملية تزايد  او تياقص بدرجات الحرارة عن الحد االعتيادي يؤثر فيشص  ,الحية

نشاط وفعالية هذه الكائيات, فضاًل عن ثأرها ف  سرعة التفاعالت الكيميائية وعملية اذابة 
 (3).  الصفات الطبيعيةالغازات ف  الماء ومن ثم ف

, المختارة لسية الدراسةتتباين معدالت درجات الحرارة مكانيًا وزمانيًا بين مواقع الدراسة   
( , اذ قيست درجة حرارة الماء  ف  موسم الصيف )تموز( اعلى درجات الحرارة, 24الجدول )

مع التزايد الملحوظ ف  حين قيست درجة حرارة المياه كل من ناظم المشخاب وناظم أبو عشرة 
لكل ميها التتال  , اما معدل درجة الحرارة الت  قيست عيد كل من °(م29.2,°م29.27بين )

سدة الكوفة و جسر الكوفة خالل موسم الصيف)تموز( لتصل الى 
ولكل ميها على التتال , و يرجع سبب تزايد درجات حرارة مياه شط °(م28.37,°م28.17)

الى الظروف المياخية وتعامد اشعة الشمس بشكل عامودي على الكوفة خالل هذا الموسم  
ميطقة الدراسة، اما ادنى معدالت الحرارة الت  قيست خالل موسم الشتاء واختلفت بيسب 

وعيد سدة °( م12.17متفاوتة بين محطات الدراسة  فقد بلغت عيد جسر الكوفة )
اظم أبو عشرة بيحو ف  حين قيست ف  كل من ناظم المشخاب ون°( , م13.2الكوفة)

لكل ميهما على التتال  ، اما خالل موسم الخريف)تشرين األول ( فقد °(م15.5,°م15.2)
لكل ميهما على التتال , وعيد °(م25.37قيست عيد كل من ناظم المشخاب وناظم أبو عشرة )

، و تراوحت تلك °(م23.77وعيد جسر الكوفة )°( , م24.73سدة الكوفة خالل نفس الموسم )
                         لمعدالت خالل موسم الربيع لتبلغ ف  كل من ناظم المشخاب وناظم أبو عشرة درجة حرارة ا

                                                 

1-Weiner ,E.R ,Application of Environmental chemistry ,Boca Raton, London , 
U.K , 2000, p22.   

اياد محمد جبر , التأثيرات البيئية المحتملة لتصريف المياه الصناعية على الهائمات النباتية , رسالة  -2

 .4, ص2002ماجستير, كلية العلوم , جامعة بابل, 
احمد ميس سد خان , تلوث الفرات في محافظة ذي قار ) دراسة بيئية ( , رسالة ماجستير , جامعة  -3

 .93, ص 2007البصرة , 
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ف  حين قيست عيد  سدة الكوفة °( , م22.27وعيد جسر الكوفة )°(, م24.06,°م24.43) 
 شكلال كما يتضح من االتجاه العام لمعدالت درجات الحرارة ف °(, م22.3درجة حرارة بيحو )

تزداد فيها تلك المعدالت بيحو  ( ان كل مواقع الدراسة المختارة 18) 
( لكل من المواسم )الخريف  والشتوي والربيع  و الصيف  ( 0.993,0.744,0.359,0.352)

 على التتال  .
( الخصائص النوعية )الفيزيائية ( لمحطات القياس في مياه شط الكوفة لسنة   24جدول ) 

 .(2020-2021الدراسة )

 محطات القياس

 

 

 

التوصيل الكهربائي  المعدل "م  "درجة الحرارة  مواسم السنة

EC  "السيمنز" 
 المعدل

 متر 60 30 متر 60 30

 خريف  سدة الكوفة 

 )تشرين األول 

24.8 24.7 24.7 24.73 
904 936 930 923 

 شتاء

 12.6 13.7 13.3 )كانون الثاني(
13.2 

809 748 749 769 

 22.3 22.4 21.9 22.6 ربيع )نيسان (
930 846 969 915 

 صيف )تموز(

28.3 28.3 28.5 28.37 468 475 477 473 

 جسر الكوفة 

 

 

 

 

 

 خريف 

 )تشرين األول 

24.3 23.2 23.8 23.77 
1145 1183 1204 1177 

 شتاء

 11.9 12.3 12.3 )كانون الثاني(
12.17 

748 817 825 770 

 22.27 22.6 22.1 22.1 ربيع )نيسان (
930 846 969 915 

 476 472 473 482 28.17 28.3 28.1 28.1 صيف )تموز(

 ناظم المشخاب

 

 

 

 

 

 خريف 

 )تشرين األول 

25.2 25.4 25.5 25.37 
1066 1062 974 1034 

 شتاء

 15.5 14.7 15.4 )كانون الثاني(
15.2 

893 898 913 901 

 24.43 24.3 24.5 24.5 ربيع )نيسان (
1054 1015 1034 1034 

 489 490 486 492 29.27 29.3 29.5 29 صيف )تموز(

 ناظم أبو عشرة 

 

 

 

 

 خريف 

 )تشرين األول 

26.5 26.2 26.2 25.37 
920 976 1016 971 

 شتاء

 15.4 15.4 15.7 )كانون الثاني(
15.5 

844 876 891 870 

 1069 1066 1045 1096 24.06 24.1 24.5 23.6 ربيع )نيسان (

 492 491 497 487 29.2 29 29.3 29.3 صيف )تموز(

باالعتماد على الدراسة الميدانية الربع مواسم ولمحطات الدراسة األربعة وتم تسجيلها انيًا المصدر: 
  . في مواقع الدراسة 
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

 (2020-2021(  درجة حرارة مياه شط الكوفةً  خالل مواسم السنة )18شكل ) 

 

 

 

 
 

 Microsoft Excel.10( واستعمال برنامج 24المصدر: باالعتماد على جدول )
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

 .  EC Electrical Conductivityالتوصيلية الكهربائية  - ب
سعد التوصيل الكهربائ  مؤشرًا لتلوث الماء باألمالح و المواد الصلبة الذائبة اذ كلما  

لألمالح الذائبة ف  الماء والت  من زادت قيم التوصيل الكهربائ  كلما كان مؤشرًا  لتزايد 
 ءاذ سعرف بانها قابلية الما(1) , أهمها  ) الكلوريدات, الكالسيوم , البوتاسيوم و الصوديوم (

ردسًا بالعالقة معها  , كما االيونات الذائبة, والت  تزداد طعلى نقل التيار الكهربائ  بوساطة 
زياده المركبات العضوية الت  تعد موصل غير ان خاصية التوصيل الكهربائ  ال تؤثر على 

جيد للكهرباء وبذلك فأن هذا التحليل داللة على زيادة او نقصان المواد الالعضوية 
 (2)كاألحماض والقواعد.

( ان بيانات التوصيل الكهربائ  تتباين مكانيًا بين محطات 24تبرز معطيات الجدول )  
سجل اعلى معدالت للتوصيل الكهربائ  خالل موسم الدراسة وزمانيًا بين مواسم السية, اذ 

ماسكرو  923, اذ بلغت عيد سدة الكوفة ) )تشرين األول( وللمواقع المختارةالخريف 
سم(, ف  حين سجلت عيد ناظم المشخاب \ماسكرو موز 1177سم( وعيد جسر الكوفة )\موز

تزايد تلك التراكيز ( ويرجع سبب سيميز 917(, و عيد ناظم أبو عشرة )سيميز 1034بيحو )
لدور الرواسب ف  عملية جذب االيونات الموجبة والسالبة الياتجة من المخلفات الصياعية 
المطروحة لليهر , فضاًل عن عملية الغسل المستمرة لألراض  الزراعية على جانب  شط 
م الكوفة من قبل االمطار وطرحها مباشرة مع ما تحمله من امالح ذائبة والت  تزيد من قي

التوصيل الكهربائ  لميطقة الدراسة , اما ادنى معدالت لتوصيل الكهربائ  فقد سجلت خالل 
 476( وعيد جسر الكوفة )سيميز 473موسم الصيف , لتبلغ عيد موقع سدة الكوفة )

 489( , ف  حين سجل عيد  كل من موقع  ناظم المشخاب وناظم أبو عشرة بيحو )سيميز
اما خالل موسم الربيع)نيسان( فقد سجلت معدالت توصيلة (على التتال  , سيميز 492و

(، سيميز 1069( وعيد ناظم أبو عشرة )سيميز 1034عالية بلغت عيد ناظم المشخاب ) 
(لكل ميها سيميز 915ف  حين سجلت كل من سده الكوفة وجسر الكوفة معدل توصيل بلغ )

تباييت بين مواقع الدراسة األربعة على التتال , ف  حين كان لموسم الشتاء معدالت توصيلية 
( , اما عيد ناظم سيميز 770( وعيد جسر الكوفة )سيميز 769لتبلغ عيد سدة الكوفة )

)  شكليتبين من ال اذ(,سيميز 870( وعيد ناظم أبو عشرة )سيميز 901المشخاب سجل )
)  واسماخذت بالتزايد خالل مف  محطات القياس لميطقة الدراسة قد  EC( ان قيم ال  19

                                                 
نهاد خضير الكناني , الخصائص المناخية في محافظة النجف وأثارها في تلوث مياه شط الكوفة , مجلة  -1

 .45,ص2008, كلية التربية للبنات , جامعة الكوفة, 9كلية التربية للبنات للعلوم اإلنسانية, العدد 
 .229صمصدر سابق ,مقداد حسين علي وخليل أبراهيم محمد ,  -2
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(, 501الشتاء , الربيع  والصيف ( اال انها اتسمت باالعتدال خالل موسم الخريف وبيحو )
 وهذا سعود ألسباب طبيعية وبشرية  ضمن بيئة مياه شط الكوفة .

 2020-2021(معدالت التوصيل الكهربائي لمياه شط الكوفة خالل مواسم السنة  19) شكل
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ثا( والخصائص الفيزيائية المتمثلة \3عالقة بين كمية تصريف المياه )مالتم إسجاد  
بدرجة الحرارة والتوصيل الكهربائ ,  اذ نجد العالقة االرتباطية عكسية قوية للمواسم األربعة 

وي لدرجات حرارة المياه مع معدل التصريف اليوم  ليبلغ معدل االرتباط ف  الموسمين الشت
%(, ف  حين سجل موسم 69( على التتال  وبمعامل تحديد )0.83-والصيف  )

نحراف اب %( و62( وبمعامل تحديد)0.79-الخريف )تشرين األول( معامل ارتباط بلغ )
( وبمعامل تحديد 0.73-(, كما سجل موسم الربيع)نيسان( ارتباط بلغ )°11معياري بلغ )

حين كانت العالقة متابييه بين التصريف اليوم  (, ف  °22نحراف معياري )اب %( و53)
( 0.91-ثا(و التوصيل الكهربائ  لتكون عالقة ارتباطية عكسية قوية جدًا بيحو )\3)م

( اما معامل ارتباط الموسم °505نحراف معياري )ا%( وب83وبمعامل تحديد )
وبانحراف %( 81( بمعامل تحديد )0.9-الخريف )تشرين األول(بين المتغيرين فقد بلغ )

(, ف  حين سجل الموسم الصيف )تموز( عالقة ارتباطية طردسة ضعيفة بين °206معياري )
(,جدول °536( وبانحراف معياري )11%( وبمعامل تحديد بلغ )0.33المتغيرين بيحو )

(25.) 
 ( 25جدول ) 

 ثا والخصائص الفيزيائية لمياه شط الكوفة \3العالقة بين تصريف المياه م

 rاالرتباط الموسم الموقع

 التحديد

R2
% 

 االنحراف

 Sالمعياري

نوع العالقة 

 وقوتها

 معدل

 درجة

 حرارة

 المياه

 )ْم(

 عكسية قوية 27 69 0.83- شتوي

 عكسية قوية 22 53 0.73- ربيعي

 عكسية قوية 11 62 0.79- خريفي

 عكسية قوية 63 69 0.83- صيفي

 التوصيلة

 الكهربائية

Ec 

 عكسية قوية 418 49 0.7- شتوي

 505 83 0.91- ربيعي

عكسية قوية 

 جدا

 206 81 0.9- خريفي

عكسية قوية 

 جدا

 طردية ضعيفة 536 11 0.33 صيفي

 .  Microsoft Excel.10( , وباستعمال برنامج  24ى جدول )المصدر: باالعتماد عل
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 .  Chemical characteristicsالخصائص الكيميائية  -2

 . االيونات الموجبة - أ
 .  Ca+2" "Calciumالكالسيوم   -1

سعد الكالسيوم احد العياصر الموجبة ومن اكثرها قلوية ,اذ سعد من المغذسات الضرورية  
كما يتواجد الكالسيوم بيسبة كبيرة (  1)لليباتات واالحياء المائية وهو السبب الرئيس لعسرة المياه,
الدولومايت والكلسيات والت  تؤدي الى ف  المياه وذلك بسبب التجوية الكيميائية للصخور 

اذ سعد الكالسيوم من العياصر ( 2)اذابة الصخور الكلسية ف  المياه وتزايد نسبة الكالسيوم,
المفضلة ف  مياه ري األراض  الزراعية ألهميته الفعالة ف  تقوية التربة وزيادة تماسك ذرات 

 (3) التربة مما سحافظ على بيائها ونفاذيتها.
( ان المعدل السيوي لتركيز ايون الكالسيوم يتباين مكانيًا بين  26ن من الجدول )يتبي  

المواقع المختارة لسية الدراسة وزمانيًا بين مواسم السية ف  مياه شط الكوفة, اذ سجل اعلى 
             تركيز لعيصر الكالسيوم عيد جسر الكوفة القدسم وناظم المشخاب بواقع  

(207.5 , ppm 204.5 ولكل ميها على التتال , وادنى معدل سيوي سجل عيد سدة )
(, كما يتباين ppm 187)(, ف  حين سجل عيد ناظم أبو عشرةppm 179.8الكوفة بواقع )

زمانيًا بين مواسم السية , لتزداد قيم الكالسيوم خالل الموسم الصيف )تموز( ف  مواقع الدراسة 
لياظم  ppm502لجسر الكوفة ( ) ppm461 لكوفة ()لسدة ا ppm440األربع وبواقع )
ليظام أبو عشرة (, ويعزى سبب تزايد قيم تركز الكالسيوم ف  هذا  ppm407 المشخاب ()

الموسم الى تزايد درجات الحرارة , ف  حين بلغ ادنى معدالت تركز قيم الكالسيوم سجل خالل 
الل هذا الموسم  عيد جسر الكوفة الموسم الخريف )تشرين األول( ,ليبلغ اعلى معدل لها خ

(, كما ويتضح من الشكل)  ppm 81( وادناها عيد ناظم أبو عشرة بواقع )ppm 117بواقع )
( ان معدل االتجاه العام لمعدالت قيم الكالسيوم المقاسة ف  مياه شط الكوفة وللمواقع 20

( 4.16-)   ول ( وبيحوالمختارة قد تباييت لتأخذ بالتياقص ف  الموسم الخريف  ) تشرين األ
( 57.7-)     ( وف  الموسم الصيف  بيحو4.7-وف  الموسم الشتوي )كانون األول ( بيحو )

                                                 
الربيعي وحامد طالب وأنور صباح , التباين المكاني والزماني لتلوث مياه نهر الفرات ومياه داود جاسم  -1

كلية , 19العدداالسالة بالعناصر المعدنية في مدينة السماوة و تأثيراتها الصحية , مجلة البحوث الجغرافية ,

 . 182,ص 2010جامعه الكوفة , ,التربية للبنات 
ة الحياه والبيئة الصحراوية في العالم العربي )التصحر( , دار الكتاب مصطفى محمود سليمان , قص -2

 .112, ص 2009,القاهرة ,
 .146محمد بدر جاسم الغزي , مصدر سابق , ص -3
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دة دراسيًا دن( ف  اتجاهها خالل المواقع المحانه اخذ بالتزايد ف  الموسم الربيع  )نيسا اال
الهيدرولوجية   (, وهذا سعتمد على طبيعة المياه المطلقة ف  محطة شط الكوفة95.9وبواقع )

وتيظيمها للمياه الموزعة خالل اليواظم المحددة  ف  المجرى المائ  وكمية المذيبات بفعل 
 الحرارة الياتجة عن التفاعل الكيميائ  للمواد والمخلفات الملقاة ف  اليهر .  

(معدالت تركيز االيونات الموجبة  في مياه شط الكوفة لمحطات القياس في سنه 26جدول) 

2021-2020 

 المحطة 

 

 

صوديوم  مواسم السنة 
1+Na  كالسيومCa+2  مغنيسيومMg

+2
 K+1بوتاسيوم  

 

 

 سدة الكوفة 

 

 

 

 

 خريف 

 )تشرين األول (

408 84.2 
24 87.1 

 شتاء

 )كانون الثاني(

153 143 

202 38.63 

 10.98 39 88 53 ربيع )نيسان (

 54 226 440 227 صيف )تموز(

 150.21 122.75 179.8 210.25 المعدل 

 

 

جسر 

 الكوفة 

 القديم

 
 

 

  

 خريف 

 102 26 117 399 )تشرين األول (

 شتاء

 )كانون الثاني(

166 147 
208 38 

 12.08 43 93 57 ربيع )نيسان (

 55 215 461 227 صيف )تموز(

 165.83 492 204.5 212.25 المعدل 

 

 

 

ناظم 

 المشخاب
 

 

 

 97 25 85 473 األول (خريف )تشرين 

 49 208 148 173 شتاء)كانون الثاني(

 14.77 46 95 59 ربيع )نيسان (

 53 199 502 233 صيف )تموز(

 174.02 119.5 207.5 234.5 المعدل 

 

 

ناظم أبو 

 عشرة

 

 

 

 

 96 31 81 408 خريف )تشرين األول (

 47 172 127 155 شتاء)كانون الثاني(

 17.17 48 97 64 ربيع )نيسان (

 56 205 407 234 صيف )تموز(

 174.17 114 178 215.25 المعدل 

مختبر فدك  وجامعة الكوفة ، كلية الزراعة  , كيمياء التربة  مصدر: أجريت التحليالت في مختبرال
 .العتبة العلوية المقدسة ،المركزي 
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-2021خالل مواسم السنة )( معدالت كمية الكالسيوم في مياه شط الكوفة 20الشكل ) 
2020) 

 
 . Microsoft Excel.10(, واستعمال برنامج 26المصدر: باالعتماد على جدول ) 

 

y = -4.16x + 102.2 
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 . Mg+2" Magnesium "المغنيسيوم  -2
سعد المغييسيوم عيصرا مختزاًل لعدد من العياصر اليزرة كالرصاص والزنك , اذ ان  

فصاًل عن ان مصدر المغييسيوم ف  مياه ( 1)وجوده ف  المياه يؤثر على صحة االنسان,
 األنهار سعود الى ذوبان األيونات المكونة لعدد من أنواع الصخور السيما الدولمايت . 

( ان معدالت تركيز عيصر المغييسيوم يتباين مكانيًا و زمانيًا 26يتضح من الجدول )  
عيصر المغييسيوم ف  مياه  بين مواقع ميطقة  الدراسة, اذ سجل مكانيًا اعلى معدل لقيم تركز

ف  حين سجل ادنى معدل لقيم المغييسيوم  ,(ppm 122.75شط الكوفة عيد سدة الكوفة بواقع )
( كما وتباييت هذه القيم لتزداد عيد ناظم المشخاب بيحو ppm 114عيد ناظم أبو عشره بواقع )

(ppm 119.5( وعيد جسر الكوفة بلغت )ppm 492كما وتباييت تلك الم , ) عدالت زمانيا بين
مواسم السية , اذ سجلت اعلى معدالت قيم عيصر المغييسيوم خالل الموسم الصيف )تموز( عيد 

( , ف  حين بلغت قيم عيصر ppm 210( وعيد جسر الكوفة )ppm 226سدة الكوفة )
(لكل ميهما على ppm 199-205المغييسيوم عيد ناظم المشخاب وناظم أبو عشرة نحو )

ا ادنى معدالت قيم عيصر المغييسيوم فقد قيست خالل الموسم الخريف )تشرين التتال  , ام
( لياظم ppm 25( لجسر الكوفة )ppm 26( لياظم أبو عشره )ppm 31األول( بواقع )

 ( لسدة الكوفةppm 24المشخاب وبمعدل )
سعود سبب تزايد معدالت قيم المغييسيوم خالل الموسم الصيف ) تموز( الى تياقص  

ت التصريف و تزايد درجات الحرارة و كمية التبخر, فضاًل عن دور المبازل الت  تزود كميا
مجرى شط الكوفة بعيصر مغييسيوم لما تطرحه تلك المبازل بكميات كبيرة من بقاسا األسمدة 

(ان معدالت عيصر المغييسيوم وفقًا للدراسة الميدانية 21) شكلكما يلحظ من ال الكيميائية ,و
المختبرية قد اخذت اتجاهًا نحو الزيادة خالل الموسمين )الخريف  "تشرين األول " و  والتحليالت

ان االتجاه العام  جيوبًا ف  جريانه المائ  , اال ( كلما اتجه اليهر3.2الربيع  "نيسان"( وبواقع )
 لعيصر المغيسيوم قد اخذ نحو التياقص خالل الموسمين ) الشتوي "كانون األول" والصيف 

 لكل ميهما على التتال  . (9-, 74-)ز"( وبواقع "تمو 

 
                                                 

 . 81, ص2002حسن خالد حسن الفكيدي , تكنولوجيا معالجة المياه وتحليلها , المكتبة الوطنية  , - 1
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-2021( معدالت عنصر المغنيسيوم في مياه شط الكوفة خالل مواسم السنة )21شكل ) 
2020) 

 

  
  . Microsoft Excel.10( واستعمال برنامج 26باالعتماد على جدول )  المصدر:

 

y = 2x + 21.5 
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 .  Na+" "Sodiumالصوديوم  -3
ستعمال امالحه ومركباته ف  مهمة ف  غذاء االنسان ال وم كمادةيدخل ايون الصودي 

اذ ترتكز (  1)الزراعة , اذ ان وجود تراكيز قليلة من كلوريد الصوديوم تعط  ملوحة واضحة,
نسبة تزايد الصوديوم ف  مياه شط الكوفة تزاميًا مع موسم الزراعة مع زيادة كميات ما سطرح من 

كما يتميز هذا ( 2)ة او من مياه المخلفات الميزلية والصياعية,المبازل القادمة من المياطق الزراعي
العيصر الصوديوم بصفة انتقالية عالية اذ تكون نسبته موازنة بأيون البوتاسيوم , كما تمتاز 
امالح الصوديوم بانحاللها الشديد ف  المياه وال تترسب بسهولة ويكمن ان تزال كميات كبيرة من 

  (3)التبادل االيون  مع الكالسيوم والمغييسيوم. الصوديوم من المياه بفعل
كما تتباين معدالت قيم الصوديوم ف  مجرى مياه شط الكوفة مكانيًا بين مواقع ميطقة 
الدراسة وزمانيًا بين مواسم السية .اذ تزداد معدالت عيصر الصوديوم عيد ناظم المشخاب 

(,ف  ppm 210.25فة بواقع )(, وتتياقص بشكل طفيف عيد سدة الكو ppm 234.5وبواقع )
(,ف  ppm 215.25( و ناظم أبو عشرة بلغ )ppm 212.25) حين سجل عيد جسر الكوفة

حين تباييت  تلك المعدالت بين مواسم السية , لتزداد  عيد الموسم الخريف )تشرين األول ( 
( ويعود سبب ذلك التزايد الى ppm 473لتسجل اعلى معدل لها عيد ناظم المشخاب بيحو )

كثرة المبازل الت  تصب فيه , فضاًل عن عملية ذوبان عيصر الصوديوم الموجود ف  التربة 
عن نفاسات  فضالً الزراعية الموجودة على جانب  شط الكوفة وتصريفه الى مجرى اليهر, 
ص تلك المعدالت الصرف الصح  ونتائج اليفاسات السكانية ومخلفات األنشطة الزراعية, لتتياق

(, ف  حين سجل فصل الربيع ادنى ppm 408عيد سدة الكوفة خالل الموسم الخريف  )
وتراوحت بين  (عيد ناظم أبو عشرة,ppm 64معدالت قيم الصوديوم ف  ميطقة الدراسة بواقع )

( على التتال , (53, 59,57كل من سدة الكوفة وجسر الكوفة وناظم المشخاب بمعدالت بلغت 
يؤكده االتجاه العام لمعدالت عيصر الصوديوم خالل مواسم السية والذي اخذ بالتزايد  ماوهذا 

( والموسم الشتوي بواقع 7.4من سدة الكوفة ولغاسة ناظم أبو عشرة سيما الموسم الخريف  بواقع )
( 12.3-(, اال انه سأخذ بالتياقص خالل الصيف وبواقع )3.5( والموسم الربيع  بيحو )1.3)

سعود الى طبيعة االطالقات المائية ألغراض ارواء المحاصيل الزراعية والت  من شأنها ان وهذا 
 (.22تقلل من عيصر الصوديوم , الشكل) 

                                                 
 .136 ص مصدر سابق,صادق عزيز جبار العيساوي ,  -1
العراق , رسالة  –زهراء فرحان الجنابي , تطبيقات دالئل نوعية المياه في نهر دجلة ضمن مدينة بغداد  -2

 .70, ص 2011ماجستير , كلية العلوم , جامعة بغداد , 
مال نظم محمد بهجت ثامر , التباين المكاني للمياه الجوفية في سهل السليفاني وإمكانية استثمارها باستع-3

 .113,ص2014المعلومات الجغرافية ,أطروحة دكتوراه , كلية التربية ) ابن رشد (,جامعة بغداد, ,
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(معدالت قيم عنصر الصوديوم في مياه شط الكوفة خالل مواسم السنة 22الشكل ) 
(2021-2020) 

 

 

 

 
 .(26باالعتماد على جدول )  المصدر:
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 .  K+1" "Potassiumالبوتاسيوم  -4
سعد البوتاسيوم احد العياصر المهمة لمختلف الكائيات الحية اذ يدخل ف  تكوين االنسجة  

والخالسا , فضاًل عن كونه احد العياصر الغذائية الضرورية لألحياء المائية , اذ ان مصدر 
 (1)كالفلسبار والطين.البوتاسيوم ف  مياه األنهار سعود الى ذوبان أيونات الصخور 

بصورة طبيعية من ذوبان الصخور الجيرية و الدولومايت  ويتكون  البوتاسيوميتكون  
بصورة غير طبيعة من نتاج المخلفات واألنشطة الصياعية ,ولذلك فقد تباييت معدالت تركيز 
عيصر البوتاسيوم  ف  مياه شط الكوفة تباييًا مكانيًا وزمانيًا بين مواقع العييات المختارة, اذ 

(, وادنى معدل لها عيد سدة ppm 174.17اظم أبو عشرة )بلغت اعلى معدل لها عيد ن
(, ف  حين بلغت تلك المعدالت عيد جسر الكوفة و ناظم ppm 150.21الكوفة بواقع )
 (لكل ميهما على التتال .ppm 174.02 و165.83المشخاب )

كما بلغ اعلى معدل لها خالل الموسم الخريف )تشرين األول( عيد  جسر الكوفة بواقع  
(ppm 102( وادنى تركيزًا لها  عيد سدة الكوفة بواقع  )ppm 87.1 والسبب ف  ذلك سعود )

الى ازدساد كمية االمطار المتساقطة الت  تعمل على جرف بقاسا األسمدة الكيميائية الى مجرى 
( عيد ناظم أبو عشرة  ppm 17.17اليهر , ف  حين بلغ ادناها خالل موسم الربيع بواقع )

 (عيد سدة الكوفة .ppm 10.98وادناها )
قد اخذت بالتزايد  البوتاسيومان جميع  معدالت تركيز عيصر  23 )  يلحظ من الشكل ) 

ابتداًء من موقع العييات "سدة الكوفة " ولغاسة موقع العييات "ناظم أبو عشرة " وبواقع 
شهر ( ولكل ميهما على التتال , وخالل مواسم السية وفق األ2.126,0.4,3.611,2.17)

المختارة ) تشرين األول , كانون األول , نيسان و تموز (, والسبب ف  ذلك سعود الى طبيعة 
الصخور واذابة ايوناتها , فضاًل عن ما يرمى من مخلفات  تفتيتقدرة اليهر الحتية ف  

من احماض  هلكوفة والت  لها القدرة بما تضيفاألنشطة الصياعية والتجارية سيما كورنيش ا
لتفاعل الحراري ف  المياه الى اذابة االيونات الموجودة ف  الصخور بالشكل الذي نتيجة ا

 سساعد ف  زيادة تراكيز العياصر الكيميائية سيما البوتاسيوم .
 

