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الحافات
األشكال األرضية في ّ
المتقطعة

 د .عاید جاسم الزاملي
كلية اآلداب ــ جامعة الكوفة

للهضبة الغرب ّية بني حبريتي الرزازة وساوه

«

الخالصة:

األشكال األرضية حصيلة تفاعل البنية اجليلوجية والعملية اجليومورفية السائدة سواء أكانت يف عصر اهلولوسني (اجلاف)
او البالسيتوسني (الرطب) لذا فان تصنيف االشكال االرضية وفقا للعمليات السائدة والذي ادى اىل تكوين ذلك الشكل االرضي
من يتطلب معرفة واسعة بالعامل املؤشر والذي ادى اىل تكوين العملية السائدة سواء اكانت تلك العملية يف عصري (اهلولوسني
والبالسيتوسني)
لذا فقد مت تصنيف تلك األشكال األرضية وفقا للعملية السائدة يف تكوين ذلك الشكل األرضي فمن املعروف ان الشكل األرضي
وحسب ما أشار األستاذ ثور نربي انه معقد حيث ال يتكون بتأثري عامل واحد وامنا عدة عوامل تتظافر يف تكوينه فمن العصر احلالي
(عصر اجلفاف) او كيمياويا واليت كانت سائدة يف عصر البالسيتوسني او قد يكون العامل السائد املؤشر هو الرياح والذي ينتج
املنخفضات الصحراوية والصحاري املرصوفة من خالل عملية التعرية  ,اما االشكال اليت ترسبها الرياح هي الظالل الرملية والسقي
الرملي  ,والكثبان الرملية.
وتعد املياه السطحية عامال مؤثرا يف تكوين األشكال االرضية التعددية كالتواءات النهرية واجلروف الصخرية وسفوح املنحدرات
واقدام املنحدرات واملدرجات النهرية  ,اضافة للهضيبات  Mesaوالبيوتات  Butteteوالشواهد (تالل التعري) .أما األشكال األرضية
الرتسيبية اليت كونتها املياه السطحية فهي الفيضان  ,والرتسبات الناجتة من تعرية النها ,وهناك الرواسب املروحية عند اقدام
املنحدرات.
وتعد املياه الباطنية عامال آخرا يف تكوين األشكال األرضية واليت يطلق عليها األشكال االذابية كالعيون املنتشرة يف منخفض حبر
النجف واحلفر ,والكهوف امللحية عند حبرية ساوة والسباغ جنوب الرزازة وعند حبر النجف وحول حبرية ساوة  ,والقشرة اجلبسية
الصحراوية يف هضبة النجف واجلروف امللحية عند حبرية ساوة إضافة اىل أشكال أرضية من صنع الكائنات احلية كاإلنسان واحليوان
والنبات سواء ما كان منها تعرويا كشقه للطرق  ,وتعجيزات الديناميت يف صخور احلجر اجلربي الستغالهلا يف صناعة السمنت ومقالع
الرمل واحلصى  ,وكذلك فان للحيوانات دور من خالل حركتها ورعيها لألعشاب.
من خالل ماتقدم فان هناك العديد من األشكال األرضية واليت كونتها العمليات وفقا للعوامل السائدة يف منطقة الدراسة.....
إن الشكل األرضي هو حصيلة تفاعل البنية
ينبغي اإلشارة إىل ّ
املدة احلالية اجلافة،
اجليولوجية والعملية اجليومورفية السائدة يف ّ
والعمليات اجليومورفية السائدة يف العصورالرطبة السابقة ،وقد ّ
مت
دراسة البنية اجليولوجية والظروف البيئية السائدة (السطح ،املناخ،
التربة ،الوضع املائي ،النبات الطبيعي) ،والعمليات اجليومورفية

السائدة فيها يف األزمنة الرطبة السابقة ويف األزمنة احلالية اجلافة ،مت
تصنيف األشكال األرضية باعتماد الدراسة امليدانية ،وعلى اخلرائط
الطوبوغرافية ذات مقياس رسم  50000/1 ،100000/1للحافات
املتقطعة للهضبة الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه وعلى برنامج
 Google earthلوكالة ناسا الفضائية على النحو اآليت:

هذا البحث مستل من رسالة لنيل شهادة الدكتوراه (غري منشورة)

 -1أشكال أرضية ناجتة بفعل التجوية وحركة مواد السطح
 -2أشكال أرضية رحيية (تعروية ،ترسيبية)
 -3أشكال أرضية مائية (تعروية ،ترسيبية)
 -4أشكال أرضية إذابية
 -5أشكال أرضية بفعل الكائنات احلية (اإلنسان ،احليوان ،النبات)
مت من خالل دراسة تلك األشكال األرضية وتصنيفها وفاقا
للعمليات اليت تكونت منها رسم خريطة جيومورفية للمنطقة باعتماد
نظام املسح اجليوموريف مسوحات الفضاء وعلوم األرض يف توضيح
األشكال األرضية بشكل رموز) (1على اخلارطة (شكل،)-28 -
أما األشكال األرضية الصغرية املساحة فقد ّ
مت االستعانة بالصور
الفوتوغرافية لتوضيح تلك األشكال األرضية.

الصخري الناتج عن التجوية والسيما عند املنحدرات ،فإذا زادت
زاوية استقرار كتلة من احلطام الصخري عن زاوية ميل املنحدر فإهنا
تبقى ساكنةً ،وإذا زادت زاوية ميل املنحدر عن زاوية استقرار تلك
الكتلة فإهنا تزنل إىل أسفل املنحدر بفعل اجلاذبية األرضية ،وتعود
أمهية تلك العملية إىل إهنا حلقة وصل ضرورية بني عملييت التجوية
والنحت والنقل.
مي ّز الباحثون ثالثة أنواع من عمليات سقوط التربة واملفتتات
الصخرية والصخور واليت ترتبط مبدى ابتالل املادة أو جفافها وهي): (3
أ -عملية الزحف:

أ ّدت عمليات التجوية سواء أكانت ميكانيكية أم كيمياوية ويف
مناخنيمتبايننيمنحيثخصائصهماوعناصرمهااملناخيةإىلتفكك
صخوراملنطقة وتفتيتها (وبنسب متباينة) مكون ًة مفتتات صخرية تبقى
تسمى هذه املفتتات  Regolithوهي غطاء
جبوار مصدرها األصليّ ،
احلطام املفكك الذي يتكون من الصخور واملعادن يف خمتلف مراحل
الصلبة غري املفككة واليت تعرف بالصخور
حتللها ،وتغطي الصخور ُ
األصلية) ،(2وتعمل اجلاذبية األرضية على إزالة املفتتات واحلطام

تتم هذه العملية دون اإلحساس هبا ،إذ أهنا حركة غري متزايدة
السرعة وحتدث يف املناخات كافة وميكن هلا أن حتدث فوق
االحندارات الطفيفة اليت قد التتجاوز درجة ميلها عن  2درجة،
وتكون هذه العملية دائمة وبصفة مستمرة يف الـحطام الصخري الناتج
من التجوية إذ تعرف بزحف التربة ،وميكن أن حتدث حبركة بطيئة
وتتم
يف الكتل املفصلية اليت تتعرض للتجوية وتعرف بزحف الصخور ّ
هذه العملية من دون اختالطها بالرواسب) ،(4وميكن مالحظتها على
طول احلافات الصخرية ويف املناطق اليت تتألف من صخور صلبة
من احلجرالرملي واملتكتالت والسيما إذا كانت هذه الصخور قد
تأثّرت حبدود الشقوق والفواصل الكثيفة واملتشابكة ،واليت ينجم عنها
أضعاف الصخور وسهولة تفككها) (5وحتدث هذه الظاهرة عند اجلروف

((( هيرمان فيرستابن،روي فان زويدام ،نظام المسح الجيومورفولوجي
لمسوحات الفضاء وعلوم االرض ،تعريب يحيى عيسى فرحان ،دار
مجالوي للطبع والنشر ،عمان – االردن ،1988 ،ص – 19ص.29
((( عبد اإلله رزوقي كربل ،علم األشكال األرضية – الجيومورفولوجيا،
مصدر سابق،ص .101

((( محمد سامي عسل ،الجغرافية الطبيعية مدخل إلى السطح،ج ،1مصدر
سابق ،ص.27
((( المصدر السابق نفسه ،ص.276
((( حسن سيد احمد أبو العينين ،أصول الجيومورفولوجيا ،دراسة األشكال
التضاريسية ،ط ،3مؤسسة الثقافة الجامعية ،1996،ص.320

