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 محافظة األنبار -تحليل الخصائص الجيومورفومترية في حوض وادي جران إقليم الجزيرة
  1مشتاق احمد غربي

 قسم جيولوجيا الصحراء، مركز دراسات الصحراء، جامعة االنبار، العراق.، استاذ مساعد 1
 المستخلص

يعد حوض وادي جران من أحواض الوديان الجافة في إقليم الجزيرة ضمن الحدود اإلدارية لقضاء هيت في محافظة األنبار غرب العاصمة بغداد      
 كم، اخذ بعين االعتبار انه وحدة مساحية تتحد بموجبها خصائص ومعطيات قابلة للقياس الكمي، إذ اعتمد دراسة الخصائص الجيومورفولوجية180

ذج االرتفاعات والمورفومترية للحوض وبناء قاعدة بيانات كمية اعتمادًا على تحليل الخرائط الطوبوغرافية والدراسات الحقلية والمرئيات الفضائية ونمو 
، أشكال (، وتمت دراسة  األشكال األرضية لحوض منطقة الدراسة، وتقسيمها الى أشكال ذات أصل بنيوي، أشكال ذات أصل تعروي DEMالرقمية )

لحت ذات أصل إرسابي وأشكال ذات أصل كارستي، فضاًل عن دراسة الخصائص المورفومترية التي تعبر عن العالقات المتبادلة بين عوامل وعمليات ا
الى، المقاطع والظواهر األرضية المرتبطة بها والناشئة عنها، وهي الخصائص المساحية والشكلية والتضاريسية وخصائص شبكة الصرف المائي. إضافة 

، وتصرف مياهه الى نهر الفرات، وشكل 2كم 91.41الطولية والعرضية والعوامل الطبيعية التي تتميز بها منطقة الدراسة. تقدر مساحة الحوض بلغ 
 كم. 149.7مجرى وبطول إجمالي بلغ 121مراتب، بمجموع  4الحوض يقترب من الشكل البيضوي، وبلغت مجموع مراتبه النهرية بلغت 

 الخصائص الجومورفومترية، حوض وادي جران، إقليم الجزيرة, نموذج االرتفاعات الرقمية.لكلمات المفتاحية: ا
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ABSTRACT 

     The basin of Gran valley is considered as one of dry valleys in Aljazeera district that belongs to Hit municipality 

180 km west Baghdad. Area unit was conformed from some measured quantitative properties. Geomorphological 

and morphometric properties was used to construct data base relied on topographical maps, satellite image and 

DEM. Basin topography was studied. These landforms were parted into topological, erosional, sedimentary and 

carstic origins forms. Furthermore, morphometric properties represented the relationships among factors, corrosion 

processes and terrestrial phenomena such as area, forms, topography and aquatic drain net. Moreover, longitudinal, 

cross- sections and natural factors were associated. Results revealed that area of basin was 91.41 km
2
 which its 

water flew in Euphrates. The basin was very meandering semi-oval shape. Its river levels were 4 with 121 courses 

that possessed overall length of 149.7 km.   

Keywords: Geometric properties, basin of gran valley, aljazeera district, digital elevation model. 
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 المقدمة
الجزيممرة مجموعممة مممن أحممواض الوديممان الجافممة،  يضممم إقلمميم

وهممممي ارظ الظممممروف المناخيممممة والهيدرولوجيممممة السممممابقة فممممي 
المنطقة. وتعد القياسات الجيومورفومترية أساسًا في تصميم 

كميمممة ضمممرورية فمممي دراسمممة أحمممواض الوديمممان  قاعمممدة بيانمممات
الجافمممممممة، إذ تعممممممممل علممممممممى تنفيمممممممذ نمممممممماذج جيومورفولوجيممممممممة 

بممممم حواض الوديمممممان المختلفمممممة. وممممممن وهيدرولوجيمممممة خاصمممممة 
الناحية التطبيقية، فإنها توفر القياسمات الضمرورية لكشمكال 
األرضمية، وكممذلم تمامل المعطيممات الكميمة الخاصممة بالشممبكة 
النهريممة وخصائصممه المختلفممة كمممًا ونوعممًا، مممن خممالل دراسممة 
المتغيممممممرات المورفومتريممممممة والعوامممممممل المكونممممممة لهمممممما.  وتعممممممد 

ن أهممم أشممكال سممط، األرض، ألهميتهمما األحممواض النهريممة ممم
في حياة اإلنسان لغمرض تنفيمذ الخطمط المسمتقبلية المرتبطمة 

 بتلم األودية وتحقيق األهداف المنشودة. 
أعتمممد المممنهت التحليلممي الكمممي ك حممد المنمماهت البحايممة      

الحدياممممممة فممممممي الجيومورفولوجيمممممما التطبيقيممممممة. والممممممذي يعتمممممممد 
ئية االسممتنتاجية مممن خممالل باألسمماس علممى الطريقممة االسممتقرا

تسلسممل الحقممائق العلميممة بترتيممب منطقممي، بحيمم  تمم دي كممل 
حقيقة الى فهم ما يليها وصواًل الى النتيجة، باسمتخدا  كافمة 
االستنتاجات الميدانية ووسائل التقانات الحدياة، معبرًا عنها 
بممممممالتعبير الرقمممممممي الكمممممممي والممممممذي يفيممممممد فممممممي تقويممممممة صمممممملة 

الفممروع العلميممة الطبيعيممة األخممرى، الجيومورفولوجيممة بممبع  
(. وتممممم Al-Alusy ،2011)التممممي تسممممتخد  هممممذ  الوسممممائل 

التركيممممز فممممي هممممذ   الدراسممممة علممممى الزيممممارات الميدانيممممة فمممممي 
استقصممممممماء المعلوممممممممات والسممممممميما، فمممممممي مجممممممماالت التحليمممممممل 
الجيومورفولمموجي. أممما التحليممل المورفممومتري، فقممد نجمم، فممي 

الهيدرولوجيممة لحمموض تحديممد الخصممائص الجيومورفولوجيممة و 
الممموادي، وبيممممان العالقمممة بممممين المجممماري المائيممممة تبعمممًا لتبمممماين 
أعممممدادها وأطوالهمممما. ويمكممممن االسممممتفادة مممممن  نتممممائت التحليممممل 
المورفممممممممممومتري باسممممممممممتخدا  نظممممممممممم المعلومممممممممممات الجغرافيممممممممممة 
واالستشمممممعار عمممممن بعمممممد فمممممي تشمممممكيل وسمممممم خطمممممط التنميمممممة 

، Mahalaالمسممممممممتدامة وألدارتهمممممممما ألي منطقممممممممة مدروسممممممممة )

( الخصممممممممممممممممممممممممممممممممممممائص Awawda ،2020درس ) (.2020
الجيومورفولوجيمممة والهيدرولوجيمممة لحممموض وادي دلممموة بمدينمممة 
المجممممماردة، محافظمممممة عسمممممير، المملكمممممة العربيمممممة السمممممعودية، 
مستخدما نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية، 
للتعمممرف علمممى الخصمممائص الجيومورفولوجيمممة والهيدرولوجيمممة 

 للحوض الذكور.
(، تناولممممت 2019وآخمممرون ) Al-Aazawiأمممما دراسمممة     

الخصائص المورفومترية لحموض وادي أ  خشماف،  جنموب 
غممممرب العممممراق كدراسممممة جيومورفولوجيممممة باسممممتخدا  التقانممممات 

 الحدياة في دراسة احد أحواض  البيئة الصحراوية.
(، 2016وآخمممرون ) Al-Ajeeliوأظهمممر نتمممائت دراسمممة     

وتنوعها بين أشكال أرضمية ريحيمة،  تباين األشكال األرضية
محافظمة  -مائية،إذابة و تبخيريمة، لحموض وادي أبمو ممري 

المانمممممممى، باالعتمممممممماد علمممممممى المرئيمممممممات الفضمممممممائية ونمممممممموذج 
(DEM ونظمممم المعلوممممات الجغرافيمممة، والتمممي بينمممت تممم  ير )

 ظروف البيئة الطبيعية في تكوين تلم األشكال.
، 2كمممممم 91.41يغطمممممي حممممموض وادي جمممممران مسممممماحة      

ضمن إقليم الجزيرة غرب محافظة األنبار في قضاء هيمت. 
( 33◦.92- - 33◦.81-فلكيممما يقمممع بمممين ودائرتمممي عمممرض )

( شمرقًا. يحمد  42◦.91- - 42◦.77-شمااًل وقوسي طمول )
وادي المحبوبيمممة شممممااًل، وادي مناشممميرة جنوبمممًا، نهمممر الفمممرات 

ل الحموض غربًا، ومن الشرق وادي العويسيجي، المذي يفصم
هممممدفت الحاليممممة دراسممممة (، 1خريطممممة )ن بحيممممرة الار ممممار، عمممم

التحليممممل الجيومورفولمممموجي لحمممموض وادي جممممران، وتصممممني  
األشممكال األرضممية للحممموض، حسممب أصمممل نشمم تها وعواممممل 
تشممكيلها. ومممن  ممم دراسممة الخصممائص المورفومتريممة للشممبكة 