                                                 
 .101صفاء عبد األمير االسدي , مصدر سابق ,ص  -1
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في مياه شط الكوفة خالل مواسم السنة  البوتاسيوم( معدالت تركز عنصر 23شكل ) 
(2021-2020) 

 

 

 

 
   .( 26)باالعتماد على جدول : المصدر

y = 2.17x + 90.1 

75

80

85

90

95

100

105

سدةالكوفة جسرالكوفة ناظمالمشخاب ناظمأبوعشرة

الخريف

y = 3.611x + 34.13 

0

10

20

30

40

50

60

سدةالكوفة جسرالكوفة ناظمالمشخاب ناظمأبوعشرة

الشتاء

y = 2.126x + 8.435 

0

5

10

15

20

سدةالكوفة جسرالكوفة ناظمالمشخاب ناظمأبوعشرة

الربيع

y = 0.4x + 53.5 

51

52

53

54

55

56

57

سدةالكوفة جسرالكوفة ناظمالمشخاب ناظمأبوعشرة

الصيف



130 

  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

ثا( \3( وجود عالقة ارتباطية بين كمية التصريف اليوم )م  27يتضح من الجدول )  
لتر( ف  مياه شط الكوفة خالل مواسم السية, اذ تكون العالقة \وتركيز االيونات الموجبة  )ملغم

بين كمية التصريف وتركيز عيصر  ربيع  والصيف  عكسية قوية جدًا خالل الموسم ال
اال , 82.81%)%()86.49وبمعامل تحديد)( على التتال  0.91-()0.93-واقع )الصوديوم ب

%(, ف  4.84( وبمعامل تحديد )0.22العالقة تكون طردسة ضعيفة خالل الموسم الشتوي ) ان
( 0.87بلغ ) بارتباطحين سجل عيصر الكالسيوم  عالقة طردسة قوية  خالل موسم الشتاء 

( , وسجل عالقة عكسية قوية عيد الموسم 30°معياري )%( وبانحراف 76وبمعامل تحديد )
%(,ف  حين سجل عالقة طردسة ضعيفة لكل من 62( وبمعامل تحديد )0.79-الربيع  )

( على التتال , اما عيصري المغييسيوم و 0.43()0.44الموسمين الصيف  والخريف  بواقع )
لها خالل الخريف والربيع  وبيحو  البوتاسيوم فقد كانت اقوى عالقة  ارتباطية عكسية قوية جداً 

( على التتال  , ف  حين كانت ادنى عالقة ارتباطية عكسية  ضعيفة جدًا خالل 0.96-)
-(باليسبة لعيصر البوتاسيوم وعالقة عكسية  متوسطة بواقع)0.05-الموسم الخريف  بواقع )

 (باليسبة لعيصر المغيسيوم.0.58
 /ثا والخصائص الكيميائية)االيونات الموجبة(في  مياه شط الكوفة3م (العالقة بين تصريف المياه 27جدول )  

 التحديد rاالرتباط الموسم العنصر
R2

% 

       

االنحراف 

 Sالمعياري
  

 نوع العالقة وقوتها

Na+1الصوديوم 
  

 طردية ضعيفة 63 4.84 0.22 شتوي

 عكسية قوية جدا 20 86.49 0.93- ربيعي

 عكسية قوية جدا 81 82.81 0.91- صيفي

 عكسية ضعيفة 210 2.56 0.16- خريفي

 الكالسيوم

Ca+2 
 طردية قوية 30 76 0.87 شتوي

 عكسية قوية 32 62 0.79- ربيعي

 طردية ضعيفة 192 19 0.44 صيفي

 طردية ضعيفة 35 18 0.43 خريفي

 المغنيسيوم

Mg+2 
 طردية قوية جدا 82 81 0.9 شتوي

 عكسية قوية 19 71 0.84- ربيعي

 عكسية متوسطة 79 34 0.58- صيفي

 عكسية قوية جدا 11 92 0.96- خريفي

 البوتاسيوم

K+1 
 عكسية قوية 19 53 0.73- شتوي

 عكسية قوية جدا 25 92 0.96- ربيعي

 عكسية ضعيفة 54 23 0.48- صيفي

 عكسية ضعيفة جدا 35 0.25 0.05- خريفي

 . (26المصدر : باالعتماد على جدول )
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 -االيونات السالبة : - ب
 .  Cl-" "Chloridesالكلوريدات  -1

يرجع سبب تركيز ايونات الكلوريدات ف  مياه األنهار هو ذوبان االيونات المكونة لعدد  
اذ ان تزايد التراكيز ف  عدد من  المواقع سعود لعامل (1) ,من أنواع الصخور الرسوبية والبركانية

درجات الحرارة ومعدالت التبخر والتباين ف  كميات االمطار , فضاًل المياخ الذي يتحدد بتزايد 
عن مخلفات مياه البزل ومياه الصرف الصح  ف  ميطقة الدراسة وخارجها الت  تلقى ف  

اذ سعد  (2)اليهر دون معالجة مما يؤثر ف  خصائص المياه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية,
ونات الالعضوية الموجودة ف  المياه وهو الذي سعط  للماء عيصر الكلوريدات من اكثر المك

ويتواجد ف  المياه  (3)الطعم المالح ويختلف هذا الطعم باختالف التركيز كأمالح الصوديوم,
نتيجة لذوبان الصخور الرسوبية واليارية وطبيعة تكوييات التربة متزاميًا مع التزايد معدالت 

المر الذي يؤثر بشكل مباشر ف  عملية انبات المحاصيل ا (4),درجات الحرارة وقيم التبخر
الزراعية  من خالل زيادة نسبته خالل الفصل الحار وانعكاس ذلك ف  زياده نسبته ف  مياه 

 (5) .شط الكوفة من خالل البزل
ف  شط الكوفة تباييًا مكانيًا بين مواقع القياس وزمانيًا  الكلوريديتباين معدل تراكيز ايون   

( , ppm 965.5) له عيد موقع ناظم أبو عشرة بواقعبين مواسم السية , اذ سجل اعلى تزايد 
( ppm859.25,876.75)ن(, وتتراوح بيppm 801وادنى تزايد لها عيد جسر الكوفة بواقع )

( اال ان تلك المعدالت تباييت 28ال  , جدول )لكل من ناظم المشخاب وسدة الكوفة على التت
( وعيد ppm 1893زمانيًا لتصل خالل الربيع اعلى تركيز لها عيد ناظم أبو عشرة  بواقع )

( , ف  حين سجل كل من جسر الكوفة وناظم المشخاب معدل بلغ ppm 1527سدة الكوفة )
ل الموسم الشتوي (, ف  حين ادنى معدل لقيم الكلوريدات سجل خالppm 1562 و1266)

( , لكل ميها على التتال  ppm 221,168,206,206ولجميع مواقع العييات المختارة نحو )
ذلك االتجاه العام لمعدالت تركيز ايون الكلوريدات الت  اخذت بالتزايد ف  كل من  ه, يؤكد

                                                 
لنهر الفرات في العراق  النمذجة الهيدرولوجية لنظام الجريان المائي , البوراضيعلياء حسين سلمان -1

 .125, مصدر سابق , ص النوعيةبالخصائص القته وع
 . 107اسراء غانم شهيد الخفاجي , مصدر سابق , ص  -2
بشار فؤاد عباس , اثر النشاط البشري في التباين الزماني والمكاني لتلوث مياه شط الحلة , رسالة   -3

 .218, ص2008ماجستير , جامعة بابل , كلية التربية , 
جواد كاظم مانع , هايدروكيميائية المياه الجوفية ومعدنية الرسوبيات المقنن المائي المفتوح لمناطق -4

 . 56,ص1990مختارة من محافظة بابل , رسالة ماجستير , كلية العلوم , جامعة بغداد , 

انية استثمارها, وإمكعلياء حسين سلمان البو راضي , تحليل هيدروجغرافي لواقع المياه في مدينه خانقين 5-

 .380, ص2014, كلية االداب , جامعة الكوفة , 20مجلة اداب الكوفة , العدد 
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( ف  الموسم الخريف  29.8-المواسم )الشتاء , الربيع والصيف ( واخذت بالتياقص بواقع )
العادمة التي تطرح الى النهر بالتزامن مع قلة التصاريف  )تشرين األول( ألسباب تتعلق بالمياه 

 ( .24ومناسيب مياه نهر الفرات في منطقة الدراسة, الشكل ) 
 ( 28جدول ) 

 2021-2020معدالت تركز االيونات السالبة في مياه شط الكوفة لسنة 
 المحطة

 
SO4 الكبريتات Cl_الكلوريد نةمواسم الس

Co3الكاربونات 2_
_2 

 *Nil1 240 324 )تشرين األول فخري سدة الكوفة 
 67 241 206 شتاء)كانون الثاني(

 Nil 234 1527 ربيع )نيسان (
 0.09 222 1380 صيف )تموز(

 33.545 234.25 859.25 المعدل 
 Nil 231 540 )تشرين األول خريف جسر الكوفة

 99 246 206 شتاء)كانون الثاني(
 Nil 230 1266 ربيع )نيسان (
 0.08 222 1192 صيف )تموز(

 49.54 232.25 801 المعدل 
 Nil 250 290 )تشرين األول خريف ناظم المشخاب

 80 243 168 شتاء)كانون الثاني(
 Nil 231 1562 ربيع )نيسان (
 0.12 234 1487 صيف )تموز(

 40.06 239.5 876.75 المعدل 
 Nil 242 308 )تشرين األول خريف ناظم أبو عشرة

 109 247 221 شتاء)كانون الثاني(
 Nil 232 1893 ربيع )نيسان (
 0.09 229 1440 صيف )تموز(

 54.545 237.5 965.5 المعدل 
جامعة الكوفة و مختبر ، كلية الزراعة  كيمياء التربة , المصدر: أجريت التحليالت في مختبر

  العتبة العلوية المقدسة.,فدك المركزي 
 

                                                 

 تعني عدم وجود قياس لعنصر الكاربون في الموسم  1*
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 (2020-2021( معدالت تركز عنصر الكلوريد في مياه شط الكوفة خالل مواسم السنة )24الشكل )
  

 

 

 

 
 
 

 .Microsoft Excel.10و بأستعمال برنامج  ( 28جدول )باالعتماد على  المصدر:
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So4الكبريتات " -2
-2 "Sulfates  . 

اذ ان (1) تعد الكبريتات من االيونات القاعدسة ذات القابلية العالية للذوبان ف  الماء, 
تطرحه ارتفاع تراكيز أيون الكبريتات ف  عدد من المواقع من ميطقة الدراسة سعود الى ما 

ومخلفات الصرف الصح , فضاًل عن مخلفات المجاري المبازل من مخلفات زراعية 
ويعد  (2)بالكبريتات و دور االمطار الحامضية الت  تزيد من تراكيز الكبريتات,الصياعية الغيية 

المصدر األساس  لوجود الكبريتات ف  مياه األنهار هو ذوبان االيونات المكونة لعدد من أنواع 
 الصخور السيما الجبس.
الدراسة ( ان معدل تركز ايون الكبريتات يتباين مكانيًا بين مواقع 28يتبين من الجدول ) 

وزمانيًا بين مواسم السية, اذ سجل معدالت تركيز عيصر الكبريتات تقارب بين تلك المواقع, اذ 
(, ف  حين بلغ المعدل السيوي لمحطة ناظم أبو  PPM 239.5بلغ عيد ناظم المشخاب )

( , وسجل كل من سدة الكوفة وجسر الكوفة معدل سيوي لتركز عيصر PPM 237.5عشرة )
يعود سبب تزايد و  , (لكل ميهما على التتال ppm 232.25 ,234.20غ )الكبريتات بل

معدالت هذا العيصر ف  ميطقة الدراسة الى مخلفات المعامل واالسمدة الكيميائية ومياه 
 الصرف الصح  . 

اما زمانيًا فقد تقاربت مواسم السية ف  معدالت تركز عيصر الكبريتات ولمواقع الدراسة 

التتال  , وهذا ما يؤكد االتجاه العام لمعدالت تركيز هذا العيصر والذي اثبت األربعة على 

So4وجود تزايد ف  تراكيز عيصر الكبريتات )
( كلما اتجه مجرى اليهر جيوبًا باالتجاه نحو 2-

 "ناظم أبو عشرة" نتيجة  تزايد الحوامض الت  تزيد من تراكيز عيصر الكبريتات ف  مياه شط

  (25, شكل )الكوفة ف  محافظة اليجف االشرف

 
                                                 

, دائرة 2016صفاء محمد حسن , تقرير عن واقع المصادر المائية  في محافظة النجف االشرف لعام  -1

 .65حماية وتحسين البيئة في الفرات األوسط , شعبة البيئة الحضرية , ص 

, الخصائص البيئية لنهر الفرات في مدينة الناصرية ) االختالفات الفصلية في  زمالءهصادق علي حسين و -2

 . 6ص , 2006,  2, العدد  2بعض العوامل الفيزيائية والكيميائية , مجلة جامعة البصرة , المجلد 
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

(معدالت تركز عنصر الكبريتات في مياه شط الكوفة خالل مواسم السنة (25 الشكل 
(2021-2020) 

 

 

 

 
 

 .Microsoft Excel.10برنامج  ( , و28باالعتماد على جدول )  المصدر:
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

Co3الكاربونات  -3
-" "Carbonate  . 

شكل ايون سالب احادي الشحية, اذ ان مصدر الكاربونات ف   تتواجد الكاربونات على 

 مياه األنهار سعود لذوبان االيونات المكونة لعدد من أنواع الصخور سيما الحجر الجيري.

( ان معدل تراكيز ايون الكاربونات ف  مياه شط 13) المخطط( و 28يتبين من الجدول )  

الدراسة وزمانيًا بين مواسم السية. اذ ان خالل موسم  الكوفة يتباين مكانيًا بين مواقع ميطقة 

ويرجع سبب  الكاربون ف  مياه ميطقة الدراسة الخريف والربيع لم سسجل أي قراءة لعيصر

ف  ف  المياه ,  CO3فال يوجد   8.3اقل من    PHاذ كان   HCLوحسب طريقه المعايرة 

( وعيد جسر ppm 109أبو عشرة )حين يلحظ تزايدها خالل موسم الشتاء ليسجل عيد ناظم 

( لكل ppm 67,8(, ف  حين سجل كل من سدة الكوفة وناظم المشخاب )ppm 99الكوفة )

 ميها على التتال .

تتياقص تلك المعدالت خالل الموسم الصيف  )تموز(ليسجل عيد موقع ناظم المشخاب  

كل من سدة ( , ف  حين سجل ppm 0.08( وعيد جسر الكوفة )ppm 0.12تركيز بيحو )

 .لكل ميهما على التتال  ( 0.09ppmالكوفة وناظم أبو عشرة معدل بلغ )

 ( 13) مخطط
 ( الشتاء و الصيفمعدالت تركز عنصر الكاربونات في مياه شط الكوفة لفصلي )

 
 ( .28المصدر: باالعتماد على جدول ) 

 ناظمأبوعشرة ناظمالمشخاب جسرالكوفة سدةالكوفة
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

السالبة وتصريف المياه اليوم   االنونات( ان هيالك عالقة بين 29يلحظ  من الجدول )  
( بعالقة 0.33ثا( , اذ سجل اعلى معدل ارتباط  لعيصر الكلوريدات خالل موسم الخريف )\3)م

( بعالقة عكسية ضعيفة , 0.31-طردسة ضعيفة , وادنى معدل ارتباط  خالل موسم الشتاء )
( بعالقة 0.6-)اما اعلى معدل ارتباط سجله عيصر الكبريتات  عيد موسم الشتاء بواقع 

عكسية متوسطة , ولم سسجل الموسم الربيع  )نيسان( أي عالقة ارتباط بسبب تزايد التصاريف 
ثا( خالل \3ومياسيب المياه  ,اما الكاربونات فقد سجل عالقة ارتباطية مع تصريف المياه )م

-وية و)(بعالقة عكسية ق0.65-الموسمين الشتوي )كانون الثان  ( والصيف  )تموز( بواقع  )
 ( بعالقة  عكسية ضعيفة لكل ميهما على التتال  .0.22

 (  29جدول ) 
 /ثا( والخصائص الكيميائية )االيونات السالبة( مياه شط الكوفة3م)العالقة بين تصريف المياه 

 %التحديد rاالرتباط الموسم العنصر
R2 

االنحراف 
 Sالمعياري 

 نوع العالقة وقوتها

 Cl ريداتالكلو 

 عكسية ضعيفة 84 9.61 0.31- شتوي 

 عكسية قوية جدا 828 82.81 0.91- ربيعي

 عكسية متوسطة 684 37.21 0.61- صيفي

 طردية ضعيفة 194 10.89 0.33 خريفي
 الكبريتات
So4

-2 
 عكسية متوسطة 105 36 0.6- شتوي 

 اليوجد ارتباط 102 0 0 ربيعي

 عكسية متوسطة 79 39.69 0.63- صيفي

 عكسية ضعيفة جدا 112 1.21 0.11- خريفي
 الكاربونات

Co3 
 عكسية متوسطة 30 42.25 0.65- شتوي 

 - - - - ربيعي

 عكسية ضعيفة 74 4.84 0.22- صيفي

 - - - - خريفي
 .Microsoft Excelو برنامج  ,( 16المصدر : باالعتماد على جدول ) 
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

 : Nutrientsالمغذيات   -جـ
تعد المغذسات أساسًا ف  دراسة نوعية المياه  السيما السطحية ألهميتها الكبرى ف  تحديد  

مدى جاهزية الوسط المائ  لألحياء المائ  , اذ ان الييتروجين والفسفور هما الجزء األساس  
 -لتغذسة االحياء المائية لذلك سميت بالمغذسات , واهم هذه المغذسات ه  األت :

 .  N"" Nitrogenالنيتروجين  -1
تعد االمطار ومياه المجاري الميزلية والصياعية  والزراعية  ه  المصدر األساس لوجود   

الييتروجين ف  مياه األنهار , فضاًل عن اذابة االيونات المكونة لعدد من أنواع الصخور 
 الرسوبية واليارية . 

ف  مياه شط الكوفة     ( ان اعلى معدل لتراكيز ايون اليتروجين 30يتبين من الجدول ) 
عيد موقع  اعال معدل لها يتباين مكانيًا بين محطات الدراسة وزمانيًا بين مواسم السية, اذ بلغ

, ( ppm 4.51الصيف بواقع )سم ( وبتزايد كبير خالل مو ppm 1.42ناظم المشخاب بواقع )
الصياعية ف  تزايد هذا وهذا سعود الى طبيعة الميطقة الزراعية وتأثير مياه المبازل والمخلفات 

والت  سصل ف  مياهها معدل تركيز اليتروجين جسر الكوفة اليوع من المغذسات , سأت  بعدها 
 (ppm 1.15و1.16بواقع ) ناظم أبو عشرة و سدة الكوفة ( سأت  بعدها ppm 1.39بيحو )

   العام ف  الشكلا يؤكد تزايد تركيز عيصر الييتروجين هو االتجاه م, وملكل ميهما على التتال 
بموقع ناظم أبو عشرة اال ان التياقص  ابتداًء من سدة الكوفة وانتهاءً  ه(, والذي يبين تزايد26) 

 سحدث فقط ف  الموسم الشتوي .
 .  P" Phosphor"الفسفور  -2

يتواجد عيصر الفسفور ف  المياه من خالل تعرية واذابة االيونات المكونة لعدد من أنواع  
اليارية و الرسوبية , فضاًل عن تدفق مياه المجاري الميزلية والصياعية ومياه البزل. الصخور 

وتتباين تركيز معدالت عيصر الفسفور ف  مياه شط الكوفة تباييًا مكانيًا بين محطات القياس 
 (, اذ بلغ اعلى معدل سيوي لها عيد موقع ناظم 30وزمانيًا بين مواسم السية  كما ف  الجدول )

( ليسجل خالل الموسمين الصيف  والربيع  اعلى معدالته بواقع  ppm 10.1بواقع)خاب المش
(ppm 34.56,3.74, ) ( وسجل عيد ناظم أبو عشرة معدل بلغppm 10.03 )  يرجع سببو 
لكل من ناظم  الى زيادة تأثير اليشاط البشري والميزل  والزراع  ركز الفسفورمعدالت ت دايتز 

   الكوفة بواقع  جسرف  حين سجل ادنى معدل له عيد موقع  رة ,المشخاب وناظم أبو عش
(ppm 3.30 ( الشكل ,)27),  اما سبب تياقصها عيد كل من المواقع المختارة ) جسر الكوفة

الكوفة  (سعود الى تزايد معدالت تركيز الكالسيوم ف  مياه اليهر,  اذ تتفاعل الفوسفات مع , سدة 
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

مركبات غير قابلة للذوبان ف  الماء مما يؤدي الى تياقص تركيز الفسفور ايون الكالسيوم وتكون 
. 

 (  30جدول ) 

 .2021-2020( في مياه شط الكوفة لمحطات القياس لسنة ppmمعدالت تركيز المغذيات )

 موسم السنة المحطة 

 

 

 Pالفسفور  Nالنيتروجين 

 سدة الكوفة 

 

 

 

 

 

 

 

 1.46 0.24 خريف )تشرين األول (

 0.51 0.31 شتاء)كانون الثاني(

 2.19 0.50 ربيع )نيسان (

 10.50 3.53 صيف )تموز(

 المعدل

1.15 
 

3.67 
 

 جسر الكوفة 

 

 

 

 

 

 

 

 2.61 0.33 خريف )تشرين األول (

 1.11 0.4 شتاء)كانون الثاني(

 3.73 0.5 ربيع )نيسان (

 5.74 4.32 صيف )تموز(

 المعدل 
1.39 
 

3.30 
 

 ناظم المشخاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خريف 

 0.58 0.36 )تشرين األول (

 شتاء

 1.52 0.3 )كانون الثاني(

 3.74 0.51 ربيع )نيسان (

 34.56 4.51 صيف )تموز(

 1.42 المعدل 
 

10.1 
 

 ناظم أبو عشرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خريف 

 0.52 0.3 )تشرين األول (

 شتاء

 0.50 0.30 )كانون الثاني(

 3.73 0.51 (ربيع )نيسان 

 35.38 3.53 صيف )تموز(

 1.16 المعدل 
 

10.03 
 

و جامعة الكوفة ، كلية الزراعة ,  كيمياء التربة ر قسمالمصدر: أجريت التحليالت في مختب
 .العتبة العلوية المقدسة  ،مختبر فدك المركزي 
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 (26شكل) 
 (2020-2021الدراسة )معدالت تركيز عنصر النيتروجين  في مياه شط الكوفة  لسنة 

 

 

 

 
 

 .  Microsoft Excel.10برنامج  ( و29المصدر: باالعتماد على جدول )        
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

 (27)  شكل
 (2020-2021معدالت تركز عنصر الفسفور في مياه شط الكوفة خالل مواسم السنة ) 

 

 

 

 
 .   Microsoft Excel.10( و بأستعمال برنامج 29المصدر: باالعتماد على جدول ) 
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

ثا( \3( وجود عالقة طردسة متوسطة بين معدل التصريف اليوم  )م 31يتضح  من الجدول ) 

( تشرين االول) الخريف ومعدل تركيز الييتروجين خالل مواسم السية سيما الشتوي )كانون االول( و 

( لكل ميها على التتال  , °20(و)°32نحراف )ا( ولكل ميها على التتال  ب0.57,0.53وبيحو )

( والخريف  )تشرين خالل الموسمين الصيف  )تموزباليسبة لتركيز الفوسفات وبعالقة عكسية قوية 

 ( لكل ميها على التتال .0.86-(و)0.87-)األول ( وبيحو

 /ثا والمغذيات مياه شط الكوفة3(العالقة بين تصريف المياه م 31جدول ) 

 االنحراف R2 التحديد rاالرتباط الموسم الموقع

   المعيار

 نوع العالقة وقوتها

  Nنيتروجين

 طردية متوسطة 32 28 0.53 شتوي 

 عكسية ضعيفة 30 6 0.25- ربيعي

 طردية ضعيفة 72 9 0.3 صيفي

 طردية متوسطة 20 32 0.57 خريفي

 Pالفوسفات 

 

 طردية متوسطة         32 30 0.55 شتوي 

 ضعيفة عكسية 29 23 0.48- ربيعي

 عكسية قوية 66 76 0.87- صيفي

 عكسية قوية 19 74 0.86- خريفي

 .Microsoft Excel 10.برنامج و ( 16المصدر : باالعتماد على جدول )       
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  خصائص الحمولة النهرية و تباينها المكاني في مياه شط الكوفة ... الفصل الثالث:
 

يتبين مما تقدم ان الحمولة اليهرية تتباين ف  أنواعها و العوامل المؤثرة ف  تكوييها , اذ تكون اما ذائبة  

سيما الحرارة وه  تختلف وفقًا التحتوي على معادن قابلة للذوبان نتيجة التفاعالت الكيميائية والفيزيائية 

بشري , وقد تكون الحمولة عالقة  بشكل  ليوعية الصخور واليشاط الطبيع  كالتجوية والتعرية او نشاط

مواد ناعمة من الترسبات بحيث تحملها المياه ف  األنهار وفقًا لسرعة جريانها الى مسافات طويلة دون ان 

(, او قد تكون 2020-2021تالمس قاع المجرى  وه  متبايية وفقًا للمواسم المحددة لسية الدراسة )

مختبرية االنزالق او التدحرج والت  تمثل وفقًا للتحليالت ال او بالقفز عية بشكل مواد تتحرك اماالحمولة قا

سيما الكيميائية  والمغذسات  فقد تباييت ه  ال, اما خصائصها اليوعية  جزء بسيط من حمولة اليهر

األخرى نتيجة عوامل طبيعية وبشرية ومعظمها  اخذت بالزيادة وفقًا للجريان المائ  السطح  بأتجاه 

بأنها ذات تراكيز  تسيما عيد موقع ناظم أبو عشرة والت  اخذت ميه العييات المقاسة , والت  اثبتالجيوب 

تزداد معظمها خالل الموسم الصيف  )تموز( وأخرى تقل وفقًا لكميات التصريف المطلقة ضمن هذه 

الفائض عن المحطات الهيدرولوجية  والت  تزود األراض  الزراعية بالمياه وف  نفس الوقت يتم بزل 

اجاتها المائية الى اليهر مرة أخرى بالشكل الذي يزيد من تراكيز عدد من العياصر الكيميائية األخرى ياحت

قد سيما الكاربونات والكبريتات , وهيا اثبتت الفرضية القائلة  بوجود حمولة نهرية ف  مياه شط الكوفة 

 .2020-2021الدراسة تباييت ف  خصائصها الكيميائية  والفيزيائية  خالل سية 
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 .....الجيمورفية الناتجة عن الحمولة النهرية  التأثيرات الفصل الرابع/

الجيمورفية الناتجة عن الحمولة النهرية في مياه شط  التأثيرات الفصل الرابع/
 الكوفة

 تمهيد :
دراسة العمليات الجيومورفية  ذات أهمية كبيرة كونها تشكل عيصرَا مهمًا ف  الدراسات الحديثة تعد      

والمعاصرة و الن الشكل األرض  ال سمكن فهمه من دون معرفة مسبقة لطبيعة العملية  الت  أدت الى 
والترسيب المائ  وتكون تشكيلة , اذ تيشأ المظاهر الجيومورفولوجية ف  ميطقة الدراسة نتيجة عوامل التعرية 

ارسابية( كما هو الحال ف  الثييات  – ه  الحت واألرساب ف  ان واحد )حتيهذه المظاهر محصلة لعامل
والميعطفات اليهرية او قد تكون نتيجة لعامل األرساب فقط )ارسابية( فتتشكل االكتاف الطبيعية والجزر 

 اليهرية والسهل الفيض  وفقًا لذلك .

ها على تكوين المظاهر األرضية زمانيًا ومكانيًا وبمعيى اخر وفقًا لقدرت علىار ف  قدرتها تتباين األنه 
اذ تعمل  (1)الحت والترسيب اللذان يتأثران بعوامل أخرى بحسب الميطقة الت  سجري عليها اليهر , عمليت 

اعة من حصى األنهار على نحت الصخور بوساطة ما تحمله من مواد صلبة او ما يدفعه اليهر فوق ق
مختلفة االحجام يتيج عيها اشكال أرضية حتيه و ارسابية , اذ تتطور االشكال ذات األصل الحت  على 
مكاشف الصخور وطبقاته الخاضعة لعمليات الحت المختلفة،  اما االشكال ذات األصل الترسيب  تتطور 

بصورة كبيرة مع التياقص والتزايد ف   وهذه االشكال الجيومورفية اثرت(2)بفعل تجمع الرواسب بأشكال مختلفة,
كمية التصريف اليهري ومياسيب المياه ف  طبيعة المساحات الزراعية على جانب  نهر الفرات)شط الكوفة(، 
اذ اسهمت بصورة كبيرة ف  تياقص مساحة االراض  الزراعية ف  سية وتزايدها ف  سية اخرى، وقد اثبت 

( لسيتين كمقارنة لتوضيح تأثير NDVIعمال دليل الغطاء الخضري)ذلك من خالل المرئيات الفضائية واست
 االشكال الجيومورفية ف  تقليل كمية التصاريف المائية السطحية الواصلة الى تلك االراض .

 

 

 

                                                 
     احمد عبد الستار العذاري , التحليل الجيومورفولوجي للخصائص المورفومترية لمنعطفات نهر الفرات -1

 .1, ص 2008) دراسة تطبيقية لمحافظة االنبار ( , مجلة اوروك للعلوم اإلنسانية , العدد األول , 
 .170, صمصدر سابق ميشيل كامل عطا هللا , -2
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 (.2020و 2000اواًل: كشف التغير في مؤشر التغطية النباتية لخريف )

(, الى تباين كثافة 13( و)  12الخريف  ف  الخريطتين )تشير نتائج قيم مؤشر التغطية اليباتية للموسم  
الغطاء اليبات  الزراع   بين سيت  المقارنة , ولذلك سمكن توضيح  التغير ف  مساحات الغطاء اليبات  الى  

 (. 32خمس فئات  وكاالت : جدول  ) 
زت تياقص مساحات تلك : فئة المياطق الخالية  من الغطاء اليبات  الزراع  , والت  ابر  الفئة األولى -1

( بحسب قيم  مؤشر  التغطية 2000( عن  الموسم الزراع  )2020  األراض  ف  الموسم الزراع  )
ف  حين تراجعت تلك  ,(2م 1293883( بـ)2000اليبات   , اذ بلغ ف  مركز قضاء الكوفة لموسم )

بواقع ( أي تقلصت تلك المساحة 2م 963266.2(بـ)2020المساحات ف  موسم خريف )
تلك  للتياقص( 2م2187799( بـ)2000(, وبلغت  عيد مركز قضاء المياذرة  لخريف )2م11774.8)

( , 2م981066( أي تقلصت تلك المساحة بواقع )2م1206733( بيحو )2020المساحة ف  خريف )
( لتتراجع خالل خريف 2م924024.3( )2000وسجل تلك المساحات عيد ناحية الحرية لخريف )

(, اما عيد مركز قضاء المشخاب 2م631623.7( أي تقلصت بواقع )2م292400.6واقع )( ب2020)
(لتتراجع تلك المساحات عيد خريف 2م829043.6( )2000فقد بلغت تلك المساحات عيد خريف )

(, اما ف  ناحية القادسية فقد 2م663294.1( لتسجل تراجع بمقدار )2م165749.5( لتبلغ )2020)
( بواقع 2020( لتتراجع عيد خريف )2م1358352( )2000ف  خريف )بلغت تلك المساحات 

(, وهذا سشير الى وجود تغير ف  2م12525477( أي تقلصت تلك المساحات بواقع )2م105804.3)
 (.15(و)14, الخريطتان )ف  ميطقة الدراسة مساحات األراض   الزراعية 

( ف  2000فئة الغطاء اليبات   ميخفض  الكثافة , لتبلغ مساحة هذه الفئة ف  خريف )الفئة الثانية :  -2
( الى 2020( لتتراجع تلك لمساحات خالل خريف )2م921101.4مركز قضاء الكوفة )

(. و بلغت تلك المساحات خالل 2م26344.1( أي تقلصت تلك المساحات بواقع )2م894757.3)
( لتبلغ 2020( لتتراجع خالل )2م881893.9( عيد مركز قضاء المياذرة بواقع )2000خريف )

( 2000(, اما مساحات ناحية الحيرة ف  خريف )2م46298( أي تقلصت بواقع )2م835595.9)
( أي تقلصت تلك المساحات بواقع 2م310562.6( بواقع )2020( للتراجع ف  خريف )2م602638.1)
( 2000( . اما عيد مركز قضاء المشخاب فقد بلغت تلك المساحات خالل خريف )2م292075.5)
( أي تقلصت الى2م324226.2( بواقع )2020اال انها تراجعت خالل خريف )2م539817.7)
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 (2020للموسم الزراعي خريف ) NDVI( مؤشر التغطية النباتي 13خريطة )                       (  2000زراعي خريف )للموسم ال NDVI( مؤشر التغطية النباتي 12خريطة ) 

  
  ArcGis 10.8وباستعمال برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل التغطية النباتية  
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( مساحة التغطية النباتية الزراعية)م32جدول ) 
2

 (2000-2020للدراسة  للموسم الخريفي) المحددة( في محافظة النجف االشرف ضمن المناطق 

 

 .Arc GIS 10.8 باستعمال برنامج  NDVIومعدل معامل التغطية النباتية  المصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية
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لتتراجع خالل ( 2م489164( )2000(. فيما بلغت مساحات ناحية القادسية لخريف )2م215591.5)

(و يرجع سبب هذا 2م103031( أي تقلصت تلك المساحات بواقع ) 2م386133( بواقع )2020)

التراجع ف  مساحات الغطاء اليبات  الى ترك المزارعين األراض  بدون زراعة , فضاًل عن العوامل  

ار اقل من الميتوج البشرية المتمثلة بقلة الدعم الحكوم  وانفتاح األسواق للمحاصيل المستوردة بأسع

 الوطي .

فئة الغطاء اليبات  الزراع  متوسط الكثافة و الت  تراوحت مساحاته بين الوحدات اإلدارية الفئة الثالثة :  -3

لمحافظة اليجف ,اذ نلحظ ان هيالك زيادة ف  مساحات فئة متوسط الكثافة اذ ازدادت خالل خريف 

( 2م212905.5( عيد مركز قضاء الكوفة )2000( ,  اذ بلغت تلك المساحات خالل خريف )2020)

(, اما عيد مركز 2م568640.6( أي ازدادت بواقع)2م781546.1( الى )2020لتزداد خالل سية  )

( , ف  حين ازدادت عيد ناحية الحيرة  بواقع 2م628187قضاء المياذرة ازدادت بمقدار )

( عيد مركز قضاء المشخاب 2020بعدها اخذت بالزيادة  خالل خريف )2020( لسية 2م478054.8)

 (.2م826523.3(, و ف  ناحية القادسية بواقع )2م308258لتبلغ )

, والت  تياقصت عيد مركز قضاء الكوفة بواقع  فئة الغطاء اليبات  الزراع  العال   الكثافةالفئة الرابعة :  -4

(, كما ازدادت عيد 2م390575.12المياذرة بواقع )(,ف  حين  ازدادت عيد قضاء 2م228912.68)

 ,(, اما ناحية القادسية2م426950.5(,وف  قضاء المشخاب بيحو )2م1931346ناحية الحيرة بواقع ) 

د فق
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  2020للموسم الزراعي ) خريفي ( NDVI( فئات التغطية النباتية  15خريطة )   2000للموسم الزراعي ) خريفي ( NDVI( فئات التغطية النباتية 14خريطة ) 

  
 ArcGis 10.8وباستعمال برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل التغطية النباتية  -5
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ل (. وترجع سبب تلك الزيادة الى االعتياء بالغطاء اليبات  من قب2م 487343.46قع )ازدادت بوا
 المزارعين لتوافر الظروف المالئمة .