 -1األشكال األرضية الناتجة بفعل التجوية وحركة
مواد سطح األرض

العدد  ، 1السنة األوىل  ،ربيع األول  1430هـ .
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الصخرية والسيماعلى امتداد طاري النجف والسيد (شكل.)29
ب -عملية التدفق:
وتعد هذه العملية شك ً
ال
هي حركة شبه متصلة للمفتتات الرطبةّ ،
من أشكال الزحف وخيتلف عنها يف إهنا أكثر سرعة حبيث ميكن
مشاهدهتا ،وحتدث هذه العملية عقب سقوط األمطار الغزيرة بعد
مدة جفاف طويلة تعرضت يف أثنائها سفوح املنحدرات إىل تشققات
كثيفة أ ّدت إىل زيادة طاقة التسرب) ،(1وتتم هذه العملية من خالل
انسياب املواد الطينية ،وتتباين سرعتها من البطيئة إىل سريعة جدًا
ملفتتات صخرية مشعبة باملاء يف جماري حمددة على تلك السفوح،
أو تتم من خالل تدفق املفتتات الصخرية إىل األسفل يف سبل ضيقة
على منحدرات شديدة االحندار).(2
ج -عملية انزالق الصخور:
هي عملية االهنيال املتقطعة والسريعة للصخور أو املفتتات الناجتة
وتعد من العمليات السريعة
تتم على امتداد السفوحّ ،
من التجوية ،اليت ّ
واملفاجئة عند احلافات الصخرية العارية والشديدة االحندار ،إذ تسقط
الكتل الصخرية وتصطدم باألرض من دون تعرضها للتدحرج ،أو
سقوطها بشكل انزالق أو زحف صخري منفرد) ،(3وتعد هذه العملية من
أبسط أشكال االنزالقات ،تزنلق فيه كتلة من صخر القاعدة طبقات
ترسيبها ذات ميل منحدرٍ ،أو إذا كانت على غطاءات ترسيب موازية
لسطح أرض املنحدر ،وتتميز هذه العملية بكوهنا ليست عميقة حيث
تتم على طول مستويات ليس هلا جاذبية االلتصاق ،فعند سقوط
ّ
األمطار الشديدة فإهنا هتيئ ضغط موائع يؤ ّدي إىل تذبذب أو انكسار
العوائق املانعة لالنزالق ،ممّا يقلل من معامل االحتكاك على مستوى
االنزالق ،مث تزنلق كتلة صخرية أو قطعة منها إىل أسفل املنحدر
وقد تتحطم أدىن السفح أو تستمر متماسكة ،تظهر هذه الظاهرة على
امتداد طاري النجف والسيد ضمن تكوين الفتحة لبحرية الرزازة
وتكوين اجنانه الذي يتكون من احلجر الطيين الذي يتعاقب مع حجر
الكلس وعند تكوينات احلجر الرملي (األشكال .)30،31
((( محمد صبري محسوب،جيومورفولوجيا األشكال األرضية ،مصدر
سابق ،ص199
((( وليم دي ،ثورنبري ،أسس الجيومورفولوجيا ،ترجمة وفيق حسين
الخشاب وعلي محمد المياح ،ج ،2مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر،
جامعة الموصل ،1975،ص.67
((( عبد اهلل صبارعبود العجيلي ،وديان غرب بحيرة الرزازة الثانوية
واألشكال األرضية المتعلقة بها ـ دراسة الجغرافية الطبيعية،مصدر
سابق ،ص.71

شكل 29

شكل30

زحف المفتتات الصخرية والصخور على طار النجف (قرب مدينة أبو صخير)
التقطت بتاريخ 2005/ 2 /13

انزالق صخور الحجر الرملي عند طار النجف (قرب مدينة أبو صخير)
التقطت بتاريخ 2005 / 2/ 13

بأن حركة املواد سواء أكانت مفتتات أم صخور
يتبيّن لنا ممّا ّ
تقدم ّ
يف احلافات املتقطعة للهضبة الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه ،هي
حركة ضعيفة ومتباينة وذلك النبساط السطح وق ّلة األمطار ،فض ً
ال
عن حمدودية املظاهر السطحية ذات السفوح الشديدة االحندار ولتباين
تكويناهتا الصخرية ،أ ّدت هذه العوامل جمتمعة إىل التباين يف حركة
املواد على السطح من حيث حجمها وسرعتها.

الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه العديد من املنخفضات الصحراوية،
بعض منها كبري احلجم كبحرييت الرزازة وساوه وحبر النجف،
ويكون ٌ
يتباين أصل هذه املنخفضات فمنها ما كان تكتونيًا وقد أسهمت
عمليات التجوية يف توسيع هذه املنخفضات ،وان للرياح دورًاً يف رفع
نتائج التجوية كمنخفض حبرالنجف ،ومنها ما هو ناتج عن عملية
اإلذابة مثل حبرية ساوه اليت تكونت نتيجة عملية إذابة الصخور
اجلريية بعملية حتت سطحية ،مكون ًة بينها (البالوعات) مث تعرضت
إىل اهنيار أسطحها األمر الذي أ ّدى إىل تالحم هذه الفتحات مكون ًة
البحرية) ،(1وأسهمت الرياح يف حنت جوانبها مما أ ّدى إىل اتساعها.
ّأما نشأة حبرية الرزازة فأنّها تعود إىل عوامل تكتونية،إذ أشار
الساكين إىل وجود اخلسفات املمتدة من جنوب الرزازة إىل مشال
احلبانية ،واستدل على ذلك من خالل العيون املائية املحددة مبقاطع
الصدوع على امتداد البحرية) ،(2أسهمت املياه والرياح يف توسيع هذا
ري من املنخفضات ليست بنيوية صرفة بل
املنخفض ،لذا كانت كث ٌ
إهنا جنمت عن عمليات جيومورفية أخرى والسيما عملية التذرية
بفعل الرياح).(3
تنشأ املنخفضات الصغرية بعملية التذرية يف منطقة تتكون من
هشة عاري ًة متامًا من ّ
اهلشة
كل محاية ،فعندما تغطي الرواسب ّ
مواد ّ
غشاء صلبًا ،فإن عملية تكوين تلك املنخفضات حتتاج يف مرحلتها
ً

 -2األشكال األرضية الريحية
تعد الرياح عام ً
ال رئيسًا يف تشكيل أشكال أرضية خاصة ،وهذا
ّ
ال يعين عدم وجود أي دور بالنسبة للعوامل األخرى ،ولكن أثر
أشد وضوحًا يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة ،تقوم الرياح
الرياح ّ
شأهنا يف ذلك شأن العمليات اجليومورفية األخرى فهي تقوم بالنحت
والنقلوالترسيبللمفتتاتالصخريةالناجتةمنالعملياتاجليومورفية
األخرى ،لذا ميكن تصنيف األشكال األرضية الناجتة بفعل الرياح إىل
أشكال أرضية ناجتة بفعل التعرية وأخرى ناجتة بفعل الترسيب:
أ -األشكال األرضية الناجتة بفعل التعرية الرحيية:
تتكون هذه األشكال األرضية بفعل عملييت التذرية والنحت ،ونظرا
لتداخل وتعاون هاتني العمليتني ،فأنه يصعب التفريق بني األشكال
اليت تدين بنشأهتا لفعل هذه أو تلك) ،(4فعند حركة الرياح احلاملة
للمفتتات الناعمة كالرمال ،فأهنا تقوم بعملها اجليوموريف يف حنت
السطوح الصخرية اليت متر عليها أو تقابلها ،وتؤدي بالنتيجة إىل صقلها
أو تشكيل الكثري من املالمح اجليومورفية املتميّزة وهي على اآليت:
أو ًال املنخفضات الصحراوية :توجد يف احلافات املتقطعة للهضبة
((( جودة حسنين جودة ،الجغرافية الطبيعية لصحاري العالم العربي ،الكتب
الجغرافية ،48ط،3منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،1984 ،ص.27

((( صباح عبود عاتي ،أثر العوامل المناخية في تكوين األشكال األرضية
في الهضبة الغربية في العراق ،أطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،كلية
التربية ،الجامعة المستنصرية ،2006 ،ص.178
((( جعفر الساكني ،أصل نشوء بحيرتي الحبانية والرزازة وإمكانية تواجد
النفط في التراكيب المكونة لها،بحث مقدم إلى مؤتمر االستكشافات
العلمية الثاني ،المنشأة العامة الكتشاف النفط والغاز في جمهورية
العراق ،آذار.1984،
((( أ.س .جودي ،ج.س .ولكنسون ،بيئة الصحاري الجافة ،ترجمة علي
البنا ،مصدر سابق،ص.63