 النهرية الحوضية.
 : الخصائص الطبيعية العامة لمنطقة الدراسة.1
 من جزء الدراسة منطقة تعد جيولوجية المنطقة:: 1-1

 العراق، لسط، التكتوني  التقسيم ضمن المستوي، القطاع
تعود .  العربي للدرع التابعة المتقدمة باألرض يسمى ما أو
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عمر طبقاته الصخرية التي تغطي سطحه، الى العصر 
أهم التكوينات الجيولوجية ( 2)توض، خريطة . الترشري 

المنكشفة على السط،، للفترة الممتدة من المايوسين 
(Miocene )  وحتى العصر الحدي(Holocene) ،
(Sisakian  وSaleh 1994, )و (Al-Omari  و

Sadiq ،1977)  والتتابع الطبقي في منطقة الدراسة
 :كاألتي

بيئممة ترسمميب التكمموين هممي بيئممة بحريممة  تكووويا الفتحووة: -1
شماطئية مغلقمة وهمو يتكمون ممن رواسمب المتبخمرات كمالجب  

( وتعلممو طبقممات Al- Amin، 1987)والجممب  الالمممائي 
تكممممموين الفتحمممممة ترسمممممبات الحصممممموية للعصمممممر الربممممماعي فمممممي 
المقمماطع القريبممة مممن نهممر الفممرات. ويظهممر هممذا التكمموين فممي 

وي للتكمممموين عنممممد المنحممممدرات، حيمممم   ينكشمممم  الجممممزء العلمممم
  (. 30-20منطقة مصب الوادي بنهر الفرات، بسمم )

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  واسعة، منطقة في فينكش  للتكوين السفلي الجزء أما
 األجزاء الى وامتداد  الحوض من الوسطى األجزاء تشمل
 تكوين يت ل (.  8-20) بسمم منه، والشرقية الشمالية
 الطفلية الصخور من لكل متتالي صخري  تتابع من الفتحة،
(Marl)، والجبسية الجبسية الصخور ، الكلسية الصخور 

  .الطينية الصخور و القيرية
 عهد نهاية التكوين هذا ترسب: تكويا إنجانة -2

 التكوين ينكش (. Jabbar، 2007) األعلى المايوسين
 مكاشفه وتتكون  الوادي، حوض من الجنوبي الجزء في

 الحجر الطيني، الحجر الغريني، الحجر من الصخرية
 الجزء في الصفائحي والطين الكلسي الحجر الرملي،
 بع  في الاانوي  الجب  وجود عن، فضال. منه األسفل
 من طبق كل سمم يتراوح(. Buday ,1980) أجزائه
 الكلي السمم أما ،( 5-1) بين الغريني الحجر طبقات
 .(Saleh، 1994 و Sisakian) ،( 18) فيبلغ للتكوين

تعمود همذ  : رواسب ترابية قديمة مو  مخلفوات روخرية -3
 –بالستوسمممممين (الترسمممممبات المممممى العصمممممر الربممممماعي عصمممممر 

هولوسمممممين( وتكمممممون كقشمممممرة جبسمممممية بسمممممبب احتوائهممممما علمممممى 

 1/1000000، مقياس 2017األنبار  لمحافظة اإلدارية الخارطة للمساحة، العامة الهيئة :المصدر

 

 

 .موقع منطقة الدراسة بالنسبة للعراق ومحافظة األنبار .1 خريطة
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الجممممب  الاممممانوي، وبعمممم  المنمممماطق التممممي ال تحتمممموي علممممى 
الجممب  تكممون التممرب المتبقيممة مممن الرمممل، الغممرين، الطممين، 

-0.5مع قطع الحجمر الكلسمي ويتمراوح سممم التكموين بمين 
.01   (Sisakian  وSaleh ،1994.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مساحة ونسب فئات االنحدار لحوض وادي جران .1جدول 
 النسبة% 2المساحة / كم فئات االنحدار التصني 
1 0 - 0.34 87.40 95.61 
2 0.34 - 0.71 3.4 3.72 
3 0.71 - 1.21 0.48 0.53 
4 1.21 - 2.06 0.06 0.07 
5 2.06 - 4.91 0.070 0.08 

 100 91.41 المجموع
 ،2000ناسا، وكالة SRTM الفضائي   المكوك متر، 30 تميز دقة DEM نوع الرادارية الفضائية المرئية تحليل: المصدر

 .GIS 10.2.2 برنامت باستخدا  
 

خمممالل المممزمن  -شمممهد همممذا العصمممر فتمممرات مناخيمممة متباينمممة 
تراوحمممت بمممين الفتمممرات المطيمممرة، التمممي  أدت المممى  -الربممماعي

نشوء رواسب رملية وحصوية، نتيجة نشاط عمليات التعريمة 
والنقممممل والترسمممميب و انجممممراف مممممواد األسممممط،، أسممممهمت فممممي 
تكمممموين أشمممممكال أرضمممممية متباينمممممة حسمممممب صمممممالبة الصمممممخور 

بتها للظمممروف المحيطمممة. وفتمممرات جافمممة، ومقاومتهممما واسمممتجا

تميمممممممزت بنشممممممماط عمليمممممممات التجويمممممممة الميكانيكيمممممممة والتعريمممممممة 
الريحية. وتعد الوديان الكبيرة وشمبكتها النهريمة التمي تتصم  
بزيممممممادة طولهمممممما واتسمممممماع عرضممممممها وشممممممدة ارتفمممممماع ضممممممفافها 
وشرفاتها نهرية،  دليل على القدرات التصريفية العالية التي 

ابقا، ممممما يشمممير المممى اسمممتالمها كميمممات كانمممت تتمتمممع بهممما سممم
كبيمممرة ممممن التسممماقط المطمممري خمممالل العصمممر الربممماعي، أدت 

 . 1994، 1/250000مقياس الرمادي، لوحة والتعدين، الجيولوجي للمسح العامة الشركة عن مطورة: المصدر

 

 .الخارطة الجيولوجية لحوض وادي جران .2خريطة 
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، Al-Sahafو  Al-Naqash)المممممى تطمممممور تلمممممم الوديمممممان 

عكمممم  ممممما هممممو عليممممه  (.Al-Samarrai ،2000و  1989
 حاليًا.

 : التضاريس:2-1
، إن DEMاسمممممتنتت ممممممن نمممممموذج االرتفممممماع الرقممممممي       

 ، وهممي ذات 151-61ارتفمماع منطقممة الدراسممة تتممراوح بممين 
مظهر تلية سهلية. تنحدر أراضيها بصورة عامة من الشرق 
والشمممممال شممممرقي الممممى الجنمممموب والجنمممموب الغربممممي.  اعتمممممادًا 

(، (Dawood 2000( و 1975) Youngعلى تصني  

تمممم تصمممني  االنحمممدار فمممي حممموض وادي جمممران وفمممق نتمممائت 
 4.91 -0فئات انحدارية بين  5الى 3 خريطةالو 1جدول ال

 بنسمبة 2كمم87.40درجمة، وشمكلت مسماحة الصمن  االول 
% مممن المسمماحة الكليممة للمنطقممة، بينممما شممكلت فئممة 95.61

% اممممما 3.72بنسممممبة  2كممممم 3.4 التصممممني  الامممماني مسمممماحة
مساحة فئة انحدار الصن  الاالم  والرابمع والخمام  شمكلت 

 0.53بنسمممبة  (2كمممم 0.070 – 0.06 – 0.48مسممماحة ) 
عكمممم  المظهممممر ، ممممما ي% علمممى التمممموالي 0.08 – 0.07-

 التلي السهلي البسيط لمنطقة الحوض.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 : مناخ منطقة الدراسة:3-1
تعممد دراسممة المنمماص وعناصممر  خممالل الفتممرات الزمنيممة        

المتعاقبممة، ذو أهميممة فممي الدراسممات الهيدروجيومورفولوجيممة. 
إذ تتمممرك التغيمممرات المناخيمممة القديمممممة والحديامممة آ ارهممما علممممى 
سممممط، األرض ، كممممما إن التذبممممذبات المناخيممممة الربا يممممة لممممم 
يقتصمممر ت  يرهممما علمممى جمممزء معمممين ممممن سمممط، األرض، بمممل 

ملت  جميع أجزائها في وقت واحد ولكن بدرجات متفاوتمة  ش
(Wright ،1986 تخضممممممع المنطقممممممة لممممممم  رات المنمممممماص .)