( لم سسجل 2000: فئة الغطاء اليبات  الزراع   عال  الكثافة , ان خالل خريف ) الفئة الخامسة-5

كن لضاء الكوفة والمياذرة والحيرة, و جدًا ف  كل من ق ة اليباتية لوجود غطاء نبات  عالً مؤشر التغطي

جدا لكل من الوحدات اإلدارية الثالث . تزايدت تلك  ( وجود غطاء عال 2020سجلت خالل خريف )

( بييما تياقصت تلك المعدالت خالل ناحية 2م 40476.87المساحات عيد قضاء المشخاب وبواقع )

 (.2م1207.52القادسية بواقع )

ولغرض كشف الفروق المساحية للتغطية النباتية على مستوى المقاطعات يمكن توضح 

 .(2و ) ( 1ملحق )  :ذلك باالتي

 -الفروق المساحية للتغطية النباتية الزراعية في مقاطعات مركز قضاء الكوفة : - أ

ان مقاطعات مركز  اذ نلحظ,  فئة المياطق الخالية من الغطاء اليبات   الزراع الفئة األولى :  -1

 ( مقاطعة تياقصت  بها المساحات الخالية من الغطاء اليبات  40قضاء الكوفة جميعها والبالغة )

اذ بلغ  مجموع مساحة األراض  الخالية من , (2020الزراع  بشكل واضح للموسم الزراع  )

(، ف  حين بلغت 2م896697.4( بـ)2000الغطاء اليبات  الزراع  ف  تلك المقاطعات لموسم )

( , اذ تياقصت مساحة األراض  الخالية من الغطاء اليبات  2020( للخريف )2م1293883)

( كانت تزرع محاصيل 2000سبب ف  ذلك ان معظم األراض  الزراع  لموسم )الزراع  ويرجع ال

ان معظم تلك  وجد 2020حبوب ف  مقدمتها األرز , وبعد زيارة تلك االراض خالل موسم 

بها الغطاء اليبات   لييتشر اً األراض  خالية من زراعة محصول الرز , اذ تركت األراض  بور 

 .يبييه مؤشر التغطية اليباتية اً يفيط اً له انعكاس كان الطبيع  الذي
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فئة الغطاء اليبات  الزراع  الميخفض الكثافة , والت  بلغت ف  الموسم الخريف  الفئة الثانية :  -2

( , اذ سجل نسبة 2020( لخريف )2م896697.4(، ف  حين بلغت )2م921101.4( بـ)2000)

 (.2م24404المساحات بمقدار )( تياقصت تلك 2.72-تغير بيحو )

 اً مكاني اً فئة الغطاء اليبات  الزراع  المتوسطة الكثافة والت  تتميز بوجود تباييالفئة الثالثة :  -3

لمساحات اليبات الطبيع  متوسط الكثافة خالل مقاطعات قضاء الكوفة , اذ سجل اعلى مجموع لها 

( 2م212905.5()2000ريف )(، ف  حين بلغت خالل خ2م628422.8( )2020خالل خريف )

 (.2م415517.3اي تزايدت تلك المساحات بمقدار )

(بواقع 2000: فئة الغطاء اليبات  العال  الكثافة  والت  تزايد فيها خالل خريف ) الفئة الرابعة -4

-( أي تياقصت بواقع)2م159602.1( )2020( وتياقصت خالل خريف )2م65608.82)

 (.143.26%( وبيسبة تغير )2م9399328

(عيد 2020فئة الغطاء اليبات  العال  جدًا والت  أظهرت تباييًا بارزًا سيما خريف )الفئة الخامسة :  -5

( وعيد بساتين واراض  علوه الفحل جانب األسمن 2م377.2371كل من بساتين ام ذهب بواقع )

شمالية ( وعيد بساتين واراض   البراكية ال2م900.001الجيوب  وجانب األسمن الشمال  بواقع )

( وعيد 2م2447.271( وعيد بساتين واراض  علوه الفحل جانب االسسر واليفاخ )2م2007.865)

(  وعيد بساتين  البو ماض  الوسطى 2م900.0001بساتين البو حداري الشرقية )

( وعيد بساتين الزرافات 2م9967.027( وعيد بساتين شاطئ البو نعمان )2م385.8301)

 (وعيد2م5330.06أراض  ام مييية ) ( و2م25182.71الحواتم ) ( وعيد أراض 2م1232.418)

  44)الكوفة سحتوي على ) ( ان مركز قضاء16اذ يلحظ من الخريطة )  (2م1476.35الزركة)

اال ان سية  ( مقاطعة تتباين ف  مساحاتها14المياذرة على )مقاطعة بييما سحتوي مركز قضاء 

 نبات  عال  جدًا.( لم تسجل مساحات بسبب وجود غطاء 2000)
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 ( 16خريطة )

 2020في مركز قضائي الكوفة والمناذرة لسنة مقاطعات الزراعية على جانبي مجرى شط الكوفة ال 

 
وباستعمال برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل التغطية النباتية  

ArcGis 10.8. 
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 -النباتية الزراعية في مقاطعات مركز قضاء المناذرة  :الفروق المساحية للتغطية - ب

: فئة المياطق الخالية من الغطاء اليبات , ليسجل اعلى معدل لها خالل خريف  الفئة األولى -1

( أي سجل 2م1206733()2020ف  حين تياقصت خالل خريف ) ,(2م2187799( )2000)

 (.4(و )3,ملحق )%( 44.84-( بيسبة تغير )2م981066تياقص بواقع )

: فئة المياطق الميخفض الغطاء اليبات   , ليسجل اعلى معدل لها خالل خريف الفئة الثانية  -2

( أي تياقصت بمعدل 2م835595.9( )2020( و خريف )2م881893( بواقع )2000)

 %( 5.24-( وبيسبة تغير )2م46297.1)

( 2020د معدلها خالل خريف )فئة المياطق المتوسط الغطاء اليبات  , الذي تزايالفئة الثالثة :  -3

( أي ازدادت بواقع 2م356838()2000(ف  حين بلغ خالل خريف )2م985025بواقع )

 %(.176.0( وبيسبة تغير بلغت )2م628187)

لها خالل خريف  اً فئة  المياطق ذات الغطاء العال , والذي سجل اعلى تزايدالفئة الرابعة :  -4

(, اذ 2م20266.78()2000خالل خريف ) ( ف  حين سجل2م410841.9( وبواقع )2020)

 %(.7.91( وبيسبه تغير )2م390575.12تزايدت تلك المساحات بمقدار )

مساحاته بين مقاطعة الى  تفئة المياطق ذات الغطاء العال  جدًا , والت  تباييالفئة الخامسة :  -5

 ف  حين ,( اي مؤشر لوجود  مساحات ذات غطاء عال  جدًا 2000أخرى , اذ لم سسجل خريف )

( وهذا التغير سعتبر 2م 2784.346( وجود غطاء عال  جدًا  بلغ مجموعه )2020سجل خريف )

ف  زيادة مساحات الغطاء عال  الكثافة  وسبب هذه الزيادة هو انتشار زراعة الخضر  اً إسجابي

 واشجار اليخيل ف  تلك المقاطعة .
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  -الفروق المساحية  للتغطية النباتية الزراعية في ناحية  الحيرة: - ت
: فئة المياطق الخالية من الغطاء اليبات   , والت  لحظ فيها  ان ناحية الحيرة  تحتوي  الفئة األولى-1

( 2000( مقاطعة تتباين ف  مساحاتها , اذ سجل اعلى معدل لها خالل خريف )19على )

( أي سجل تياقص بواقع 2م 292400.6()2020ياقصت خالل خريف )( ف  حين ت2م924024.3)

 (.6و ) (5, ملحق )%( 68.35-( أي بيسبة تغير بلغت )2م631623.7)

( 2000سجل اعلى معدل لها خالل خريف ) و : فئة المياطق الميخفض الغطاء اليبات  الفئة الثانية-2

( أي تياقصت بمعدل 2م310562.6( )2020( وسجل خالل خريف )2م602638.1بواقع )

 %( .48.46( وبيسبة تغير )2م292075.5)

( بواقع 2020اليبات  , والذي تزايد معدلها خالل خريف ) : فئة المياطق المتوسط الغطاء الفئة الثالثة-3

( أي ازدادت بواقع 2م147613.2()2000(،  ف  حين  بلغ خالل خريف )2م625668.9)

 %(.76.40( وبيسبة تغير )2م478055.7)

( 2020: فئة  المياطق ذات الغطاء العال , والذي سجل اعلى تزايد لها خالل خريف ) الفئة الرابعة-4

(, اذ تزايدت تلك 2م19313.46()2000(، ف  حين سجل خالل خريف )2م439328.4وبواقع )

  (.2م420014.94المساحات بمقدار )

 الى مقاطعة بين مساحاته تباين والت ,  جداً  العال  اليبات  الغطاء ذات المياطق فئة:  الخامسة الفئة-5

 سجل حين ف ,  جداً  عال  غطاء ذات مساحات  لوجود مؤشر اي( 2000) خريف سسجل لم اذ,  أخرى 

 ف  إسجاب  سعتبر التغير وهذا( 2م 19033.86) مجموعه بلغ  جداً  عال  غطاء وجود( 2020) خريف

 . الكثافة عال  الغطاء مساحات زيادة
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  -الفروق المساحية  للتغطية النباتية الزراعية في مركز قضاء المشخاب :- ث
( ان مركز 17: فئة المياطق الخالية من الغطاء اليبات   , اذ يلحظ من الخريطة )  الفئة األولى-1

( مقاطعة تتباين ف  مساحاتها , اذ سجل اعلى معدل لها خالل 50قضاء المشخاب   تحتوي على )
( أي سجل 2م165749.5()2020( ف  حين تياقصت خالل خريف )2م829043.6)( 2000خريف )

 (.8(و)7, ملحق )%(80.00-( بيسبة تغير      )2م663294.1تياقص بواقع )
( 2000: فئة المياطق الميخفض الغطاء اليبات  , ليسجل اعلى معدل لها خالل خريف ) الفئة الثانية-2

( أي تياقصت بمعدل 2م324226.2( )2020( وسجل خالل خريف )2م539817.7بواقع )
 %( .39.93-( وبيسبة تغير بلغت )2م392204.5)
( بواقع 2020اليبات  , الذي تزايد معدلها خالل خريف ) : فئة المياطق المتوسط الغطاء الفئة الثالثة-3
( 2م308258( أي ازدادت بواقع )2م373369.8()2000( ف  حين بلغ خالل خريف )2م681627.8)

 %(.82.56وبيسبة تغير بلغت )
( 2020: فئة  المياطق ذات الغطاء العال , والذي سجل اعلى ارتفاع لها خالل خريف ) الفئة الرابعة-4

(, اذ تزايدت تلك 2م153949.4()2000(, ف  حين سجل خالل خريف )2م580899.9وبواقع )
 %(.277.33( وبيسبه تغير بلغت )2م426950.5المساحات بمقدار )

: فئة المياطق ذات الغطاء العال  جدًا , والت  تباين مساحاته بين مقاطعة الى أخرى ,  لفئة الخامسةا-5
( ف  حين سجل خالل خريف 2م50528.63( اعلى مجموع بواقع )2000اذ سجل خريف )

 %(.80.10-(. بيسبة تغير بلغت )2م40476.87( أي تياقصت بواقع )2م10051.76()2020)
 -للتغطية النباتية الزراعية في ناحية القادسية  : الفروق المساحية - ج

: فئة المياطق الخالية من الغطاء اليبات   , اذ ان مركز قضاء المشخاب   تحتوي على  الفئة األولى-1
( 2م1358352( )2000( مقاطعة تتباين ف  مساحاتها , اذ سجل اعلى معدل لها خالل خريف )55)

( 2م1252547.7( أي سجل تياقص بواقع )2م105804.3)(2020ف  حين تياقصت خالل خريف )
 .(10(و)9ملحق )%( 92.21-بيسبة تغير   )

: فئة المياطق ميخفض الغطاء اليبات  ,  اذ سجل اعلى معدل لها خالل خريف  الفئة الثانية-2
( أي تياقصت بمعدل 2م386133( )2020( وسجل خالل خريف )2م489164( بواقع )2000)
 .%(21.06-وبيسبة تغير)( 2م103031)
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 ( 17خريطة) 

 2020لسنة  المقاطعات الزراعية في منطقة الدراسة في قضاء المشخاب وناحيتي الحيرة والقادسية

 
وباستعمال  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل التغطية النباتية 

 ArcGis 10.8برنامج 
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( 2020: فئة المياطق المتوسط الغطاء اليبات  , الت  تزايدت معدلها خالل خريف ) الفئة الثالثة-3

( أي ازدادت بواقع 2م130074.2()2000( ف  حين بلغت خالل خريف )2م956597.5بواقع )
 %(.635.42( وبيسبة تغير بلغت )2م826523.3)
: فئة  المياطق ذات الغطاء اليبات  العال , والذي سجل اعلى تزايد لها خالل خريف  الفئة الرابعة-4
(, اذ تزايدت 2م44073.74()2000( ف  حين سجل خالل خريف )2م531417.2( وبواقع )2020)

 %(.1105.74( وبيسبه تغير )2م487343.46تلك المساحات بمقدار )
ليبات  العال  جدًا , والت  تباين مساحاته بين مقاطعة الى : فئة المياطق ذات الغطاء ا الفئة الخامسة-5

( ف  حين سجل خالل خريف 2م16346.8( اعلى مجموع بواقع )2000أخرى , اذ سجل خريف )
 %(.7.38-(. بيسبة تغير )2م40476.87( أي تياقصت بواقع )2م15139.28()2020)

             النباتية للموسمين الزراعيين ) ربيع (ثانيًا: كشف التغير بإيجاد الفروق المساحية للتغطية 
( 2020-2000.) 
تشير نتائج قيم مؤشر التغطية اليباتية للموسم الربيع  الى تباين كثافة الغطاء اليبات  الزراع      

, وللكشف عن  التغير ف  مساحات الغطاء اليبات  قسميا قيم هذا  2000,2020))بين سيت  المقارنة 

 (. 19( و )18)  الخريطةى خمس فئات ه  االت  : المؤشر ال

ان  (33الجدول ) : فئة المياطق الخالية من الغطاء اليبات  الزراع  , اذ يتضح من  الفئة األولى -1

(, ف  حين تياقصت 2م1127134( ف  مركز قضاء الكوفة )2000مساحة هذه الفئة ف  الموسم )

( كما تزايدت خالل ربيع 2020ربيع ) ( خالل2م1021888مساحة هذه الفئه لتصل الى )

( 2م1204715الى ) (2020)( لتتياقص خالل الموسم الربيع  2م1684338( بواقع )2000)

عيد كل من ناحية الحيرة ومركز قضاء  2000)وكذلك ازدادت تلك المساحات خالل ربيع )

( (2000يعالمشخاب وناحية القادسية, ليبلغ اعلى معدل لها عيد ناحية القادسية ف  رب

( أي بتغير مطلق بلغ 2م141296.3( بواقع )(2020( ليتياقص خالل ربيع 2م306093.7بواقع)

 ( ويرجع السبب ف  هذا التياقص بمساحة األراض  الخالية من الغطاء اليبات  2م164797.7)
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(2020للموسم الزراعي )ربيع  NDVI( مؤشر التغطية النباتية  19خريطة )      ( 2000للموسم الزراعي )ربيع  NDVI( مؤشر التغطية النباتية  18خريطة )

  
 .ArcGis 10.8وباستعمال برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل التغطية النباتية 
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)م(مساحة التغطية النباتية 33جدول )
2
 (2000-2020لموسم الربيع ) االشرف ضمن المناطق المحددة للدراسة في محافظة النجف (

 .Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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الزراع  الى تزايد كثافة الغطاء اليبات  الطبيع  المتمثل بحشائش واعشاب واشواك ونباتات حولية 

 تيمو ف  أراض  ميطقة الدراسة بسبب ترك المزارعين ألراضيهم دون استثمار زراع . 

فئة الغطاء اليبات  الزراع  قليل الكثافة اذ بلغت مساحة هذه الفئة عيد مركز قضاء الفئة ثانية:  -2

ف  حين ازدادت مساحة هذه الفئة الى  ,(2م1012821بـ) (2000)الكوفة ف  ربيع 

( أي ان هيالك زيادة ف  مساحة الغطاء اليبات  الزراع  اكدتها (2020( عيد ربيع 2م758429.6)

%( وتياقصت تلك المساحات عيد كل من قضاء المياذرة وناحية 25.11نسبة التغير الموجبة )

القادسية ومركز قضاء المشخاب وناحية الحيرة اذ بلغ اعلى معدل لها عيد ناحية القادسية لموسم 

( ويرجع السبب ف  هذا التياقص 2م626515.4بواقع ) تتياقص( أي 2م677985.1) 2000ربيع 

 قا.الى نفس األسباب الت  ذكرت ساب

فئة الغطاء اليبات  الزراع  متوسط الكثافة ,اذ ان مساحة الغطاء اليبات  الزراع  ف   الفئة الثالثة:  -3

هذه الفئة متبايية ف  ميطقة الدراسة اذ هيالك زيادة ف  مساحة هذا الغطاء بين الموسمين لكل من 

دادت بواقع ( وعيد قضاء المياذرة از 2م174032.3مركز قضاء الكوفة اذ ازداد بواقع )

(, ف  حين تياقصت عيد كل من ناحية  2020(وقد كانت هذا الزيادة خالل ربيع )2م191365.4)

( و عيد مركز قضاء المشخاب 2م80630.4( وعيد ناحية القادسية )2م145485.7الحيرة  بواقع )

 (.2م350146)

: فئة الغطاء اليبات   الزراع  العال  الكثافة , اذ ان مركز قضاء الكوفة تزايد فيه  الفئة الرابعة -4

( بتغير مطلق بلغ 2020(عن الموسم ) (2000الغطاء اليبات  للموسم الزراع  

%(, ف  حين تزايدت معدالت تلك المساحة خالل ربيع 757.25( وبيسبة تغير )2م175531.86)

من مركز قضاء المياذرة و ناحية الحيرة و مركز قضاء ( لكل 2000( عن ربيع )2020)

 ( 32المشخاب وناحية القادسية كما  سظهر من معطيات جدول )
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:فئة الغطاء اليبات  الكثيف جدًا والت  لم سسجل مؤشر أي  مساحة لها خالل ربيع  الفئة الخامسة -5

( 2020عيد ربيع )( عيد كل من مركز قضاء الكوفة ومركز قضاء المياذرة , ليسجال 2000)

(عيد قضاء المياذرة , اذ تزايدت تلك المساحات 2م39957.43( لقضاء الكوفة و)2م27419.72)

, خريطة عليل ذلك باألسباب السابقة للذكرلجميع الوحدات اإلدارية , ويمكن ت 2020خالل خريف 

 (21(و)20)

 

على مستوى مقاطعات الدراسة  خالل الموسم الربيعي ولغرض كشف  الفروق المساحة  للتغطية النباتية 

 وكما يأتي: 

في مقاطعات مركز قضاء  خالل الموسم الربيعي الفروق المساحية للتغطية النباتية الزراعية - أ

 -وفة:الك

والت  بلغ مجموع مساحاتها ,  فئة المياطق الخالية من الغطاء اليبات   الزراع الفئة األولى : -1

( أي ان 2م1021888( )2020(, ف  حين بلغ عيد ربيع )2م1127134( )2000ف  ربيع  )

 (.12(و)11, ملحق )الية من الغطاء اليبات  الزراع  جميع مقاطعات تزايدت بها المساحات الخ

(  18فئة الغطاء اليبات  الزراع  ميخفض الكثافة , اذ يتضح من الخريطتين )الفئة الثانية :  -2

ف  مساحة الغطاء اليبات  الزراع  لهذه الفئة ,كما نلحظ تياقص  اً مكاني اً ( وجود تبايي19و ) 

( خالل 2م1012821( ف  حين كانت تبلغ )2م758429.6بواقع ) 2020مساحات خالل ربيع 

 (.2000ربيع )

لمساحات  اً مكاني اً فئة الغطاء اليبات  الزراع  المتوسط الكثافة ,اذ ان هيالك تباييالفئة الثالثة :  -3
اليبات الطبيع  متوسط الكثافة خالل مقاطعات قضاء الكوفة , اذ سجل اعلى مجموع لها خالل 

( اي 2م314589.2()2000( ف  حين بلغت خالل خريف )2م488621.5( )2020خريف )
 (.2م174032.3تزايدت تلك المساحات بمقدار )
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 ( 2020للموسم الزراعي )ربيعي  NDVI( فئات التغطية النباتية 21خريطة)    2000للموسم الزراعي )ربيعي ( NDVIباتية ( فئات التغطية الن20خريطة ) 

 
 .ArcGis 10.8وباستعمال برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل التغطية النباتية 
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(بواقع 2020خالل خريف ) ت: فئة الغطاء اليبات  العال  الكثافة , والت  ارتفع الرابعةالفئة  -4

( أي تزايدت بواقع 2م23180.04( )2020خالل خريف )وتياقص ( 2م198711.9)

 (.757.3%( وبيسبة تغير )2م175531.86)

والذي ازداد خالل المساحات الزراعية ف  ربيع )  فئة الغطاء العال  جدا ,الفئة الخامسة :  -5

يرجع سبب هذه الزيادة الى اهمال المزارعين وبشكل كبير و ( , 2م27419.72( بواقع )2020

 للمساحات الزراعية وعدم استثمارها مما أتاح الفرصة لليبات الطبيع  من الظهور واالنتشار .

في مقاطعات مركز قضاء  خالل الموسم الربيعي الفروق المساحية للتغطية النباتية الزراعية- ب

 -المناذرة  :

, اذ ان مركز قضاء المياذرة سحتوي على  : فئة المياطق الخالية من الغطاء اليبات   الفئة األولى -1

( 2000( مقاطعة تتباين ف  مساحاتها , اذ سجل اعلى معدل لها خالل خريف )14)

( أي سجل تياقص بواقع 2م1204715()2020( ف  حين تياقصت خالل خريف )2م1684338)

, ملحق %(  اذ سعتبر هذا التياقص اسجابياً 39.81( أي بيسبة تغير بلغت )2م479623)

 (.14(و)13)

( 2000: فئة المياطق الميخفض الغطاء اليبات  , سجل اعال معدل لها خالل خريف )الفئة الثانية  -2

( أي تياقصت بمعدل 2م890713.1( )2020( وسجل خالل خريف )2م1011283بواقع )

 %( .(13.53( وبيسبة تغير 2م120569.9)

فئة المياطق متوسط الغطاء اليبات  والت  تزايدت فيها معدل المساحات الزراعية الفئة الثالثة :  -3

( أي 2م610582.8()2000( بييما بلغ خالل خريف )2م801948.2( بواقع )2020خالل  )

 %(.31.34تغير بلغت )( وبيسبة 2م191365.4ازدادت بواقع )
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فئة المياطق ذات الغطاء اليبات  العال , والت  فيها اعلى تزايد لها خالل خريف الفئة الرابعة : -4

(, اذ تزايدت 2م186661( وبواقع )2000(ف  حين سجل خالل خريف )2م510791.9()2020)

 %(.173.64( وبيسبه تغير بلغت )2م324130.9تلك المساحات بمقدار )

فئة المياطق ذات الغطاء العال  جدًا , والت  تباين مساحاته بين مقاطعة الى أخرى الفئة الخامسة :  -5

( 2020( اي مؤشر لوجود تلك المساحات ف  حين يلحظ ان خريف )2000, اذ لم سسجل خريف )

( وهذا التغير سعتبر إسجاب  ف  زيادة 2م 39957.34وجود غطاء عال  جدًا  بلغ مجموعه )

ات الغطاء عال  الكثافة  وسبب هذه الزيادة هو انتشار زراعة الخضر واشجار اليخيل ف  تلك مساح

  .المقاطعة

  -الفروق المساحية  للتغطية النباتية الزراعية في ناحية  الحيرة: - ت

( مقاطعة 19: فئة المياطق الخالية من الغطاء اليبات   اذ تحتوي ناحية الحيرة على ) الفئة األولى-1

( ف  حين 2م375565( )2000تتباين ف  مساحاتها , اذ سجل اعلى معدل لها خالل خريف )

( أي 2م27175.7( أي سجل تياقص بواقع )2م 348389.3()2020تياقصت خالل خريف )

 (.16(و)15, ملحق )%( (7.80بيسبة تغير 

( بواقع 2000ف ): فئة المياطق ميخفض الغطاء , سجل اعلى معدل لها خالل خري الفئة الثانية-2

( أي تياقصت بمعدل 2م29181.1( )2020( وسجل خالل خريف )2م603969.7)

 %( .1969.72( وبيسبة تغير )2م574788.6)

: فئة المياطق المتوسط الغطاء اليبات  , والت  تزايد خاللها مساحة األراض   الفئة الثالثة-3

بلغ خالل خريف (, ف  حين 2م614677.9( بواقع )2000الزراعية ف  خريف )

 %(.23.66-( وبيسبة تغير )2م145485.7( أي تياقصت بواقع )2م4691920.2()2020)
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: فئة المياطق ذات الغطاء اليبات  العال , والت  سجل خاللها تزايد ف  مساحاتها  الفئة الرابعة-4

(, ف  حين سجل خالل خريف 2م525384.3( وبواقع )2020الزراعية ف  خريف )

( وبيسبه تغير بلغت 2م424007.9(, اذ تزايدت تلك المساحات بمقدار )2م101376.4()2000)

(418.25.)% 

: فئة المياطق ذات الغطاء اليبات  العال  جدًا , والت  تباين مساحاتها بين مقاطعة الى  الفئة الخامسة-5

ن يلحظ ( اي مؤشر لوجود  مساحات ذات غطاء عال  جدًا , ف  حي2000أخرى , اذ لم سسجل خريف )

عيد بساتين واراض  المجايل والرملة والشورلية من  2020)عدم وجود غطاء نبات  عال  جدًا ف  خريف )

 (.2م2938.919جحات وبواقع )

  -الفروق المساحية  للتغطية النباتية الزراعية في مركز قضاء المشخاب :- ث

: فئة المياطق الخالية من الغطاء اليبات   ,اذ ان مركز قضاء المشخاب   تحتوي على  الفئة األولى-1

( 2م241118.7( )2000( مقاطعة تتباين ف  مساحاتها , اذ سجل اعلى معدل لها خالل خريف )50)

( أي 2م87384,5-( بتياقص بارز بيحو )2م217463.1()2020ف  حين تياقصت خالل خريف )

 (18(و )17, ملحق )%(36.24-بيسبة تغير )

: فئة المياطق الميخفضة الغطاء اليبات  , اذ سجل اعلى معدل لها خالل خريف  الفئة الثانية-2

( أي تياقصت بمعدل 2م353598.8( )2020( وسجل خالل خريف )2م440983.3( بواقع )2000)

 %( .19.81-( وبيسبة تغير  )2م87384.5)

( بواقع 2000: فئة المياطق متوسط الغطاء , الذي تزايد معدلها خالل خريف ) الفئة الثالثة-3

( أي تياقصت بواقع 2م455919.5()2020( ف  حين بلغ خالل خريف )2م806065.5)

 %(.43.43-( وبيسبة تغير بلغت )2م350146)
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د لها خالل خريف : فئة  المياطق ذات الغطاء اليبات  العال , والذي سجل اعلى تزاي الفئة الرابعة-4
(, اذ تزايدت 2م 305954.9()2000( ف  حين سجل خالل خريف )2م679352.8( وبواقع )2020)

 %(.122.04( وبيسبه تغير بلغت )2م373397.9تلك المساحات بمقدار )
: فئة المياطق ذات الغطاء اليبات  العال  جدًا , والت  تباين مساحاته بين مقاطعة الى  الفئة الخامسة-5

( ف  حين سجل خالل خريف 2م832480.8( اعلى مجموع بواقع )2020أخرى , اذ سجل خريف )
 (.2م800510.29( أي ازدادت بواقع )2م31970.51()2000)
 -ناحية القادسية  :الفروق المساحية  للتغطية النباتية الزراعية في - ج

: فئة المياطق الخالية من الغطاء اليبات   , ان مركز قضاء المشخاب   تحتوي على  الفئة األولى-1
 ,(2م306093.7( )2000( مقاطعة تتباين ف  مساحاتها , اذ سجل اعلى معدل لها خالل خريف )55)

( أي بيسبة 2م164797.4( أي تياقص بلغ )2م141296.3()2020ف  حين تياقصت خالل خريف )
 (. 20(و)19, ملحق)%((53.83تغير 
: فئة المياطق الميخفض الغطاء اليبات  , اذ سجل اعلى معدل لها خالل خريف  الفئة الثانية-2
( أي تياقصت بمعدل 2م514690.7( )2020( وسجل خالل خريف )2م677985.1( بواقع )2000)
 %( .(24.08-( وبيسبة تغير 2م163294.4)
: فئة المياطق المتوسط الغطاء اليبات  , والت  تزيد فيها معدل مساحات األراض   الفئة الثالثة-3

( 2م621581()2020(ف  حين بلغ خالل خريف )2م702211.4( بمعدل )2000الزراعية ف  خريف )
 %(.11.48-( وبيسبة تغير بلغت )2م80630.4بتياقص بلغ )

: فئة المياطق ذات الغطاء اليبات  العال , والذي سجل اعلى  تزايد لها خالل خريف  الفئة الرابعة-4
(, اذ تزايدت 2م 342032.3()2000(, ف  حين سجل خالل خريف )2م639685.4( وبواقع )2020)

 %(.87.02( وبيسبه تغير بلغت )2م297653.1تلك المساحات بمقدار )
اء اليبات  العال  جدًا , والت  تباييت مساحاته بين مقاطعة : فئة المياطق ذات الغط الفئة الخامسة-5

( ف  حين سجل خالل خريف 2م81215.27( اعلى مجموع بواقع )2020الى أخرى , اذ سجل خريف )

 %(.(2173.95(. بيسبة تغير 2م77643.735( أي تزايدت بواقع )2م3571.535()2000)
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والت  اظهرنا خالله تباين مساحة االراض  الزراعية على جانب  مجرى وفقًا لما تقدم 

شط الكوفة نتيجة لتزايد الحمولة اليهرية اثر تياقص وتزايد معدالت التصريف الكمية واختالف 

صيفت المظاهر الجيومورفولوجية ف  ميطقة الدراسة على وفق  نوع العملية  فقد مياسيب المياه

لت  لها التأثير الكبير ف  تياقص معدالت التصريف ووصولها الى الت  أدت الى نشأتها وا

 -األراض  الزراعية ويمكن توضيح ذلك باالت  :

 اواًل: االشكال األرضية ذات األصل الحتي :

 االلتواءات والمنعطفات النهرية . - أ

تطلق صفة األنهار الملتوية على األنهار الت  تجري فوق سهول فيضيه عريضة ولها 

و تتجه الميعطفات بشكل دائم  (1)عرجة وقد اخذت هذه االسم من نهر مياندر ف  تركيا,مجار مت

اذ تتكون االلتواءات اليهرية عيد وصول ( 2) الى التحرك واالنتقال الى الجزاء السفلى من اليهر,

يار يبلغ اليهر مرحلة الكهولة تبدأ عيدها سرعة الت اليهر الى خط اليهاسة )مستوى القاعدة (, كما 

بالتياقص الى درجة كبيرة فيتحول نشاطه من اليحت السفل  الى التأكل الجانب  الذي يؤثر على 

الرواسب المفككة الجانبية ) ضفاف اليهر ( خالل تياقص سرعة التيار, اذ ان اقل العوائق 

 واضعفها تؤثر على اتجاهه وييتج من ذلك تعرجات ف  مجرى اليهر .و سعد السبب الرئيس لبداسة

نشوء التعرج ف  مجرى اليهر هو اختالف سرعة التيار خالل قطاعه , اذ تقل سرعة التيار 

باالقتراب من مجرى اليهر نتيجة االحتكاك به مما يؤدي الى تحرك الماء بشكل عشوائ  مع 

االتجاه العام, فضاًل عن نوعية المواد المكونة لقاع المجرى اليهري وطبيعتها ف  توظيف هذه 

                                                 
, 1986رزوقي كربل , علم االشكال األرضية ,الجيومورفولوجيا , كلية االداب , جامعة البصرة ,   عبد االله -1

 . 162ص

2-s.w.woold ridge, R.S.morgan ,An Oattine of Geomorphology the pgysical Basis of 
Geomorphology , William Clowes and Sons Limited , London ,1959 ,p.156.                  
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لعشوائية لجعل المجرى سميل الى التعرج بفعل قوة الطرد المركزية الت  تيشئ من التعرج الحركة ا

والت  تعمل على زيادة سرعة الماء, اذ تعمل قوة الطرد المركزية على دفع الماء الى الجانب 

كما ان  (1)المقعر من االنثياء بحركة دوامية افقية مع اتجاه الجريان ليتباين معها ميسوب المياه ,

عمليــة اصطدام الماء بالجانب المقعر سعمل على عكس اتجاهه الى الجانب المقابل حامال معه 

 .(2)الذرات المفتتة لترسيبها وباستمرار هذه العملية تزداد نسبة التعرج

تختلف اشكال واحجام االلتواءات والميعطفات اليهرية وفقًا لعدد من العوامل ميها درجة   

ى وحجم التصريف المائ ، فضاًل عن دور العامل البشري ف  تحديد االلتواءات انحدار المجر 

عدد من  واحجامها, و توجد أسباب أخرى تؤدي باليهر الى االنثياء او االنعطاف وميها ظهور

الحواجز ف  مسار اليهر المتمثلة بالتجمعات اليباتية او التكتالت الطييية، اذ تعمل على مقاومة 

اضطراب ف  التوازن القائم ف  اليهر بسبب االنحدار من جهة والخصائص  التعرية فيحدث

اليهرية كالحمولة والصرف المائ  من جهة  أخرى فيقوم اليهر باالنثياء والتعرج كاستجابة لهذه 

 . (3)االضطراب وإعادة التوازن 

الدراسة تتطلب دراسة ظاهرة االلتواءات والميعطفات اليهرية ف  شط الكوفة ضمن ميطقة   

الى معرفة العالقة بين عرض القياة وطول موجة االنعطاف ومدى اتساع الميعطف, اذ توجد 

عالقة طردسة بين سعة القياة وكمية التصريف واالنحدار , اذ تزداد سعة القياه وطول موجة 

االنعطاف واتساع الميعطف مع زيادة كمية التصريف وقلة االنحدار ف  حين  تتياسب هذه 

 .(  28شكل ), ر عكسيًا مع درجة االنحدارالعياص
                                                 

1--carla w . Montgomery, fundamentals of Geology , the third Edition , Northern 
Illinois vnirersity, U.S.A. 1997 ,P246.   