شكل 31

انزالق صخور انجانة أسفل بحيرة الرزازة
التقطت بتاريخ 2005 /4 / 22

األوىل إىل التذرية ،وهذه العملية ّ
متكن عملية النحت من إزاحة
الغشاء الواقي ومتزيقه فتكون الفرصة مهيأة لعملية التذرية من القيام
بعملها الرئيس يف جتويف املنخفض وتعميقه ،تتعاقب عمليات التذرية
والنحت ومن مث التذرية لتعميق املنخفض ،والواقع إن مجيع أجزاء
سطح األرض هي معرضة لعملية التذرية؛ ألن التربة أو الصخور تبدو
جرداء يف مجيع أجزائها تقوم الرياح مبهمة االنتقاء عند قيامها هبذه
يتم التقاط املفتتات الصغرية جدًا كالطني والصلصال والطمى
العمليةّ ،
ويتم حتريك الرمال بواسطة الرياح املتوسطة
بسهولة ومحلها يف اهلواءّ ،
فيتم دحرجتها) ،(4يتخ ّلف
ّ
الشدة ونقلها قرب سطح األرض ،أما احلصى ّ
احلصى واملفتتات اخلشنة أو الترسبات الطينيّة أسفل املنخفض واليت
ال ميكن نقلها بواسطة الرياح .يشري رأي آخر إىل عملية تكون هذه
املنخفضات نتيجة لعمليات التجوية الكيمياوية حيث تتجمع قطرات
الندى نتيجة ملسامية الصخور أو لعدم انتظام السفح فأهنا تؤدي إىل
تنشيط عملية التجوية الكيمياوية ،وتزال نتائج التجوية كاملفتتات
بواسطة الرياح ،وهبذه الطريقة تتكون املنخفضات).(5
((( آرثر.ن.ستريلر ،أشكال سطح األرض ـ دراسة جيومورفولوجية ،ترجمة
حسين وفيق الخشاب وعبد الوهاب الدباغ ،مصدر سابق،ص.331
((( باترك مكوال ،ترجمة وفيق الخشاب وعبد العزيز حميد ألحديثي ،األفكار
الحديثة في الجيومورفولوجي،جامعة بغداد ،1986،ص-179ص.180
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تظهر يف احلافات املتقطعة للهضبة الغربية بني حبرييت الرزازة
وساوه العديد من املنخفضات الصغرية وتسمى حمليًا (الفيضات) مثل
وسيتم
فيضة أم الغرانيج ،احللويات ،أم فرس ،البوهوه ،املاحل ومغيثة،
ّ
دراسة هذه الفيضات الحقًا باعتبارها أشكال ترسيبية مائية ،ومث
أن الرياح عامل رئيس يف تكوينها.
اإلشارة هلا باعتبار ّ
عد األرصفة
ثاني ًا األرصفة الصحراوية (الصحاري املرصوفة) :تُ ّ
َ
باعتبارهاعامل ٍ
حنت يف
الصحراوية دليال واضحا على دور الرياح
وتعد عملية النحت ذات أمهية كبرية من خالل نقل
املناطق اجلافّةُّ ،
الرياح للمواد الدقيقة الناجتة من التفكك ،تلتقط الرياح بنقل املواد
الدقيقة من فوق السطح ،خملف ًة ذرات الرمال الكبرية احلجم واملفتتات
الصخرية الناجتة عن عمليات التجوية ،وختتلف عن أراضي احلمادة
إذ أن األخرية تكون خالية من الرمال واملفتتات الصخرية ،وتظهر
فيها طبقات الصخور عاري ًة بشكل كبري.
يتراوح مسك التربة بني عدة سنتمترات يف احلافات املتقطعة
للهضبة الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه لنشاط الرياح فيها ،وممّا
يزيد من فعاليتها عدم وجود النبات الطبيعي واستواء سطح األرض،
تعمل الرياح على تفريغ السطح تارك ًة الرمال اليت يزيد قطرها على
( )0.2ملم ومفتتات التجوية الكبرية احلجم.
تقترب املنطقة يف خصائصها حنو احلجارة ك ّلما اجتهنا غربًا ،يغطى
سطح األرض بطبقة من احلصى الذي انتقل بواسطة املياه اجلارية،
تكون يف وسط ركام من املواد الناعمة ،مث قامت الرياح بتذرية
حيث ّ
املواد الناعمة حىت ينكشف احلصى ويتقارب على السطح فيغطيه
بأكمله .يستدل انه ترسب بواسطة املياه) (1لكونه مصقو ً
ال ،وتسمى
هذه األرضية باألرصفة الصحراوية (.)Desertpavements
ميكن مالحظة تلك األشكال األرضية بوضوح ك ّلما اجتهنا غربًاً
فهناك سطح ّ
مغط ًى باحلصى على امتداد وادي األبيض ،حيث تتجمع
حول الوادي ترسبات احلصى بني دائريت عرض (32 َ 21 ً 56
ْ–  ْ32 َ11ً58مشا ً
ال) ،ويستمر السطح حنو اجلنوب الشرقي بشكل
أراض تكسوها احلجارة والرمال وحىت دائرة عرض (32َ 08 ً 54
ٍ
ْمشا ً
ال) وتكون بني خطي طول (43 َ 17 ً 09 –ْ 43 َ 32 ً 41
ْشرقًا) طوهلا  35كم تتجه من الشمال الغريب حنو اجلنوب الشرقي.
بشدة نفاذيتها وقابليتها على خزن مياه األمطار
تتميّز هذه األراضي ّ
((( أما إذا كان الحصى حا ّداً مسنّنا فقد تكون نتيجة لتجوية محلية على
الصخور األم.
راجع في ذلك Stahler. Arthur. N.Elements of Physical
Geography , John Wiley and Sons, New
.448.P , 1979,Yourk

اليت تسقط عليها،حيث ال تترك جما ً
ال للجريان السطحي املائي ،وقد
التسمح للمياه القادمة إليها من مناطق جماورة الجتياز سطحها إذ
تنفذ من خالل مساماهتا إىل األسفل ،وهي من األراضي اليت تتجمع
فيها الرطوبة تصلح لزراعة األشجار اليت تتحمل اجلفاف وتكون من
أفضل املناطق املالئمة حلفر اآلبار يف الصحراء).(2
ب ـ األشكال األرضية الناجتة بفعل ترسيب الرياح:
تتكون هذه األشكال األرضية عندما تقل سرعة الرياح ،إذ ال
تستطيع أن تستمر يف محل احلبيبات فتترسب مكونة أشكا ًال أرضية،
وهي عبارة عن جتمعات رملية تتخذ مساحات وأشكال خمتلفة أمهها:
أو ًال ـ الظالل الرملية وسفي الرمال :الظالل الرملية جتمعات رملية
تتكون نتيجة لوجود عائق ثابت يف مسار الرياح املحملة بالرمال،
وقد يكون العائق حصاة أو كتلة من الصخر أو جرفا أو شجرية،
ويتوقف وجود الظالل الرملية على بقاء العائق يف مكانة ،أو قد تعرف
بأهنا ترسبات تكونت نتيجة لتشتت اجتاه الرمال بعد أن كان منتظمًا
خاصة عندما يعترض طريقها عائق ثابت) (3ويكون ترسيبها سريعًا
فوق سطح مستو نسبيا ،ويتناسب طول موجتها* طرديًا مع سرعة
الرياح (جدول .)22
يستوي سطح التموج وخيتفي عندما تتجاوز الرياح من سرعتها
متتد حماورها
حدًا معينًا ،وعلى الرغم من منو هذه التموجات واليت ّ
ّ
)(4
تعد كثبانا رملية حقيقية .
متعارضة مع اجتاه الرياح فإنّها ال ّ
تظهر الظالل الرملية عند حافة طار النجف ويف أماكن متفرقة
من احلافات املتقطعة للهضبة الغربية ،مازال هناك عائق مع توفر
لتموجات والسيما عند الكثبان
كمية كافية من الرمال ،وتظهر عليها ا ّ
الرملية (شكل .)32تكون معظم العوائق يف احلافات املتقطعة من
الكتل الصخرية أو النباتات الطبيعية ،وختتلف أحجام الظالل الرملية
بني مكان وآخر ،فهي تصل إىل ارتفاع ( )0.5م يف بعض األحيان
وتتراوح أطواهلا ( )3-1م*.
سفي الرمال فيتكون عادة عند املنحدرات املواجهة للرياح،
ّأما ّ
تعمل هذه املنحدرات على توجيه الرياح حنو األعلى فتقلل سرعتها،
وبذلك تترسب الرمال املحمولة بواسطة تلك الرياح .يتركز ترسيب
التموجية Ripple
((( يطلق على تموجات سطح الرمال بعالمات النيم ّ
.mark
((( K.E. Sawyer, Landscape Studies, Edward Arnold
[[ .97.P,1970,London
((( محمد صبري محسوب ،جيومورفولوجية األشكال األرضية ،مصدر
سابق ،ص - 300ص.301