الصمممممممحراوي أكامممممممر ممممممممن خضممممممموعها لتممممممم  ير منممممممماص البحمممممممر 

المتوسممط. وباالعتممماد علممى البيانممات المناخيممة لمحطممة هيممت 
الصممادرة مممن هيئممة األنممواء الجويممة والرصممد الزلزالممي العراقيممة  

(، لمنطقممممة الدراسممممة وتحليممممل نتممممائت 2019 -2009للمممممدة )
( نسمممممتنتت أن، معمممممدل درجمممممات الحمممممرارة السمممممنوية 2جمممممدول )

( صيفا في شهر 43.2( مع تباينها الفصلي بين )30.22)
شتاءا في شمهر كمانون الاماني. كمما تراوحمت  15.5تموز و 

. أما التساقط المطمري 27.2المديات الحرارية الفصلية بين 
% فممي فصممل 60.36سممنويا. يتركممز /ملممم 124.9بلممغ فقممد 

% فمممممي الربيمممممع، فمممممي حمممممين يتميمممممز فصممممملي 34.5الشمممممتاء و

 وكالة SRTM الفضائي   المكوك متر، 30 تميز دقة DEM نوع الرادارية الفضائية المرئية تحليل: المصدر
 .GIS 10.2.2 برنامج باستخدام ،2000ناسا،

 االنحدار لحوض وادي جران.فئات  .3 خريطة
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الصمممي  والخريممم  بالجفممماف التممما . كمممما بلمممغ معمممدل التبخمممر 
%. علممممى 42.4 ملممممم و203السممممنوي و والرطوبممممة النسممممبية 

فممي  التموالي. تسممود الريمماح الشممالية الغربيممة والريمماح الغربيممة

 / ممما   1.8بلغمممت  منطقممة الدراسمممة، بمعمممدالت سمممرعة سمممنوية 
  / ا لشهر تموز. 3.9لشهر تشرين الااني و 

 

 

 معدالت درجات الحرارة العظمى والصغرى والمعدل الشهري واألمطار والرطوبة النسبية والتبخر .2جدول 
 .2019 -2009لمحطة مدينة هيت للمدة ما   

 األشهر
 األمطار ◦درجات الحرارة /  

 / ملم
النسبية الرطوبة 
% 

 التبخر
 المعدل الشهري  الصغرى  العظمى / ملم

 37.2 72.7 25.3 9.26 3 15.5 كانون الااني
 29.6 60.4 21.4 12.1 5.9 18.3 شباط
 107.9 52.8 22.7 17.22 10 24.2 آذار
 167.2 42.6 17.2 22.75 15.2 30.3 نيسان
 265.6 32.6 3.2 28.55 20.7 36.4 أيار
 368.7 20.5 0 33.15 25.2 41.1 حزيران
 432.7 23.3 0 35.05 26.9 43.2 تموز
 416.9 21.2 0 35.45 26.8 44.1 آب
 302.2 20.8 0.2 30.3 21.9 38.7 أيلول

 183 39.2 6.2 24.15 16.3 32 تشرين االول
 86.1 51.4 11.5 15.4 9.4 21.4 تشرين الااني
 40.5 72.4 17.2 10.85 4.4 17.3 كانون االول
 37.2 72.7 25.3 9.26 3 15.5 كانون الااني

 .2019المصدر: وزارة النقل، الهيئة العامة لكنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناص، جداول الحاسوب اإللكتروني، غير منشورة، بغداد، 
 

 

 : مناخ منطقة الدراسة:3-1
تعمممممممد دراسمممممممة المنممممممماص وعناصمممممممر  خمممممممالل الفتمممممممرات الزمنيمممممممة 
المتعاقبممة، ذو أهميممة فممي الدراسممات الهيدروجيومورفولوجيممة. 
إذ تتمممرك التغيمممرات المناخيمممة القديممممة والحديامممة آ ارهممما علممممى 
سممممط، األرض ، كممممما إن التذبممممذبات المناخيممممة الربا يممممة لممممم 
يقتصمممر ت  يرهممما علمممى جمممزء معمممين ممممن سمممط، األرض، بمممل 
شملت  جميع أجزائها في وقت واحد ولكن بدرجات متفاوتمة  

(Wright ،1986 تخضممممممع المنطقممممممة لممممممم  رات المنمممممماص .)
الصمممممممحراوي أكامممممممر ممممممممن خضممممممموعها لتممممممم  ير منممممممماص البحمممممممر 
المتوسممط. وباالعتممماد علممى البيانممات المناخيممة لمحطممة هيممت 
الصممادرة مممن هيئممة األنممواء الجويممة والرصممد الزلزالممي العراقيممة  

، لمنطقممممممة الدراسممممممة وتحليممممممل نتممممممائت 2019 -2009للمممممممدة 
معمممممممدل درجمممممممات الحمممممممرارة السمممممممنوية  نسمممممممتنتت أن، 2جممممممدول 
صممميفا فمممي شمممهر  43.2ممممع تباينهممما الفصممملي بمممين  30.22
شتاءا في شمهر كمانون الاماني. كمما تراوحمت  15.5تموز و 

. أما التساقط المطمري 27.2المديات الحرارية الفصلية بين 
% فممي فصممل 60.36ملممم/ سممنويا. يتركممز  124.9بلممغ فقممد 

تميمممممز فصممممملي % فمممممي الربيمممممع، فمممممي حمممممين ي34.5الشمممممتاء و
الصمممي  والخريممم  بالجفممماف التممما . كمممما بلمممغ معمممدل التبخمممر 

%. علمممممى 42.4ملمممممم و203السمممممنوي و والرطوبمممممة النسمممممبية 
فمي  التموالي . تسمود الريماح الشممالية الغربيمة والريماح الغربيمة
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OLI نوع من مرئية وتحليل ،1:100000 هيت لمنطقة الطوبوغرافية الخارطة على باالعتماد: المصدر ) التابع الصنعي  (Landsat 8 

 .GIS 10.2.2 برنامج باستخدام 

 

 األشكال األرضية لحوض وادي جران: 4 خريطة

 

 / ممما   1.8راسمممة، بمعمممدالت سمممرعة سمممنوية بلغمممت منطقمممة الد
  / ا لشهر تموز. 3.9لشهر تشرين الااني و

 شكال األرضية لحوض وادي جراناأل -2
تتبمممماين األشممممكال األرضممممية تبعممممًا لالخممممتالف التكوينممممات     

الجيولوجيمممة، المنممماص، أنمممواع التمممرب، المممموارد المائيمممة الغطممماء 
النباتي نوعا وكما في المنطقة. وتعد األشمكال األرضمية فمي 

حموض وادي جمران انعكاسممًا لهمذ  العوامممل مشمتركة. صممنفت 
ع ووحدات اعتمادا علمى طبيعمة العواممل األشكال الى مجامي

والعمليمممات الجيومورفولوجيمممة العاملمممة فمممي المنطقمممة، اعتممممادا 
وعلممممممى تحليممممممل  (،I.T.C)علممممممى نظمممممما  المسمممممم، الهولنممممممدي 

الخارطمممممممممة الطوبوغرافيمممممممممة والبيانمممممممممات الفضمممممممممائية والدراسمممممممممة 
 (. وكاالتي:4خريطة )الميدانية، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 حتية –: أشكال أرضية بنيوية 1-2
األشمممممكال بحسمممممب طبيعمممممة تكممممموين تعمممممود نشممممم ة همممممذ        

الطبقممممات الصممممخرية ونظامهمممما البنممممائي واتجاههمممما وميالنهمممما. 
 يممب الجيولوجيممة كممالفوالق والصممدوع.فضمال  عممن، تمم  ير التراك

إضممافة الممى عوامممل التجويممة والتعريممة المختلفممة، وتتماممل تلممم 
 األشكال باالتي:

تتوزع الهضاب في حوض منطقة الدراسة  الهضاب: -1
ضمن تكوين الفتحة، وتنتشر مجموعة من الهضاب 
 – 10الصغيرة و القزمية  بارتفاعات متباينة، تراوحت بين 

من أبرزها، هضبة ، وبمساحات سطحية مختلفة.  20
(. في الجزء الجنوبي من المنطقة، 1صورة )، الجرنة
  على 20 ( عن مستوى سط، البحر و125بارتفاع )

األراضي المحيطة. تكونت هذ  الهضاب كنتيجة لفعل 
عوامل التجوية والميا  الجارية في الفترات المطرية، إضافة 
الى العوامل الالحقة كالرياح واالنهيارات األرضية واختالف 

 نوع وحجم الفتات الصخري. 
 بارة عن مرتفعات مخروطية الشكل مدببة  التالل: -2

خذ سطوحها المظهر القبابي المقوس، القمة وكاير ما تت



  

50                                                                                                                           IRAQ J DES STUD • 2020  • Vol. 10  • Iss. 2 

 

Gharbi, 2020 

 وقد تشكلت نتيجة التقطع المستمر للكتل الهضابية
(Trapp ،1993 تنتشر ضمن حوض الوادي، تالل .)

مختلفة األحجا  واألشكال واالرتفاعات. ومتطورة 
تضاريسيا، وتكون متقطعة تقطيعًا شديدًا بالجداول 

 – 10ها من والمسيالت المائية، وهي مرتفعة يتراوح ارتفاع

 ، شديدة التضرس وتظهر بشكل تجمعات من التالل 16
القريبة من بع  وأشهرها تالل الزعتري، إضافة الى 
مجموعة من التالل المتفرقة الموزعة شمال الحوض، 

( ومراقب الطويل 2 صورة)وأشهرها تل مراقب الجران 
 غرب منطقة الدراسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تي مائي تتكون نتيجة تقطع  الميزا: -3 هي مظهر ح 
الهضاب الصخرية وتحويلها الى ميزات أو موائد 
صحراوية، تتميز باستواء السط، وبشدة انحدار الجواب 

(، بفعل Salama ،2013الى درجة الجروف الصخرية )
الميا  الجارية، التي تعرضت لها المنطقة خالل الفترات 
المطيرة والدافئة في العصور الجليدية، فضاًل عن العمليات 

الجيومورفولوجية الالحقة للرياح.  كما أن هشاشة الصخور 
وعد  التجان  الطبقي للميزا، كان له األ ر الواض، في 

اضع ضمن (. تنتشر في عدة مو Odeh ،1986تشكيلها )
 حوض الوادي  ب شكال مستوية وصغيرة المساحة ومنعزلة.