علي حمزة الجوذري ,اثر العمليات الجيومورفية في تشكيل المظهر األرضي لناحية الشنافية , رسالة  -2

 .  122, ص  2014ماجستير , كلية التربية للعلوم اإلنسانية , جامعة بابل , 
 محمد سلمان الجبوري , منعطفات نهر دجلة بين الصويرة والعزيزية دراسة في الجغرافية الطبيعية , - 3

 . 15, ص 1985أطروحة دكتوراه , كلية االداب , جامعة بغداد , 
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 ( ابعاد المنعطفات  28شكل) 

 
 .175, ص  2001, عمان , 1المصدر: باالعتماد على " خلف حسين الدليمي , الجيمورفولوجيا ,ط

 .Google Driveاستعمال برنامج" -          

كم(  1كم( فإذا بلغت اليسبة   ) 1-4الت  تتراوح بين ) تختلف األنهار ف  نسب تعرجها  

كم( فيعد المجرى ميثييًا  1-1.5" اما اذا تراوحت اليسبة بين )Straightسعد المجرى مستقيمًا "

Bended"( فان المجرى 1.5" اما اذا زادت عن )ميعطفًا سعد  كمMeandering"  كما ف "

 .(1)المعادلة االتية

 =معامل االنعطاف                    
ق الحقي الطول 

الطول المثال 
  

( بعد قياس طول  1.19اذ بلغت نسبة التعرج ) ملتوي معادلة أعاله سعد شط الكوفة وطبقًا لل

كم( وتقسيمة على اقصر مسافة افقية  بين اليقطتين اللتان حددتا  79.86مجرى اليهر والبالغ )

 (2)كم(, 66.98الطول بيحو)

                                                 

 .138زينب صالح جابر الزيادي , مصدر سابق , ص 1-
 Arc G.I.S 10.8تم استخراج أطوال النهر باستعمال برنامج  -2
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(. اذ تتباين ف   33( ميعطفات, جدول ) 5( التواء و)27سظهر ف  مجرى شط الكوفة )  

خصائصها المورفومترية سيما وان تسمية االلتواءات والميعطفات قد تمت باالعتماد على الخرائط 

الطبوغرافية والتسميات المحلية المأخوذة عيها ومن خالل الدراسة الميدانية لميطقة الدراسة. 

 وتتمثل الخصائص باالت  :

 اختالف نسبة التعرج :-1

( وادنى 1.33( ان اعلى نسبة تعرج عيد التواء أبو غريب ) 33حظ من الجدول ) نال 

( لثالثة التواءات 1.11نسبة تعرج ) كما وحدد(,  0.95نسبة تعرج سجلت عيد التواء الرميلة )

وه  )التواء أبو عربة , التواء هاللية والتواء شعالن (, ف  حين كان هيالك التواءين حدد نسبة 

(هما ) التواء ال عابر و التواء سيد عطية ( , كما حدد التواءين بيسبة تعرج 1.07) التعرج

( وهما ) التواء اليفاخ و التواء اول (, ف  حين كان هيالك اربع التواءات بيسبة تعرج 1.27)

( وه  ) التواء ام الغربية , التواء الحافظ , التواء سيد نور و التواء الشبل ( , كما وسجل 1.13)

(, ف  حين 1.03(, فضاًل عن التواء الزرقاء بيسبة تعرج )1.30التواء )ام نعجة ( نسبة تعرج )

(, ف  حين 1.14( و التواء البو ماض  بيسبة تعرج )1.22سجل التواء علوه الفحل بيسبة تعرج )

(, وسجل التواء الكردسة نسبة تعرج 1.09,1.16سجل التواء حاج حمزه وحاج جسوم نسبة تعرج )

(, ف  حين 1.06( والتواء غرامية )1.20(, ف  حين حدد التواء تل عيشة نسبة تعرج )1.12)

(, وسجل التواء الجزار نسبة تعرج 1.01,1.04الميسرة و الثان  نسبة تعرج متقاربة ) سجل التو

( و التواء الثالث نسبة تعرج 1.15(, ف  حين سجل التواء الغزالن نسبة تعرج )1.18بلغت )

 (. 1.21بلغت )
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 2020الخصائص المورفومترية لاللتواءات والمنعطفات في مجرى شط الكوفة لسنة 34)جدول )

 . Arc gis 10.8ومخرجات برنامج  2020المصدر: باالعتماد على المرئية الفضائية لسنة 

 

طول المجرى  النوع االسم ت

في المنعطف 

 )كم(

طول موجة 

 االنعطاف )كم(

اتجاه تقعر  المدى نسبة التعرج

 المنحني

 غرب-شمال 0.24 1.33 0.51 0.68 التواءات التواء ابو غريب 1

 غرب-شمال 0.41 1.11 1.88 2.08 التواءات ابو عربة التواء 2

 شرق 0.44 1.30 1.49 1.93 التواءات التواء ام نعجة 3

 شرق 0.41 1.07 2.22 2.38 التواءات التواء ال عابر 4

 غرب-جنوب 0.38 1.03 2.37 2.43 التواءات التواء الزرقاء 5

 شرق-شمال 0.58 1.27 1.39 1.76 التواءات التواء النفاخ 6

 غرب-جنوب 0.63 1.22 1.82 2.22 التواءات التواء علوة الفحل 7

 غرب 0.29 0.95 1.98 1.87 التواءات التواء الرملية 8

 شرق-شمال 1.10 1.14 3.82 4.37 التواءات التواء البو ماضي 9

 شرق-شمال 0.67 1.16 2.13 2.46 التواءات التواء حاج حمزة 10

 غرب-جنوب 0.59 1.09 3.35 3.65 التواءات التواء حاج جسوم 11

 شرق-شمال 0.63 1.07 3.44 3.70 التواءات التواء سيد عطية 12

 غرب 0.94 1.12 4.35 4.88 التواءات التواء الكردية 13

 غرب 1.43 1.20 4.61 5.53 التواءات التواء تل عيشة 14

 شرق-جنوب 0.28 1.06 1.77 1.89 التواءات التواء غرامية 15

 شرق-جنوب 0.65 1.11 2.68 2.97 التواءات التواء هاللية 16

 شرق-شمال 0.28 1.04 2.22 2.30 التواءات التواء الميسرة 17

 غرب-جنوب 0.51 1.13 2.01 2.27 التواءات التواء ام الغربية 18

 شرق-شمال 0.32 1.13 1.20 1.36 التواءات التواء الحافظ 19

 غرب-جنوب 0.23 1.11 1.15 1.27 التواءات التواء شعالن 20

 غرب-شمال 0.70 1.13 3.54 4.00 التواءات التواء سيد نور 21

 غرب-جنوب 0.28 1.18 0.87 1.03 التواءات التواء الجزار 22

 شرق-شمال 0.39 1.15 1.95 2.24 التواءات التواء الغزالن 23

 غرب-جنوب 0.45 1.13 1.70 1.92 التواءات التواء الشبل 24

 شرق 0.68 1.27 1.82 2.31 التواءات التواء اول 25

 شرق-شمال 0.12 1.01 1.67 1.68 التواءات التواء ثاني 26

 غرب-جنوب 0.84 1.21 2.46 2.97 التواءات التواء ثالث 27

 شرق-جنوب 0.28 1.29 0.63 0.81 منعطفات منعطف الجرف 28

 غرب-جنوب 0.08 1.17 1.61 1.87 منعطفات منعطف ابو عجيل 29

 شرق 1.03 1.20 3.26 3.92 منعطفات منعطف شعير 30

 شرق-جنوب 0.27 1.07 1.42 1.52 منعطفات منعطف الطبلة 31

 شرق-جنوب 0.81 1.53 1.23 1.88 منعطفات منعطف القادسية 32
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( ميعطفات تختلف نسب تعرجها , اذ ان اعلى نسبة 5ف  ميطقة الدراسة ) كما توجد 

(, وادنى نسبة تعرج سجلت عيد ميعطف الطبلة 1.53تعرج سجلت ف  ميعطف القادسية بيحو )
(, اما 1.20( و ميعطف شعيرة )1.29(, ف  حين سجل ميعطف الجرف نسبة تعرج )1.07بلغ )

 (.1.17) ميعطف أبو عجيل فسجل نسبة تعرج بلغت
 طول المجرى في المنعطفات وااللتواءات : -2

تتباين طول المجرى ف  االلتواءات والميعطفات بين  اعلى طول عيد التواء تل عيشة   
كم( , اما اعلى طول عيد ميعطف  0.68كم(, و ادنى طول عيد التواء أبو غريب ) 5.53)

 (.0.81( وادنى طول عيد ميعطف الجرف بواقع )3.92شعير )
 ل موجة االنعطاف :طو -3

تختلف اطوال موجات االنعطاف بين التواء واخر وبين ميعطف واخر اذ بلغ اعلى طول  
كم ( .  0.51كم ( وادنى عيد التواء أبو غريب اذ بلغ ) 4.61لها عيد التواء تل عيشة بواقع )

 ( وادنى عيد ميعطف الجرف اذ3.26ف  حين سجل ميعطف شعير اعلى موجة انعطاف بواقع )
 (.0.63بلغ )

 اتجاهات التواءات والمنعطفات : -4
( ان هيالك تباييات واضحة ف  اتجاهات االلتواءات والميعطفات  33تبين من الجدول )  

 الموجودة ف  مجرى شط الكوفة تمثلت باالت :
) التواء الزرقاء , التواء غرب " وهما –"جيوب  اتجاهاتهمكان  ثمان التواءات ومنعطف واحد- أ

الفحل , التواء حاج جسوم , التواء ام الغربية , التواء شعالن , التواء الجزار , التواء علوه 
 الشبل , التواء الثالث و ميعطف أبو عجيل (.

تواء شرق" وهما )التواء اليفاخ, التواء البو ماض  , ال –نحو "شمال  اتجاهاتهمثمان التواءات - ب
 (.التواء الغزالن و التواء الثان  , التواء الحافظ , , التواء الميسرةحاج حمزة , التواء سيد عطية

تواء أبو عربة )التواء أبو غريب , الغرب" وهما –نحو "شمال  اتجاهاتهمثالث التواءات - ت
  (والتواء سيد نور

  (, التواء ال عابر و التواء اولنحو "شرق" وهما )التواء ام نعجة  اتجاهاتهمثالث التواءات - ث
"غرب" وهما) التواء الرميلة, التواء الكردسة والتواء تل  تجاهاهم نحوكان اثالث التواءات - ج

 (عيشة
)ميعطف القادسية , شرق" وهما –نحو "جيوب  تجاهاتهماكان ثالث منعطفات والتواءين - ح

 , والتواء غرامية والتواء هاللية (.الطبلة, ميعطف الجرف ميعطف
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 اختالف معدل عرض المجرى : -5

( ان هيالك تباييًا ف  اتساع المجرى لاللتواءات والميعطفات  35اتضح من الجدول ) 
على امتداد المجرى المائ   ف  ميطقة الدراسة نتيجة لالختالف التركيب  لمواد الضفاف مما 
ادى الى تأكل الضفاف بشكل متفاوت سيما الجوانب المقعرة كون التيار المائ  سريع فيها , 

ات بعد تقسيم كل ميعطف والتواء الى خمسة أجزاء  كما ف  كما تم قياس االلتواءات والميعطف
 الشكل االت  : 

 ( مواقع قياس عرض المجرى النهري 29شكل ) 

 
الخصائص الجيومورفولوجية لنهر الفرات وسن محمد علي المكوطر,  : باالعتماد علىالمصدر

 .43ص ,وفرعية الرئيسين الكوفة والعباسية بين الكفل وأبو صخير , الشامية, مصدر سابق  
 " Google Drive باستعمال برنامج "-                    

تبين من تحليل معدالت العرض لكل التواء وميعطف ان اقصى معدل عرض  
م( عيد التواء الجزار , ف  72.04التواء ام نعجة  واقل معدل عرض )م( كان عيد 208.13)

م( واقل معدل عرض سجل ف  198.53حين سجل ميعطف أبو عجيل اعلى معدل عرض بلغ )
م( . اما المقطع )د( فقد اوضح البحث العلم  ان اقصى نقطة 198.53ميعطف القادسية )
ذا سعود الى تزايد عرض هذه المقطع لسرعة م( عيد االلتواء ام نعجة وه331.42عرض بلغ فيه )

التيار المائ  عيد بداسة التعرج ليكون الحت المائ  فيها شديد مما عمل ويعمل على زيادة عرض 
االلتواء والذي سساعد على بياء االلسن اليهرية باتجاه جريانه جيوبًا , اما اقل نقطة عرض فقد 

ء الغزالن , ف  حين سجلت اقصى نقطة عرض م( عيد التوا46.38سجلت عيد مقطع )أ( بيحو )
م( , واقل نقطة ف  المقطع )د( اذ بلغ 217.67ف  المقطع )هـ( عيد ميعطف أبو عجيل )

 (.  1م( عيد ميعطف القادسية, ييظر للصورة )64.92)
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 (ابعاد االلتواءات للنماذج المختارة لمجرى شط الكوفة35جدول ) 

اسم المنعطف او  ت

 الثنية

معدل  المجرى في المقاطع بالمترعرض 

العرض 

 )متر(

معدل 

العرض 

 )كم(

نسبة طول 

موجة 

االنعطاف الى 

 معدل العرض
 ه د ج ب أ

1 
 2.70 0.188 187.71 200.36 167.71 184.91 210.19 175.35 التواء ابو غريب

 10.62 0.177 176.69 183.72 149.28 213.15 162.55 174.75 التواء ابو عربة 2

 7.14 0.208 208.13 108.87 331.42 221.83 194.82 183.72 التواء ام نعجة 3

 11.13 0.199 199.30 229.11 167.57 210.53 171.77 217.53 التواء ال عابر 4

 11.67 0.203 202.86 220.70 161.34 236.63 168.73 226.90 التواء الزرقاء 5

 7.18 0.194 193.62 182.72 123.71 243.82 126.91 290.93 التواء النفاخ 6

 9.53 0.191 190.78 182.13 131.83 258.40 123.71 257.85 التواء علوه الفحل 7

 12.17 0.163 162.96 172.81 132.18 157.28 148.94 203.59 التواء الرملية 8

 21.78 0.176 175.63 269.10 178.73 136.04 134.01 160.25 التواء البو ماضي 9

 13.30 0.160 159.99 255.65 159.01 106.05 129.25 149.99 التواء حاج حمزة 10

 19.22 0.174 174.13 152.32 128.98 242.01 161.11 186.21 التواء حاج جسوم 11

 18.64 0.184 184.48 146.77 252.76 163.79 205.61 153.46 التواء سيد عطية 12

 33.24 0.131 130.76 109.68 179.65 171.03 86.45 106.97 التواء الكردية 13

 37.91 0.122 121.57 147.63 124.73 103.57 149.31 82.60 التواء تل عيشة 14

 12.42 0.143 142.79 120.53 133.21 170.24 125.75 164.19 التواء غرامية 15

 20.21 0.132 132.47 136.27 142.14 121.40 141.99 120.53 التواء هاللية 16

 13.57 0.164 163.54 141.35 182.63 220.19 137.24 136.27 التواء الميسرة 17

 12.32 0.163 162.94 131.52 133.98 146.37 182.63 220.19 التواء ام الغربية 18

 9.54 0.126 126.23 134.13 113.75 94.24 127.39 161.66 التواء الحافظ 19

 8.19 0.140 139.82 148.98 131.29 135.99 138.60 144.22 التواء شعالن 20

 30.02 0.118 117.78 114.84 111.50 104.98 108.62 148.98 التواء سيد نور 21

 12.08 0.072 72.04 91.80 100.45 51.75 51.52 64.69 التواء الجزار 22

 24.56 0.079 79.26 80.66 101.83 82.28 85.15 46.38 التواء الغزالن 23

 20.86 0.081 81.34 79.13 80.44 79.58 64.13 103.41 التواء الشبل 24

 22.62 0.081 80.58 68.76 76.39 67.56 97.40 92.81 التواء اول 25

 20.25 0.082 82.36 73.50 99.02 86.83 81.48 70.97 التواء ثاني 26

 22.96 0.107 107.29 178.21 87.13 96.88 63.94 110.27 التواء ثالث 27

 3.81 0.164 164.22 174.75 148.45 133.07 167.71 197.11 الجرفمنعطف  28

 8.09 0.199 198.53 217.67 212.05 197.35 181.96 183.62 عجيلمنعطف ابو 29

 23.79 0.137 137.04 182.45 139.12 81.60 122.45 159.56 منعطف شعير 30

 12.58 0.113 112.64 109.97 108.25 102.53 116.96 125.51 منعطف الطبلة 31

 16.66 0.074 74.05 65.84 64.92 83.26 78.64 77.60 منعطف القادسية 32

 . Arc gis 10.8ومخرجات برنامج   2020لسنة المصدر : عمل الباحث باالعتماد على المرئية الفضائية
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 (1) المرئية الفضائية 

 منعطف القادسية ضمن مجرى شط الكوفة 

 
 . Arc GIS Earthالمصدر: باالعتماد على برنامج  

تبين مما تقدم ان تكون الميعطفات وااللتواءات ف  ميطقة الدراسة يرتبط بطبيعة السهل   

الرسوب  ذات الطابع الفيض   والت  ترتبط بعامل  االنحدار والصرف المائ  الت  تعد السبب 

األساس ف  تكوين الميعطفات و االلتواءات اليهرية نتيجة لهذه الطبيعة الفيضية الت  تحدث حالة 

االضطراب ف  التوازن القائم بين االنحدار من جهة والخصائص اليهرية كالحمولة اليهرية من 

والصرف المائ  من جهة أخرى ,اذ يرجع سبب كثرة الميعطفات وتشعب المجرى ف  مياه شط 

الكوفة  الى عدم استقرار الميطقة تكتونيًا وقلة االنحدار و تفتت حبيبات التربة, اذ ان للعمليات 

مورفولوجية الت  قام بها اليهر والمتمثلة بعمليات تكوين الميعطفات و االلتواءات تأثير الجيو 

واضح ف  تيوع اإلنتاج الزراع  كما اوضحيا سابقًا, اذ نلحظ انتشار بساتين اليخيل على جانب  

ل على تماسك الضفاف والتقلياألشجار شط الكوفة والجداول الرئيسة المتفرعة ميه , اذ تعمل هذه 

 (.9من الحت اليهري ,صورة ) 
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 ( زراعة النخيل واألشجار بالقرب من االلتواءات في منطقة الدراسة9صورة )

 . 12\6\2021بتاريخ المصدر: الدراسة الميدانية  لمنطقة الدراسة 

 .  Stream Bank Failureانهيار الضفاف النهرية   -ب
مورفولوجية عرضة لالنهيار ف  شكل كتل و تعد ضفاف األنهار من اكثر المظاهر الجي 

طييية مختلفة االحجام لتزود مجاري األنهار بالحمولة العالقة والقاعية, اذ يبدأ اليهر ف  مرحلة 

( لضعف قدرته على اليحت الرأس  وبذلك  Bank Erosionالشيخوخة على تعرية جوانبه )

, األمر الذي يؤدي الى تعرج مجراه سعجز اليهر عن تعميق مجراه اذ سعمل اليهر على حت جوانبه

 السجاد حالة من التوازن بين التصريف وحجم الرواسب الت  سحملها اليهر.

تسود ظاهرة االنهيار عيد ضفاف األنهار لكونها مياطق تكونت من تجمع رواسب  

مختلفة االحجام وذات مرتفعات مختلفة تخضع تلك المياطق بشكل مستمر لعملية الحت المائ  

وتؤدي تلك التيارات المائية الى انهيار جزء  ( 1) ل التيارات المائية القوية الت  تكونها الرياح ,بفع

من  الضفاف الى المجرى المائ  وبالتال  زيادة ف  كمية الحمولة اليهرية ف  ميطقة الدراسة. 

 (.10صورة ) 

 
                                                 

سحر صادق عبد الكريم الالمي, اشكال سطح األرض لنهر دجلة بين العزيزية والكوت ) دراسة في  -1

 .72-71, ص  1998الجغرافية الطبيعية( , أطروحة دكتوراه, كلية االداب , جامعة بغداد , 
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 ( 10صورة )

 انهيار وتأكل ضفاف األنهار في مجرى شط الكوفة

 
 . 12\6\2021المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 

فضاًل عن دور الجيومورفولوج  الت  تقوم به الحيوانات البرية ف  حفر انفاق داخل ضفاف 
األنهار مما يؤدي الى تعرية الضفاف وانهياره مما يولد زيادة ف  كميات الحمولة اليهرية . وان 

االلتواءات والميعطفات لزيادة عملية الترسيب يؤدي تركز السكان بالقرب من األجزاء المحدبة ف  
نشاطاتهم الى ارتفاعها وضعف قابليتها لليحت , لذلك تكون تربة الضفاف ف  األجزاء المحدبة 

 (.  11الصورة ) (1)من افضل أنواع التربة لزيادة خصوبتها ومالئمتها لإلنتاج الزراع ,
 ( 11صورة )

  الكائنات الحية في ضفاف مجرى شط الكوفةظاهرة الحفر و النخب بفعل 

 
 2021/6/12المصدر : الدراسة الميدانية بتاريخ  

 

                                                 
 .152زينب صالح الزيادي , مصدر سابق , ص  -1
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 . ثانيًا: االشكــــال األرضيـــة ذات أصــــل ارســـابي
 :   River Islandsالجزر النهرية   - أ

نتيجة تعد الجزر اليهرية احد االشكال االرسابية الت  سقوم بها اليهر ف  مرحلة الكهولة   
لتجمع المواد الرسوبية  من الحصى والرمل والغرين والطين , والت  تتراكم وتيمو بمرور الزمن  

 (1) لتصبح جزر وسطية داخل المجرى المائ .
تعد الجزرات الوسطية صفة مميزه لمعظم األنهار الت  تجري ف  السهل الفيض  ,اذ   

يد قاع المجرى اليهري  لعدم قدرة اليهر تتكون من تراكم المفتتات الخشية كالحصى والرمل ع
على  نقل حمولته لمسافة ابعد , وباستمرار تلك التراكمات الرسوبية  تتكون جزر صغيرة تدعى 

(Bars  )  تيمو مع تزايد العمليات االرسابية لتصبح بيئة مالئمة ليمو اليباتات , اذ تعد اليباتات
ل اواًل كمصائد تصطاد الرواسب اليهري و ثانيًا من مصدرًا مهمًا ف  تثبيت تلك الجزر ألنها تعم

 (2) خالل جذورها تعمل على  تماسك التربة وعدم انجرافها.
توجد عالقة طردسة بين قابلية اليهر لالتساع وبين نشأه الجزر اليهرية , اذ ان األجزاء  

 ,طء التيار المائ الت  يتسع فيها مجرى اليهر نسبيًا تتوفر فيها فرصة لظهور الجزر اليهرية لب
اذ ان نمو الجزر  فضاًل عن زيادة كمية الحمولة اليهرية من المفتتات الميقولة من الضفاف,

سساعد على اتساع المجرى بسبب تركز خطوط التيار نحو الضفاف االصلية مما سعمل على  
سرعة التيار كما تيشأ الجزر عيد نطاق الثييات اليهرية اذ تقل ( 3)حت جوانبه  واتساع ضفافه ,

 عيدها الى معدالت حرجة سحدث عيدها األرساب بكميات كبيرة .
تتذبذب كميات الصرف من سية الى أخرى ومن فصل الى اخر بالشكل الذي  يؤثر ف   

تكوين الجزر اليهرية , اذ ان خالل مدة الجفاف تقل كميات الصرف يرافقه هبوط سرعة الجريان 
اجزًا عن نقل حمولته  ليبدأ بالتخل  عن جزء ميها ف  قاع المائ   من خاللها سصبح اليهر ع

اما خالل الفصل الرطب فأن تزايد  (4)المجرى لتكون اليواه األولى لتكوين الجزر اليهرية ,

                                                 

1- Karl w. Butzer , Geomorphology from the Earth , harper and row , publishers ,      
                                                                                                     new york ,1976,p.155.           

                                                                                                                               
حسين عذاب الهربود , محافظة واسط دراسة في اشكال سطح األرض , رسالة ماجستير, كلية التربية ,  -2

 .87, ص  2000جامعه المستنصرية , 
لة خطاب عطا نعيم الطائي , مظاهر اشكال سطح األرض لنهر دجلة بين شيخ سعد وعلي الغربي , رسا -3

 .80, ص 2007ماجستير , كلية التربية للبنات , جامعة بغداد , 
طالل مريوش الالمي , اشكال سطح األرض بين العزيزية والكوت  دراسة في الجغرافية الطبيعية ,  -4

 .79, ص 1998أطروحة دكتوراه, كلية االداب , جامعة بغداد , 
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ميسوب المياه مع زيادة عملية التعرية سعمل الى ارتفاع كمية الحمولة اليهرية بشكل سفوق قدرة 

 (1) ما ييتج عيها جزر نهرية.اليهر من حمل الرواسب فيرسبها م
 . العوامل المؤثرة في تكوين الجزر النهرية 

ترتبط عملية نشوء الجزر اليهرية ف  المجرى اليهري بجملة من العوامل  
  -تتضمن ما سأت :

 .  gradientدرجة االنحدار  -1

 يؤدي عامل االنحدار دورًا مهمًا ف  تكوين الجزر اليهرية , اذ ان قلة االنحدار ف  

المجرى اليهري سعمل على تقليل سرعة التيار ومن ثم فقدان اليهر القدرة على نقل الحمولة  مما 

. اذ تمتاز (2)يؤدي الى ترسيبها ف  مجراه مكونًا حواجز سرعان ما تتطور لتكون الجزر اليهرية

ة بالشكل ميطقة الدراسة بقلة االنحدار العام الذي يؤثر ف   معدل سرعة الجريان لمياه شط الكوف

الذي يؤدي الى جعل اليهر غير قادر على حمل الرواسب فتمتد على شكل السن رسوبية داخل 

 (3) .مجرى اليهر لتشكل الجزر اليهرية

 .    the climate  المناخ  -2

يدخل المياخ كعامل مؤثر ف  تكوين الجزر اليهرية من خالل عياصره األساسية , وابرز  

درجة الحرارة , اذ تعد االمطار عامل تجوية وتعرية ف  الوقت تلك العياصر هما االمطار و 

نفسه , اذ تعمل على جرف مفتتات الصخور والتربة الى المجرى المائ  ومن ثم زيادة كميات 

,  الحمولة بمقدار سفوق قدرة اليهر على الحمل ليبدأ بترسيبها مكونًا ما سعرف بالجزرات الوسطية

ل عاماًل مهمًا ف  زياده كميات التبخر من المسطحات المائية تاركًة اما درجات الحرارة فأنها تمث

                                                 
انتظار مهدي عمران , جيومورفولوجية الجزر النهرية في شط الهندية , مجلة كلية التربية األساسية  -1

 . 201, ص 2015,  23للعلوم التربوية واإلنسانية , جامعة بابل , العدد 
 . 157, ص1979صالح الدين البحيري , اشكال األرض , دار الفكر, الطبعة األولى , دمشق، -2
 .83, ص مصدر سابق,  و خليل إبراهيم محمد علي  مقداد حسين -3
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اذ ان التباين  (1)ورائها زيادة ف  كميات المواد الذائبة  لتكون مع المواد العالقة جزرًا نهرية,

الحراري الحاصل بين الليل واليهار وبين فصول السيه يؤدي الى تفتت مكونات الضفاف مما 

اري المائية بوساطة الرياح و كل هذه العوامل تؤثر ف  تكوين الجزر سسهل نقلها الى المج

 اليهرية .