تلك احلمولة يف األجزاء العليا من املنحدرات ويقل يف األجزاء السفلى
منه ،وعاد ًة ما تتميز التموجات الكبرية بعدم انتظامها وتباين أحجام
إن عدم انتظام الشكل يرتبط بصورة مباشرة
حبيباهتا ،ويرى ّ Sharp
فالتموجات الصغرية تتكون من حبيبات
بتباين حجم حبيباهتا،
ّ
متجانسة احلجم عندما تزيد سرعة الرياح على (65سم/ثا) (0.6
يقسم مقطع التموج على أربعة عناصر ،السفح املواجه للرياح،
م/ثا)ّ .
سفح الظل ،احلوض والقمة ،تصل زاوية احندار السفح املواجهة للرياح
( )10-8درجة ويف سفح الظل ( )30-20درجة) .(1وميكن مالحظة
سفي الرمال عند املنحدرات يف طار النجف والسيد.
ثاني ًا ـ الكثبان الرملية :أشكال أرضية نتجت من جتمع أو تراكم
الرمال غري املتماسكة اليت تنتقل وتترسب بواسطة الرياح وتتراوح
أقطار حبيباهتا ( )2 -0.01ملم ،أو قد يعبّر عنها بأهنا تالل أو
سالسل من الرمال أو أية مادة أخرى تتكون بواسطة الرياح)،(2
أو يشار إليها بأهنا شكل أرضي ذو منشأ رحيي يتكون من الرمال
املفروزة القادمة من مصدر طبيعي) ،(3وهي من األشكال األرضية
الترسيبية يف الصحارى وتكون غري ثابتة ،أي يتغري موقعها وهيأهتا
بتغري اجتاه الرياح وسرعتها.
تظهر الكثبان الرملية إىل الغرب من مدينة النجف ،وتشكل جزءًا
ميتد بني مدينيت النجف والناصرية
من نطاق الكثبان الرملية الذي ّ
مرورًا بالسماوة ،يزيد انبساط سطح األرض من سرعة الرياح

شكل 32

ظاهرة النيم عند حافة كثيب رملي شمال قرية العزيـّــة
التقطت بتاريخ 2005/5/21

احلرارة املتقرن باجلفاف إىل تفكك التربة والصخور وتصبح مهيأة
للتذرية ،وعند هبوب الرياح الشمالية الغربية بنسبة ( )%31.3والرياح
الشمالية ( )%24.9ومرورها على أراضي ذات تربة جافة وفقرية
بالنبات الطبيعي،مع وجود مساحات واسعة من أراضي ذات تربة
رملية واليت تعد مصدر تغذية دائمة للرمال) ،(5فض ً
ال عن ما تنقله
الوديان من املفتتات الناعمة من شبه اجلزيرة العربية حنو الشمال
الشرقي ،الناجتة من نشاط عمليات التجوية الكيمياوية والتعرية املائية
يف العصور املطرية ،وقد يكون مصدر الرسوبيات احلاوية على املعادن
الثقيلة من هنر الفرات القريب من منطقة الدراسة وذلك لتشابه تلك
املعادن مع معادن الكثبان الرملية ،ويعتقد إن بعضًا من هذه الرمال قد

سرعة الرياح م/ثا

19.0

25.0

4.0

5.0

62.0

88.0

طول املوجة (سم)

4.2

3

3.5

15.9

3.11

-----

جدول 22

العالقة بين سرعة الرياح م /ثا وطول موجة النيم
المصدر  :محمد صبري محجوب ،جيومورفولوجية األشكال األرضية ،دار الفكر العربي ،القاهرة  ، 2001،ص . 301

وقدرهتا املؤثرة يف حتريك املفتتات ونقلها وهذا شرط من الشروط
األساسية يف نشوء الكثبان الرملية) ،(4يؤدي االرتفاع يف درجات
((( وجدت ظالل رملية حول شجيرة من السدر البري بارتفاع ( )40سم
وبمساحة ( )12م2ويتخذ اتجاه ًا شرقي ًا عند قرية خضيرة.
المصدر السابق نفسه،ص.302
((( عدنان باقر النقاش ،مهدي محمد علي الصحاف ،الجيومورفولوجي،
مصدر سابق ،ص-42ص.62
((( R.A.Baglond , The Physics OF Blown Sand and
,Desert Dunes , Methuen and Co.l.t d. , London
.265.P,1954
((( ماجد السيد ولي محمد ،الكثبان الرملية في سهل مابين النهرين ـ

انتقلت من رسوبيات تكوين الدبدبة يف جنوب العراق ،لتشابه املعادن
الثقيلة بني رسوبيات الكثبان الرملية وتكوين الدبدبة).(6
تكون الكثبان الرملية املوجودة يف احلافات املتقطعة للهضبة
الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه بكوهنا من نوع الكثبان اهلاللية
أسبابها وطرق الوقاية منها ،مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ،بغداد،
العدد  ،21ك ،1987 ،1ص.59
((( سعدية عاكول ألصالحي ،جيومورفولوجية حوض الثرثار في
العراق واستثماراته أطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد،
بغداد ،1992،ص.
((( تم قياس االتجاهات بواسطة البوصلة.
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(الربخان  )Barchanوهلا جناحان يشريان إىل اجلهة اليت هتب
الرياح باجتاهها ،وال تنمو النباتات الطبيعية على الكثبان الرملية غرب
النجف يف حني تنمو على بعض منها مشال السماوة ،يؤدي ذلك إىل
تثبيت تلك الكثبان الرملية وق ّلة حركتها لكون النباتات الطبيعية تعمل
على متاسك حبيبات الرمال فيها
متّت دراسة كثيبني رمليني أحدمها غرب النجف مشال قرية
العزية ويرتفع ( )9م) (1عن مستوى سطح األرض املجاورة له وتشري
قمة الكثيب الرملي إىل االجتاه الشمايل الغريب ،حيث يكون بزاوية
( (2)** )330درجة ويشري اجلناحان إىل اجلنوب الشرقي ،وقد تبني
من القياس بان طول اجلناحني ( )80م وكانت املسافة بني جانيب
الكثيب ( )60م .بلغت زاوية احندار اجلانب املعاكس للرياح عند
منتصفة ( )33درجة و ( )9درجة يف االجتاه املواجه للرياح ،وهي
رمال جيدة الفرز تظهر عليها عالمات النيم (كما مت اإلشارة إىل
ذلك) (شكل .)33
أما الكثيب اآلخر الذي ّ
مت دراسته فيقع مشال مدينة السماوة عند
نقطة التقاطع ( ْ 31 َ 21مشا ً
ال ْ 44 54شرقًا) ،ويكون بارتفاع ()9
م عن مستوى األراضي املجاورة له ،تشري قمة الكثيب إىل الشمال
الغريب وبزاوية ( )340درجة يف حني يشري اجلناحان إىل اجلنوب
الشرقي ،وتبني من الدراسة بأن طول اجلناحني ( )58م و ( )63م،
وأقصى مسافة بينهما ( )43م ،بلغت زاوية احندار اجلانب املواجه
للرياح ( )8.5درجة ،ويف اجلانب املعاكس الجتاه الرياح (عند منتصف
الكثيب 30درجة) ،تكسوه نباتات طبيعية حولية وبكثافة قليلة.
تتحرك الكثبان الرملية غرب النجف باجتاه اجلنوب الشرقي،
وهذا واضح األثر من خالل زحف الكثيب باجتاه الطريق الترايب
املار بني قرييت الرهيمة والعزيّة والقريب من الكثيب الرملي .تشري
الدراسات إىل أن هناك نوعان من الزحف الرملي أحدمها يسمى
االنسياق الرملي وهو حركة أو زحف احلبيبات الرملية فوق سطح
الكثبان الرملية عندما تصل سرعة الرياح ( )5.5م/ثا والنوع اآلخر
هو زحف الكثبان واحلوائط الرملية اليت تكون آثارها واضحة عندما
تزيد سرعة الرياح على (9م /ثا)).(3
((( تم قياس االرتفاعات واألطوال حقليا من قبل الباحث بواسطة
جهاز.S G. P.
((( J. M. Sadik, Sedimentologyical Investigation of
Dibdibba Formation Southern and Central Iraq ,
70.P,1977 ,M.S.C.Thesis, University of Baghdad
((( يحيى محمد شيخ أبو الخير ،زحف الرمال بمنطقة اإلحساء ،نشرة
دورية تعني بالبحوث الجغرافية يصدرها قسم الجغرافية بجامعة
الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية ،العدد  ،64،1984ص.11

يتبني من دراستنا لسرعة الرياح يف حمطات احلافات املتقطعة
للهضبة الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه بأن زحف الكثبان الرملية
نادر احلدوث إ ّ
ال يف حاالت قليلة جدًا ،على حني ظاهرة االنسياق
إن خطورة االنسياق الرملي يف الواقع أكثر
الرملي متكررة احلدوثّ ،
من زحف الكثبان واحلوائط الرملية وهذا يعود إىل قابلية الرمال
لالنسياق عند سرعات بطيئة نسبيًا ،وقدرهتا على االنتقال ملسافات
أطول من اليت تقطعها الكثبان الرملية ،فض ً
ال عن أن الستار الرملي
الناجم بفعل االنسياق الرملي يغطي مساحات أوسع ويف وقت أقصر
من تلك املساحات اليت ميكن أن تغطيها الكثبان الزاحفة يف الوقت
تتم تغذيته
نفسه ،وحتتوي الكثبان الرملية على خمزون قليل من املياه ّ
بشكل مباشر بواسطة مياه األمطار).(4
أن األشكال الترسيبية اهلوائية تتمثل
تشري الدراسة ممّا تقدم ّ
بالظالل الرملية والسفي الرملي ،وتوجد حيثما وجدت الرمال
والعوائق الطبيعية سواء أكان نبات طبيعي أم صخور أو عند سفوح
املنحدرات ،فض ً
ال عن الكثبان الرملية املتمثلة بكثبان الربخان اهلاللية
( Barchanواليت توجد ضمن نطاق حمدد يبدأ من دائرة عرض (00
 ْ 32 00مشا ً
ال) غرب مدينة النجف وحىت دائرة عرض (َ 18 00
 )     ْ32مشال مدينة السماوة وتنمو عليها بعض النباتات الطبيعية.