 (.3صورة ال)( و4خريطة ال)

الجرنة هضبة .1رورة   
15/10/2019 بتاريخ  التقطت الميدانية الدراسة: المصدر  

 

N  12= -50 ◦33     E = 30  -49 ◦42  

الوادي. غرب الجرن مراقب تل .2 صورة  
15/10/2019 بتاريخ التقطت الميدانية الدراسة: المصدر  

 

N  53= -49 ◦33     E = 3  -52 ◦42  
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البيوت تمال مرحلة متقدمة للميزا وتشبها، إال  البيوت: -4
أنها أصغر مساحة وتظهر بشكل مرتفعات صغيرة ذوات 
جوانب شديدة االنحدار، ويعد تضائل مساحة هذ  األشكال 
إلى تراجع أجرافها المحيطة بها ولكنها تحافظ على قمتها 
المستوية وارتفاعها لتتحول في المرحلة األخيرة الى  تل 

جوانب شديد االنحدار أو في هيئة قمة يعرف  صغير،  ذا
، أو ما (Abd al-Rahman ،2003)بالتل المنضدي 

يسمى أحيانًا بالتالل الخيمية. وتوجد بمناطق متفرقة ضمن 
 (.4صورة )الحوض الوادي 

 أشكال أرضية ذات األرل التعروي  2-2
تنممممتت األشممممكال األرضممممية ذات األصممممل التعممممروي نتيجممممة  

المائيممة والريحيممة. وتختلمم  مممن مكممان لكخممر حسممب التعريممة 
شدة وفاعلية القوة المكونة والمشمكلة ضممن منطقمة الدراسمة. 

 ويمكن تقسيمها الى األتي:
يعد وادي جران وفروعه من مظاهر التعرية  :األودية -1

المائية المهمة على الرغم من قلة األمطار الساقطة فيها 
لكن الفترات المطيرة التي مرت بها المنطقة في عصر 
الباليوستوسين، كانت أساسا لشق الوديان فيها. يضاف 

  جران. وادي حوض شمال األرضية األشكال احد الميزا. 3 صورة
15/10/2019 بتاريخ التقطت الميدانية الدراسة: المصدر  

 

N  28=   -54 ◦33     E = 30  -53 ◦42  

.الرئيس جرانالمتفردة على الجانب األيسر من وادي  البيوتاتتوضح إحدى . 4صورة   
15/10/2019 بتاريخ التقطت الميدانية الدراسة: المصدر  

 

N  27=  -51  ◦33     E = 6  -47  ◦42  



  

52                                                                                                                           IRAQ J DES STUD • 2020  • Vol. 10  • Iss. 2 

 

Gharbi, 2020 

إلى ذلم، طبيعة البنية الصخرية وميل الطبقات والتراكيب 
المنطقة، التي ساهمت في تكوينها. إذ الخطية الخاصة ب

عملت السيول المنحدرة من منطقة تقسيم الميا  على شق 
مجار لها في الصخور وانحدرت تلم المجاري والجداول 
إلى الجنوب تبعًا الميل العا  للطبقات ، لتلتقي مع بعضها 
البع  ولتكون وادي جران. وتصن  األودية ضمن 

، التي تتبع مجاريها ميل الحوض الى، األودية التابعة
الطبقات. واألودية التالية، والتي هي روافد األودية التابعة، 
وتكون عريضة بسبب شدة التعرية العمودية والراسية فيها، 
وذلم لجريانها فوق طبقات صخرية هشة. فضال عن، 
األودية العشوائية التي ال تتبع في مجاريها الميل العا  

جاهات تبعًا لالنحدار الموضعي للطبقات وتجري في كل ات

لكرض، وتغلب على شبكتها نمط التصري  الشجري 
(Salama ،2013 وتظهر هذ  األودية في وادي جران ،)

 الرئي  وفروعه.
تعد الجروف  (:الصخرية الجروف) الصخرية الحافات -2

الصخرية قليلة االستجابة للظروف الخارجية. وهي جروف 
يدة االنحدار، قد تصل صخرية ذات جبهات صخرية شد

 صلبة صخرية طبقات بوجود تكوينها يرتبط. ᵒ90الى 
-Al)ة لعمليات الحت المائي الرأسي ومقاوم نسبيا سميكة

Alusy ،2011) وتمتد الحافات الصخرية على جوانب .
  15-10وادي جران الرئي ، بارتفاع  يتراوح بين 

 (.5صورة )ال

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هي  نيات أو تقوسات في  :النهرية االلتواءات -3
التي المجرى النهري ترتبط بمرحلتي النضت والشيخوخة 

يمر بها النهر تنش ة بسبب عمليات التعرية في الجانب 
الذي تشتد عند  جريان الميا ، وبسبب الترسيب على 
 ،الجانب األخر حي  تضع  قوة وسرعة الجريان المائي
إذ ال تستطيع الميا  حت التكوينات الصخرية الصلبة، 

ولتفادي هذ  الصخور، يلت  المجرى حولها ويحدظ 
تظهر ( معامل 2014وآخرون ) Karbal ري االلتواء النه

ي الوادي الرئي  لمنطقة النهرية ف ظاهرة االلتواءات
 الدراسة.
تتكون األراضي  ألراضي الرديئة )أراضي الحزوز(:ا -4

الرديئة بسبب وجود صخور لينة قليلة الصالبة أو صخور 

  .حافة رخرية على الجانب األيما ما وادي جرن  .5رورة 
15/10/2019 بتاريخ التقطت الميدانية الدراسة: المصدر  

 

 

N  23= -50 ◦33     E = 26  -52 ◦42  
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جبسية هشة. وأيضا، نتيجة لفعل المسيالت المائية في 
الموسم المطير. تتص  ب نها ذات حافات حادة أو مدورة  
وتبدو واضحة عند مناطق انحدار المسيالت المائية من 
المناطق المرتفعة نحو المناطق األقل انحدار تتميز 

 .(Al-Daraji ،2009)مناطقها بقلة الغطاء النباتي. 
وهي سهول صحراوية  (:المرروفة الصحاري ) الصرير -5

       تتكون من الحصى والقطع الصخرية الصغيرة 
(Al-Alusy ،2011) وهذ  الظاهرة واسعة االنتشار في ،

منطقه الدراسة في مناطق سهليه مكشوفة للنشاط الريحي، 
وتتميز بالنفاذية العالية وقابليتها على امتصاص وخزن 

 (.6صورة )اللسطحي البطئ، ميا  األمطار، والجريان ا
 ال األرضية البنائية )اإلرسابية(: األشك3-2

تظهر رواسب المدرجات عند  :النهرية المدرجات -1
الجزء األسفل من الحوض والمنطقة المحيطة بمصب 
الوادي بنهر الفرات. وقد أزيلت معظم رواسب هذا 
المدرجات ولم يبق إال أجزاء قليلة، بفعل عوامل التعرية 
الريحية وحركة مواد السط،، وأيضا النشاط الزراعي لسكان 

فوق مستوى السهل   9-5المنطقة. وتتراوح ارتفاعها مابين 
الفيضي لنهر الفرات، وتنشاء المدرجات النهرية نتيجة 
لعمليتين متتاليتين من الترسيب والتعرية الراسية للمجرى 
الرئيسي. تتكون من خليط من الجالميد والحصى المختل  
األحجا  والحصى المدور، إضافة الى الجب  الذي يعمل 

  مع بعضها.  على تماسم جزيئات الرواسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

تتنوع رواسبها بين  (:التراكمية) التجميعية السهول -2
المفتتات والكتل الصخرية المختلفة األحجا ، ورواسب 
ترابية وطينية، عند أقدا  أو قاعدة المرتفعات أو المناطق 
المنبسطة. ترجع في نش تها الى عملية اإلرساب المائي 
بفعل المسيالت المائية في أوقات سقوط األمطار الغزيرة، 

االنحدار. يتباين سمم وترسب حموالتها تبعًا للتغير في 
الرواسب بين طبقات ضحلة ومتوسطة السمم، حسب 
االنحدار العا  للمنطقة، مع تغطية سطحها بترب بنية 

 حمراء خصبة، مما جعلها من مناطق االستغالل الزراعي.
تتنوع رواسب قاع وادي جران  :الوديان قاع رواسب -3

حجا ، مابين الحصوية والرملية والطينية مع تباين في األ
نتيجة لتعدد العوامل الم  رة في نو ية الرواسب وكمياتها، 
منها شكل الوادي، درجة االنحدار، طبيعة الصخور، كمية 
الميا  الجارية وسرعتها، وكاافة النبت الطبيعي. وتنتشر 