 .  River bends and twistsالمنعطفات وااللتواءات النهرية  -3
تعد الميعطفات وااللتواءات اليهرية من العوامل المهمة ف  انشاء وتكوين الجزر اليهرية  

اليهر , اذ تعمل على عرقلة حركة التيار  لما لها من تأثير ف  سرعة جريان الماء ف  مجرى 

وتؤدي الى تباطئه وهو ما سساعد على تراكم الرواسب القاعية ف  الجانب المحدب من اليهر, 

ف  حين سقابله عملية الحت ف  الجانب المقعر والت  تحدث بسبب سرعة التيار المائ  ليكون 

 يتياقص اذ الميعطفات, عيد تتكون  جزر وهياك( 2)بذلك اليواه األساسية ليشوء الجزر اليهرية, 

 التقاء عيد أو األولى الجهة ف  الترسيب ،فيتركز األخرى  الجهة ف  ويزداد جهة من الجريان

 فأن واسع مستيقع أو بحيرة ضمن المجرى  دخول حال ف  اما لليهر، الرئيس بالمجرى  الروافد

 ظهور يرتبط و ، مفاجئ بشكل التصريف ف  تياقص حدوث أو الجزر تشكل ف  سساعد ذلك

 اذ الفيضان, فصل ف  وتقل الصيهود فصل ف  واسع نطاق على اليهر مجرى  ف  الجزر

 القدسمة الجزر تظهر ولذلك ، وإزالتها اآلخر البعض حت على وتعمل بعضها المياه تغط 

 )حويجه(. محلياً  تسمى والت  باليبات والمغطاة المرتفع المستوى  ذات

 
 
 

                                                 
 . 188خطاب عطا نعيم الطائي , مصدر سابق , ص  -1
 .79, صمصدر سابقطالل مريوش الالمي ,  -2
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 .  Natural plantالنبات الطبيعي   -4

سشكل اليبات الطبيع  أهمية بارزه ف  تكوين الجزر اليهرية  لما تؤدسه  تلك اليباتات   
من جذب الرواسب وتعليقها من خالل جذورها  ومن ثم تماسكها مع التربة و تراكمها ومع مرور 

عن وجود الزمن تكون الجزرات الوسطية, ومن اهم هذه اليباتات ه  القصب والبردي, فضاًل 
اليبات الطبيع  ف  المجرى المائ  بالشكل الذي يؤدي الى تياقص سرعة الجريان المائ  ومن 
ثم زياده كمية الترسيب، االمر الذي يؤدي الى ظهور الجزر ف  ميطقة الدراسة كما هو الحال 

 (12ف  نبات الشمبالن وزهره الييل, ييظر للصورة)
 ( 12صورة)

 النهرية في منطقة الدراسة  نبات القصب على كتوف الجزر

 
 .2\6\2021المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 

 .  Cross section of the riverالمقطع العرضي لمجرى النهر  -5
سمثل عرض المجرى عاماًل مهمًا ف  تكوين الجزر اليهرية , اذ كلما زاد عرض المجرى  

المجاري المائية بطبيعة المقطع العرض  زاد معه احتكاك الماء , اذ يرتبط مقدار االحتكاك ف  
لليهر  فكلما اتسع المجرى اليهري قل عمقه وزادت نسبة االحتكاك، االمر الذي يؤدي باليهر 
الى فقدان طاقته على حمل الرواسب مما يؤدي الى ترسيبها لتبدأ اليواة األولى ف  تكوين الجزر 

 وكما تم التحدث عن ذلك سابقًا. (1), اليهرية
 

                                                 
سعدي عبد عوده الدليمي, الخصائص الجيومورفولوجية لنهر الفرات بين الرمادي والهندية, اطروحة  -1

 .134,ص1996دكتوراه ، كلية االداب , جامعة بغداد , 
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   Human factors.وامل البشرية  الع -6

قامة السدود والخزانات امو الجزر اليهرية اواًل من خالل يؤدي االنسان دورًا مهمًا ف  ن 
لغرض السيطرة على مجاري المياه وبياء الجسور لمالها من دور ف  حجب كميات الرواسب , 

سرعة التيارات المائية الت  اذ تعمل تلك السدود على التحكم بمياسيب المياه ومن ثم اختالف 
فضاًل عن دورها ف  استغالل تلك الجزر  (1)تؤدي باليهر الى ترسيب حمولته العالقة والقاعية ,

لالستثمار السياح  او الزراع  ثانيًا , اذ ان عملية استغالل الجزر زراعيًا سعمل على تماسك 
بيبات التربة وتقويتها  او قد يتجه مكوناتها وذلك لما لجذور اليباتات من دور فعال ف  تماسك ح

االنسان الى بياء حواجز صخرية على امتداد ضفاف الجزر من اجل إسقاف عمليت  التعرية 
 ( 2)واليحت للمحافظة عليها.

كما وتؤثر كل  من درجة االنحدار  والمياخ واليبات الطبيع  والعوامل البشرية ف  تكوين 
راسة , اذ  تتصف الجزر بأنها غير مستقرة من حيث وتطوير الجزر اليهرية ضمن ميطقة الد

عددها واشكالها و مساحاتها , لذا تختف  عدد من الجزر الت  تصيف من ضمن الجزر 
الموسمية اثياء تزايد مياسيب المياه  وقد تظهر جزر أخرى , وهياك عدد من الجزر تتحرك من 

لمائية , وهيالك عددًا اخر ييدمج مع مكانها  وغالبًا ما تكون هذه الحركة باتجاه التيارات ا
الضفاف لتزيد من مساحة كتوف األنهار وعددًا الجزر ييدمج مع جزيرة أخرى لتؤلف جزيره 
واحده كبيرة لذلك تختلف اشكال الجزر اليهرية ف  ميطقة الدراسة فبعضها يتخذ اشكال بيضوية 

تفاع والمساحة , اذ ان الجزر وأخرى مستطيلة وأخرى مبعثرة  وقد قسمت الجزر على أساس االر 
الت  سكون ارتفاعها اقل من الميسوب السائد سطلق عليها بالجزر الموسمية، اما الت  ارتفاعها 
اعلى من الميسوب السائد سطلق عليها بالجزر الدائمية  وعلى هذا األساس قسمت الجزر 

 اليهرية  الى األت  :
 ""  permanent islandsالجزر الدائمية   -1

تعرف بأنها الجزر الت  تحيط بها المياه من جميع الجهات وعلى مدار السية والت   
سستمر وجودها مدة طويلة لذلك تمتاز بوضوح معالمها الجيومورفولوجية , تتميز تلك الجزر 
بمساحاتها الواسعة وارتفاعها عن مستوى سطح األرض لذلك تستثمر من قبل االنسان بشكل 

اذ بلغ عدد الجزر الدائمية ف  ميطقة الدراسة لعام  (3)اليخيل والفواكه, مستمر ف  زراعة أشجار
 لمورفولوجيه بين جزيرة وأخرى وهمجزر( اختلفت صفاتها ا 9)2010

                                                 
 .108زينب وناس الحسناوي , مصدر سابق , ص -1
.165زينب صالح الزيادي , مصدر سابق , ص -2
مورفولوجية الجزر النهرية في نهر دجلة بين الدبوني وسده الكوت , اياد عبد علي سلمان الشمري , جيو -3

  120, ص 2008ابن شد , جامعة بغداد , –رسالة ماجستير , كلية التربية 
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(, اذ نلحظ وجود تزايد ف  اعداد 11) 2020ف  حين سجلت سيه  ,(10,9,8,6,5,4,3,2,1)

( لسيه 11و7وازداد بواقع جزيرتين هما ) 2010-2020الجزر الدائمية بين سيت  المقارنة 
, وهذا ما يدل على زياده حركة الرواسب وازدساد كمية الحمولة اليهرية مع توافر الظروف 2020

المساعدة على تكون الجزر وه  وجود اليباتات الطبيع  داخل المجرى مثل نبات الشمبالن 
لجزر اليهرية . كما يلحظ من الذي سساعد على تجمع ذرات الرواسب وبمرور الزمن سكون ا

قترابها من ارتفاع كتف اليهر المجاور الذي ر الدائمية ف  مستوياته العليا التزايد اعداد الجز 
سمثل اعلى مياطق السهل الرسوب  , وهذا مما يدل على خروج تلك الجزر من مرحله الخطر 

حه لالستثمار الزراع  لعدم تأثرها بمياه الفيضانات وتذبذب ميسوب الماء  مما جعلها صال
 والسياح  .

 .  Seasonal carrotsالجزر الموسمية   -2
سطلق على هذا اليوع من الجزر صفة الموسمية ألنها تظهر ف  موسم دون اخر اذ  

مياسيب المياه وتختف  عيد تزايد مياسيب المياه واوقات تياقص تظهر خالل فصل الجفاف عيد 
اذ تتميز هذه الجزر بحداثتها وصغر حجمها وتياقص ارتفاعها الذي سكون   (1)الفيضانات.

( جزر 9) 2010مساويًا للميسوب السائد, اذ بلغ عدد الجزر الموسمية ف  ميطقه الدراسة لسيه 
الى  2020(, ف  حين ازداد عددها ف  سيه 28,27,26,23,20,19,17,13وهما )

( ، وقد تطورت هذه الجزر والتحمت مع الضفاف 39,40(جزيرة أي بزيادة جزيرتين هما )12)
لتكون ما سعرف بالجزر الملتحمة , كما  نلحظ هيالك عدد من الجزر خالل مدة الدراسة تمت 
مشاهدتها بالعين المجردة من خالل الدراسة الميدانية والصور الفضائية كانت  شبه بارزه خالل 

بشكل واضح جدًا خالل فصل الصيف فصل الشتاء من السية, ف  حين شوهدت تلك الجزر 
من السية و كان سبب التفاوت هو االختالف ف  مياسيب المياه بين فصول السيه كما يلحظ ان 
الجزر الموسمية ف  ميطقه الدراسة تتواجد بشكل اكثر من الجزر الدائمية وذلك ألنها عرضه 

الجزر الدائمية,  اذ للتجديد والتغير على وفق تزايد وتياقص المياسيب والتصاريف عكس 
سقتصر ظهورها اثياء مواسم الجفاف من السية مع تياقص ميسوب المياه لتبدأ تلك الجزر 
بالظهور وعيد موسم الشتاء تزداد مياسيب المياه يزداد معها كمية الحمولة اليهرية ، االمر الذي 

ل بعد مو وتتحو يؤدي بتلك الجزر الموسمية الى جذب مواد الحمولة وعرقلة سير حركتها لتي
  (.2, المرئية الفضائية )مرور الزمن الى جزر دائميه

 
 

                                                 
 . 65نداء شاكر مدلول الزيرجاوي , مصدر سابق , ص -1
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 ( الجزر الموسمية في مجرى شط الكوفة 2)  المرئية الفضائية
 

 
 

 . Arc GIS Earth المصدر: باالعتماد على برنامج
عدد بعدها تبدأ عيدها الجزر باالختفاء لتظهر مرة أخرى ف  الفصل الحار من السية , وهيالك 
 (1)من الحواجز تغطيها نباتات القصب والبردي والت  لم سمض  على ضهورها سيتان او ثالثة ,

ومن المتوقع ان تتحول تلك الحواجز الى جزر موسمية ويتبين من الصور ادناه وجود عدد من  
 الجزر الموسمية الموجودة ضمن مجرى شط الكوفة .

 .  Conjunctival islandsالجزر الملتحمة   -3
تعد الجزر الملتحمة من الجزر الت  سطمر فرعها الجزري بالرواسب فتلتحم مع الضفة  

ليكون مجرى رئيس  واحد تتدفق ف  كل مياه اليهر ويستغرق الفرع الجذري وقتًا طوياًل حتى يتم 
اطماؤه, اذ ييتقل من مرحلة الردم البط ء الت  يتجزأ فيها المجرى الى سلسلة من المستيقعات 

ة غير المتصلة والمتياثرة ثم ييتقل بعدها الى مرحلة االختفاء والتحام الجزيرة بضفة اليهر الطويل
و تتميز هذه الجزر بقدمها وكبر حجمها لكونها جزء من الضفاف وممتدة على شكل ذراع طول  

( جزيرة وهما 12) 2010مع امتداد الضفاف و بلغ عددها ف  سية 
الى  2020(، ف  حين تزايد عددها ف  سيه 41,36,34,32,31,25,24,22,18,16,14,12)
(, كما ان تلك 42,37,35,33,30,29,21,15( جزر وهما )8( جزيره  أي ازدادت بواقع )20)

الجزر كانت ف  السابق جزر تحيط بها المياه من جميع الجهات مع ازدساد حركة الرواسب 

                                                 
 . 12\6\2021و 27\1\2021بتاريخمقابالت شخصية مع سكان المنطقة ضمن الدراسة الميدانية  -1
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المرئية احة الكتوف اليهرية. وسرعة التيار دفع بها الى االلتحام مع الضفاف ليزيد من مس

 (. 3) الفضائية 
 

 ( جزيرة الشالل الملتحمة مع الضفة اليسرى للنهر 3)  المرئية الفضائية

 
 .Arc GIS Eartالمصدر: باالعتماد على برنامج 

  ابعاد الجزر النهرية Carrot Dimensions    . 
سظهر من خالل المرئية الفضائية و الخرائط الطبوغرافية والدراسة الميدانية لميطقة  

جزيرة( مختلفة  (42الدراسة ان شط الكوفة يتصف بكثره الجزر اليهرية, اذ يوجد اكثر من 
( 37(و) 36, كما ف  جدول)  2010-2020) (االحجام واالشكال واالنواع,  ولسيت  المقارنة 

 (وعلى اليحو االت  :25( و) 24وخريطة) 
 .  Islands areaمساحة الجزر النهرية  -1

تباييت مساحات الجزر اليهرية داخل المجرى المائ  واختلفت من جزء الى اخر بسبب   
تباين بياء الجزر ف  ميطقة الدراسة  فميها جزر قدسمة التكوين وميها حديثة وميها حواجز بدائية 

من فصل ألخر والياتجة من اختالف نشاط عمليت  اليحت و اليشأة  وتختلف المساحات اسضًا 
األرساب ، فضاًل عن اختالف كميات الرواسب من سية الى أخرى ومن فصل الى اخر فأنها 
تعمل على زيادة مساحات الجزر تساندها  العوائق الطبيعية واالصطياعية ف  تجمع الرواسب 

 وتراكمها حول ميطقة الدراسة .
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 ( 36جدول )  

 .2010خصائص الجزر النهرية وابعادها في مجرى شط الكوفة لسنه 

 ت

 

 الطول االحداثيات

 تراً م

 العرض

 متراً 

م/المساحة
2

الغطاء  شكل الجزيرة 

 النباتي
1 32° 10' 12.805" N 

44° 21' 25.224" E504.12 420.04 139269.31 
شبةمنتظمة

 معتدل
2 32° 1' 46.586" N 

44° 24' 59.318" E1438.83 210.50 216427.11 
طولية

 معتدل
3 31° 58' 49.461" N 

44° 27' 26.238" E310.76 91.60 25919.55 
قوسية

 معتدل
4 31° 58' 29.784" N 

44° 27' 40.322" E 1048.48 128.05 93230.78 
شريطية

 كثيف
5 31° 56' 16.272" N 

44° 28' 47.576" E 409.41 125.35 30239.21 
قوسية

 كثيف
6 31° 56' 2.992" N 

44° 28' 55.876" E 1185.16 579.03 264325.82 
مستديرهاوشبةمستديرة

 كثيفجدا
7 31° 54' 50.728" N 

44° 29' 33.656" E - - - 
- 

- 
8 31° 54' 11.880" N 

44° 29' 50.245" E 849.36 329.24 144759.79 
غيرمنتظمة

 كثيف
9 31° 53' 49.616" N 

44° 29' 56.663" E 1381.97 450.68 310360.22 
غيرمنتظمة

 كثيف
10 31° 41' 28.222" N 

44° 29' 34.359" E 5926.87 
1608.2

5 
12146064.

17 
قوسية

 كثيفجدا
11 31° 38' 12.283" N 

44° 30' 59.393" E - - - 
- 

- 
12 32° 12' 17.275" N 

44° 21' 30.256" E 405.68 81.72 22103.24 
طولية

 كثيفجدا
13 32° 12' 2.740" N 

44° 21' 23.068" E 686.81 80.04 35405.65 
شريطية

 كثيف
14 32° 11' 30.556" N 

44° 20' 56.449" E 2004.99 131.41 117676.24 
شريطية

 كثيفجدا
15 32° 10' 39.190" N 

44° 20' 59.299" E - - - 
- 

- 
16 32° 9' 57.526" N 

44° 21' 29.658" E 281.23 83.10 17952.69 
غيرمنتظمة

 معتدل
17 32° 9' 48.734" N 

44° 21' 29.726" E 194.54 109.16 15478.97 
مستديرةوشبةمستديرة

 معتدل
18 32° 9' 35.632" N 

44° 21' 31.848" E 471.51 64.00 13514.69 
شريطية

 جرداء
19 32° 8' 54.870" N 

44° 21' 35.819" E 470.42 52.56 12684.39 
شريطية

 معتدل
20 32° 8' 15.092" N 

44° 21' 31.917" E 256.01 41.32 5390.89 
طولية

 كثيف
21 32° 8' 1.227" N 

44° 21' 27.475" E - - - 
- 

- 
22 32° 6' 57.286" N 181.49 93.32 26337.14 جرداءمستديرةوشبةمستديرة 
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44° 21' 20.121" E

23 32° 6' 16.989" N 
44° 21' 40.340" E 749.25 77.31 32028.08 

شريطية
 جرداء

24 32° 5' 53.852" N 
44° 22' 7.361" E 946.77 163.60 78300.69 

طولية
 ضعيف

25 32° 2' 30.517" N 
44° 24' 20.354" E 566.14 60.91 21865.63 

شريطية
 ضعيف

26 31° 59' 42.710" N 
44° 26' 44.284" E - - - 

- 
- 

27 31° 57' 32.475" N 
44° 28' 1.727" E - - - 

- 
- 

28 31° 54' 28.383" N 
44° 29' 38.910" E - - - 

- 
- 

29 31° 52' 15.077" N 
44° 30' 1.215" E - - - 

- 
- 

30 31° 51' 1.669" N 
44° 30' 17.314" E - - - 

- 
- 

31 31° 50' 52.241" N 
44° 30' 24.515" E 368.89 59.75 14258.09 

طولية
 كثيفجدا

32 31° 50' 46.807" N 
44° 30' 26.774" E 117.46 65.98 4210.06 

مستديرةوشبةمستديرة
 كثيف

33 31° 50' 32.199" N 
44° 30' 25.474" E - - - 

- 
- 

34 31° 50' 6.064" N 
44° 30' 4.865" E 1343.47 123.14 64388.59 

شريطية
 كثيفجدا

35 31° 48' 20.271" N 
44° 29' 44.320" E - - - 

- 
- 

36 31° 47' 40.696" N 
44° 30' 4.958" E 462.93 89.18 22331.25 

طولية
 ضعيف

37 31° 47' 13.780" N 
44° 30' 31.346" E - - - 

- 
- 

38 31° 46' 19.093" N 
44° 30' 50.115" E 389.87 97.95 22758.36 

طولية
 ضعيف

39 31° 44' 56.927" N 
44° 30' 47.126" E - - - 

- 
- 

40 31° 43' 18.314" N 
44° 29' 43.630" E 319.14 32.00 6589.90 

شريطية
 ضعيف

41 31° 39' 26.120" N 
44° 30' 29.131" E 2421.63 115.47 118345.92 

شريطية
 جرداء

42 31° 38' 45.424" N 
44° 30' 41.174" E - - - 

- 
- 

  .2010المصدر: باالعتماد على بيانات المرئية الفضائية لسنة 
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 .....الجيمورفية الناتجة عن الحمولة النهرية  التأثيرات الفصل الرابع/
 ( 22خريطة ) 

 2010مواقع الجزر النهرية في منطقة الدراسة لسنة 

 
 . ARC GIS 10.8وباستعمال برنامج  2010الفضائية ةالمرئيباالعتماد على  المصدر:
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 ( 37جدول ) 

 .2020خصائص الجزر النهرية وابعادها في مجرى شط الكوفة لسنه 

م/المساحة  م/العرض  م/الطول االحداثيات ت
2

 الغطاء النباتي شكل الجزيرة  

1 32° 10' 12.805" N 
44° 21' 25.224" E519.7 425.9 139,269 

شبةمنتظمة
 جرداء

2 32° 1' 46.586" N 
44° 24' 59.318" E1465.4 220.5 222,486 

طولية
 معتدل

3 31° 58' 49.461" N 
44° 27' 26.238" E709.7 122.4 41,340 

طولية
 معتدل

4 31° 58' 29.784" N 
44° 27' 40.322" E1097.4 160.0 110,552 

طولية
 معتدل

5 31° 56' 16.272" N 
44° 28' 47.576" E416.0 131.2 30,964 

غيرمنتظمة
 معتدل

6 31° 56' 2.992" N 
44° 28' 55.876" E1206.1 588.2 268,934 

مستديرةوشبة
 معتدلمستديرة

7 31° 54' 50.728" N 
44° 29' 33.656" E401.4 73.2 21,947 

طولية
 كثيف

8 31° 54' 11.880" N 
44° 29' 50.245" E 855.8 349.5 153,392 

غيرمنتظمة
 معتدل

9 31° 53' 49.616" N 
44° 29' 56.663" E 1384.0 512.6 332,300 

غيرمنتظمة
 معتدل

10 31° 41' 28.222" N 
44° 29' 34.359" E 6009.8 1647.5 11,948,942 

قوسية
 كثيف

11 31° 38' 12.283" N 
44° 30' 59.393" E 307.7 67.6 16,154 

طولية
 جرداء

12 32° 12' 17.275" N 
44° 21' 30.256" E 475.1 64.6 22,103 

شريطية
 كثيف

13 32° 12' 2.740" N 
44° 21' 23.068" E 738.8 88.0 37,778 

شريطية
 كثيفجدا

14 32° 11' 30.556" N 
44° 20' 56.449" E 2194.0 134.9 117,676 

شريطية
 كثيفجدا

15 32° 10' 39.190" N 
44° 20' 59.299" E 101.6 17.9 1,062 

طولية
 جرداء

16 32° 9' 57.526" N 
44° 21' 29.658" E 290.5 86.9 17,953 

قوسية
 ضعيف

17 32° 9' 48.734" N 
44° 21' 29.726" E 218.5 111.8 15,479 

مستديرةوشبة
 كثيفمستديرة

18 32° 9' 35.632" N 
44° 21' 31.848" E 488.7 89.4 18,835 

طولية
 معتدل

19 32° 8' 54.870" N 
44° 21' 35.819" E 474.9 56.7 12,684 

شريطية
 جرداء

20 32° 8' 15.092" N 
44° 21' 31.917" E591.9 58.2 18,391 

شريطية
 كثيف

21 32° 8' 1.227" N 178.5 113.8 13,390 جرداءشبةمنتظمة
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44° 21' 27.475" E 

22 32° 6' 57.286" N 
44° 21' 20.121" E 644.4 96.3 46,337 

طولية
كثيفجدا

23 32° 6' 16.989" N 
44° 21' 40.340" E 531.7 24.4 8,937 

شريطية
 جرداء

24 32° 5' 53.852" N 
44° 22' 7.361" E 206.1 71.8 7,106 

غيرمنتظمة
 معتدل

25 32° 2' 30.517" N 
44° 24' 20.354" E 583.1 64.5 7,957 

شريطية
 كثيف

26 31° 59' 42.710" N 
44° 26' 44.284" E436.8 28.9 7,988 

شريطية
 جرداء

27 31° 57' 32.475" N 
44° 28' 1.727" E389.4 52.2 16,586 

شريطية
 جرداء

28 31° 54' 28.383" N 
44° 29' 38.910" E373.2 63.3 11,302 

طولية
 كثيفجدا

29 31° 52' 15.077" N 
44° 30' 1.215" E982.3 87.0 22,379 

شريطية
 جرداء

30 31° 51' 1.669" N 
44° 30' 17.314" E222.7 52.0 6,359 

طولية
 جرداء

31 31° 50' 52.241" N 
44° 30' 24.515" E370.8 72.9 19,191 

طولية
 ضعيف

32 31° 50' 46.807" N 
44° 30' 26.774" E136.7 75.2 4,923 

مستديرةوشبة
 ضعيفمستديرة

33 31° 50' 32.199" N 
44° 30' 25.474" E583.5 88.7 20,826 

طولية
 جرداء

34 31° 50' 6.064" N 
44° 30' 4.865" E 1540.0 80.6 43,002 

شريطية
 ضعيف

35 31° 48' 20.271" N 
44° 29' 44.320" E 297.8 24.9 3,045 

شريطية
 جرداء

36 31° 47' 40.696" N 
44° 30' 4.958" E 462.9 89.2 20,420 

طولية
 معتدل

37 31° 47' 13.780" N 
44° 30' 31.346" E 1220.6 91.5 66,372 

شريطية
 ضعيف

38 31° 46' 19.093" N 
44° 30' 50.115" E 829.3 88.1 15,185 

شريطية
 ضعيف

39 31° 44' 56.927" N 
44° 30' 47.126" E 599.4 40.5 16,171 

شريطية
 ضعيف

40 31° 43' 18.314" N 
44° 29' 43.630" E 586.0 27.3 9,872 

شريطية
 ضعيف

41 31° 39' 26.120" N 
44° 30' 29.131" E 3111.7 142.3 174,735 

شريطية
 جرداء

42 31° 38' 45.424" N 
44° 30' 41.174" E 4446.4 137.7 252,881 

شريطية
 معتدل

 .2020الفضائية لسنة  مرئيةباالعتماد على بيانات ال المصدر: 
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 .....الجيمورفية الناتجة عن الحمولة النهرية  التأثيرات الفصل الرابع/
 (  23خريطة )

 2020مواقع الجزر النهرية في منطقة الدراسة لسنة 

 
 .ARC GIS 10.8واستعمال برنامج 2020 لسنة  الفضائية يةباالعتماد على المرئ المصدر:
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 .....الجيمورفية الناتجة عن الحمولة النهرية  التأثيرات الفصل الرابع/
بين جزيرة وأخرى ,اذ شكلت جزيرة  2020و2010تتباين مساحات الجزر اليهرية  لسية  
( صورة 2م12146064.17بلغت ) (اكبر الجزر ف  ميطقة الدراسة من حيث المساحة 10رقم )
لتبلغ مساحة  2020, ف  حين تياقص مساحة تلك الجزيرة خالل سية ( 18) 
 ( اذ تبين ان عمليات اليحت المستمرة أدت الى تقليل مساحة الجزيرة .2م11948941.52)
باالعتماد على البيانات الواردة من  2020و  2010يلحظ من خالل المقارنة بين سيت    

ف  اوج نشاطها وهذا   2020المرئية الفضائ  لسيت  المقارنة ان حركة األرساب كان ف  سية 
تراجع مساحات  عدد  لحظ,اذ ن2010مكان واضحًا ف  مساحات الجزر الدائمية مقارنًة بالسية 

رقًا من خالل مشاهدتها بالمرئية من الجزر الدائمية وزيادة البعض االخر  بيسب ربما تشكل فا
(اال انها تراجعت 2م25919.55بلغت ) 2010( سية 3الفضائية , اذ تبين ان مساحة جزيرة )

( بلغت 4(, وازدادت مساحات عدد من الجزر كما ف  جزيرة )2م41340الى ) 2020سية 
(, ونلحظ 2م 110552بلغت ) 2020( وخالل سية 2م 93230.78)  2010مساحتها سية 

( والت  بلغت 7وهما )2020ظهور جزيرتين دائمتين ف  مجرى شط الكوفة لسية الدراسة 
(,كما ظهرت العديد من 2م 16.154( الت  بلغت مساحتها )11(,وجزيرة )2م 21947مساحتها )

لم تكن موجودة ف  سية  2020الجزر الموسمية ف  مجرى ميطقة الدراسة ف  سية الدراسة 
( الت  بلغت 21(, وجزيرة )2م 1.062( بلغ مساحتها )15تلك الجزر )( وابرز 2010المقارنة )
( والت  تراوحت مساحاتها 30( )29( )28( )27( )26(, وجزيرة )2م13390مساحتها )

, اذ ان هذه الزيادة ف  اعداد الجزر لسية (2م 6359 ,22379 ,11302 ,16586 ,7,988)
ترة األخيرة وما سقدمها اليبات الطبيع  من كان سببه زيادة نشاط عملية األرساب ف  الف 2020

 الدعم األكبر ف  تثبيت وتوسع مساحات الجزر.
 .and width of the islands  lengths)طول وعرض ( الجزر النهرية   -1

تختلف ابعاد الجزر اليهرية وفقًا لتفاوت خصائصها المورفولوجية  فهياك من الجزر ما   
تتصف بالعكس وهيالك عدد من الجزر يتساوى فيها الطول مع يزيد طولها على عرضها واخرى 

العرض , كما تختلف ابعادها من فصل ألخر ومن سية ألخرى وفق عمليت  اليحت و األرساب 
 الت  تحددها خصائص السية المائية والمتغيرات الت  تطرأ عليها .
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 .....الجيمورفية الناتجة عن الحمولة النهرية  التأثيرات الفصل الرابع/
مترًا( 918من )تختلف اطوال الجزر خالل  سيوات المقارنة  اذ ازداد متوسط الطول  

، اذ برز مما تقدم ازدساد متوسط الطول لسية الدراسة  2020مترًا( عام 921الى ) 2010عام 

, وهذه الزيادة ف  اطوال الجزر كانت نتيجة ليشاط عمليه األرساب ف   2010مقارنتًا بسية 

                   .اليهرية تغيرًا واضحًا  مجرى شط الكوفة , كما شهد متوسط عرض الجزر

 . carrot shapesاشكال الجزر النهرية   -2
ييعكس التغير الحاصل ف  ابعاد الجزر اليهرية على اشكالها والصورة الت  تظهر بها ,  

اذ تختلف اشكال الجزر اليهرية من جزء الى اخر ضمن المجرى اليهري ف  ميطقة الدراسة , 

فضال عن ان عدد من الجزر وخالل مدة من الزمن تعمد الى تغير اشكالها بسبب اما زيادة 

زيادة عملية اليحت فبعضها يتخذ شكاًل شريطيًا واألخر دائري  وبعضها  كميات األرساب او

تتخذ اشكااًل أخرى كالقوسية و الطولية وللتعرف على شكل الجزيرة نعمد الى استعمال قانون 

 1نسبة االستدارة .* 

 .  Stripe islandsجزر شريطية الشكل    - أ

 2010( جزر سية 10ددها )وه  جزر تمتاز بطولها المفرط مع ضالة عرضها , بلغ ع

(, ف  حين يزداد عددها 41()40()34()25()23()19()18()14)13)()4وه  جزيرة ) 

()27()26()25()23()20()19()14()13()12جزيرة).وه 2020>سية,ف ,(جزيرة18الى)

29()34()35()37()38()39()40()41()42.)   

 

                                                 

نسبة االستدارة = -*
العرض

الطول
-26%(فالجزيرة شريطية , واذا كانت  )15فاذا كانت النتيجة اقل من ) 100 ×  

%( فالجزيرة غير 30-45%( فالجزيرة قوسية , واذا كانت )26-30%( فالجزيرة طولية , وإذ كانت )15

-90مستديرة , اما اذا كانت النتيجة )%( فالجزيرة مستديرة وشبة 46-59منتظمة الشكل, واذا كانت )

 .25%(فالجزيرة شبة منتظمة : ينظر الى اياد عبد علي سلمان الشمري , مصدر سابق , ص 60
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 .   longitudinal islandsجزر طولية الشكل  - ب

وه  جزر معتدلة الطول متواضعة العرض بلغ عددها ف  مجرى ميطقة الدراسة عام 
( 12( ثم ازداد عددها الى )38(,)36(,)31(,)24(,)20(,)12(,)2(جزر وه  )7) 2010
 .36(,)33(,)31(,)30(,)28(,)18(,)15(,)11(,)7(,)4(,)3(,)2)وه 2020,سية,ف ,جزيرة

   .   Arc islandsجزر قوسية الشكل  - ت
وه  جزر تتخذ احدى جوانبها خطًا مستقيمًا ف  حين الجانب االخر سكون على هيأة  
قوس , وعادًة ما يتزامن وجودها مع االنحياءات وااللتواءات ف  مجرى شط الكوفة , بلغ 

تياقصت الى جزيرت  وهما ( . ف  حين 10()5()3جزر( وه  ) 3) 2010عددها سية 
 .2020( ف  سية 16()10)
 .  Irregular islands نتظمة الشكل جزر غير م - ث

وه  جزر تتخذ شكاًل غير ميتظم نتيجة الفارق بين ابعاد الجزيرة ليبلغ عددها ف  سية 
( جزر وه  4) 2020(, ف  حين ازدادت ف  سية 16()9()8جزر( وه  ) 3) 2010

(5()8()9()24) . 
 .  Round and semi-round islandsجزر مستديرة وشبة مستديرة الشكل - ج

وه  جزر سقل فيها الطول بصورة واضحة ف  حين يزداد فيها العرض ليبلغ عددها سية 
الى  2020(, ف  حين تياقص عددها ف  سية 32()22()17()6( جزر وه  )4) 2010

 (. 32()17()6( جزر وه  )3)
 .  semi-incorporated islandsجزر شبه منتظمة الشكل  - ح

االشكال الميتظمة كالمستطيل والمعين , كما ف  جزيرة وه  جزر تتخذ شكاًل اقرب الى 
 . 2020( لسية 21()1, لتزداد الى جزيرتين هما )  2010( لسية 1)

 .  vegetation cover of the islands الغطاء النباتي للجزر النهرية - خ
تتباين الجزر ف  ميطقة الدراسة بتباين غطائها اليبات  بين )كثيف جدًا ,كثيف , معتدل   

ان الجزر اليهرية ف  مجرى ميطقة  NDVI,ضعيف , جرداء(, تبين من خالل برنامج ال 
جزر( تصييف الجزر الكثيفة جدًا وه   6الدراسة متبايية بالكثافة , اذ بلغت )

جزر( تصييف "كثيف جدًا  4اخذت ) 2020ف  سية  (, اما34()31()14()12()10()6)
جزر( تصييف 7) 2010(. ف  حين سجل التصييف لسية 28)22)()14()13" وه  )

سجل تصييف "كثيف"  2020(، اما ف  سية 32()20()13()9()8()5)4)"كثيف" وه  )
(, ف  حين اخذ تصييف "معتدل" لسية 25()20()14()12()10()7جزر( وه  )6لـ)
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(, اما ف  سية 19()17()16()3()2()1جزر( وه  )6مجموعة من الجزر بلغت ) 2010
جزيرة( تحت تصييف "معتدل" وه   11) فقد بلغت 2020

(, ف  حين سجل تصييف "ضعيف" 42()36()24()18()9()8()6()5()4()3()2)
(,ف  حين 40()38()36()25()24جزر( وه  )5بلغ ) 2010لمجموعة من الجزر لسية 

جزر( تحت تصييف "ضعيف" وهما  8) 2020سجلت سية 
(, اما تصييف جرداء كان من نصيب مجموعة 40()39()38()37()34()32()31()16)

(, ليزداد عددها  42()23()22()18جزر( وه  ) 4والت  بلغت ) 2010من الجزر لسية 
جزيرة( جرداء وه  12بواقع ) 2020بكونها ذات تصييف جرداء ف  سية الدراسة 

(1()(11(15()19()21()23()26()27()29()30()33()35()41). 
 