 -3األشكال األرضية المائية

وهي األشكال األرضية اليت يكون فيها املاء عام ً
ال أساسيًا يف
تكوينها ،وتشري املرئيات الفضائية والدراسات السابقة فض ً
ال عن
الدراسة امليدانية يف احلافات املتقطعة بني حبرييت الرزازة وساوه إ ّ
ال أن
للمياه دورًا واضحًا يف تشكيل املظهر األرضي هلا ،شأهنا يف ذلك شأن
وتسمى األشكال األرضية
العوامل األخرى ،تقوم بأعمال هدميةّ .
الناجتة عنها باألشكال األرضية اهلدمية (التعروية) وأخرى بنائية
وتسمى األشكال األرضية الناجتة عنها باألشكال األرضية البنائية
وستتم دراسة تلك األشكال تبعًا لتقسيمها على:
(الترسيبية) ّ
أ ـ األشكال األرضية الناجتة عن التعرية املائية وتشمل:
حيد هنر الفرات احلافات املتقطعة
أوال -االلتواءات النهرية)ُّ : (5
للهضبة الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه ،وتسود فيه االلتواءات
((( سعيد محمد أبو سعده ،هيدرولوجية األقاليم الجافة وشبه الجافة،
وحدة البحث والترجمة في قسم الجغرافية بجامعة الكويت والجمعية
الجغرافية الكويتية ،الكويت ،1983،ص.107
((( تعد االلتواءات النهريه أشكال أرضية ناتجة عن عمليتي التعرية
والترسيب المائي.

وسيتم دراستها لكوهنا قريبة من احلافات الشرقية ملنطقة
النهرية،
ّ
الدراسة أو قد تتداخل معها يف بعض األحيان.
يدخل هنر الفرات املنطقة املجاورة يف احلافات املتقطعة بني
حبرييت والرزازة عند التقاطع (ْ 32 َ 40 00مشا ً
ال44 َ 14 ً 38-
ْشرقًا) ) (1مشال مدينة كربالء مبسافة ( )12.5كم ،ويكون عرض النهر
ويكون انعطافًا
عند هذا التقاطع ( )270م ،ينحدر حنو اجلنوب الغريبّ ،
عند التقاطع (ْ 32 َ 34ً 10مشا ً
الْ 44 َ 12 ً 15-شرقًا) بنصف قطر
( )1كم ويكون عرض النهر ( )400م ،ينحدر حنو اجلنوب الشرقي
وحىت التقاطع (ْ 32 َ 26 ً 36مشا ً
ويكون
ال ْ 44 َ 17 ً 54-شرقًا) ّ
منعطفًا آخرًا بنصف قطر ( )700م ،ويكون عرض النهر عند هذا
ويكون منعطفًا آخرًا عند التقاطع (32 َ 24 ً 31
التقاطع ( )170مّ ،
ْمشا ً
الْ 44 َ 18 ً 14-شرقًا) بنصف قطر ( )1.8كم ويكون عرض
ليكون منعطفا
النهر عند هذا التقاطع ( )230م ،ينحدر حنو اجلنوب ّ
عند التقاطع (ْ32 َ18 ً34مشا ً
ال ْ44 َ18 ً53-شرقًا) نصف قطره
( )475م ،ويكون عرض النهر عند هذا االنعطاف ( )200م ،ينحدر
النهر حنو اجلنوب الشرقي ،وعند التقاطع (ْ 32 َ 16 ً 58مشا ً
الً 13-
 ْ 44 َ 20شرقًا) يتفرع من جانبه الغريب جدول بين حسن ،ويكون
عرض هنر الفرات عند هذا التقاطع ( )220م وعند التقاطع (َ15 ً38
 ْ32مشا ً
ليكون
ال  ْ44 َ21 ً15 -شرقًا) ،يتفرع هنر الفرات إىل فرعني ّ
جزيرة بيضوية الشكل طوهلا ( )1780م وأقصى عرض هلا ()540
م ،ويكون عرض النهر عند هذا التقاطع (470م) ،وعند التقاطع (ً23
ْ32 َ15مشا ً
الْ44 َ21 ً05-شرقًا) يلتقي جدول بين حسن بالفرع
الغريب لنهر الفرات ،يلتقي الفرعان الشرقي والغريب عند التقاطع (ً33
ْ 32 َ 14مشا ً
الْ 44 َ 20 ً 38-شرقًا) ،ويكون عرض النهر عند هذا
التقاطع ( )320م ،ينحدر هنر الفرات حنو اجلنوب ،وعند التقاطع (ً16
 ْ32 َ12مشا ً
ال ْ44 َ21 ً42-شرقًا) يتفرع النهر إىل فرعني،الشرقي
يسمى شط العباسية والغريب منه شط الكوفة ،ويكون عرض النهر
يف هذه النقطة ( )400م ،والذي يهمنا يف دراستنا عند هذه النقطة
حيد احلافات املتقطعة للهضبة الغربية بني حبرييت
شط الكوفة لكونه ّ
الرزازة وساوه من اجلهة الشرقية ،ينحدر شط الكوفة حنو اجلنوب
وعند التقاطع ( 32 َ 06 ً 41مشا ً
يكون
الْ 44 َ 21 ً 17-شرقًا) ّ
ليكون منعطفًا آخرًا
منعطفا نصف قطره ( )850م ،ينحدر حنو اجلنوب ّ
عند التقاطع (ْ 32 َ 05 ً 52مشا ً
الْ 44 َ 22 ً 06-شرقًا) بنصف قطر
ويكون منعطفا عند التقاطع ( ْ32 َ03 ً01مشا ً
( )850مّ ،
الَ23 ً28-
((( مصدر جميع نقاط التقاطع من برنامج  Google earthالمعد من
قبل وكالة ناسا الفضائية والزيارات الميدانية.
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 ْ44شرقًا) بنصف قطر ( )350م .يكون عرض النهر عند هذا التقاطع
( )270م .ينحدر شط الكوفة حنو اجلنوب الشرقي يتفرع إىل فرعني
عند التقاطع ( ْ32 َ01 ً50مشا ً
ليكون جزيرة
ال ْ44 َ24 ً55-شرقًا) ّ
آل بو نعمان ويكون عرض النهر عند هذا التقاطع ( )300م ،ينحدر
ليكون منعطفًا عند التقاطع ( ْ31 َ59 ً24مشا ً
ال–
حنو اجلنوب الغريب ّ
 ْ44 َ26 ً41شرقًا) بنصف قطر ( )500م ،يكون عرض النهرعند هذا
التقاطع ( )150م،ويكون ارتفاع األراضي املجاورة للنهر ( )27م عن
مستوى سطح البحر .ينعطف النهر حنو اجلنوب عند التقاطع (58 ً30
َ ْ 31مشا ً
ويكون جزيرة بيضوية الشكل ال
الْ 44 َ 27 ً 46-شرقًا) ّ
يتجاوز طوهلا ( )200م وعرضها ( )30م ،يكون نصف قطر املنعطف
يكون النهرجزيرة هنرية بيضوية الشكل عند التقاطع (21
( )370مّ .
ً ْ 31َ 56مشا ً
ال ْ 44 َ 28 ً 41-شرقًا) مشال شرق مدينة أبو صخري
وان عرض النهر عند هذا التقاطع ( )170م ،طول اجلزيرة ( )1300م
وأقصى عرض هلا ( )500م ،عرض النهر عند هناية اجلزيرة ( )130م،
وذلك عند التقاطع (ْ31 َ55 ً47مشا ً
الْ44 َ29 ً13-شرقًا وتكون
األراضي املجاورة للنهر على ارتفاع ( )24م عن مستوى سطح البحر،
يكون النهر جزيرة هنرية بيضوية
يستمر النهر حنو اجلنوب الشرقيّ ،
الشكل عند التقاطع (ْ 31 َ 55 ً 12مشا ً
ال ْ 44 َ 29 ً 31-شرقًا) ال
يتجاوز طوهلا ( )132م وأقصى عرض هلا ( )50م ،عرض النهر عند
التقاطع (ْ31 َ54 ً51مشا ً
الْ44 َ29 ً35-شرقًا) ( )195م.
يكون جزيرتني طوليتني عند التقاطع (ْ 31 َ 54 ً 47مشا ً
ال-
ّ
ْ 44 َ 29 ً 33شرقًا) ،الشمالية بطول ( )250م وبعرض ( )30م
واجلنوبية بطول ( )190م وعرض ( )50م .يتفرع النهر عند التقاطع
( ْ31 َ54 ً22مشا ً
ليكون جزيرة
ال ْ44 َ29 ً41-شرقًا) إىل فرعني ّ
بيضوية الشكل بطول ( )720م وأقصى عرض هلا ( )280م .يلتقي
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الفرعان عند التقاطع ( ْ 31 َ 54 00مشا ً
الْ 44 َ 29 ً 58 -شرقًا)
وتكون األراضي املجاورة للنهر عند هذه النقطة على ارتفاع ()23
يكون النهر جزيرة بيضوية الشكل
م فوق مستوى سطح البحر ،مث ّ
عند التقاطع (ْ 31 َ 54 ً 04مشا ً
الْ 44 َ 29 ً 45-شرقًا) وتكون
بطول ( )1.200كم وأقصى عرض هلا ( )385م.لتنتهي عند التقاطع
(ْ 31 َ 53 ً 29مشا ً
الْ 44 َ 30 ً 05-شرقًا) ،وعند التقاطع (ً 15
ْ 31 َ 54مشا ً
الْ 44 َ 29 ً 38-شرقًا) يتفرع من الفرع الغريب لشط
الكوفة جحات والذي يتفرع منه جداول (السدير ،النعماين ،احلرية،
الدسم) .يستمر شط الكوفة (والذي يسمى شط املشخاب) باالحندار
حنو اجلنوب الغريب ومبتوسط عرض ( )145م ،ينعطف النهر عند
التقاطع (ْ 31 َ 52 ً 02مشا ً
الْ 44 َ 29 ً 50-شرقًا) بدائرة نصف
قطرها ( )400م ،مث ينحدر حنو اجلنوب الغريب .ينعطف عند التقاطع
(ْ 31 َ 50 ً 52مشا ً
الْ 44 َ 30ً 19-شرقًا) بدائرة نصف قطرها
يكون منعطفا عند التقاطع (ْ 31 َ 39 ً 47مشا ً
ال30 00-
( )250مّ ،
َ 44شرقًا) نصف قطرة ( )200م ،يكون النهر على ارتفاع ( )22م
عن مستوى سطح البحر ،ينحدر حنو اجلنوب الغريب حىت التقاطع
( ْ31َ49 ً14مشا ً
ليكون منعطفًا نصف قطره
ال  ْ44َ29 ً37-شرقًا) ّ
( )650م ويكون عرض النهر ( )150م ،ينحدر النهر حنو اجلنوب
الشرقي .ينعطف عند التقاطع (ْ 31 َ 45 ً 41مشا ً
ال44 َ 30 ً 50 -
ْشرقًا) بدائرة نصف قطرها ( )3700م مث ينحدر حنو اجلنوب الغريب،
يكون منعطفًا عند التقاطع ( ْ31َ42 ً57مشا ً
ال ْ44َ28 ً42-شرقًا)
ّ
نصف فطره ( )1900م ،وعند التقاطع (ْ 31 َ 40 ً 36مشا ً
الً 54-
يكون منعطفًا نصف قطره ( )1كم ،لينحدر ثاني ًة حنو
 ْ44 َ29شرقًا) ّ
يكون شط املشخاب منعطفًا عند التقاطع (38 ً34
اجلنوب الغريبّ ،
َ ْ 31مشا ً
الْ 44َ 30ً 32-شرقًا) نصف قطره ( )1000م ليلتقي مع
شط الشامية (العباسية) عند التقاطع (ْ 31َ 36 ً 28مشا ً
ال34ً 45-
َ 44شرقًا) مشال شرق مدينة الشنافية مبسافة ( )7كم .ينحدر النهر
حنو الشمال الشرقي وحىت التقاطع ( ْ 31 َ 34 ً 39مشا ً
ال38ً 12-
َ )44شرقًا (عند مدينة الشنافية) ينعطف بدائرة نصف قطرها ()730
م ليتجه حنو اجلنوب الغريب ،ينعطف النهر بزاوية حادة عند التقاطع
( ْ31 َ33 ً38مشا ً
ال 44َ38ً19 -شرقًا)،مكونًا دائرة نصف قطرها
( )197م متجهًا حنو اجلنوب الشرقي ،مث ينعطف عند التقاطع (ً50
ْ31 َ32مشا ً
الْ44 َ40ً20-شرقًا) بدائرة نصف قطرها ( )1300م
ليتجه حنو اجلنوب الغريب ،وهناك منعطفان قبل أن يتفرع إىل فرعيه
السبيل والعطشان أحدمها عند التقاطع ( ْ31 َ29ً24مشا ً
ال45 ً25-
َ  ْ 44شرقًا) واآلخر عند التقاطع (ْ 31 َ 29 ً 59مشا ً
الَ 47 ً 02-