 هذ  الرواسب في وسط مجرى الوادي الرئي .
 : أشكال أرضية كارستية4-2

 .أراضي لصرير في حوض وادي جران .6رورة 
 15/10/2019 بتاريخ التقطت الميدانية الدراسة: المصدر

 

N  44= - 54  ◦33     E = 39  -52 ◦42  



  

54                                                                                                                           IRAQ J DES STUD • 2020  • Vol. 10  • Iss. 2 

 

Gharbi, 2020 

مممممن أهممممم مظاهرهمممما فممممي منطقممممة الدراسممممة هممممي الحفممممر       
الكارسمممتية، التمممي تكونمممت بفعمممل الميممما  الجوفيمممة فمممي طبقمممات 
الصمممممخور الكلسمممممية والدولومايتيمممممة قابليمممممة للمممممذوبان. وأيضممممما، 
تسمممممرب الميممممما  السمممممطحية الجاريمممممة النهريمممممة والمطريمممممة عبمممممر 
الفواصمممممل والشمممممقوق الموجمممممودة ، ممممممما يسممممماعد فمممممي تحطممممميم 

ور واتسماع الفراغمات بمين حبيباتمه. كمما تسمهم مسامية الصخ
عمليات التجويمة الفيزيائيمة والكيميائيمة )إذابمة( الصمخور فمي 
زيمممادة وتسممممريع تلمممم الشممممقوق والكسمممور وتحويلهمممما المممى حفممممر 
إذابمممة. وأيضممما تسممماعد الميممما  المتجمعمممة فيهممما علمممى توسمممعها 

(Humbersome  وAl-Naqash ،1985 أو قممممممممممممممممممممممممممد .)
اي سقوط الطبقة العليا أو سقفها بعمد تكون الحفر إنهيارية، 

تكمموين الحفممرة. وتظهممر الحفممر الكارسممتية أيضمما فممي ترسممبات 
الجمممممب  لتكممممموين الفتحمممممة ومعظمهممممما ذات انهيمممممارات حديامممممة 
النشممماة، مملمموءة بممالترب وحطمما  سممقفها مممن القطممع الصممخرية 

 (. 7الجيرية والمفتتات الناعمة. صور )
تمال  جران.الخصائص المورفومترية لحوض وادي  -3

القياسات المورفومترية ألحواض األودية، العالقة الكمية 
فالشكل  .بين خصائص شكل الحوض وهيدرولوجية الوادي

 الهندسي للحوض، مساحته وتضرسه، من العوامل الم  رة
 

في تحديد خصائص جريانه وصفاته الهيدرولوجية، وإلدارة  
أحواض األنهار بهدف التنمية ووضع الخطط االستامارية، 
يتطلب دراسة خصائصه الهيدرومورفومترية. تم االعتماد 
على الخرائط الطوبوغرافية والمرئيات الفضائية وباستخدا  
الحاسوب ونظم المعلومات الجغرافية في التحليل 

 فومتري لحوض منطقة الدراسة. وكاالتي:المور 
الخصائص المساحية واألبعاد الحوضية )جيومترية :1-3

المساحة الحوضية هي متغير مورفومتري مهم  الحوض(:
تتبادل عالقات طردية مع التصري  المائي من خالل 
ت  يرها على حجم التصري  المائي بشبكة التصري  

جران من (. وحوض وادي Mahsoub ،2001النهري )
الوديان الجافة  والمهمة في منطقة الجزيرة في قضاء 

كم.  51.21، وبمحيط 2كم 91.41 هيت، وتبلغ مساحتها
والمحيط، هو خط تقسيم الميا  الفاصل بين الحوض وما 

(. Al-Dulaimi ،2012يجاور  من األحواض األخرى )
كم. أما عرض  15.37في حين بلغ طول الحوض 

من خالل تقسيم المساحة  ،كم 5.94الحوض، فقد بلغ 
جدول )ال ،(Al-Dulaimi ،2017)على طول الحوض 

3.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  .توضح الحفر الكارستية ضما حوض الوادي. 7رورة 
15/10/2019 بتاريخ التقطت الميدانية الدراسة: المصدر  

 

N  10= -51 ◦33     E = 10  -48 
◦42  
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 .الخصائص الجيومترية لحوض وادي جران .3جدول 

 ،2000ناسا، وكالة SRTM الفضائي   المكوك متر، 30 تميز دقة DEM نوع الرادارية الفضائية المرئية تحليل: المصدر
 .GIS 10.2.2 برنامت باستخدا  

 

 الخصائص الشكلية للحوض : 2-3
يعمممد حممموض التصمممري  الوحمممدة األساسمممية للدراسمممات       

والهيدرولوجية ألنه أسماس تحليمل المجماري الجيومورفولوجية 
المائيممممممة وتصممممممنيفها وبيممممممان أوجممممممه المقارنممممممة بممممممين أحممممممواض 
التصمممممري ، ويممممم  ر فمممممي شمممممكل الحممممموض كمممممل ممممممن شممممممبكة 
التصمممري  وطوبوغرافيمممة المنطقمممة التمممي يجمممري فمممي الممموادي، 
وتممم معرفممة شممكل الحمموض وفممق الخصممائص التاليممة التممي تممم 

 ي تي: ًا لهورتون وشو  وتتضمن ماحسابها وفق
يمامل  :Circularity ratio (Rc)معودل االسوتدارة  -1

تباعمممد  ممممن الشمممكل  معمممدل اسمممتدارة الحممموض ممممدى تقمممارب
، فممإذا كانممت 1-0 المدائري، وقممد تراوحممت قيمممة المعامممل بممين

فمممان شمممكل الحممموض يكمممون مسمممتدير،  0.6القممميم اكبمممر ممممن 
فمم ن الشممكل بيضمماوي أو كماممري، ويكممون شممكله  0.6 -0.4

، Al-Humeiri) 0.4مسممممممممممتطيال ، إذا كممممممممممان أقممممممممممل مممممممممممن 

بطمممممول وتمممممردد المجممممماري المائيمممممة،  Rc. تتمممم  ر قممممميم (2019
التركيممب الجيولممموجي، الغطمماء األرضمممي، اسمممتعمال األرض، 

حممممممممدار الحمممممممموض، وأنممممممممماط الصممممممممرف المممممممممائي  المنمممممممماص وان
(Strahler ،1957 فكلممممممما ارتفعممممممت قيمهمممممما كلممممممما زادت .)

استدارة الحوض، تقد  الحوض فمي دورتهما الحتيمة أمما القميم 
المنخفضممممة فهممممو م شممممر علممممى عممممد  انتظمممما  خطمممموط تقسمممميم 

( 2004وآخمرون ) Reddyالميا  )محيط الحوض(. صاغ 
 معامل االستدارة كاألتي: 

Rc مساحة دائرة محيطها 2ة الحوض كم= مساح /
 2مساوي لمحيط الحوض نفسه كم

وهي  0.44بلغت نسبة استدارة حوض وادي جران      
قيمة متوسطة تدل الى اقتراب شكله من الشكل الكماري 

أو البيضوي. يكون الجريان السطحي بطئ نسبيا، نتيجة 
النخفاض تضرسها و الحتمالية وجود طبقة تحت 

في بع  أجزاء الحوض في المناطق التي سطحية نفيذة 
تنتشر فيها بع  صخور الدولومايتية و ترسبات الزمن 

 الرابع المفككة.
 Elongation ratioمعامل استطالة الحوض  -2

(Re):  وهو يقي  مدى اقتراب أو ابتعاد شكل الحوض
عن الشكل المستطيل. ونسبة االستطالة كما قدمها 

(Schumn ،1956هي نسبة قطر )  دائرة لها مساحة
 نف  مساحة الحوض الى أقصى طول في الحوض.

Re  قطر الدائرة المساوي مساحتها لمساحة الحوض =
 نفسه )كم( / طول الحوض )كم(

Re  من الم شرات المهمة جدا التي لها نتائت
هيدرولوجية مهمة، ألنها على عك  األحواض الدائرية، 

ة(، يجب أن فالعاصفة المطرية فيها )األحواض الطويل
تغطي مسافة أكبر للوصول إلى مخرج أو مصب 

بالشكل  Re( تتباين قيم 2019وآخرون )Rai النهر، 
لكحواض المستديرة، ذات  0.9-0.10التالي: أكار من 

لكحواض البيضوية،  0.8-0.9التضرس المنخف  جدا
لكحواض األقل استطالة، لكحواض  0.8-0.7

مستطيلة جدا أقل من واألحواض ال 0.7-0.5المستطيلة 
0.5 (Rao ،2016  وStrahle ،1964) بلغت .

، ويعني أن شكل 0.70استطالة حوض وادي جران 
الحوض يقترب شكله الى البيضوي وان خطر 
الفيضانات أو السيول المائية تكون عالية نسبيا، 

مساحة الحوض / 
 2كم

عرض الحوض/ 
 أدنى نقطة / م أعلى نقطة / م طول الحوض / كم محيط الحوض / كم كم

91.41 5.94 51.21 15.37 151 61 
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انخفاض تضرسها وقصر الفترة الزمنية التي تستغرقها 
المسافة من منطقة التغذية الموجات الفيضانية في قطع 

الى المصب. مما يترك أ ر في تكوين األشكال األرضية 
 بواسطة الميا  الجارية في حوض الوادي.