 .   Natural leveesالكتوف الطبيعية   - ب
تعد االكتاف الطبيعية  احد االشكال األرضية المتكونة بفعل الرواسب الت   نتجت من   

الفيضانات الت  تحدث خالل أوقات التصريف العال  لألنهار وعدم قابلية اليهر من استيعابها 
الى تياقص سرعة المياه بشكل تدريج  ليدفع اليهر الى ترسيب حمولته العالقة على مما يؤدي 

اذ تترسب الحمولة الخشية المتمثلة ب)الرمل والطين ( اواًل تليها المواد األقل  (1)جانب  اليهر,
حجمًا لتشكل مكونات االكتاف الطبيعية الت  تعرف على انها حافات مرتفعة تفصل السهل 

  (2) جرى اليهر.الفيض  عن م
تمتد االكتاف الطبيعية بشكل طول  على جانب  شط الكوفة , و يتراوح اتساع االكتاف  

مترا(, ومن اهم المظاهر الحتية االرسابية الت   2-3كيلومتر( اما ارتفاعها ) 1-2الطبيعية من )
بفعل سرعه  تؤثر ف  االكتاف ه  االلتواءات والميعطفات اليهرية, اذ تعمل على نحت االكتاف

التيار المائ  عيدها ومن ثم تتأثر االكتاف ذات الرواسب الياعمة لتكون اكثر عرضة للتدمير من 

تعد عملية بياء االكتاف الطبيعية اكثر نشاطًا ف  الماض   بسبب  و( 3)الرواسب الخشية,

                                                 
,  1979, الجيولوجيا العامة الطبيعية والتاريخية , الطبعة األولى , جامعة بغداد , زمالءهسهل السنوي و -1

 .213ص
احمد سعيد ياسين , الخصائص الجيومورفولوجية لنهر الفرات وفرعية الرئيسيين العطشان والسبل بين  -2

 .78, ص 2000كلية االداب , جامعة بغداد ,  ،الشامية والسماوة , رسالة ماجستير 
غداد , سفير جاسم حسين , جيومورفولوجية مجرى شط الغراف , أطروحة دكتوراه , كلية االداب , جامعة ب -3

 .79, ص2007
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الخزن قلل   محدودسة االنسان من السيطرة على مياه اليهر, اما االن فأن انشاء السدود ومشاريع

 من نشاط بياء االكتاف بشكل واضح .
تعد مياطق االكتاف مواقع مهمه لالستيطان البشري ومراكز لجذب المزارعين , وذلك لقربها 

فيها نسبة االمالح  كونها جيدة التصريف  صمن اليهر, فضاًل عن تربتها الخصبة الت  تتياق

 (1) تاج الزراع  تيمو عليها أشجار اليخيل.وذات نفاذسة عالية بالشكل الذي جعلها صالحه لإلن

 . Splays of Emanationداالت البثوق   - ت

تعرف بأنها احدى الظواهر الجيومورفية  الت  تيشأ نتيجة وجود مواقع ضعف ف  االكتاف 

الطبيعية , وتتكون نتيجة اندفاع التيار المائ  القوي ف  أماكن الضعف داخل االكتاف الطبيعية 

ف  أوقات الفيضانات فييتج عن ذلك اختراق ف  الكتف الطبيع  ليظهر على شكل لليهر سيما 

و تعمل هذه المياه  (2)كسر او ثلمة  مما يهيئ الفرصة الندفاع مياه الفيضانات القوية عبر الثلمة,

المياه على حفر قيوات طييية ذات احجام متبايية تدفع الى تشكيل حوض صغير نسبيًا تترسب 

و تتكون تلك الداالت من (3)ة على شكل لسان الى السهل الفيض  المجاورفيه الحمولة الميدفع

 الرمل الياعم و الغرين والطين ليأخذ شكل المروحة او الدلتا لذلك سميت بترسبات دلتاوات البثوق,

 ويعتمد شكل الدلتا وحجمها على شده مياه الفيضانات وكمية الحمولة اليهرية.(4)

 
 .   Alluvial plain السهل الرسوبي  - ث

                                                 
 .         29\6\2021الدراسة الميدانية بتاريخ  -1
 . 567, صمصدر سابق علي حمزه عبد الحسين الجوذري ,  -2

4-National Geographic .com . Magazine , April, 2004 , p85. 
                                                                              

رغد حافظ مهدي الجميلي , المظاهر الجيومورفولوجية  لنهر دجلة بين الكوت وشيخ سعد , رسالة  -4

 .72, ص2001ماجستير, كلية التربية للبنات , جامعة بغداد , 
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ذات االنحدار  ملها األنهار و سعرف بانه األراضيتكون السهل الرسوب  من رواسب الت  تح

تغطية الرواسب المتيوعة على امتداد مجرى شط الكوفة , وتختلف اذ مستوى السهل الالبط ء و 

 نوعية الرواسب وفق المرحلة الت  سمر بها اليهر, اذ يرسب الرمل والحصى ف  مرحلة الشباب

واليضج , اما خالل مرحلة الشيخوخة سعمل اليهر على ترسيب مواد الغرين و تترابط العديد من 

 العوامل لتكوين السهل الرسوب  واهم تلك العوامل ه  الفيضانات .

يبدأ السهل الرسوب  بالتكوين عيدما يتأثر مجرى اليهر بوجود سطح غير مستوي فيتخذ اليهر 

ان وجود سطح غير مستوي سساعد على اندفاع تيار ماء اليهر الى شكل التعرج وااللتواء , اذ 

الجوانب المقعرة مما سسبب تعرضها للحت , ف  حين  تحدث عملية األرساب عيد جوانبه المحدبة 

, وبهذه العملية يزداد اتساع المسافة الت  تتسرب فوقها المواد المفتتة الياعمة على كال جانب  

ومن العوامل الت  تسهم ف  تكوين السهل الرسوب  ه  عملية  (1)سوب , اليهر  فيتكون السهل الر 

األرساب لمدة طويلة والت  تيتج من فيضانات األنهار المتكررة والت  تكون العامل المهم ف  

 تكوين السهل الرسوب  .

تياقص  ًا ف اثر كان لها ية يتضح مما تقدم ان االشكال الجيمورفية الياتجة عن الحمولة اليهر 

وتزايد كمية التصريف وتباين مياسيب المياه خالل الفصلين من السية قد انعكست سلبًا اسضًا ف  

تباين الخصائص الهيدرولوجية لمجرى شط الكوفة اواًل والمساحات الزراعية ثانيًا، االمر الذي 

ة عيها ة واالشكال الجيمورفية الياتجيؤكد صحة الفرضية القائلة بوجود عالقة بين الحمولة اليهري

.االشرف,اليجف,محافظة,ف ,الكوفة,لشط,المائ ,جرى الم,ف 

                                                 
 .6, ص مصدر سابقصباح حمود غفار مطلك السامرائي ,  -1
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 النتائج .
أوضحت دراستيا للحمولة اليهرية ف  مياه شط الكوفة وتأثيراتها الجيومورفية والذي بحثيا من خاللها      

التغير الهيدرولوج  الكم  وتأثيره ف  تياقص او تزايد معدالت تصريف المياه الجارية وبمساعدة العوامل 

شكل الذي أدي الى تكوين مختلف االشكال الطبيعية سيما اليباتات المائية  ف  تكوين  الترسبات الطييية بال

الجيومورفية والت  بدورها تؤدي دورًا مهمًا ف  تقليل كمية المياه الواصلة الى األراض  الزراعية واالستعماالت 

  -السكانية المائية المختلفة  وجود عدد من اليتائج أهمها االت  :

ف  كمية الحمولة   والتربة عوامل ذات تأثير مهم تعد البيية الجيولوجية وطبيعة السطح وعياصر المياخ1-

اليهرية ف  مياه شط الكوفة, فضاًل عن دورها ف  تكوين العديد من المظاهر الجيومورفية المتكونة ف  ميطقة 

 الدراسة .

ف  كميات الحمولة اليهرية الذائبة   اً اثبتت الدراسة من خالل التحليالت المختبرية ان هيالك  تبايي 2-

الربيع  و الصيف  ( وألربع مواقع رئيسة )سدة الكوفة  ،الشتوي  ،القاعية و ألربع مواسم )الخريف  والعالقة و

  االمالح الذائبة)الترسبات الذائبة معدلاذ بلغ ناظم المشخاب  وناظم أبو عشرة (  ،جسر الكوفة الحديدي  ،

 (TDS ربعة عيد سدة الكوفة األخالل الموسم(424.25 ppm ف  حين بلغت ،) عيد جسر الكوفة

(ppm502.75 )وعيد ناظم المشخاب (ppm428.75 ف  حين سجلت الدراسة الميدانية من خالل ،)

(، اما ppm499.25نحو) ناظم أبو عشرة الترسبات الذائبة قد بلغت  تراكيزالتحليالت المختبرية  ان 

 فقد تباييت تباييًا واضحًا بكمياتها خالل مواسم السية، اذ سجل اعلى معدل لها عيد( TTSالحمولة العالقة )

( , ف  حين سجل اعلى ppm 296) عيد سدة الكوفة تركيز لها ( وادنى ppm 388.5) جسر الكوفة بواقع

 عيد سدة الكوفة ( وادنى كمية ppm 911.25وبيحو) عيد ناظم المشخاب ( TSكمية للحمولة القاعية )

 .(ppm 816.75وبيحو )
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 Normalized Difference Vegetationأظهرت الدراسة من خالل استعمال دليل الغطاء اليبات  3-

Index (NDVI الذي يوضح التباين ف  طبيعة المقاطعات الزراعية الت  اختلفت وفقًا لتباين كمية المياه )

ل الجيومورفية الياتجة عن تلك الحمولة والت  الواصلة نتيجة الحمولة اليهرية وتأثيرها ف  تشكيل االشكا

 .تمثلت بااللتواءات والميعطفات اليهرية والجزر الوسطية و الكتوف الطبيعية

 ،( 2010) سية ب مقارنةً  نشاطها اوج ف ( 2020) سية ف  االرساب حركة ان الى الدراسة اثبتت4-

 سية مساحتها ف  تراجعت ثم( 2م25919.55 ) بلغت( 2010) سية( 3) جزيرة مساحة ان تبين اذ

  اذ ،(4) جزيرة ف  كما االخرى  الجزر من عدد مساحات ف  ازدادت انه اال( 2م41.340) الى 2020

 فضالً  ،(2م 110.552) لتبلغ(  2020) سية وخالل( 2م 93230.78) 2010 سية مساحتها بلغت

 جزيرة وهما( 2020) الدراسة لسية الكوفة شط مجرى  ف  دائمتين جزيرتين ظهور الحظيا فقد ذلك عن

 الجزر من العديد ظهرت كما(,2م 16.154) بمساحة( 11) وجزيرة(  2م 21.947) بمساحة( 7)

( 2010) المقارنة سية ف  موجودة تكن لم 2020 الدراسة سية ف  الدراسة ميطقة مجرى  ف  الموسمية

 وجزر( 2م 13.390) بمساحة( 21) وجزيرة( 2م 1.062) بمساحة( 15) جزيرة الجزر تلك وابرز

 6.359و 22.379، 11.302 ،16.586  ،7.988)  مساحاتهم تراوحت والت ( 30و26،27،29)

 .( 2م

 زيادة الى سعود ذلك ف  والسبب  2020لسية الجزر اعداد ف  الزيادة هذه ان الى الدراسة  توصلت5-

 والقصب الشمبالن من المائية اليباتات مساحة واتساع وتكاثر األخيرة المدة ف  األرساب عملية نشاط

 مع والتحامها بأنواعها الجزر تشكيل الىالت  أدت  الطييية الترسبات تزايد مع باليتيجة أدت الت  والبردي

 عن وانعطافه مجراه  تغير على اليهر سعمل ان الى اليهاسة ف  لتؤدي اليهر جانب  على الزراعية االراض 

 .له السابق المجرى 
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 (2020( مساحات التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات مركز قضاء الكوفة للموسم الخريف ) 1) ملحق

رقم 
 اسم المقاطعة  المقاطعة 

مساحة 
 المقاطعة

خالية 
 الغطاء

غطاء 
 منخفض

غطاء 
 متوسط

غطاء 
 عالي

غطاء 
 عالي جدا  

مجموع 
مساحة 
الغطاء 
 النباتي 

 353421.2   14546.84 73269.36 265605 1795932 2149354 بساتين واراضي الكريشات الشمالية 1

 204791.1   1994.993 22370.26 180425.9 1049639 1254430 بساتين واراضي الكريشات الجنوبية 2

 203491.4   28312.6 97019.27 78159.57 18994.74 222486.2 جزيرة البو شخير والسيد علي 3

 418077.5 377.2371 64448.26 141857.3 211394.7 164973.4 583050.9 بساتين ام الذهب 4

 1069182   2792.27 239195.6 827194.3 1428115 2497297 كري سعدة 5

 673297.6   3673.374 170571.1 499053.1 1476937 2150235 بساتين واراضي السهيلية الجنوبية 7

 32280.52     6016.198 26264.32 242304 274584.5 دور الكوفة القديمة 8

 87500.33     11730.27 75770.06 585639.8 673140.1 دور محلة الجديدة المسثناة 9

 43713.32     2991.843 40721.48 924963.8 968677.1 دور محلة السراي الجنوبية 10

 95748.97   1.608806 13579.64 82167.72 192748.6 288497.6 دور محلة السراي الشمالية 11

 541907.8   158841.8 333494.8 49571.26 15490.67 557398.5 جزرة النقيب والبو شيخ مشهد 12

 1397407   69167.65 523390.2 804849.5 575544.4 1972952 اراضي وبساتين البو ماضي 13

 1042998   7974.799 304148.7 730874.2 1291377 2334375 بساتين واراضي السهيلية الشمالية  14

15 
بساتين واراضي علوة الفحل جانب االيمن 

 712252.2   1599.382 144260.1 566392.7 645641 1357893 الجنوبي

16 
بساتين واراضي علوة الفحل جانب االيمن 

 4945498 900.0001 162286 1575128 3207184 2590256 7535754 الشمالي

18 
بساتين واراضي علوة الفحل جانب االيمن 

 3122431 900.0001 60570.01 642543.1 2418418 10075243 13197674 الغربي

 1542257   20526.02 688442.1 833289.2 782863.2 2325121 بساتين واراضي البو ماضي والتواجي 19

 2121550   94059.68 1000312 1027179 149868.2 2271418 بساتين واراضي البو حداري الشمالية 20
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 1972833 2007.865 294521.5 781546.1 894757.3 963266.2 2936099 بساتين واراضي البراكية الشمالية 21

 2209415   199918 607714 1401783 1439658 3649073 بساتين واراضي البراكية الجنوبية 22

23 
بساتين واراضي علوة الفحل جانب االيسر 

 4296547 2447.271 565427.6 1960227 1768446 722129.1 5018676 والنفاخ

 1713669   38940.7 663425.7 1011303 631328 2344997 بساتين واراضي البو حداري الجنوبية 24

 2753011 900.0001 123771.9 828834.2 1799505 1455835 4208846 بساتين واراضي البو حداري الشرقية 25

 1208152 385.8301 121854.8 252844 833067.6 710004.8 1918157 بساتين واراضي البو ماضي الوسطى 26

 717055.1   6227.281 223485.2 487342.6 1569102 2286157 كريزان وام الجلة الشمالية 26.1

 355830.6 246.9937 34072.89 155697.4 165813.3 237931.5 593762.1 البو نعماناراضي وبساتين شاطئ  27

 1457726   171088.3 763345.4 523292.2 63125.44 1520851 كريزان وام الجلة الجنوبية 27.1

 1380450 9967.027 298069.7 606095.5 466317.7 93262.26 1473712 اراضي وبساتين مالحة البو نعمان 28

 1044070   2861.979 230002.8 811205.5 822170.3 1866241 نفاخ البو حداري 28.1

 1539522   211009.8 761796.3 566715.5 242752.9 1782274 اراضي وبساتين البو شيخ مشهد 29

 1888346 1232.418 570909.8 965839.2 350364 66219.59 1954565 اراضي وبساتين الزرفات 30

 1206783   192014.6 658791.9 355976.8 69977.1 1276760 وبساتين الجعافرة الشمالية اراضي 31

 1530247   266680.6 845825.8 417740.5 47955.79 1578203 اراضي وبساتين الجعافرة الجنوبية 32

 1229456   121918 608013.6 499524.5 142879.8 1372336 اراضي وبساتين كطعة ال عيسى الشمالية 33

 1185563   170850.7 671626.6 343085.7 54850.68 1240414 اراضي وبساتين كطعة ال عيسى الوسطى 34

 1222250   93580.45 636633.1 492036.8 61935 1284185 اراضي وبساتين كطعة ال عيسى الجنوبية 35

 1946114   410420.6 1101315 434378.3 161602.5 2107716 اراضي وبساتين خرخيت 36

 6120662 25182.71 998183.7 2662726 2434569 1159373 7280035 الحواتم 63

 3679767 5330.06 163261.9 1610951 1900223 659742.9 4339509 اراضي ام منينة 87

 3412245 1476.35 158899.1 1549855 1702015 486263 3898508 الزركة 88

 1566938 3950.29 159602.1 628422.8 789599.4 896697.4 2463635 المجموع

 Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 (2000( مساحة  التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات مركز قضاء الكوفة للموسم الخريف ) 2) ملحق

رقم 
 اسم المقاطعة المقاطعة 

خالية 
 الغطاء

غطاء 
 منخفض

غطاء 
 متوسط

غطاء 
 عالي

غطاء عالي 
 جدا  

مجموع 
مساحة 
الغطاء 
 النباتي 

 1132041   5717.273 246627.9 879695.8 1017313 بساتين واراضي الكريشات الشمالية 1

 966195.1   5738.519 284881.5 675575.1 288001.7 بساتين واراضي الكريشات الجنوبية 2

 170518     36196.36 134321.7 51968.14 جزيرة البو شخير والسيد علي 3

 318478.8     50349.79 268129 264572 بساتين ام الذهب 4

 402675.1     21790.01 380885 2094678 كري سعدة 5

 650998.7     72572.9 578425.8 1499236 بساتين واراضي السهيلية الجنوبية 7

 22432.66     2085.101 20347.56 252151.8 دور الكوفة القديمة 8

 42455.07     3554.676 38900.4 630685 دور محلة الجديدة المسثناة 9

 209630.4     10794.63 198835.8 759046.7 دور محلة السراي الجنوبية 10

 122336     22204.59 100131.4 166161.6 دور محلة السراي الشمالية 11

 497442.8     94947.26 402495.6 59955.68 جزرة النقيب والبو شيخ مشهد 12

 1116358   2711.194 219809.4 893837.8 856573.4 اراضي وبساتين البو ماضي 13

 1903085   6145.315 376759.3 1520180 431290 بساتين واراضي السهيلية الشمالية  14

 731663.8     109738 621925.8 626229.4 الفحل جانب االيمن الجنوبيبساتين واراضي علوة  15

 4312313   34108.64 759316.1 3518888 3219550 بساتين واراضي علوة الفحل جانب االيمن الشمالي 16

 3704502   8226.761 592844.5 3103431 9493505 بساتين واراضي علوة الفحل جانب االيمن الغربي 18

 1328995   616.2099 189015.4 1139363 996125.5 بساتين واراضي البو ماضي والتواجي 19

 1934636   10964.6 279738.2 1643934 336781.9 بساتين واراضي البو حداري الشمالية 20

 1652019   1045.955 264037.2 1386936 1284080 بساتين واراضي البراكية الشمالية 21

 1414602   1283832 127177 3593.459 2234470 واراضي البراكية الجنوبيةبساتين  22
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 1909079   11728.52 134529.6 1762821 3110241 بساتين واراضي علوة الفحل جانب االيسر والنفاخ 23

 1460023   3187.023 254015.1 1202821 884974.1 بساتين واراضي البو حداري الجنوبية 24

 1098468     110265.1 988202.6 3112181 واراضي البو حداري الشرقيةبساتين  25

 87062.47     616.2015 86446.27 1835042 بساتين واراضي البو ماضي الوسطى 26

 511852.7     20990 490862.7 1774503 كريزان وام الجلة الشمالية 26.1

 171409.5     20302.16 151107.4 422352.6 اراضي وبساتين شاطئ البو نعمان 27

 1394470   9386.878 240532.7 1144550 126381.6 كريزان وام الجلة الجنوبية 27.1

 40250.72     616.2015 39634.52 1433727 اراضي وبساتين مالحة البو نعمان 28

 295859.4   344.487 20370.31 275144.6 1573209 نفاخ البو حداري 28.1

 1084159   2489.808 295269.4 786399.6 699437.6 اراضي وبساتين البو شيخ مشهد 29

 1724919   5099.901 349270.7 1370548 229666.9 اراضي وبساتين الزرفات 30

 1020007     97433.27 922574.1 256707.5 اراضي وبساتين الجعافرة الشمالية 31

 1411464     451581.1 959883.3 168002.7 اراضي وبساتين الجعافرة الجنوبية 32

 934827.4     117037.6 817789.8 438432.9 اراضي وبساتين كطعة ال عيسى الشمالية 33

 1192153   1476.342 327173.8 863503 47556.13 اراضي وبساتين كطعة ال عيسى الوسطى 34

 1092027   4505.147 218342.4 869179.8 191618.5 اراضي وبساتين كطعة ال عيسى الجنوبية 35

 1539175   10903.95 674086.4 854185 568932 اراضي وبساتين خرخيت 36

 3424143   21671.39 904502.4 2497970 3858421 الحواتم 63

 1498360   4670.149 258371.5 1235319 2843597 اراضي ام منينة 87

 2280579   8823.966 256472.7 2015282 1617964 الزركة 88

 1170092  65608.82 212905.5 921101.4 1293883 المجموع

 .Arc GIS 10 8 في برنامج NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 (2020للموسم الخريف ) المناذرة( مساحات التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات مركز قضاء  3)ملحق 

رقم 
 اسم المقاطعة  المقاطعة 

مساحة 
 خالية الغطاء المقاطعة

غطاء 
 منخفض

غطاء 
 غطاء عالي متوسط

غطاء عالي 
 جدا  

مجموع 
مساحة 
الغطاء 
 النباتي 

 2729744   27419.97 377564.6 2324760 11811939 14541683 حصوة الخورنق 3

 4394464 616.2076 273951.2 1314677 2805219 2937340 7331804 اراضي وبساتين المحجرة 10

 662131.5   44236.7 149192.8 468702 562760.3 1224892 قصبة المناذرة 12

 2276406   576395.2 986111.8 713899.3 135040.1 2411446 المحاجير الشرقية 36

 3189643 616.2011 701684.5 1472101 1015241 158099.2 3347742 المحاجير الغربية 37

 2181451   284569.5 1474801 422080.7 102978.9 2284430 شليج 38

39 
اراضي وبساتين الجزرة 

 636901.5   28929.11 387478 220494.4 38782.77 675684.3 والجزار

 456789.6   93487.29 276274.6 87027.74 32498.95 489288.5 جزرة النجاترة 49

 1058203   184144.7 518193.9 355864.5 170942.8 1229146 كشخيل الدخالني 54

55 
اراضي وبساتين مالحة 

 5552010 616.2132 1141112 2771879 1638403 318182.4 5870192 الشبانات

 1703031 4554.456 332700 832456.8 533319.3 70700.47 1773731 كشخيل البراني 56

 1342719 3910.345 224993.1 828871.5 284943.8 12828.56 1355547 اراضي وبساتين خرخيت 59

 2750403 2924.561 820011.7 1349118 578348.7 366151.9 3116555 مالحة ال فتلة 68

 2326072 6252.437 1018151 1051630 250038.5 176011.4 2502083 مالحة حاج كاظم 69

 2232855 2784.346 410841.9 985025 835595.9 1206733 3439587 المجموع

 .Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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 (2000)للموسم الخريف المناذرة( مساحات التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات مركز قضاء  4)ملحق

رقم 
 اسم المقاطعة  المقاطعة 

خالية 
 الغطاء

غطاء 
 منخفض

غطاء 
 غطاء عالي متوسط

غطاء عالي 
 جدا  

مجموع مساحة 
 الغطاء النباتي 

 510920.2     31416.1 479504.1 14033447 حصوة الخورنق 3

 2137855   1251.633 413088.9 1723514 5193978 اراضي وبساتين المحجرة 10

 624293.1     91508.46 532784.7 600598.7 قصبة المناذرة 12

 1878626   2447.246 445996.5 1430182 532820.8 المحاجير الشرقية 36

 2682623   10256.45 1009229 1663138 664063.3 المحاجير الغربية 37

 1961449   50511.34 1041679 869259.1 321736.1 شليج 38

39 
اراضي وبساتين الجزرة 

 577249.5   39016.15 284492.6 253740.7 98434.85 والجزار

 458632.4   7266.295 187403 263963.1 30656.18 جزرة النجاترة 49

 418583.1     97458.46 321124.7 810695.5 كشخيل الدخالني 54

55 
اراضي وبساتين مالحة 

 2181211   24993.49 463456.3 1692761 3687947 الشبانات

 922899.5     161217.5 761682 849216.5 كشخيل البراني 56

 889487.3     302293.8 587193.5 466886.2 اراضي وبساتين خرخيت 59

 1203399   18660.28 292181 892557.8 1913156 مالحة ال فتلة 68

 1077419   27998.19 174312.1 875108.8 1425544 مالحة حاج كاظم 69

 1251761  20266.78 356838 881893.9 2187799 المجموع

.Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 (2020)للموسم الخريف الحيرة ناحية( مساحات التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات 5)  ملحق

رقم 
 اسم المقاطعة  المقاطعة 

مساحة 
 المقاطعة

خالية 
 الغطاء

غطاء 
 منخفض

غطاء 
 غطاء عالي متوسط

غطاء 
 عالي جدا  

مجموع 
مساحة 
الغطاء 
 النباتي 

 1778912   34683.44 857684.1 886544.7 1403248 3182160 بساتين البركات 13

 961887.1   109534.7 522778.7 329573.7 53863.34 1015750 بساتين ضمنة الرويطات 17

 2586509   83127.88 1245036 1258345 1220793 3807302 بساتين ضمنة الخرابة والقطر 22

 529312.1   9076.443 277624.9 242610.8 110055.8 639367.8 بساتين ضمنة المليوية 30

 1044368 4630.848 150213.4 478122.9 411401.3 158568.8 1202937 بساتين ضمنة المليوية والعجم 32

 836416   89560.52 421888.6 324966.9 264556.4 1100972 ضمنة الرويطات الشمالية 34

 1316919   212114.7 964563.5 140241.1 12309.61 1329229 منبطح اللهيبات 41

 1114952 7013.15 174444.2 506904.1 426590 1089694 2204645 ضمنة العجد والحجامة 44

 874351.6 616.2191 188301.2 510417.2 175016.9 273545.2 1147897 ضمنة التركية 45

 341740.8   58756.02 112374.9 170609.8 157481.8 499222.6 ضمنة الشاهرية 46

 3208962 40396.36 1766350 1195244 206971.7 10443.33 3219406 المجايل والرملة والشورلية من جحات 50

 351726.8 1.334795 133935.5 114843.8 102946.2 45540.98 397267.7 منبطح 51

 2413349 21326 1192512 1085988 113522.8 4037.393 2417386 اراضي وبساتين الطرة  52

 1096705 90387.91 565145.3 330940.9 110230.5 5195.26 1101900 البو خريف 53

 1810938 7300.25 459633.5 1094157 249847.5 9895.703 1820834 بساتين الشاهرية 57

 1770203 33359.55 1184248 491465.3 61129.57   1770203 الرميلة 58

 447222.2 2132.439 250154.6 183800.6 11134.56   447222.2 ثلث ال شطنان 62

 2097136 14773.41 947452.9 594757.1 540152.5 147235.9 2244372 الطفرة والكص 63

 1782434 6468.857 737995.1 899117.2 138853 4346.134 1786780 الرميلة الجنوبية 67

 1387581 19033.86 439328.4 625668.9 310562.6 292400.6 1649203 المجموع

 .Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 (2000)للموسم الخريف الحيرة ناحية( مساحات التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات 6) ملحق

رقم 
 اسم المقاطعة  المقاطعة 

خالية 
 الغطاء

غطاء 
 غطاء عالي غطاء متوسط منخفض

غطاء عالي 
 مجموع مساحة الغطاء النباتي  جدا  

 668152.2     24646.35 643505.8 2515216 بساتين البركات 13

 819598     36200.26 783397.7 197495 بساتين ضمنة الرويطات 17

 2251050     268509.7 1982540 1556253 بساتين ضمنة الخرابة والقطر 22

 345765.2       345765.2 293135.4 بساتين ضمنة المليوية 30

32 
بساتين ضمنة المليوية 

 406982.5     3697.804 403284.7 795954.8 والعجم

 598642.7     21619.4 577023.3 503231.4 ضمنة الرويطات الشمالية 34

 110377.5       110377.5 1217957 منبطح اللهيبات 41

 1179573   16162.89 480808.6 682601.6 1025072 ضمنة العجد والحجامة 44

 546669.2     29504.37 517164.9 601227.5 ضمنة التركية 45

 276561.8     47160.87 229400.9 222660.8 ضمنة الشاهرية 46

50 
المجايل والرملة والشورلية 

 2091280   81514.63 580874.7 1428891 1128126 من جحات

 99610.38       99610.38 297657.4 منبطح 51

 1350891   5990.626 248734.5 1096165 1066163 اراضي وبساتين الطرة  52

 580381.9   6152.449 119153.9 455075.6 521518.1 البو خريف 53

 1406722   4827.721 230627 1171268 414406.2 بساتين الشاهرية 57

 595651.1   1232.432 79792.66 514626 1173971 الرميلة 58

 2146.179       2146.179 445076 ثلث ال شطنان 62

 420137.4     42252.23 377885.1 1824234 الطفرة والكص 63

 30011.55    616.216 29395.33 1757106 الرميلة الجنوبية 67

 725273.9  19313.46 147613.2 602638.1 924024.3المجموع

 .Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 (2020)للموسم الخريف مركز قضاء المشخاب( مساحات التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات  7) ملحق
رقم 
 اسم المقاطعة  المقاطعة 