ْ 44شرقًا) ،بدائرتني نصف قطرمها ( 1و  )1.3كم على التوايل ،مث
يتفرع عند التقاطع (ْ 31 َ 27 ً 12مشا ً
ال ْ 44َ 48ً 14-شرقًا) إىل
فرعني مها السبل والعطشان ،يسري العطشان وهو الفرع الغريب باجتاه
الشرق حال تفرعه لينعطف عند التقاطع (ْ 31 َ26 ً56مشا ً
الً41-
ً
متجهًا حنو اجلنوب
ْ44 َ49شرقًا) بدائرة نصف قطرها ( )1900م
الغريب ،ال يلبث أن ينعطف بدائرة نصف قطرها ( )5كم عند التقاطع
(ْ 31َ 23 ً 07مشا ً
ال ْ 44 َ 52 ً 40-شرقًا) ليتجه ثاني ًة حنو الشرق،
مث ينعطف ثاني ًة عند التقاطع (ْ 44 َ58 ً15 -ْ 31 َ21 ً50شرقًا)
بدائرة نصف قطرها ( )1300م لينعطف حنو الشرق مر ًة ثانية ،ويكون
له آخر انعطاف عند التقاطع ( ْ31 َ21 ً50مشا ً
ال ْ45 00 00-شرقًا)
ليخرج من منطقة الدراسة متجها حنو اجلنوب الشرقي ،ويكون على
ارتفاع ( )16م عن مستوى سطح البحر ،وبعرض ال يتجاوز ()75
م .يكون طول النهر ( )204كم وأقصى طول له بني نقطيت الدخول
واخلروج ( )162كم.
عد مياه األمطار املصدر الرئيس لألودية النهرية،
ثاني ًِاً -األودية :تُ ّ
وعلى الرغم من ق ّلة األمطار الساقطة على منطقة الدراسة إذ ال
فان سقوطها بشكل زخات
يتجاوز معدهلا عن ( )106ملم /سنهّ ،
وبفترات زمنية قصرية على منطقة الدراسة أو يف املنطقة املجاورة
هلا اليت تنحدر باجتاه احلافات املتقطعة للهضبة الغربية ،فض ً
ال عن
يكوهنا هنر الفرات يف احلافّة الغربية
األشكال املائية التعروية اليت ّ
للسهل الرسويب ،وجداوله الدائمة اجلريان اليت تدخل منطقة الدراسة
لتنتهيفيها.
تقوم هذه األهنار سواء أكانت وقتية أم دائمة اجلريان بعملية حنت
الصخور جلوانب األودية أو قيعاهنا بواسطة ضغط املياه وما حتمله من
رواسب وعملية احتكاك الرواسب الصخرية مع بعضها فض ً
ال عن
عملية اإلذابة والتحلل) .(1تظهر عند احلافات املتقطعة للهضبة الغربية
بني حبرييت الرزازة وساوه العديد من الوديان والشعب) ، (2تتباين تلك
الوديان يف أطواهلا وعرضها وأعماقها ،وسنتناول دراسة تلك الوديان
من مشال منطقة الدراسة حىت جنوهبا:
 وادي أبو سدر :يتكون من احتاد واديني مها أبو خنلة والعرجاوي،يدخل وادي أبو خنلة احلافات املتقطعة عند التقاطع ( ْ32 َ35مشا ًال -
((( جودة حسنين جودة ،معالم سطح األرض ،دار النهضة العربية للطباعة
والنشر ،بيروت،1980،ص.308
((( الشعب بكسر العين ،الطريق في الجبل ،والشعبة بكسر الشين المسيل
الصغير فيقال شعبة حافل أي ممتلئة مسيال .راجع محمد مرتضى
الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،مكتبة الحياة ،بيروت،
ج ،6ص ،330ص.630