 :  Shape Factor (Rs)معامل شكل الحوض  .1
 يمال العالقة بين مربع طول الحوض الى مساحته،   

تشير القيم المنخفضة الى صغر مساحة الحوض وزيادة 
المرتفعة تشير الى كبر مساحة الحوض طوله، والقيم 

  Mane على حساب طوله واقتراب شكله من المربع
( المعادلة 1945) Horton(  . صاغ 2019وآخرون )
 كاألتي: 

Rs  مرب  طول الحوض )كم( / مساحة =
 ( 2الحوض)كم

، وهو  2.58وبلغ معامل شكل الحوض لوادي جران
قيم االستدارة  يندرج ضمن الفئات العالية، وهو يتوافق مع

 واالستطالة.
 :Form factor (Ff  (عامل الشكل .2

ي  ر عامل الشكل على الوضع الهيدرولوجي     
للحوض النهري. فاألحواض الدائرية الشكل، تتص  
بجريانات مائية غير منظمة زمانيا، وبتصاري  عالية 
نسبيا خالل مدة الفيضانات، نتيجة سرعة وصول 
الموجات العالية من منطقة التغذية الى منطقة المصب. 

الدائرية الشكل تدو   اي إن مدة الفيضانات في األحواض
لفترة اقصر لكن أكار خطرا من األحواض المستطيلة 
الشكل التي تكون فيضاناتها اقل خطرا ولفترة فترة زمنية 

قدمه  .(Al-Hassan ،1990و   Al-Sahaf) طويلة
هورتون على انه النسبة بين مساحة الحوض النهري الى 

 وكاالتي: مربع طول الحوض.
Ff = مرب  طول الحوض/ 2المساحة كم 
، Al-Hamdani( )1-0بين )  Ffتندرج قيم     

وكلما صغرت القيمة كلما كان شكل الحوض . (2015
أكار ميال الى الشكل المستطيل، والعك  إذا زادت القيم، 

 ،Oruonyeمال شكل الحوض الى الشكل الدائري )

، 0.39لحوض منطقة الدراسة  Ffبلغت قيمة  (.2016
وهي قيمة تشير الى ابتعاد الحوض عن الشكل 

 المستطيل واقترابه من الشكل الدائري )بيضوي(. 
 Constant of channel( C)ثابت ريانة القناة  .3

maintenance: 
( إن هذا الم شر يشير إلى (Strahler 1957يرى      

الحجم النسبي لوحدات شكل األرض في الحوض 
هو معامل يشير  التصريفي، ولها داللة جينية محددة.

الى متوسط الوحدة المساحية الالزمة، لتطوير والحفاظ 
 (:Schumn ،1956كم من طول القناة ) 1على 

C  =1 الكثافة التصريفية /   
وتدل هذ   0.61لحوض وادي جران  Cبلغت قيمة  

القيمة العالية على التحكم المطلق للعامل الصخري، مع 
طبقة ذا نفاذية عالية، معدل ترشي، أعلى نسبًيا، جريان 
سطحي معتدل، أقل تشريًحا أو تقطيعا وعد  ت  ر 

 الحوض بالم شرات الهيكلية.  
 Compactness Coefficient:معامل االندماج  .4

(Cc) 

 التجان  مدى (Cc) االندماج معامل يوض،     
 التجميعية، ومساحته الحوضي المحيط شكل بين والتناسق
 بعدها أو قربها ومدى الميا ، تقسيم خطوط تعرج خالل من
 المرحلة عن فهم يعطي مما الحوض، مركز عن

 ،(Apureye ،2007) إليها وصل التي الجيومورفولوجية
 بالشكل (2017وآخرون ) Abdel-Fattah صاغها
 :التالي
Cc  =0.2841 )0.5* المحيط / )المساحة  
هممذا ممما تشممير إليممه القمميم العاليممة لمنطقممة الدراسممة والبالغممة    
 المحمميط التناسمممق بممين كممل ممممن(، مممما يممدل الممى 1.5)

، وألنهما قطعمت أشمواطا طويلمة التجميعيمة الحوضي ومساحته
 (.4جدول )ال ،في دورتها الجيومورفولوجية

 الخصائص التضاريسية للحوض: 3-3
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 وكمية وانحدار  السط، بين طردية عالقة توجد       
 القليل االنحدار ذات األحواض أن إذ المائي، الجريان
 على والترشي،، التبخر بسبب الميا ، ضياع فيها تزداد
 يزداد إذ الشديد، االنحدار ذات الوديان أحواض عك 
 بابات ذلم ويرتبط منه، الفاقد ويقل المائي الجريان سرعة
 أهم ومن ،(Al-Humeiri، 2019) األخرى  العوامل

 :هي الدراسة منطقة لحوض التضاريسية الخصائص
   Relief Ratio:(Rh) معدل التضرس -1
يوض، مدى تضرس سط، الحوض، مدى االرتفاع      

واالنخفاض فيه، وهو معدل الفرق بين أعلى وأدنى نقطة 

-Alفي الحوض )تضرس الحوض( الى طول الحوض، 
Aazawi ( 2019وآخرون: ) 

Rh  الفرق بيا أعلى نقطة وأدنى نقطة في الحوض =
 )م(/ طول الحوض )كم(

، إذ أن أعلى نقطة في 5.85لحوض وادي جران  Rhبلغ 
 61  وأخف  نقطة بالحوض بلغت 151الحوض بلغت 
كم، مما يدل أن الحوض يميل الى 15.37 ، أما الطول 

االنبساط، وانعدا  التعقيد السطحي وتباعد خطوط االرتفاع 
 المتساوية عن بعضها.

 

 .الخصائص الشكلية لحوض وادي جران .4جدول 

 ،2000ناسا، وكالة SRTM الفضائي   المكوك متر، 30 تميز دقة DEM نوع الرادارية الفضائية المرئية تحليل: المصدر
 . الرياضية المعادالت وتطبيق GIS 10.2.2 برنامت باستخدا  

 

 Relative Relief معدل التضاريس النسبية -2

(Rhp):  وهو العالقة بين قيمة المحيط الحوضي
والتضرس الحوضي، وتدل القيم المرتفعة الى مقاومة 
الصخور وضع  عوامل التعرية، أما القيم المنخفضة 
لمعامل التضاري  النسبية تدل على ضع  مقاومة 

و Gregory ) الصخور ونشاط عوامل التعرية،

Walling( في )Al-Humeiri 2019,): 

Rhp  = تضرس الحوض )م( / محيط الحوض
  100*)كم(

بلغت قيمة معامل التضاري  النسبية لحوض وادي     
، Melton(، وهي حسب تصني  )175.7جران )
الفئات المعتدلة، بسبب تجان  نو ية ( هي ضمن 1957

 الصخور فيها، إضافة الى انخفاض التضرس الحوضي.
 :Ruggedness number (Rn)الوعورة  درجة -3

تمال درجة الوعورة العالقة بين تضاري  الحوض والكاافة 

التصريفية، مما يزيد من عمليات التعرية المائية والنقل 
والترسيب. تنخف  قيمة الوعورة في بداية الدورة التحاتية 
للحوض  م تبدأ في التزايد حتى تصل إلى حدها األقصى 
عند بداية مرحلة النضت ومن  م تبدأ قيمتها باالنخفاض 
تي       مرة أخرى عند نهاية الدورة التحاتية. وهي تصاغ كاأل

(Schumn ،1956): 
Rn  1000كثافة التصريفية / × = تضاريس الحوض 

( وهي قيمة 0.14لحوض وادي جران ) Rnبلغت قيمة 
منخفضة جدًا، النخفاض كل من تضاريسها وكاافتها 

 التصريفية.
 Rao أشار Basin Slope (Sb):الحوض انحدار -4
كم شر عا  لشدة  (Sb) (، انحدار الحوض2016)

انحدار الحوض وشدة عمليات التعرية العاملة على سط، 
الحوض. فكلما زاد انحدار الحوض كلما زادت المواد 
المتعرية وانخفضت نسبة الميا  المترشحة، والعك  

 معدل االستدارة
معامل استطالة 

 الحوض
 معامل االندماج ثابت ريانة القناة عامل الشكل معامل شكل الحوض

0.44 0.70 2.58 0.39 0.61 1.5 
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  بالعك  صحي،. كاألتي:
Sb  )تضرس الحوض )م( / طول الحوض )كم =  
، وهي قيمة 5.8لحوض وادي جران  Sbبلغت      

منخفضة، نتيجة النخفاض التضرس الحوضي، الذي هو 
ومن خالل  انعكاس للمظهر التلي السهلي البسيط للمنطقة،

( بلغ متوسط انحدار DEMتحليل نموج االرتفاع الرقمي )
 .%7.6الحوض 

 Hypsometric Intergalالتكامول الهيبسوومتري  -5

(Hsi): يبسمممومتري عممممر حممموض الممموادي يحمممدد التكاممممل اله
اعتمممادًا علممى مسمماحة وتضمماري  الحمموض، إذ يمكممن تحديممد 
طممول الممدورة الحتيممة فممي أي حمموض نهممري أو منطقممة. تشممير 
القيم المرتفعة لهذا المعامل الى زيادة مساحة الحوض على 