مساحة 
 غطاء عالي جدا   غطاء عالي غطاء متوسط غطاء منخفض خالية الغطاء المقاطعة

مجموع مساحة 
 الغطاء النباتي 

1 
الصدور الشمالية من نهر السوارية واراضي 

 135781.2   12443.48 29135.56 94202.14 288777 424558.2 ال شيخ محسن

 33737.07     5116.212 28620.86 273527 307264 الوسادة ونهر فرعون من الدبينية 2

 681074.8   101823.3 162847.5 416404.1 238250.2 919325 الصدور الجنوبية من نهر الدبينية 3

 438555.7 5147.253 245775.6 89073.28 98559.63 45448.15 484003.9 الزبيدية من نهر الدبينية 4

 97175.09   15675.6 24123.16 57376.34 301230.5 398405.6 جويحة من السوارية 5

 562126.3 9906.468 294257.8 148865.8 109096.3 4939.726 567066.1 ام اللوثات من الدبينية  6

 824575.8 3650.606 520739.8 198756.5 101428.8 53779 878354.8 شويلة مزهر من السوارية 7

 790260.5 3760.826 474465.6 258150 53884.05 3255.558 793516 الهادلية من الدبينية 8

 1167617 4.232974 204299 438732.3 524581.7 152022.6 1319640 مجيهلة الشرقية  9

 1809457 1125.777 449580.4 1102677 256074.6 3174.778 1812632 مجيهلة الغربية 10

 387990.4 2357.596 72137.68 166157.9 147337.3 14608.22 402598.6 النوفانية من الدبينية 11

 787981.6 2234.276 286587.6 352504.3 146655.4 4757.647 792739.3 ام عريف الشرقية 12

 56647.18     3504.177 53143 148185.2 204832.4 قصبة المشخاب 13

 1992086 18128.45 774766.4 630575.8 568615.2 411558.7 2403645 الجفالوية 14

 2509922 68246.64 1058212 778738.1 604725.5 13947.44 2523870 الحصوةراك  17

 69793.67     5843.553 63950.12 763987.4 833781.1 سوارية اليسار وال كيم 18

 569565.9 3153.462 177400.3 145107 243905.1 296633.1 866199 الجزرة 19

 882594 2626.12 517799.7 269118.8 93049.4 5565.814 888159.8 شويلة الفيادة من السوارية 20

 2150723 1159.233 931006.1 964280 254277.9 19583.18 2170306 ام عريف الغربية 22

 644049.1 1784.61 102280.5 286876 253108 76731.93 720781.1 الجالدية 23

 1086087 1221.552 254254.4 285847.3 544764.1 661892.8 1747980 جاير ال فرعون 25

 2329398 1192.555 653810.7 1106430 567965.3 55018.21 2384416 العيلة والكوثرية 26

 1847371 1228.88 494387.7 736676.3 615077.9 407575 2254946 الجزرة وام الليرة 27

 1072217   106961.1 818073.3 147182.7 12732.34 1084950 طبر مهدي العسل 27.1

 1877279 3037.651 743556.8 878232.2 252452.1 13395.66 1890674 كص المراشدة وام صخرة 28
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 2369493   1092033 1174099 103361   2369493 الشاطئ الجنوبي كص الحجيمية 29

 1038508 3654.174 468085.7 250192.1 316576.1 15326.53 1053835 العظامية والعبطانية 30

 814322.9 10394.96 463265 207051.5 133611.5 2927.793 817250.7 اراضي وبساتين الفيادة االبياشي 31

 4518691 21757.87 1041166 1463069 1992698 1673266 6191957 الجاير وام خشم 32

 2414023 13044.14 1281519 802081.7 317377.5 15432.22 2429455 الشاطئ الشمالي والطفرة 33

 5884774 22611.09 2655397 2054539 1152227 984027.5 6868801 الشرش والمالحة 34

 4115187 4108.865 1359272 2107249 644557.2 164946.3 4280134 ام هلج 35

 1555230 1228.886 731899 630674.9 191426.9 5679.812 1560909 هور الكليبي 36

 1829349 32492.31 576896.2 802883.9 417077.1 15553.5 1844903 هور نعيم وابو صفير 37

 2494489   358764.5 1593266 542458.2 22759.73 2517249 هور نعيم وابو ذهب 38

 808858.9   73753.19 636879.8 98225.95 2700 811558.9 مشرك هور نعيم 39

 3583993 9481.062 1483538 1817074 273899.8 156943.8 3740937 هور نعيم الدلكة 41

 3435610 20470.12 998566.7 1548536 868037.1 173192.5 3608803 اراضي طبر سيد نور 44

 1065922 1863.089 334177 594140.1 135742.1 357926.7 1423849 بريهي  45

 1241938 10959.96 764208.6 395575.5 71193.97 1192.556 1243131 النفاخية 46

 2326963   661277.3 1470434 195251.7 2388.69 2329351 الجباب  47

 644911 34387.95 431456 147384.2 31682.86 163.4745 645074.5 ام عردة ال كيم 48

 3025202 2447.25 1138272 1423787 460695.1 14746.68 3039949 ام عردة ال سيد حمود 49

 1563146 10662.5 479630.1 868584.3 204268.8 7373.434 1570519 ام عردة ال سيد حسون 50

 1514286   554003.2 279275681007.5 89824.13 1604110 الجاير والحمامية 50.1

 1206252   151849.5 681546.8 372855.8 14370.83 1220623 الحداوية والشاطي 51

 822180.2   124552 562749.7 134878.5 20679.52 842859.7 المخرمش 52

 1073200 2597.931 369564.9 493507 207530.1 32539.07 1105739 جاير ال فرعون الشمالي 53

 933288.5   123247.8 621831.8 188208.9 3843.1 937131.6 اراضي الجماعة 53.1

 2862925 19683.31 1093678 1167804 581759.3 73342.66 2936267 الطبارة من الجالدية 54

 1558936 10051.76 580899.9 681627.8 324226.2 165749.5 1721371المجموع
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 (2000)للموسم الخريف مركز قضاء المشخاب( مساحات التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات 8)  ملحق

 غطاء عالي غطاء متوسط غطاء منخفض خالية الغطاء اسم المقاطعة  رقم المقاطعة 
غطاء عالي 
 مجموع مساحة الغطاء النباتي  جدا  

1 
الصدور الشمالية من نهر السوارية 

 54314.05       54314.05 370244.1 واراضي ال شيخ محسن

 4046.925       4046.925 303217.1 الوسادة ونهر فرعون من الدبينية 2

 268365.6       268365.6 650959.3 الصدور الجنوبية من نهر الدبينية 3

 141722.8       141722.8 342281.1 الزبيدية من نهر الدبينية 4

 14054.13       14054.13 384351.5 جويحة من السوارية 5

 191379.2     1152.684 190226.6 376071.5 ام اللوثات من الدبينية  6

 420846.6     27947.85 392898.8 457508.1 شويلة مزهر من السوارية 7

 43889.67       43889.67 749626.4 من الدبينية الهادلية 8

 183677.4       183677.4 1135963 مجيهلة الشرقية  9

 160594.4       160594.4 1652857 مجيهلة الغربية 10

 4247.778       4247.778 398881.6 النوفانية من الدبينية 11

 92783.89     17490.41 75293.49 700264.3 ام عريف الشرقية 12

 12515.21       12515.21 192317.2 قصبة المشخاب 13

 129555.5       129555.5 2274089 الجفالوية 14

 373276.2     3903.291 369372.9 2150593 راك الحصوة 17

 1852.646       1852.646 831928.4 سوارية اليسار وال كيم 18

 66207.85       66207.85 799991.2 الجزرة 19

 295140.6     2728.369 292412.2 592871.6 شويلة الفيادة من السوارية 20

 175439.7     6706.554 168733.2 1995152 ام عريف الغربية 22

 267978.2      267978.2 452802.9 الجالدية 23

 656880.7   2416.212 138733.3 515731.2 1091099 جاير ال فرعون 25

 1345078   10392.13 458054.3 876631.2 1039339 العيلة والكوثرية 26

 806815.9    71767.41 735048.5 1448130 الجزرة وام الليرة 27

 933715.3   10164.24 483293.7 440257.3 151234.2 طبر مهدي العسل 27.1

 1182551   1565.24 169759.4 1011226 708123.3 كص المراشدة وام صخرة 28
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 1664531   11933.03 347535.9 1305062 704962 الشاطئ الجنوبي كص الحجيمية 29

 475002.3    31086.8 443915.5 578832.3 العظامية والعبطانية 30

 779752.5   40208.7 343832.1 395711.6 37498.25 اراضي وبساتين الفيادة االبياشي 31

 1576514   15906.84 476176.3 1084430 4615444 الجاير وام خشم 32

 2312184 24844.61 342216.8 1129413 815709.9 117270.8 الشاطئ الشمالي والطفرة 33

 2873655 616.2145 101116.8 640274.7 2131648 3994143 الشرش والمالحة 34

 3930303 45550.01 629501.3 1794990 1460262 352465.7 ام هلج 35

 1506197 33210.23 766988.6 402802 303196.5 54712.1 الكليبيهور  36

 1755705 35860.74 393060.5 680097 646686.9 89197.9 هور نعيم وابو صفير 37

 2349404   57775.73 1038335 1253293 167845.2 هور نعيم وابو ذهب 38

 787133.3   28260.73 477440.5 281432 24425.63 مشرك هور نعيم 39

 3363047 257302.7 1068931 1216625 820188.9 377064.5 هور نعيم الدلكة 41

 1230475   14400 113054.7 1103020 2378328 اراضي طبر سيد نور 44

 221408.8      221408.8 1202440 بريهي  45

 1075797   72218.69 267446.2 736131.7 167333.9 النفاخية 46

 1693189   267978.8 624371 800839.5 636162 الجباب  47

 460548.1   2822.673 40831.25 416894.2 184526.4 ام عردة ال كيم 48

 2745897 1228.893 154788.1 694411.5 1895468 293690.7 ام عردة ال سيد حمود 49

 880271.7   576.3421 61228.5 818466.9 688826.3 ام عردة ال سيد حسون 50

 1119477   8215.495 180092.1 931169.6 484009.9 الجاير والحمامية 50.1

 601165.1   817.1529 81551.64 518796.3 622215.4 الحداوية والشاطي 51

 768329 5615.633 119532.3 386445 256736 74530.71 المخرمش 52

 394917.7   6025.487 87206.53 301685.7 710821.3 جاير ال فرعون الشمالي 53

 466979.8   3865.136 97970.2 365144.5 470151.7 اراضي الجماعة 53.1

 1760880   24956.75 473189.1 1262734 1175387 الطبارة من الجالدية 54

 892393.8 50528.63 153949.4 373369.8 539817.7 829043.6المجموع

 .Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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 (2020)للموسم الخريف ناحية القادسية( مساحات التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات 9)  ملحق

رقم 
 اسم المقاطعة  المقاطعة 

مساحة 
 المقاطعة

خالية 
 الغطاء

غطاء 
 منخفض

غطاء 
 غطاء عالي متوسط

غطاء عالي 
 جدا  

مجموع 
مساحة 
الغطاء 
 النباتي 

 422416.4   116804.2 301962.3 3649.923 587.2486 423003.7 رمل ام بزونة 1

 735850.4 1962.75 212584.9 507115.2 14187.56   735850.4 بساتين ام البط الغربية 2

 1876963 2582.175 623325.8 741909.1 509146.1 20108.79 1897072 الشرقيةالغزالية والجبالنية من ام البط  3

 1749908 22625.7 1030516 276894.7419870.9 7038.709 1756946 الكفاصة والخزارة من ام البط الشرقية 4

 1158750 2385.109 446155.1 535729.7 174479.9 4233.613 1162983 الثلث والشاطئ من ام البط الشرقية 5

 3489205 8801.201 1759839 1453658 266906.5 612.4697 3489818 اراضي ام رغلة السيد علوان 6

 1034201 489.0507 317466.7 409015.4 307229.7 7056.495 1041257 بساتين ام رغلة سيد علوان 7

 738193.1   40905.24 465053.9 232234 25368.73 763561.9 القسم الشمالي من ام بردية الغربية 8

 862592.8   13233.26 630408.6 218951 23323.78 885916.6 القسم الجنوبي من ام بردية الغربية 9

 889437.7   17124.75 535589.3 336723.6 11656.22 901094 ام بردية الشرقية 10

 1381686   226854.1 748897 405935.3 59708.18 1441395 بساتين العجزانة 11

 942147.6   175215.9 601190.6 165741 4344.302 946491.9 اراضي العجزانية 12

 1518911 4257.921 113318.5 1007661 393674.6 2528.179 1521440 جويحة 13

 2202841   155579.5 1681982 365280 1228.887 2204070 ام رغلة كصاد 14

 1012400   486398.3 457665 68337.24   1012400 اخو شايعة من طبر شيخ عمار 15

 2900767   677597.9 1906725 316444.9 16706.27 2917474 رمل سيد نور 16

 1536980   286893.3 1077434 172653.1 4125.19 1541105 ام دوالي من ام البط الغربية 17

 916915.4   236980.9 633484.1 46450.42   916915.4 ام عجاريج من ام البط الغربية 18

 2454762 616.2191 316183.4 1853407 284556.3 53897.88 2508660 ام بزونة الشرقية 19
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 425208.5   64685.29 334587.6 25935.59   425208.5 قصبة ناحية القادسية 20

 1131100 3940.538 238591.4 509949.9 378618.4 33546.06 1164646 بساتين المرانة الشرقية 21

 1175691 74009.56 612381.7 370557.9 118742.3 498.5356 1176190 اراضي المرانة الشرقية 22

 2059395 9489.283 1098453 892286.6 59166.35   2059395 جزرة العبودة 23

 2063537 1228.886 1036041 852446.7 173820 3600 2067137 االحيمر 24

 1222545   411804.1 758810.5 51929.85 5400.001 1227945 احيمر عويلجة 25

 2081836   333418.2 1242921 505496 102141.2 2183977 المحوطة من طبر شيخ عمار 26

 1483708   463883.6 932236.4 87588.09 27112.05 1510820 الدلكة والرملة 28

 987099.9   75279.08 691350.9 220469.9 2416.212 989516.1 احيمر عتيوي الجنوبي الشرقي 29

 378760   51840.89 243226.1 83693 19512.31 398272.3 رمل ال شبل 30

 2379614 34478.71 1188344 732336.2 424455.4 126740.9 2506355 الشويلة الجنوبية 31

 2233367   257381.7 1652928 323057.4 36918.69 2270286 الدعارية الشرقية 32

 444948.3   20055.93 267665 157227.4 9033.306 453981.6 احيمر عتيوي الجنوبي الغربي 33

 1303057   467739.2 698635.7 136682.2 863.6837 1303921 نعيشة ال شبل 34

 1686763 29004.28 549421.9 1040260 68077.29 7747.87 1694511 ام سباع 35

 1608666 4220.175 394527.1 692770.3 517148.2 261082.3 1869748 الشويلة وام صخرة 36

 1952837 616.2132 310132.5 1350242 291845.9 24514.22 1977351 الشويلة 37

 3814473 30461.12 702793.8 2895307 185910.9 3208.521 3817681 الشويلة الوسطى 38

 18341283 62589.63 4874658 7156132 6247903 1985992 20327275 هور صليبي الجنوبي 39

 158251.7   730.9577 42740.21 114780.5 79322.33 237574 الطرمة 40

 1123984 5673.11 372524.2 572766.7 173019.6 7607.75 1131591 المشاركة 45

 1499522 2293.69 849270.8 581488.7 66469.13 576.3421 1500099 18احيمر  47

 262929.2   29989.63 195566.1 37373.46 4890.401 267819.6 العنينية 48

 1560201   403120.8 1080622 76457.42   1560201 ام بزونة ال بندر من ام بزونة الشرقية 49
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 587970.7   68264.29 304233.8 215472.6 2598.422 590569.1 الشاطي من طبر عمار 53

 686463.2   153950.4 356993.1 175519.7 48610.25 735073.4 12احيمر  55

 1464819   475932.4 709505.7 279380.9 263271.2 1728090 ام نعاج 56

 1247172   6062.805 689112.4 551997.3 28000.48 1275173 احيمر عتيوي الجنوبي الشمالي 57

 1127443 6.652635 414166.5 561642.4 151627.9 6763.359 1134207 الدعارية الغربية 58

 2494183 609.5603 445096.2 1543451 505026.1 7883.909 2502066 احيمر عتيوي ام الهوش 59

 1496273 28920.37 735277.9 459904.3 272170.7 68650.47 1564924 العكرة 60

 2259625 20921.79 917671.1 890029.8 431002.5 26568.02 2286193 العاصية والجالدية 61

 1769781 7199.063 689689.2 653485.7 419407.3 155220.5 1925002 الجالدية 62

 2411435   472626.7 1234813 703995.4 218412 2629847 ام عصافير 63

 6084187 35163.04 2053035 2502687 1493301 596682.3 6680869 الجالدية الجنوبية 64

 2653824 14214.89 736127.9 950413.3 953068.4 776501.8 3430326 حالنةالمحوطة وام  65

 1881580 15139.28 531417.2 956597.5 386133 105804.3 1975842المجموع

 .Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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 (2000)للموسم الخريف ناحية القادسية( مساحات التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات  10) ملحق

رقم 
 اسم المقاطعة  المقاطعة 

خالية 
 الغطاء

غطاء 
 منخفض

غطاء 
 غطاء عالي متوسط

غطاء عالي 
 جدا  

مجموع مساحة 
 الغطاء النباتي 

 1670.785     73.47194 1597.313 421332.9 رمل ام بزونة 1

 492588.1   78171.09 144136.9 270280 243262.3 بساتين ام البط الغربية 2

3 
الغزالية والجبالنية من ام البط 

 344290.3       344290.3 1552782 الشرقية

4 
الكفاصة والخزارة من ام البط 

 550764.5     35886.08 514878.5 1206182 الشرقية

 261527.8     12527.84 249000 901455.5 الثلث والشاطئ من ام البط الشرقية 5

 941295.1   32448.41 237640.7 671206 2548378 اراضي ام رغلة السيد علوان 6

 436577.8     3355.403 433222.4 604679.5 بساتين ام رغلة سيد علوان 7

 275273.6       275273.6 488288.2 القسم الشمالي من ام بردية الغربية 8

 215774.9     6266.133 209508.8 670141.7 القسم الجنوبي من ام بردية الغربية 9

 394288.4   80.12869 23145.66 371062.6 506805.7 ام بردية الشرقية 10

 571931.1     13513.1 558418 869463.6 بساتين العجزانة 11

 90114.14       90114.14 858246.1 اراضي العجزانية 12

 398878.4   1723.808 19180.1 377974.5 1123417 جويحة 13

 1481840     28944.16 1452896 721832.1 ام رغلة كصاد 14

 954777.7     295917.1 658860.6 57622.8 اخو شايعة من طبر شيخ عمار 15

 1161788   8203.763 125634 1027950 1755685 رمل سيد نور 16

 1254195   108888.2 282160.3 863146.6 286910.3 الغربية ام دوالي من ام البط 17

 673153.9 22666.51 157316.1 245912.8 247258.5 243761.5 ام عجاريج من ام البط الغربية 18

 1576840 10027.09 154504.4 523055.4 889252.6 932408.6 ام بزونة الشرقية 19

 59178.29     11285.74 47892.55 366030.2 قصبة ناحية القادسية 20
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 299991     23903.35 276087.6 864655.4 بساتين المرانة الشرقية 21

 144850.5       144850.5 1031339 اراضي المرانة الشرقية 22

 267612   46.76913 21911.36 245653.9 1791783 جزرة العبودة 23

 363025.4     12827.03 350198.3 1704112 االحيمر 24

 1010437   106475.6 378472.4 525488.7 217886.6 احيمر عويلجة 25

 1046634   5469.143 388848.2 652316.3 1136670 المحوطة من طبر شيخ عمار 26

 1301757   33330.73 378348.4 890077.5 209063.5 الدلكة والرملة 28

 561683     4748.287 556934.7 426565.6 احيمر عتيوي الجنوبي الشرقي 29

 307943.9   11857.7 112493.7 183592.5 90328.42 رمل ال شبل 30

 47970       47970 2458385 الشويلة الجنوبية 31

 1177203     101039 1076164 1093745 الدعارية الشرقية 32

 232891.4     6291.452 226599.9 221090.2 احيمر عتيوي الجنوبي الغربي 33

 874181.8     93619.97 780561.8 429739 نعيشة ال شبل 34

 44458.38     15007.84 29450.54 1650053 ام سباع 35

 430724.2   16551.87 94830.08 319342.3 1439024 الشويلة وام صخرة 36

 1318587   6183.769 220837.3 1091566 658764 الشويلة 37

 2949153   33246.22 441537.9 2474369 868528 الشويلة الوسطى 38

 898737.6   12716.09 176457 709564.6 19431222 هور صليبي الجنوبي 39

 10782.75   369.6823 3187.316 7225.756 226915.9 الطرمة 40

 238812       238812 894796.1 المشاركة 45

 616478   2723.689 116591 497163.3 883620.6 18احيمر  47

 141486.5     9743.4 131743.1 127145.6 العنينية 48

49 
ام بزونة ال بندر من ام بزونة 

 1542367   249584.1 751005.5 541777.6 17541.17 الشرقية

 343684.3     63433.18 280251.1 246341.4 الشاطي من طبر عمار 53
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 377380.8   14744.33 93263.03 269373.5 357485.6 12احيمر  55

 945482.7   3059.969 138716.3 803706.5 782848.6 ام نعاج 56

 843149.9   2568.517 80183.81 760397.6 432209.7 احيمر عتيوي الجنوبي الشمالي 57

 612300.9     42731.04 569569.9 521905.8 الدعارية الغربية 58

 1669759   17505.55 161550.1 1490703 832307.3 احيمر عتيوي ام الهوش 59

 18176.31      18176.31 1546747 العكرة 60

 446181.5     22645.24 423536.2 1840012 العاصية والجالدية 61

 46828.68       46828.68 1878173 الجالدية 62

 1214.947      1214.947 2628719 ام عصافير 63

 647217.5     19939.34 627278.1 6042635 الجالدية الجنوبية 64

 62007.25     616.2132 61391.04 3368319 المحوطة وام حالنة 65

 617779.9 16346.8 44073.74 130074.2 489164 1358352المجموع

 .Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 (2020) الكوفة لربيع( مساحات التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات مركز قضاء 11)  ملحق

رقم 
 اسم المقاطعة  المقاطعة 

مساحة 
 غطاء منخفض خالية الغطاء المقاطعة

غطاء 
 متوسط

غطاء 
 عالي

غطاء عالي 
 جدا  

مجموع 
مساحة الغطاء 
 النباتي 

 295165.2 98.98336 13623.01 45848.31 235594.9 1854189 2149354 الكريشات الشماليةبساتين واراضي  1

 158211.4   3332.04 20561.42 134318 1096230 1254441 بساتين واراضي الكريشات الجنوبية 2

 146114.4   5158.206 49723.02 91233.19 76371.78 222486.2 جزيرة البو شخير والسيد علي 3

 349194   7569.446 85619.59 256005 233856.8 583050.9 بساتين ام الذهب 4

 779769.9 900.0001 11671.06 117961.3 649237.6 1716945 2496715 كري سعدة 5

 557344.8   9954.351 129721.7 417668.7 1592890 2150235 بساتين واراضي السهيلية الجنوبية 7

 34455.69     5481.707 28973.98 240128.8 274584.5 دور الكوفة القديمة 8

 74609.68     11586.27 63023.41 598530.4 673140.1 دور محلة الجديدة المسثناة 9

 37723.97     6760.155 30963.81 930953.1 968677.1 دور محلة السراي الجنوبية 10

 61310.49     7731.435 53579.05 227187.1 288497.6 دور محلة السراي الشمالية 11

 522144.1   9714.482 283979.4 228450.1 35254.45 557398.5 جزرة النقيب والبو شيخ مشهد 12

 1251495 576.3421 134313.9 463787.8 652816.7 721347.5 1972842 اراضي وبساتين البو ماضي 13

 1030739   50439.82 296786.6 683512.8 1303636 2334375 بساتين واراضي السهيلية الشمالية  14

15 
بساتين واراضي علوة الفحل جانب 

 532917.4   10560.08 96763.92 425593.4 824975.8 1357893 االيمن الجنوبي

 4626963 24308.75 329548.9 1309549 2963556 2906229 7533192 بساتين علوة الفحل جانب االيمن الشمالي 16

 3036105 5017.214 110776.8 661210.1 2259101 10161708 13197814 بساتين علوة الفحل جانب االيمن الغربي 18

 1370317   36579.75 484755.8 848981.6 954803.4 2325121 بساتين واراضي البو ماضي والتواجي 19

 1967347 900.0001 57671.07 578894.5 1329881 304071.7 2271418 بساتين واراضي البو حداري الشمالية 20

 1747691 3645.054 58587.79 588485.8 1096973 1188408 2936099 بساتين واراضي البراكية الشمالية 21

 1828788 6720.523 53036.07 598325.8 1170706 1820285 3649073 بساتين واراضي البراكية الجنوبية 22
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 .Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 

 

 4078977 157707.7 1090278 1378053 1452938 937465.4 5016442 ي علوة الفحل جانب االيسر بساتين واراض 23

 1475195   49918.27 433877.7 991398.8 869802.4 2344997 بساتين واراضي البو حداري الجنوبية 24

 2942334 58469.51 740436.6 909693.7 1233734 1266816 4209150 بساتين واراضي البو حداري الشرقية 25

 876724.5 80095.19 169981.5 208144 418503.8 1042299 1919024 بساتين واراضي البو ماضي الوسطى 26

 723219.2 576.3436 47695.36 235226.9 439720.5 1562615 2285834 كريزان وام الجلة الشمالية 26.1

 363228.2 16947.14 114944.7 144713 86623.41 230533.9 593762.1 اراضي وبساتين شاطئ البو نعمان 27

 1343175   36757.04 376487.1 929930.9 177676.3 1520851 كريزان وام الجلة الجنوبية 27.1

 1399055 100805.2 739440.9 397353.8 161454.7 73661.32 1472716 اراضي وبساتين مالحة البو نعمان 28

 748779 13898.83 122218.3 160184.8 452477.1 1118160 1866939 نفاخ البو حداري 28.1

 1378826 576.3421 128737.5 622879.5 626633.1 404168.8 1782995 اراضي وبساتين البو شيخ مشهد 29

 1809526 5481.715 131370.1 831439.2 841235.1 144922.5 1954449 اراضي وبساتين الزرفات 30

 1079281 616.2094 69187.51 447921.6 561555.4 197856.9 1277138 الجعافرة الشماليةاراضي وبساتين  31

 1405396   20231.4 619353.1 765811.9 172828 1578224 اراضي وبساتين الجعافرة الجنوبية 32

33 
اراضي وبساتين كطعة ال عيسى 

 1077611 6779.479 19198.21 321075.3 730558.1 295410.6 1373022 الشمالية

 1163548   38606.27 495863.9 629077.4 76414.53 1239962 اراضي وبساتين كطعة ال عيسى الوسطى 34

35 
اراضي وبساتين كطعة ال عيسى 

 1201719   145532.4 484059.6 572127.1 81395.76 1283115 الجنوبية

 1926869 17932.87 425288.1 991322.4 492326 181455.5 2108325 اراضي وبساتين خرخيت 36

 5773412 88789.49 1409487 2205231 2069905 1506150 7279562 الحواتم 63

 3304230 31088.55 455059.6 1226849 1591233 1036668 4340898 اراضي ام منينة 87

 3186812 8722.128 296723.2 1211597 1669770 711220.6 3898033 الزركة 88

 1441658 27419.72 198711.9 488621.5 758429.6 1021888 2463546المجموع
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 (2000 -( مساحة التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات مركز قضاء الكوفة لمواسم )ربيع12)  ملحق

 
 غطاء منخفض خالية الغطاء اسم المقاطعة  رقم المقاطعة 

غطاء 
 غطاء عالي متوسط

غطاء عالي 
 جدا  

مجموع مساحة 
 الغطاء النباتي 

 918079.1   2950.458 270403.9 644724.7 1231275 بساتين واراضي الكريشات الشمالية 1

 1168698   38582.31 651672.7 478443.1 85351.03 بساتين واراضي الكريشات الجنوبية 2

 147153.5   616.2081 23605.64 122931.7 75332.67 جزيرة البو شخير والسيد علي 3

 256849.8   763.2976 78275.45 177811.1 326201 بساتين ام الذهب 4

 923082.3   616.2086 204435 718031.1 1573572 كري سعدة 5

 570818.1   1228.854 111453.2 458136.1 1579417 الجنوبيةبساتين واراضي السهيلية  7

 11196.98       11196.98 263387.5 دور الكوفة القديمة 8

 33268.46     814.1423 32454.31 639871.7 دور محلة الجديدة المسثناة 9

 224895     29960.71 194934.3 743782.1 دور محلة السراي الجنوبية 10

 91994.88     3034.412 88960.47 196502.7 محلة السراي الشماليةدور  11

 459278.7     8892.621 450386.1 98119.78 جزرة النقيب والبو شيخ مشهد 12

 1150876   32902.54 283610.6 834362.4 821611.6 اراضي وبساتين البو ماضي 13

 1907471     508274.2 1399197 426903.5 بساتين واراضي السهيلية الشمالية  14

 755410.1   1352.941 108523.3 645533.9 602483.1 بساتين واراضي علوة الفحل جانب االيمن الجنوبي 15

 5084125   8574.176 1105198 3970353 2448471 بساتين واراضي علوة الفحل جانب االيمن الشمالي 16

 3886961   9023.905 757046.4 3120891 9311514 االيمن الغربيبساتين واراضي علوة الفحل جانب  18

 1172475     76326.32 1096149 1152645 بساتين واراضي البو ماضي والتواجي 19

 1907136   1214.862 177903.6 1728017 364282.5 بساتين واراضي البو حداري الشمالية 20

 1483719   1351.565 258383.7 1223984 1452380 بساتين واراضي البراكية الشمالية 21

 964393   576.3421 106164.1 857652.5 2684680 بساتين واراضي البراكية الجنوبية 22
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 

 Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 

 

 3656682   78224.19 1712908 1865550 1361124 بساتين واراضي علوة الفحل جانب االيسر والنفاخ 23

 1329999   683.5535 124128.2 1205187 1014999 بساتين واراضي البو حداري الجنوبية 24

 1927964   2933.969 420278 1504752 2281031 بساتين واراضي البو حداري الشرقية 25

 899239     404016.3 495222.6 1019010 بساتين واراضي البو ماضي الوسطى 26

 682599.1   616.2062 281815.1 400167.8 1601089 الشماليةكريزان وام الجلة  26.1

 319571.7   1228.853 117994.6 200348.2 274190.4 اراضي وبساتين شاطئ البو نعمان 27

 1275812   3684.602 137769.1 1134358 245039.7 كريزان وام الجلة الجنوبية 27.1

 1367106   120879.6 840114.7 406111.9 106357.1 اراضي وبساتين مالحة البو نعمان 28

 592728.2   2211.224 229433.2 361083.8 1273903 نفاخ البو حداري 28.1

 1142867   9869.416 240342.7 892654.8 639748.6 اراضي وبساتين البو شيخ مشهد 29

 1443386   11095.79 145507.6 1286783 511008.5 اراضي وبساتين الزرفات 30

 654028.2   900.0001 17498.62 635629.6 622328.9 اراضي وبساتين الجعافرة الشمالية 31

 1141513   576.3421 12818.96 1128117 436573.4 اراضي وبساتين الجعافرة الجنوبية 32

 776416.6     29238.33 747178.2 596118.5 اراضي وبساتين كطعة ال عيسى الشمالية 33

 1102324     98955.39 1003369 136585 وبساتين كطعة ال عيسى الوسطىاراضي  34

 1063893   75873.86 89816.98 898202 219703.8 اراضي وبساتين كطعة ال عيسى الجنوبية 35

 1688199   97038.42 314187.1 1276974 420011.1 اراضي وبساتين خرخيت 36

 4310384   106296.4 1236836 2967252 2972359 الحواتم 63

 2700172   60355.09 782464.7 1857352 1639062 اراضي ام منينة 87

 2261273     268879.2 1992394 1637336 الزركة 88

 23180.04 314589.2 1012821 1127134المجموع
 

1336351 
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 (2020 -لمواسم )ربيع المناذرة( مساحة التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات مركز قضاء 13)  ملحق