 43 00شرقًا) ويتجه حنو الشمال الشرقي ّ
مث مشا ًال ليلتقي مع وادي
ْ
العرجاوي (الذي يدخل منطقة الدراسة عند التقاطع ( ْ 32 َ 31مشا ًال
ْ 43 00شرقًا) ،عند التقاطع ( ْ 32 36ً 54شرقًا43َ 01 ً 30 -ْمشا ًال) مكونا وادي أبو سدر الذي يستمر باجتاه الشمال الشرقي ،وخيرج
من منطقة الدراسة عند التقاطع ( ْ 32 َ 40مشا ًالْ 43َ 08 -شرقًا)
ويستمر حىت الرحالية ليصب يف حبرية الرزازة ،طول وادي أبو خنلة
حىت نقطة التقائه بالعرجاوي ( )3كم ،وعرضه ( 30م) ،طول العرجاوي
حىت نقطة التقائه بوادي أبو خنلة ( )2كم وعرضه ( )25متر طول وادي
أبو سدر من نقطة امللتقى حىت خروجه من منطقة الدراسة ( )10كم
ويكون بعرض ( )50م وبعمق ( )2م عن األراضي املجاورة.
 واديا ضليف وأم الروس :واديان صغريان يتكونان داخلمنطقة الدراسة ويصبان يف حبرية الرزازة عند التقاطع (ْ32 َ37 ً20
ال  ْ43 َ29 ً28 -شرقًا) و( ْ32 َ40 00مشا ً
مشا ً
ال 43 َ26 00 -
ْشرقًا) وبعرض ( 30م 40 ،م) على التوايل.
 وادي فؤادة :يدخل احلافات املتقطعة عند التقاطع (21 ً 10َ ْ 32مشا ً
ال –  ْ 43َ 08 ً 47شرقًا)،ينخفض عن األراضي املجاورة
( )3م واليت ترتفع ( )195م عن مستوى سطح البحر وبعرض ال
يتجاوز ( )45م ،متجها حنو الشمال الشرقي وعند التقاطع (21 ً19
َ ْ 32مشا ً
ال – ْ 43َ07ً59شرقًا) ينحدر حنو اجلنوب ،وعند التقاطع
( ْ 32 َ 21ً 05مشا ً
ال  ْ 43 َ 08 ً 34-شرقًا) ينحدر حنو الشمال مث
يأخذ احنداره العام حنو الشمال الشرقي وعند التقاطع (32َ 23ً 01
ْمشا ً
ال – ْ43 َ11 ً15شرقًا) يلتقي مع الفرع اجلنويب للوادي،يصب
جنوب غرب حبرية الرزازة عند التقاطع ( ْ32 َ35 ً54مشا ً
ال – 32
ً ْ43 َ30شرقًا) ،ينخفض عن األراضي املجاورة ( )2م واليت ترتفع
( )64م فوق مستوى سطح البحر ،طول الوادي ( )55.25كم واقصر
طول له ( )48.5كم.
يعد أكرب وادي يف احلافات املتقطعة للهضبة
األبيضّ :
 وادي ِّالغربية بني حبرييت الرزازة وساوة،يدخل منطقة الدراسة عند التقاطع
( ْ32 َ09 ً10مشا ً
ال –  ْ43َ08 ً40شرقًا) ويكون عرضه ( )150م
وعمقه ( )7م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع ( )183م عن مستوى
سطح البحر ،وعند التقاطع ( ْ 32َ 12 ً 24مشا ً
ال – ْ 43 َ 12 ً 03
شرقًا) يرتبط به أحد روافده الكبرية من جهة الشمال ،وعند التقاطع
(ْ 32 َ18 ً15مشا ً
ال ْ 43َ19 ً43 -شرقًا) يرتبط به رافد آخر من
جهة الشمال أيضًا ،ينحدر باجتاه الشمال الشرقي حىت التقاطع (15
ً ْ 32 َ 29مشا ً
ال –ْ 43َ 44 ً 28شرقًا) يتفرع إىل فرعني أحدمها
جنويب (يصب يف اجلفر املاحل عند التقاطع ( ْ32َ24 ً41مشا ً
ال – 34

ً  ْ43 َ42شرقًا) وبطول ( )10, 240كم ،واآلخر ينحدر حنو الشمال
ليصب جنوب حبرية الرزازة عند التقاطع (ْ32 َ32 ً34مشا ً
ال – 09
ًْ 43 َ 46شرقًا) وينخفض ( )3م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع
( )28م فوق مستوى سطح البحر ،يكون بطول ( )80 ,5كم واقصر
طول له ( )71 , 8كم.
عد من الشعب القليلة التفرع ،يدخل احلافات
 شعيب الركاش :يُ ّاملتقطعة للهضبة الغربية عند التقاطع (ْ32 َ07 ً31مشا ً
ال 16 ً28 -
َْ 43شرقًا) ويتكون من مسيالت مائية بعمق ( )1م عن األراضي
املجاورة اليت ترتفع ( )200م عن مستوى سطح البحر ،يتجه حنو
الشمال الشرقي ّ
يصب غرب اجلرف املاحل عند التقاطع
مث باجتاه الشرقّ ،
( ْ32 َ22 ً39مشا ً
سع عند مصبّه مكونًا
ال –  ْ43 َ39 ً19شرقًا) ويتّ ُ
أراضي مستنقعات وبعرض ( )200م ،ينخفض عند مصبه ( )1م عن
األراضي املجاورة اليت ترتفع ( )49م فوق مستوى سطح البحر.
 شعيب الطريفاوي :ينشأ هذا الوادي عند التقاطع (32 00ً45ْمشا ً
ال  ْ 43 َ 21ً 21 -شرقًا) وبشكل مسيالت مائية تنخفض أقل
من ( )1م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع ( )200م عن مستوى
سطح البحر،ينحدر حنو الشمال الشرقي وعند التقاطع (32 00 ً54
ْ مشا ً
ال – ْ 43 َ26 ً47شرقًا) يتجه الوادي حنو الشرق مث يستمريف
اجتاهه العام (الشمال الشرقي) وعند التقاطع ( ْ32َ11ً46مشا ً
ال – 53
ًْ 43 َ 33شرقًا) يتجه حنو اجلنوب الشرقي وعند التقاطع (11 ً 58
َْ 32مشا ً
ال – ْ 43 َ 38 ً 40شرقًا) يتجه حنو الشمال الشرقي وعند
التقاطع (ْ 32 َ 11ً 53مشا ً
ال –ْ 43 َ 38 ً 36شرقًا) يتصل معه رافد
من روافده ينشأ عند التقاطع (ْ 32 َ 01 ً 28مشا ً
ال – 43 َ 30 ً 43
ْ شرقًا) وبطول ( )24.3كم ،يصب الوادي عند التقاطع (َ 20 ً 01
ْ 32مشا ً
ال  ْ 43 َ 41 ً 57-شرقًا) يف اجلفر املاحل وينخفض ( )1م
عن األراضي املجاورة اليت ترتفع ( )50م عن مستوى سطح البحر
ويكون بطول ( )57 ,1كم.
 وادي اخلر :يدخل احلافات املقطعة عند التقاطع (31َ 53ً 16ْمشا ً
ال –  ْ43 َ28ً02شرقًا) وينخفض ( )4م عن األراضي املجاورة
اليت ترتفع ( )200م عن مستوى سطح البحر وبعرض حوايل ()120
م يتجه حنو الشمال الشرقي وعند التقاطع ( ْ32 َ05 ً30مشا ً
ال 09-
ً ْ43 َ52شرقًا) يتجه حنو الشرق ومبوازاة طار النجف ،وعند التقاطع
( ْ32 َ04 ً07مشا ً
ال ْ44 00 ً01 -شرقًا) يتصل مع (وادي كطيكيط
الذي ينشأ عند التقاطع (ْ31 َ52 ً37مشا ً
ال – ْ43 َ36 ً24شرقًا)
وينخفض عن األراضي املجاورة ( )2م واليت ترتفع ( )188م عن
مستوى سطح البحر يكون كثري االلتواء يبلغ طوله ( )52كم وأقصر
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طول له ( )46.7كم .يصب وادي اخلر مشال حبر النجف عند التقاطع
( ْ 32 َ 03 ً 11مشا ً
الْ 44 َ 07 ً 43-شرقًا) وينخفض ( )2م عن
األراضي املجاورة اليت ترتفع ( )22م عن مستوى سطح البحر .طول
الوادي ( )77 ,1كم اقصر طول له ( )64 , 7كم ،ويكون عرضه
( )84م عند مصبه.
 واديا السبع واملرات :ينشأ الوادي الرئيس (السبع) عند التقاطع(ْ 31 َ 46 ً 32مشا ً
ال – ْ 43 َ 46 ً 13شرقًا) ،ينخفض ( )1م عن
األراضي املجاورة اليت ترتفع ( )180م عن مستوى سطح البحر،
ينحدر حنو الشمال الشرقي وحىت التقاطع ( ْ31 َ50ً39مشا ً
الً07 -
 ْ43 َ52شرقًا) ،يتصل مع الوادي الرئيس وادي املرات (ينشأ الوادي
عند التقاطع (ْ 31 َ 54 ً 09مشا ً
الْ 43 َ 38 ً 04-شرقًا) ،ينخفض
( )1م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع ( )200م عن مستوى سطح
البحر ،ينحدر حنو الشمال الشرقي ومن نقطة التقائه ينحدر الوادي
شرقًا حىت التقاطع ( ْ31 َ52 ً11مشا ً
ال – ْ44 00 ً57شرقًا) ليصب
عند التقاطع (ْ 31 َ 59ً 09مشا ً
الْ 44 َ 05 ً 53-شرقًا)،ينخفض
( )2م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع ( )39م عن مستوى سطح
البحر،طول الوادي ( )58 , 7كم واقصر طول له ( )48 , 4كم.
 شعيب الرهيماوي :يدخل شعيب الرهيماوي احلافّات املتقطعةعند التقاطع ( ْ 31َ 40ً 17مشا ً
ال ْ 43 َ 42 ً 22-شرقًا) ،ينخفض
عن األراضي املجاورة ( )2م اليت ترتفع ( )200م عن مستوى سطح
البحر ،ينحدر حنو الشمال الشرقي وعند التقاطع (31 َ 46 ً 08
ْمشا ً
الْ43 َ47 ً27-شرقًا) ينحدر حنو الشرق ،ينحدر عند التقاطع
( ْ 31 َ 45 ً 31مشا ً
الْ 43 َ 53ً 11 -شرقًا) حنو الشمال ،مث ينحدر
حنو الشمال الشرقي عند التقاطع ( ْ31 َ45 ً31مشا ً
ال43 َ53 ً11-
ْشرقًا) ليصب غرب حبر النجف عند التقاطع (ْ31 َ57 ً05مشا ً
ال –
 ْ44َ11ً35شرقًا) .ينخفض عن األراضي املجاورة ( )1م اليت ترتفع
( )14م عن مستوى سطح البحر 0يبلغ طول الوادي ( )68 , 7كم
واقصر طول له ( )56.6كم.
 وادي امللح :يدخل احلافات املتقطعة عند التقاطع (31 َ37 ً10ْمشا ً
ال ْ43 َ43 10-شرقًا) ويكون بشكل مسيالت مائية تنخفض
( )1م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع ( )200م عن مستوى سطح
البحر ينحدر حنو الشمال الشرقي،وعند التقاطع ( ْ31 َ34 ً71مشا ً
ال-
 ْ44 00ً20شرقًا) يتصل به من الشمال رافد (نشأ عند التقاطع 04
ً  ْ31َ40مشا ً
الْ39 َ49 ً20 -شرقًا ويبلغ طوله ( )24كم) ،ينحدر
الوادي باالجتاه العام ليصب غرب حبر النجف عند التقاطع (54 ً44
َ ْ 31مشا ً
الْ 44 َ 12 ً 53 -شرقًا) ،ينخفض عن األراضي املجاورة
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وادي الملح غرب بحر النجف التقطت بتاريخ 2005/5/22