(، 2019)وآخمممممممممرون  Al-Aazawiحسممممممممماب التضممممممممماري  
-Alو  Al-Dulaimiويمكن حسابه وفق المعادلمة اتتيمة )

Jabri ،2018:) 
Hsi ( / تضرس الحوض )م(2= مساحة الحوض )كم 
بلغت قيمة التكامل الهيبسومتري لحوض وادي جران    
/ ( ويدل ذلم على زيادة مساحة الحوض على 2كم1.01)

حساب تضرسها، وانخفاض عمليات التعرية وبالتالي كمية 
المواد الرسوبية المتعراة، نتيجة تقدمها بالدورة 

 يومورفولوجية.الج
 وتشمل األتي:: خصائص الشبكة التصريفية: 3 - 4
 :Drainage Density (Dd) الكثافة التصريفية -1

هي مقدار تفرع الشبكة النهرية وانتشارها ضمن الوحدة     
المسممماحية، وتبممممين مممممدى تقطيمممع سممممط، الحمممموض بالمجمممماري 
النهرية .   كمما إنهما تعمد معيمار مهمم لتم  ير سمرعة الجريمان 
ومعممدل الصممرف المممائي أ نمماء هطممول األمطممار، فمممع زيممادة 

يممممزداد الجريمممان المممممائي السممممطحي، ممممما يزيممممد مممممن  Ddقممميم 
علممى كميممة األمطممار  Ddعمليممات التعريممة المائيممة، وتعتمممد 

الهاطلمة ومعممدالت التبخممر ونو يممة التربممة والبنيممة الجيولوجيممة 
عنها  (. يعبرAl-Ajeeli ،2014وكاافة النبات الطبيعي )

ممن خمالل العالقمة بمين مجمموع أطموال األوديمة فمي الحمموض 
(. ذكمممممممر الباحممممممم  Al-Dulaimi ،2017حته )المممممممى مسممممممما

(Smith  عا )إن قيم  1950Dd  تكون منخفضة جمدا إذا
 4-2، منخفضمة إذا تراوحمت بمين 2كم/كمم 2كانت أقل ممن 

 2كم/كممم 8-6، عاليممة بممين 2كم/كممم 6-4، متوسممطة 2كم/كممم
وتسمممتخرج ممممن المعادلمممة  2كم/كمممم 8وعاليمممة جمممدا أكامممر ممممن 

 (:Al-Humeiri ،2019اتتية )
Dd  / )مجموع أطوال المجاري المائية في الحوض )كم =

 ( 2المساحة الكلية للحوض )كم
بلغممت كاافمممة الصممرف الطوليمممة فممي حممموض وادي جمممران     
وهي قيمة منخفضة جدا رغم انعمدا  الغطماء  2كم/كم 1.63

النبممممماتي وضممممممع  الصممممممخور لعواممممممل التعريممممممة، إال أن قلممممممة 
التسمماقط المطمممري فمممي الحممموض بسمممبب موقعهممما الصمممحراوي، 
 ترك أ را في قلة عدد المجاري المائية بالنسبة لمساحتها.

 
 .الخصائص التضاريسية لحوض وادي جران .5جدول 

 انحدار الحوض درجة الوعورة معدل التضاريس النسبية معدل التضرس
التكامل 

 الهيبسومتري

5.85 175.7 0.14 5.8 1.01 

  ،2000ناسا، وكالة SRTM الفضائي   المكوك متر، 30 تميز دقة DEM نوع الرادارية الفضائية المرئية تحليل: المصدر

 الرياضية المعادالت وتطبيق GIS 10.2.2 برنامج باستخدام

 

 Stream Frequencyكثافة التصريف العددية  -2
(Fs): المائية والمجاري  األنهار عدد بين العالقة عن تعبر 
 ،Al-Dulaimi) النهري  الحوض مساحة الى بالنسبة

 الكاافة زيادة مع يزداد المائية المجاري  عدد وألن(. 2017
 الكاافة من كل بين طردية عالقة لوجود وذلم التصريفية
 وتستخرج التصريفي الحوض في النهري  والتردد التصريفية
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 ،Al-Jabri و Al-Dulaimi) اتتية المعادلة من
2018:) 

Fs  / مجموووووع أعووووداد األوديووووة المائيووووة فووووي الحوووووض =
 (  2المساحة الكلية للحوض )كم

بلغمممت كاافمممة الصمممرف العدديمممة فمممي حممموض وادي جمممران     
وادي جمممممران ، وعليممممه فمممممان  حمممموض 2( مجممممرى/ كمممممم1.32)

يمتاز بكاافته العددية منخفضة وهو ذو نسميت خشمن، داللمة 
علممى أن الحممموض قطممع شممموطًا فممي دورتمممه الحتيممة، وان قلمممة 
التسممماقط ا مممر علمممى انخفممماض قممميم كمممل ممممن الكاافمممة الطوليمممة 

 والعددية للحوض.
 Drainage Texture Ratio) الحوضي النسيج -3

(Rt: الدراسات في المهمة الم شرات من هي 
 على رياضيا مدلوال تعطي ألنها الكمية الجيومورفولوجية

 النهرية باألودية وتقطعه الحوض سط، تضرس درجة مدى
 في األودية عدد على معتمدة المائي، الصرف كاافة ومدى
 نسيت الى النسيت، درجات تباين مع الواحد، الكيلومتر
 كانت إذا متوسط نسيت كم، 6.25 من اقل كانت إذا خشن
 أكار كانت إذا ناعم ونسيت كم6.25  و كم 15.67 بين
 في المائية المجاري  عدد معدل وهي كم، 15.67 من

 ،Ibrahim) وكاالتي الحوض، محيط الى الحوض
2016.) 

Rtمجموع عدد المجاري المائية/ محيط الحوض = 
مجممرى/كم، وهمو نسمميت  2.36بلمغ معمدل النسمميت الحوضمي .

 ،فمممممي المنطقمممممة خشمممممن، نتيجمممممة النعكممممماس ظمممممروف الجفممممماف
 .(6 جدول)ال

 

 .خصائص الشبكة التصريفية لحوض وادي جران .6جدول 
 النسيج الحوضي كم 2كثافة التصريف العددية / كم 2الكثافة التصريفية كم/كم

5.85 1.32 2.36 
 ،2000ناسا، وكالة SRTM الفضائي   المكوك متر، 30 تميز دقة DEM نوع الرادارية الفضائية المرئية تحليل: المصدر

 .الرياضية المعادالت وتطبيق GIS 10.2.2 برنامت باستخدا  
 

 :  الخصائص الخطية:3 - 5
لدراسممممة خممممواص شممممبكة الصممممرف وعالقتهمممما ب بعمممماد        

الحوض وطبيعة التراكيمب الصمخرية ونظما  بنائمه والظمروف 
للمنطقمة، البمد المناخية والتربة، فضاًل عن طبيعة االنحمدار 

 من دراسة أبرز الخصائص اتتية :
  :Stream order (Nu)المراتب النهرية  -1

اعتمد في تحديد المراتب النهرية لحوض وادي الدراسة      
( لوضوحها وألنها أكار 1964)  Strahlarعلى طريقة

استخدامًا. إن الجداول المائية والمسيالت التي ال تصب 
فيها اي جداول تعد وديان من المرتبة األولى، وعند 
التقائها مع مسيلة أخرى من المرتبة األولى، تصب، من 
المرتبة الاانية، أما وديان المرتبة الاالاة تتكون من تجمع 

انية، وهكذا حتى يصل الى المجرى رافدان من المرتبة الا
ى حتى تصل ال المصب الرئي  الذي يحمل المرتبة األعل

 (.Al-Kafaji ،2016)الرئي  للنهر 
( 6جدول )اليتكون وادي جران من أربع مراتب نهرية،    
مجرى، ومجموع  121(، وبلغ عدد مجاريه 5خريطة )الو

 90كم. وكانت حصة المرتبة األولى  149.7أطوالها 
مجاري للمرتبة  6مجرى للمرتبة الاانية،  24مجرى، و

الاالاة ويمال المجرى الرئيسي المرتبة الرابعة اي إن 
% من المجموع 74.38مجاري المرتبة األولى تشكل 
% للرتبة الاانية 19.83الكلي للمجاري المائية للحوض

 % للمرتبة الاالاة. 4.95و
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 .خصائص الشبكة المائية لحوض وادي جران .6جدول 
 الرتبة معدل أطول الجداول أطوال المجاري المائية / كم أعداد المجاري المائية الرتبة
1 90 85.02 0.49 1 
2 24 32.11 1.33 2 
3 6 19.42 3.23 3 
4 1 13.15 13.15 4 
 المجموع 1.23 149.7 121 المجموع

 ،2000 ناسا وكالة SRTM الفضائي   المكوك متر، 30 تميز دقة DEM نوع الرادارية الفضائية المرئية تحليل: المصدر
 .GIS 10.2.2باستخدا  برنامت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تتحكم  :Bifurcation ratio(Rb)نسبة التشعب  -2

نسبة التشعب في معدل الصرف وفي كمية الجريان 
المائي ومدى ت  رها على األشكال األرضية، وتمال 
العالقة بين عدد المجاري في رتبة ما الى عدد 

، Al-Dulaimi) المجاري في الرتبة التي تليها،
 (. وتستخرج وفقا للصيغة اتتية:2017

Rb اري في = عدد المجاري في مرتبة ما / عدد المج
 المرتبة التي تليها

يمممدل ذلمممم  5-3فمممالقيم المنخفضمممة لنسمممبة التشمممعب بمممين    
علمممى تجمممان   الطبقمممة التحمممت سمممطحية فمممي مقاومتهممما، وان 
المجممماري المائيمممة متشمممعبة بشمممكل ممممنظم ومنهجمممي ممممع ضمممم 
المرتبممة األولممى والاانيممة الجممزء األكبممر مممن مجمماري الحمموض 

مممط التصممري  وأيضمما ضممع  الممتحكم الهيكلممي البنيمموي فممي ن

DEM نوع الرادارية الفضائية المرئية تحليل: المصدر 30 تميز دقة  SRTM الفضائي   المكوك متر،  ،2000ناسا، وكالة   

باستخدام برنامج   GIS 10.2.2. 