رقم 
 اسم المقاطعة  المقاطعة 

مساحة 
 المقاطعة

خالية 
 الغطاء

غطاء 
 منخفض

غطاء 
 متوسط

غطاء 
 عالي

غطاء 
 عالي جدا  

مجموع 
مساحة 
الغطاء 
 النباتي 

 4389723 25961 405426 1038001 2920335 10152532 14542255 حصوة الخورنق 3

 3925388 6608.89 383788.1 1240211 2294781 3406411 7331800 اراضي وبساتين المحجرة 10

 546709.6   9423.861 157759.3 379526.4 678182.3 1224892 قصبة المناذرة 12

 2171086 3740.164 107248.8 1046912 1013185 240360 2411446 المحاجير الشرقية 36

 2991226 36116.62 477966 1199460 1277683 355182.5 3346408 المحاجير الغربية 37

 2072587 11034.32 229525.6 1116386 715641.6 211413.9 2284001 شليج 38

39 
اراضي وبساتين الجزرة 

 618126.4   164764.8 258568.7 194793 57557.89 675684.3 والجزار

 433079.4   6672.872 216506 209900.5 56209.2 489288.5 جزرة النجاترة 49

 922872.6 10396.76 155878.5 330226 426371.3 306704.4 1229577 كشخيل الدخالني 54

55 
اراضي وبساتين مالحة 

 5340463 83708.3 2199637 1844552 1212566 529291.6 5869755 الشبانات

 1608059 20247.47 408720.1 626893.7 552197.4 166161 1774220 كشخيل البراني 56

 1299297 3032.405 233037.6 620817.6 442408.8 56594.39 1355891 اراضي وبساتين خرخيت 59

 2645165 124810.8 1298060 734640.4 487654.1 471390 3116555 مالحة ال فتلة 68

 2324095 113875.1 1070937 796341.2 342941.3 178024.3 2502119 مالحة حاج كاظم 69

 2234848 39957.43 510791.9 801948.2 890713.1 1204715 3439564المجموع

.Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 (2000 -لمواسم )ربيع المناذرة( مساحة التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات مركز قضاء  14) ملحق

رقم 
 اسم المقاطعة  المقاطعة 

خالية 
 الغطاء

غطاء 
 منخفض

غطاء 
 متوسط

غطاء 
 عالي

غطاء عالي 
 جدا  

مجموع 
مساحة 
الغطاء 
 النباتي 

 1040776     105210.1 935566.3 13503581 حصوة الخورنق 3

 2673627   5125.298 399838.6 2268663 4657907 اراضي وبساتين المحجرة 10

 391331.9     19865.64 371466.2 833560 قصبة المناذرة 12

 1898495   4849.152 249804.8 1643841 512951.3 المحاجير الشرقية 36

 2621375   409580.1 519011.7 1692784 725084.1 المحاجير الغربية 37

 1984947   158980.2 567073 1258894 299746.5 شليج 38

39 
اراضي وبساتين الجزرة 

 501519.4     118812.2 382707.2 174165 والجزار

 383495.4     74494.54 309000.9 105793.1 جزرة النجاترة 49

 682537.9   79430.21 195117.2 407990.5 547241.8 كشخيل الدخالني 54

55 
اراضي وبساتين مالحة 

 5050207   499541.6 2825658 1725007 819321.6 الشبانات

 1408434   22598.85 500032.4 885803.2 364761 كشخيل البراني 56

 1196997   125392.6 299327 772277.1 158483.6 اراضي وبساتين خرخيت 59

 2423746   189430.3 1466146 768169.4 692809.6 ال فتلةمالحة  68

 2315247   371681.2 1207768 735797.5 185319.7 مالحة حاج كاظم 69

 186661 610582.8 1011283 1684338المجموع
 

1755195 

 Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 (2020 -لمواسم )ربيع ناحية الحيرة ( مساحة التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات 15)  ملحق

 

 Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 

 اسم المقاطعة  رقم المقاطعة 
مساحة 
 غطاء عالي غطاء متوسط غطاء منخفض خالية الغطاء المقاطعة

غطاء عالي 
 جدا  

مجموع مساحة 
 الغطاء النباتي 

 6364080 6577.319 104475.6 653296.3 813832.3 1603852 3182033 بساتين البركات 13

 2033318 5117.141 169951.2 371896.4 389105.2 80580.66 1016651 بساتين ضمنة الرويطات 17

 7614627 14732.78 290269.3 1013447 1115147 1373706 3807302 بساتين ضمنة الخرابة والقطر 22

 1278047 294.9672 49385.62 214744.2 226552 148031.6 639008.4 بساتين ضمنة المليوية 30

 2405907 11086.28 322481.3 253632.8 321592.9 294144 1202937 بساتين ضمنة المليوية والعجم 32

 2202583 899.9971 103114.3 345367.6 275104.3 376788.5 1101275 ضمنة الرويطات الشمالية 34

 2657831 3960.844 492933.7 626232.6 174826.3 30941.58 1328895 منبطح اللهيبات 41

 4409335 46103.58 507511.2 234695.1 269347.2 1146988 2204645 ضمنة العجد والحجامة 44

 2295838 3020.403 299971.4 350500.4 168251.8 326152.8 1147897 ضمنة التركية 45

 998491.1 714.4437 77293.42 88052.21 138822.8 194339.7 499222.6 ضمنة الشاهرية 46

50 
المجايل والرملة والشورلية من 

 6438862 258593.6 1971394 739323.2 229122.5 20972.71 3219406 جحات

 794586.5 10171.17 203909.7 81807.86 30201.9 71177.16 397267.8 منبطح 51

 4834398 178500 1425774 727244.8 85654.7  2417173 اراضي وبساتين الطرة  52

 2203853 177422.8 432267.3 350537.9 128335.7 13336.25 1101900 البو خريف 53

 3641079 14188.93 776161.2 702117.5 310592.1 17451.14 1820511 بساتين الشاهرية 57

 3540724 59007.93 1036469 594231.2 79724.36 900.0001 1770333 الرميلة 58

 894506.3 847.7897 249761.8 168901.3 27711.26  447222.1 ثلث ال شطنان 62

 4488807 170135.6 777419.9 533835.6 550256.8 212724.4 2244372 الطفرة والكص 63

 3573633 9493.962 691757.5 864788.7 210211.8 10530.9 1786783 الرميلة الجنوبية 67

 3298448 51098.4 525384.3 469192.2 291810.1 348389.3 1649202المجموع
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 

 (2000 -لمواسم )ربيع ناحية الحيرة ( مساحة التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات 16)  ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 

 خالية الغطاء اسم المقاطعة  رقم المقاطعة 
غطاء 
 غطاء عالي غطاء متوسط منخفض

غطاء عالي 
 جدا  

مجموع مساحة 
 الغطاء النباتي 

 779449.5     78021.47 701428.1 2404236 بساتين البركات 13

 861169.6     70828.27 790341.3 155211.2 بساتين ضمنة الرويطات 17

 2318925     187221.5 2131704 1488377 بساتين ضمنة الخرابة والقطر 22

 252444.2     6048.978 246395.3 386544 بساتين ضمنة المليوية 30

 1039574   4890.955 373723.7 660959.8 163362.8 بساتين ضمنة المليوية والعجم 32

 522075.5     64704.22 457371.3 579805.3 ضمنة الرويطات الشمالية 34

 1294096   14166.79 572124.6 707804.4 35253.53 منبطح اللهيبات 41

 1333556   38670.37 851026.8 443858.9 871089.3 ضمنة العجد والحجامة 44

 1064091   30005.76 514774.9 519310.6 83805.48 ضمنة التركية 45

 405184.6   3121.023 187355.5 214708.1 94037.94 ضمنة الشاهرية 46

 3206224 2938.919 469934.7 2140001 593349.3 13181.73 رملة والشورلية المجايل وال 50

 338717.8   5353.491 189218.3 144146 58550.02 منبطح 51

 2333156   52772.14 1290350 990034.2 84076.07 اراضي وبساتين الطرة  52

 1101780   125590.7 638243.7 337946 119.6284 البو خريف 53

 1771446   38665.38 945346.9 787434.1 48445.19 بساتين الشاهرية 57

 1770100   53054.44 1230784 486261.2 616.2191 الرميلة 58

 447222.1   42540.02 311540.4 93141.7   ثلث ال شطنان 62

 2011611   149043.8 1122736 739830.8 232761.6 الطفرة والكص 63

 1725688   391459.8 904828.8 429399 60695.82 الرميلة الجنوبية 67

 1293501 2938.919 101376.4 614677.9 603969.7 375565 المجموع
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 ...................................ق....المالحـــــ
 

 (2020 -لمواسم )ربيع مركز قضاء المشخاب ( مساحة التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات  17)ملحق

رقم 
 اسم المقاطعة  المقاطعة 

مساحة 
 خالية الغطاء المقاطعة

غطاء 
 غطاء عالي غطاء متوسط منخفض

غطاء عالي 
 جدا  

مجموع 
مساحة الغطاء 
 النباتي 

1 
الصدور الشمالية من نهر السوارية واراضي 

 106691.7   6378.687 21896.03 78416.96 317866.5 424558.2 ال شيخ محسن

 24389.1     1516.212 22872.88 282874.9 307264 الوسادة ونهر فرعون من الدبينية 2

 551761.1   11158.87 149114.1 391488.1 367563.9 919325 الصدور الجنوبية من نهر الدبينية 3

 414855.1 633.7806 208831.5 98306.83 107083 69148.77 484003.9 الزبيدية من نهر الدبينية 4

 69165.16   2435.118 21338.6 45391.44 329240.4 398405.6 جويحة من السوارية 5

 555901.9 11300.42 221456.8 155906.3 167238.4 11192.73 567094.6 ام اللوثات من الدبينية  6

 767692.7   129078.2 404018.2 234596.4 110662.1 878354.8 شويلة مزهر من السوارية 7

 782084.3 1044.266 280189.2 367393.6 133457.2 11431.77 793516 الهادلية من الدبينية 8

 1000709   145827.2 333505.5 521375.9 318931.3 1319640 مجيهلة الشرقية  9

 1796239 8218.91 434110.2 924321.5 429587.9 16336.22 1812575 مجيهلة الغربية 10

 300406.4 130.735 55618.1 56129.95 188527.6 102262.5 402668.9 النوفانية من الدبينية 11

 782312.1 12052.09 175940.2 276553.3 317766.6 10787.28 793099.4 ام عريف الشرقية 12

 26388.14      26388.14 178444.3 204832.4 قصبة المشخاب 13

 1577178 3086.582 363514.4 662972.4 547604.2 826467.3 2403645 الجفالوية 14

 2449126 1534.939 953398.8 804539.8 689652.8 74743.22 2523870 راك الحصوة 17

 43704.86     4500 39204.86 790076.2 833781 سوارية اليسار وال كيم 18

 497651.1   73766.52 110670.3 313214.3 368547.9 866199 الجزرة 19

 871048.3 1214.815 228848.5 455709.3 185275.7 15678.18 886726.5 شويلة الفيادة من السوارية 20

 2141353 7690.19 706062.4 994561.6 433038.4 28900.4 2170253 ام عريف الغربية 22

 568314   45871.1 220365 302077.9 152467 720781.1 الجالدية 23

 883263.4 2526.947 205040.1 358086.3 317610.1 864716.8 1747980 جاير ال فرعون 25

 2274637 128360 842196.4 653302.5 650777.7 109779.9 2384416 العيلة والكوثرية 26

 1666521 72091.39 764555.1 317729.2 512145.2 588424.9 2254946 الجزرة وام الليرة 27

 1075554 63522.35 778537.4 157000.9 76493.15 9395.753 1084950 طبر مهدي العسل 27.1
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 1868540 125474.5 1270461 361522 111081.6 22134.84 1890674 المراشدة وام صخرةكص  28

 2365556 44400.34 1264885 901465.4 154805.8 3936.527 2369493 الشاطئ الجنوبي كص الحجيمية 29

 1015929 4732.645 386506.3 340364.7 284325.6 37905.49 1053835 العظامية والعبطانية 30

 811237.2 12021.63 446065.9 210583.2 142566.5 6013.495 817250.7 اراضي وبساتين الفيادة االبياشي 31

 4565114 58015.42 1540628 903201.8 2063270 1626843 6191957 الجاير وام خشم 32

 2382626 34303.69 1119042 787540 441740.2 46829.46 2429455 الشاطئ الشمالي والطفرة 33

 5447933 478278.3 2697415 1208643 1063596 1420885 6868818 الشرش والمالحة 34

 4027326 501396.7 2053135 835125.4 637668.4 254559.3 4281885 ام هلج 35

 1546210 56999.4 901073.5 366677.1 221460.4 14699.17 1560910 هور الكليبي 36

 1810614 14674.09 851195.9 581165 363579.1 34288.95 1844903 هور نعيم وابو صفير 37

 2432186 73157 1278151 589861 491017.4 85062.57 2517249 هور نعيم وابو ذهب 38

 804212.4 69097.33 531959.9 109338.8 93816.34 7346.504 811558.9 مشرك هور نعيم 39

 3552793 473746.5 2133684 680081.2 265281.9 188708.9 3741502 هور نعيم الدلكة 41

 3348369 32729.45 1150663 1120742 1044235 260433.3 3608803 اراضي طبر سيد نور 44

 996381.2   213625.3 486201.3 296554.6 427467.7 1423849 بريهي  45

 1236831 111604.9 618818.1 342319.4 164088.1 6300.001 1243131 النفاخية 46

 2322159 311556.6 1191437 523061.6 296104 7192.108 2329351 الجباب  47

 645025.4 1232.426 296979.1 289068.6 57745.23 49.09977 645074.5 ام عردة ال كيم 48

 2998222 149445.7 1050991 1077405 720380.5 41192.96 3039415 ام عردة ال سيد حمود 49

 1550774 11206.77 445900.7 597020.7 496645.7 18748.28 1569522 حسونام عردة ال سيد  50

 1476454 141946.3 780498.4 354557.6 199451.8 127655.7 1604110 الجاير والحمامية 50.1

 1187371 22793.13 417081.5 447663.6 299832.5 34440.17 1221811 الحداوية والشاطي 51

 808141.9 74922.84 445496.8 197413.2 90309.03 34717.85 842859.7 المخرمش 52

 1064364 1214.82 464377.9 383273.9 215497.5 41374.95 1105739 جاير ال فرعون الشمالي 53

 933815.3 24720.26 490249.7 278763.3 140082.1 3316.213 937131.6 اراضي الجماعة 53.1

 2771155 103625.1 1256446 817561.6 593522.2 165112.3 2936267 الطبارة من الجالدية 54

 1503926 83248.8 679352.8 455919.5 353598.8 217463.1 1721389المجموع

 Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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 (2000 -لمواسم )ربيع مركز قضاء المشخاب ( مساحة التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات 18)ملحق

 غطاء منخفض خالية الغطاء اسم المقاطعة  رقم المقاطعة 
غطاء 
 غطاء عالي متوسط

غطاء عالي 
 جدا  

مجموع مساحة 
 الغطاء النباتي 

 227686.4   608.0596 93290.89 133787.4 196871.8 الصدور الشمالية من نهر السوارية واراضي ال شيخ محسن 1

    3940.132 303323.8 الوسادة ونهر فرعون من الدبينية 2
 

3940.132 

 692756.2   11761.45 224277 456717.7 226568.8 الصدور الجنوبية من نهر الدبينية 3

 458311.2   136276.2 139527.6 182507.5 25692.7 الزبيدية من نهر الدبينية 4

 282510.2   8.159002 154300.5 128201.6 115895.4 جويحة من السوارية 5

 547975.7   70221.74 257852.9 219901 18934.19 ام اللوثات من الدبينية  6

 877667.5   39092.2 630747.7 207827.6 687.2952 شويلة مزهر من السوارية 7

 793516.1   233658.6 477761.3 82096.23   الهادلية من الدبينية 8

 1260155   30830.46 684485.3 544839 59485.17 مجيهلة الشرقية  9

 1809551   538398.1 865471.8 405681.2 3480.235 مجيهلة الغربية 10

 246873.3   13669.19 103689.3 129514.8 155666.1 النوفانية من الدبينية 11

 786868.2   60218.48 434644.9 292004.8 5870.339 الشرقيةام عريف  12

 13426.17      13426.17 191406.2 قصبة المشخاب 13

 2293072   237315.3 1341470 714286.9 110573.3 الجفالوية 14

 2406554   763082.6 880549.8 762921.5 117315.6 راك الحصوة 17

 111898.1     50261.97 61636.13 721882.9 سوارية اليسار وال كيم 18

 853127.8   52428.09 378868.5 421831.2 13071.23 الجزرة 19

 884620.7   102928.4 559579.4 222112.9 2418.17 شويلة الفيادة من السوارية 20

 287721.2 1407095 460974 14705.07 ام عريف الغربية 22
 

2155790 

 716635.1   6198.71 350885.5 359550.9 4145.911 الجالدية 23

 1634165   391608.2 872276.7 370280.5 113814.7 جاير ال فرعون 25

 2248008   472564.5 1011954 763489.9 136408 العيلة والكوثرية 26

 1891894   320652.1 913352.5 657889 363052.3 الجزرة وام الليرة 27

 1052945   558842.9 371865.9 122235.9 32004.84 العسلطبر مهدي  27.1

 1890058   465998.6 1092135 331924.4 616.2127 كص المراشدة وام صخرة 28

 2367890   223380.5 1800817 343691.6 1603.244 الشاطئ الجنوبي كص الحجيمية 29
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 1031349   150805.1 554589.6 325953.9 22486 العظامية والعبطانية 30

 811372.1   102298.1 470981.2 238092.8 5878.658 اراضي وبساتين الفيادة االبياشي 31

 2501346   184462.2 1115424 1201460 3690611 الجاير وام خشم 32

 2389993   85603.42 1406718 897670.8 39462.3 الشاطئ الشمالي والطفرة 33

 4528658   71774.59 2259804 2197079 2338457 الشرش والمالحة 34

 3913536   481016.1 2318788 1113732 367303.1 ام هلج 35

 1502377   203683.8 919979.4 378713.6 58532.66 هور الكليبي 36

 1793433   181785.2 1071204 540443.6 51470.24 هور نعيم وابو صفير 37

 2480775   693922.9 1320778 466073.9 36474.13 هور نعيم وابو ذهب 38

 794802.6   392409.2 265460.5 136932.9 16756.31 مشرك هور نعيم 39

 3437399   1017718 1825478 594203.1 303663.7 هور نعيم الدلكة 41

 3390029   519856.2 1829734 1040439 218773.3 اراضي طبر سيد نور 44

 1100420   45266.21 770027.6 285126 323429 بريهي  45

 1243131 3308.487 608379.2 419951.5 211491.3   النفاخية 46

 2329351 59119.65 1391594 570459.6 308178.3   الجباب  47

 645074.5   276056.3 322754.3 46263.83   ام عردة ال كيم 48

 3034257 33483.4 1208224 1115569 676979.6 5956.174 ام عردة ال سيد حمود 49

 1568612   229330.7 784070.5 555210.8 1232.434 ام عردة ال سيد حسون 50

 1395613   320502.4 616069 459041.2 208035.4 الجاير والحمامية 50.1

 1186474   166867.9 590736 428870.4 34532.87 الحداوية والشاطي 51

 789192.6   213885.9 362079.2 213227.5 53667.09 المخرمش 52

 1076009   18761.77 658288.4 398958.8 29730.12 جاير ال فرعون الشمالي 53

 937131.5   270522.1 498646 167963.4   اراضي الجماعة 53.1

 2827873   527689 1526392 773791.2 108394.7 الطبارة من الجالدية 54

 1504322 31970.51 305954.9 806065.5 440983.3 241118.7المجموع

 Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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 (2020 -لمواسم )ربيع ناحية القادسية ( مساحة التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات 19)  ملحق

رقم 
 اسم المقاطعة  المقاطعة 

مساحة 
 المقاطعة

خالية 
 الغطاء

غطاء 
 منخفض

غطاء 
 متوسط

غطاء 
 عالي

غطاء عالي 
 جدا  

مجموع مساحة 
 الغطاء النباتي 

 422583.1 36262.21 253840.8 99120.66 33359.42 420.6161 423003.7 رمل ام بزونة 1

 735850.3 51446.74 460106.1 160852.5 63445.03   735850.3 بساتين ام البط الغربية 2

3 
الغزالية والجبالنية من ام البط 

 1815483 13719.09 537595.1 582688.9 681480.3 81588.6 1897072 الشرقية

4 
الكفاصة والخزارة من ام البط 

 1692105 117448.8 957916.6 260478.7 356260.9 64841.46 1756946 الشرقية

 1135046 25456.73 528209.7 325614.5 255765.2 27937.13 1162983 الثلث والشاطئ من ام البط الشرقية 5

 3463799 196845.7 1879701 806171.9 581079.8 25785.49 3489584 اراضي ام رغلة السيد علوان 6

 974735.2 1232.425 371550.7 203102.2 398849.8 66522.08 1041257 بساتين ام رغلة سيد علوان 7

 714295.2   170780.5 314642.9 228871.8 49266.61 763561.8 بردية الغربيةالقسم الشمالي من ام  8

 836970.3   296502.2 315472.6 224995.5 48946.36 885916.6 القسم الجنوبي من ام بردية الغربية 9

 857533.5   129415.5 425996.9 302121.1 43560.62 901094.1 ام بردية الشرقية 10

 1276758   231240.3 573419.3 472098.3 164636.7 1441395 العجزانةبساتين  11

 930541.2 9114.272 316730 254669.4 350027.5 15930.1 946471.3 اراضي العجزانية 12

 1513040 25074.38 552262.9 563546.5 372156.5 7452.896 1520493 جويحة 13

 2185083 4622.26 655810.2 1027938 496712.9 18711.2 2203794 ام رغلة كصاد 14

 1011186 73252.74 597493.4 216669.3 123770.1 1214.869 1012400 اخو شايعة من طبر شيخ عمار 15

 2883245 260399.1 1627026 681125.3 314694.8 34228.68 2917474 رمل سيد نور 16

 1538702 124257.1 896190.5 343155.6 175098.9 2403.46 1541105 ام دوالي من ام البط الغربية 17

 915327.8 140071.4 481566.2 204863.6 88826.57 1587.507 916915.3 ام عجاريج من ام البط الغربية 18

 2480565 94254.76 1047491 1014534 324285.6 28937.04 2509502 ام بزونة الشرقية 19

 425208.5 10953.26 327147.3 57456.69 29651.23   425208.5 قصبة ناحية القادسية 20
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 1082322   129142.2 279513.4 673666.7 82323.94 1164646 بساتين المرانة الشرقية 21

 1172302 224643 437786.8 307772.4 202100.2 3887.571 1176190 اراضي المرانة الشرقية 22

 2056349 203332.9 1038729 505780.8 308506.3 3045.852 2059395 جزرة العبودة 23

 2053495 145541.6 1159384 493941.9 254626.6 13642.37 2067137 االحيمر 24

 1203701 57155.43 811091.1 232050.6 103403.7 24226.29 1227927 احيمر عويلجة 25

 2017855 42437.88 857055.8 695004.2 423356.7 166397.5 2184252 المحوطة من طبر شيخ عمار 26

 1463131 327531.4 807790.1 234616.6 93192.47 47689.55 1510820 الدلكة والرملة 28

 980349.6 616.2114 299687.1 424296.2 255750.2 9166.536 989516.1 احيمر عتيوي الجنوبي الشرقي 29

 355841 25259.41 137893.7 81994.45 110693.4 42431.37 398272.3 رمل ال شبل 30

 2228508 19655.38 744968.1 778187.1 685697.8 277846.9 2506355 الشويلة الجنوبية 31

 2243185 5821.111 590758.9 1268042 378563.7 30847.72 2274033 الدعارية الشرقية 32

 430579.4 15017.85 102660.1 179284.2 133617.2 23402.23 453981.6 احيمر عتيوي الجنوبي الغربي 33

 1297180 86116.81 853658.6 209077.3 148327.1 6741.011 1303921 نعيشة ال شبل 34

 1657224 156620.7 1070602 317230.4 112771.5 37286.72 1694511 ام سباع 35

 1396051 37038.7 438614.2 470391 450007.6 473692 1869743 الشويلة وام صخرة 36

 1924719 40430.67 1030634 442213 411441.2 52631.99 1977351 الشويلة 37

 3799079 171917.7 2539197 700445.9 387519.4 18601.69 3817681 الشويلة الوسطى 38

 18577633 22880.41 1551488 8019257 8984008 1751050 20328684 هور صليبي الجنوبي 39

 237424.2   53359.11 170364.5 13700.61   237424.2 الطرمة 40

 1105195 26069.94 518703.9 330445.1 229975.8 26702.43 1131897 المشاركة 45

 1497853 142824.6 1095546 163137.4 96344.95 2245.283 1500099 18احيمر  47

 262019.9   85154.62 121068 55797.25 6489.497 268509.3 العنينية 48

49 
من ام بزونة ام بزونة ال بندر 

 1558275 306168.5 760983.1 363259.6 127864.2 900.0001 1559175 الشرقية

 583299.8   113392.9 271031.4 198875.5 6940.28 590240.1 الشاطي من طبر عمار 53
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 Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 654247.6 28478.99 433040 116089 76639.5 81254.9 735502.5 12احيمر  55

 1405767 83785.22 700960.8 336224.3 284796.2 322411.8 1728178 ام نعاج 56

 1228928 55675.48 300078.8 506130.4 367043.7 46511.25 1275440 احيمر عتيوي الجنوبي الشمالي 57

 1094584   142286.3 527466.9 424831 39622.53 1134207 الدعارية الغربية 58

 2473155 6584.391 515396.9 1321089 630085 28911.63 2502066 احيمر عتيوي ام الهوش 59

 1470262 5185.397 454792.3 732849.7 277434.5 94661.83 1564924 العكرة 60

 2190813 135706.2 798783.8 694247.9 562075 95380.23 2286193 العاصية والجالدية 61

 1655096 45936.42 488915.7 529741 590503.2 269905.4 1925002 الجالدية 62

 2132930   92256.77 739309.5 1301364 496991.7 2629922 ام عصافير 63

 5861388 48644.91 1590666 2499367 1722709 822795.1 6684183 الجالدية الجنوبية 64

 2173524 3198.961 118661.5 694516.7 1357147 1256802 3430326 المحوطة وام حالنة 65

 621581 514690.7 141296.3 1975995 المجموع 
639685.
4 81215.27 1842406 
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 (2000 -لمواسم )ربيع ناحية القادسية ( مساحة التغطية النباتية الزراعية في مقاطعات 20) ملحق

رقم 
 خالية الغطاء اسم المقاطعة  المقاطعة 

غطاء 
 منخفض

غطاء 
 غطاء عالي متوسط

غطاء عالي 
 جدا  

مجموع 
مساحة 
 الغطاء النباتي 

 423003.7   220872.2 188922.2 13209.26   رمل ام بزونة 1

 735850.4   335977.7 309483.8 90388.8   بساتين ام البط الغربية 2

 1757634   49017.92 786088.2 922527.9 139437.9 الغزالية والجبالنية من ام البط الشرقية 3

 1602523   251659.8 831486.2 519377.1 154423.3 الكفاصة والخزارة من ام البط الشرقية 4

 1120434   24480.26 575114.5 520839.3 42549.28 الثلث والشاطئ من ام البط الشرقية 5

 3315439   694399.8 1907466 713573.6 174329.6 اراضي ام رغلة السيد علوان 6

 817826.8   156654.7 343288.5 317883.7 223430.5 بساتين ام رغلة سيد علوان 7

 669073.7   11900.8 282409.8 374763.2 94488.09 القسم الشمالي من ام بردية الغربية 8

 780285.9   40480.26 442425.3 297380.4 105630.7 من ام بردية الغربية القسم الجنوبي 9

 817964.3   47705.61 331701.8 438557 83129.64 ام بردية الشرقية 10

 1096111   142379.6 550895.5 402835.8 345283.7 بساتين العجزانة 11

 783269   130036.1 325587.6 327645.3 163202.3 اراضي العجزانية 12

 1512058   387074.2 512742.8 612240.6 9221.025 جويحة 13

 2178325   197539.7 1209955 770830.3 25421.2 ام رغلة كصاد 14

 1011784   257882.9 551438.5 202462.8 616.2119 اخو شايعة من طبر شيخ عمار 15

 2888555   1177180 1254075 457299.9 28918.65 رمل سيد نور 16

 992330.8   712780.4 1228.886 278321.5 22075.07 ام دوالي من ام البط الغربية 17

 916915.4   563884.3 247645.3 105385.7 526699.7 ام عجاريج من ام البط الغربية 18

 2499479 3248.601 1329080 763349.4 403801.2 9475.208 ام بزونة الشرقية 19

 425208.5   348968.8 45519.97 30719.74   القادسيةقصبة ناحية  20

 1014598   177705.1 280005 556888.4 150048 بساتين المرانة الشرقية 21

 1168652   80031.88 723476.8 365143.3 7538.009 اراضي المرانة الشرقية 22
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 2059395   575173.5 1062802 421420   جزرة العبودة 23

 2050582   336735.4 1368098 345748.2 16555.14 االحيمر 24

 1176432 8617.385 766501.6 241871.7 159440.9 51393.23 احيمر عويلجة 25

 2036180   552608.8 900187.8 583383.2 147199.3 المحوطة من طبر شيخ عمار 26

 1459141   757810.9 507471.4 193859.1 51678.86 الدلكة والرملة 28

 978070.8   6167.981 552149 419753.8 11354.61 احيمر عتيوي الجنوبي الشرقي 29

 324308.2   15140.58 107578.5 201589.1 73964.1 رمل ال شبل 30

 1912137   15120.82 818446.3 1078569 594218.7 الشويلة الجنوبية 31

 1754360   173181.8 1027015 554163.1 517363.3 الدعارية الشرقية 32

 413372.2     163591.3 249780.9 40609.34 احيمر عتيوي الجنوبي الغربي 33

 1269830   792290.3 252744.7 224795.2 34090.62 نعيشة ال شبل 34

 1676645   511692.8 974661.2 190291.2 17865.99 ام سباع 35

 1446015 616.216 551481.1 447014.6 446902.7 423729.7 الشويلة وام صخرة 36

 1908449   903426.5 585076 419946.3 68902.13 الشويلة 37

 3756115   744725.1 2470109 541281.1 61565.65 الشويلة الوسطى 38

 15687298   723588.5 5611844 9351866 4639157 هور صليبي الجنوبي 39

 237523.4   128386.1 109096 41.35682   الطرمة 40

 1104063  182597.3 470935.6 450529.8 28902.85 المشاركة 45

 1498800 1803.938 1092007 291864.8 113124.1 1298.923 18احيمر  47

 257272.5   12439.26 183709.4 61123.78 10661.91 العنينية 48

 1389217   33031.76 257351.8 1098833 171605.9 ام بزونة ال بندر من ام بزونة الشرقية 49

 587301.4   100381.1 249994.6 236925.7 4980.455 الشاطي من طبر عمار 53

 646814   260453.6 260451 125909.4 87710.25 12احيمر  55

 1412450   589562.1 366858.5 456028.9 315267.7 ام نعاج 56

 1214390   56374.92 718414.3 439600.2 60849.93 احيمر عتيوي الجنوبي الشمالي 57

 904199     392699.5 511499.5 230007.8 الدعارية الغربية 58

 2266913   28493.65 899880.5 1338538 235153.9 احيمر عتيوي ام الهوش 59
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 1299010     249394.8 1049615 265913.9 العكرة 60

 1907150   7510.716 591531.4 1308108 379043.2 العاصية والجالدية 61

 1163266   45802.51 480048.5 637415.5 761735.3 الجالدية 62

 1698496     545688.7 1152808 931383.6 ام عصافير 63

 5199026   116838.9 2373810 2708376 1481473 الجالدية الجنوبية 64

 2147197  26430.39 624928.8 1495838 1283129 المحوطة وام حالنة 65

 1697613 3571.535 342032.3 702211.4 677985.1 306093.7المجموع

Arc GIS 10.8في برنامج  NDVIالمصدر: باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعدل معامل التغطية النباتية 
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