 

 المراتب النهرية لحوض وادي جران. .5 خريطة
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(، ويتضمم، Gessesse ،2018و   Kabite ) الحوضممي
بممان نسممبة التشممعيب لمموادي جممران متباينممة بممين  7مممن جممدول 

مما  0.25الرتب النهرية، أما نسبتها العامة للحوض بلغت 
يدل على انخفاض هذ  النسبة، وبالتالي فان الحموض أكامر 

وذلممم أ مماء فتممرة الهطممول المطممري عرضممة لخطممر الفيضممان 
، Ashourلوجممود عالقممة بممين التصممري  ومعممدل التشممعب )

1986 .) 

 
 .خصائص الشبكة المائية لحوض وادي جران .7جدول 

 نسبة التشعب عدد المجاري  الرتب األحواض المائية
عدد المجاري في 
 رتبتيا متتاليتيا

× نسبة التشعب 
عدد مجاري 
 رتبتيا متتاليتيا

 معدل التشعيب

 جرانحوض وادي 
 

1 90 3.75 114 427.5 

151÷589.5 
=0.25 

2 24 4 30 120 
3 6 6 7 42 
4 1 - - - 
 589.5 151 13.75 121 المجموع

 ، 2000ناسا، وكالة SRTM الفضائي   المكوك متر، 30 تميز دقة DEM نوع الرادارية الفضائية الصورة تحليل: المصدر
 .GIS 10.2.2 برنامت باستخدا 

 
 : المقاط  التضاريسية لحوض وادي جران2-6

تعممد دراسممة مقمماطع أحممواض التصممري  احممد الوسمممائل       
التممممي توضمممم، تطممممور األوديممممة او األحممممواض ضمممممن الممممدورة 
الجيومورفولوجية،والتعّرف على مدى عملية التعرية المائيمة، 
وبيممان الشممكل التضمماري  ضمممن المقمماطع المختممارة ومعرفممة 
مدى االنحدار وطبيعته. ويمكن توضمي، ذلمم بالموضموعين 

 اتتيين.
يماممل االنحممدار التممدريجي للمجمماري المقوواط  الطوليووة:  -1

المائيمممة غيمممر المنتظممممة والمتعرجمممة والتمممي تمتمممد علمممى طمممول 
حمممممموض المممممموادي مممممممن منبعممممممه الممممممى مصممممممبه، وتوضمممممم، فيممممممه 
-Al)انحدارات الحوض والعقبمات التمي توجمد علمى امتمداد  

Humeiri ،2019) رسمممم المقطمممع الطمممولي لحممموض وادي ،
( DEMج االرتفاعمممات الرقميمممة )جمممران اعتممممادا علمممى نمممموذ

 1، ويتضم، ممن الشمكل GIS 10.2.2وباسمتخدا  برنمامت 
المقطمممع الطمممولي لممموادي جمممران تبممماين مسمممتوى المجمممرى فمممي 
االستقامة، مما يدل علمى مرحلمة الشميخوخة لحموض الموادي 

 سببها الى تباين صالبة التكوينات وانبساط سطحه.

 

ة تعك  المقاطع العرضيالمقاط  العرضية:  -2
خصائص االنحدار لجوانب الوادي وعالقتها بالعمليات 
الجيومورفولوجية والتعرية و التجوية، التساقط الصخري 
وانجراف التربة، و االنزالقات األرضية، وكذلم العالقة في 

، (Al-Kafaji ،2016)زيادة الرواسب التي ينقلها الوادي 
ويمال المقطع العرضي للمنطقة  2ومن مالحظة الشكل 

الدنيا للحوض، إذ يتض، في منطقة المصب االنحدار 
التدريجي البطيء كونها منطقة مصب فضال عن ظهور 
تقعر عند نهاية المقطع يمال األجزاء الوسطى الرئيسة 

يمال المقطع العرضي  3لحوض الوادي، أما الشكل 
لمنتص  حوض الوادي إذ يتميز بوجود المنحدرات 

ع العرضي العليا لحوض يوض، المقط 4والتالل، والشكل 
وادي جران ويالحظ في هذا القطاع تركز قوة النحت 
الجانبي أكار من قوة النحت الرأسي وتباين تضاريسه 

 األرضية بين التالل والميزا والجروف الصخرية.
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 المقطع الطولي لحوض وادي جران. .1 الشكل

DEM نوع الرادارية الفضائية المرئية تحليل: المصدر 30 تميز دقة  SRTM الفضائي   المكوك متر،  ،2000ناسا، وكالة   

باستخدام برنامج   GIS 10.2.2. 

 

 المقطع العرضي االول عند منطقة المصب لحوض وادي جران. .2 الشكل

DEM نوع الرادارية الفضائية المرئية تحليل: المصدر 30 تميز دقة  SRTM الفضائي   المكوك متر،  ،2000ناسا، وكالة   
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   االستنتاجات
تتبمماين األشممكال األرضممية فممي حمموض وادي جممران لتبمماين    

العواممممل والقممموى المكونمممة والمشمممكلة لهممما بمممين عواممممل بنيويمممة 
وتعرويمممة وألرسمممابية، ونمممتت عنمممه تنممموع األشمممكال األرضمممية، إذ 
تقممع منطقممة الحمموض ضمممن الرصممي  المسممتقر الممذي يتميممز 
بتجانسمممه صمممخور  بمممين صمممخور الترشمممري والمممزمن الربممماعي، 

الجيولوجيممممممممة المبسممممممممطة  تركممممممممت أ ارهمممممممما علممممممممى وان هممممممممذ  
رغمممم تنممموع   جيومورفولوجيمممة السمممط، وعمممد  تعقيمممد مظاهرهممما
حتيمممة و أشمممكال  –أشمممكالها وميمممزت أشمممكال أرضمممية بنيويمممة 

أرضمممية ذات األصمممل التعمممروي واألشمممكال األرضمممية البنائيمممة 
عممن انخفمماض )األرسممالية( واشممكال أرضممية كارسممتية، فضمماًل 

ا نممتت عنممه قلممة التضممرس وقلممة األنحممدار العمما  للحمموض مممم
السممط، والتربممة والفتتممات الصممخري إضممافة فاعليممة نقممل مممواد 

الممممى تقممممد  الحمممموض فممممي دورتممممه الجيومورفولوجيممممة قلممممل مممممن 
الترسيب.  تميز شكل الحوض بالشكل البيضوي بداللة قميم 

Rs – Rn - Sb  - Hsi ، بسمممبب بسممماطة التضممماري ،
تشمممعب وهمممو كمممما أسمممهمت تلمممم العواممممل فمممي تنظممميم نسمممبة ال

انعكممماس التجمممان  الصمممخري للحممموض وعمممد  تحكمممم العاممممل 
البنيوي في تشكيلها، وبلغت مجموع مراتبمه الحموض النهريمة 

 149.7( مجممرى وبطممول إجمممالي 121مراتممب بمجممموع ) 4
، Ddكمم، فضمماًل عممن انخفماض الكاافممة التصممريفية للحمموض 

Fs ،Rt  لقلممة النبممت الطبيعممي وانخفمماض قمميم األمطممار أدى
الى انخفاض هذ  القيم ليكون نسيت الحموض خشمن، نتيجمة 

وتوصمممي الدراسمممة  النعكممماس ظمممروف الجفممماف فمممي المنطقمممة.
بتوظيممم  تطبيقمممات وبمممرامت نظمممم المعلوممممات الجغرافيمممة فمممي 
الدراسمممات التطبيقيمممة لرصمممد أحمممواض الوديمممان الجافمممة  غيمممر 

النتممائت الدقيقممة التممي توفرهمما فممي تحديممد المرصممودة واسممتامار 
ولتسمممممهيل وضمممممع الخطمممممط التنمويمممممة  منممممماطق حصممممماد الميممممما 
  المستقبلية ألي منطقة.
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