وادي الخابط غرب بحر النجف التقطت بتاريخ 2005/5/ 22

وادي حسب قرب قرية الرحبة التقطت بتاريخ 2005/6/ 1

( )1م واليت ترتفع ( )23م فوق مستوى سطح البحر (شكل.)-34-
 وادي اخلابط :ينشأ الوادي عند التقاطع (ْ 31 َ 33ً 06مشا ًال-
 ْ43َ58 ً26شرقًا) وينخفض اقل من ( )1م عن األراضي املجاورة
اليت ترتفع ( )134م فوق مستوى سطح البحر ،يتّجه مشا ً
ال مث شرقًا
ال ،وعند التقاطع (ْ 31 َ 47 ً 30مشا ً
مث مشا ً
الْ 44 َ 02 ً 17 -شرقًا)
يأخذ االحندار العام للسطح (مشاليًا شرقيًا)،مث يتّجه مشا ً
ليصب يف
ال َّ
مستنقعات حبر النجف عند التقاطع (ْ 31 َ 52 ً 32مشا ً
الَ 09 ً 15-
 ْ44شرقًا) ،ينخفض ( )1م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع ( )40م
عن مستوى سطح البحر ،ويكون بطول ( )27 ,4كم( ،شكل .)35
عد من الوديان الكبرية يف احلافّات املتقطعة
 وادي حسب :يُ ّللهضبة الغربية ،يدخل منطقة الدراسة عند التقاطع (ْ 31 َ 32 ً 52
مشا ً
الْ43 َ48 ً49 -شرقًا) وينخفض ( )3م عن األراضي املجاورة
اليت ترتفع ( )200م عن مستوى سطح البحر ،ينحدر باالجتاه الشمايل
الشرقي حىت التقاطع (ْ 31 َ 35 ً 54مشا ً
ال ْ 43 َ 55 ً 49 -شرقًا)
يتصل معه رافد (يدخل هذا الرافد منطقة الدراسة عند التقاطع (05
ً ْ 31 َ 26مشا ً
ال ْ 43 َ 54ً 16 -شرقًا) وبطول  18 ,8كم) ،يستمر
الوادي متّخذًا االحندار العام للسطح حىت التقاطع ( ْ31 َ46 ً02مشا ً
ال-
ْ44 َ10 ً34شرقًا)،مث ينحدر حنو اجلنوب الشرقي مث حنو الشمال
الشرقي مث حنو الشرق عند التقاطع ( ْ 31 َ 46 ً 12مشا ً
ال14 ً 22-
ليصب عند التقاطع (ْ 31 َ46ً45مشا ً
َْ 44شرقًا) ّ
الْ 44 َ21 ً33-
شرقًا)،وينخفض ( )2م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع ( )29م عن
مستوى سطح البحر ،طول الوادي ( )67كم ،اقصر طول له ()57.5
كم( .شكل .)36
 وادي الوعري :ينشأ الوادي عند التقاطع (ْ 31 َ28 ً22مشا ًال-
 ْ44 َ07 ً55شرقًا) ،ينخفض ( )1م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع
ويصب
( )115م فوق مستوى سطح البحر ،ينحدر حنو الشمال الشرقي ّ
عند التقاطع ( ْ31 َ44 ً37مشا ً
ال ْ44 َ21 ً07 -شرقًا)،ينخفض عن

األراضي املجاورة ( )1م واليت ترتفع ( )31م عن مستوى سطح البحر،
طول الوادي ( )26.3كم وأقصى طول له ( )21.5كم.
 وادي أبو طلحة () : )(1يدخل وادي أبو طلحة احلافات املتقطعةعند التقاطع (ْ 31 َ 24 ً 24مشا ً
ال ْ 43 َ 56ً 45-شرقًا) .ينخفض
عن األراضي املجاورة ( )2م واليت ترتفع ( )200م عن مستوى سطح
البحر ،يأخذ الوادي االحندار العام للسطح (حنو الشمال الشرقي)،وعند
الْ 44 َ 11 ً 41 -شرقًا) ينحدر مشا ً
التقاطع (ْ 31 َ 35 ً 26مشا ً
ال،
وعند التقاطع ( ْ31 َ38 ً15مشا ً
الْ44 َ14 ً03-شرقًا) يعود ثانية
مشاليا شرقيا،وعند التقاطع ( ْ31 َ42 ً68مشا ً
ال ْ44 َ21 ً30-شرقًا)
ليصب عند التقاطع (ْ31َ43ً03مشا ً
ال44 َ24 ً36-
ينحدر شرقًا َّ
أراض تنخفض ( )1م عن األراضي املجاورة واليت ترتفع
ْشرقًا) يف ٍ
( )20م عن مستوى سطح البحر ،طول الوادي ( )38 ,1كم ،وان
اقصر طول له ( )34 ,3كم.
دود :ينشأ عند التقاطع (ْ 31 َ34ً53مشا ً
ال16ً19-
 وادي أم َّ ْ44شرقًا) ينخفض عن األراضي املجاورة ( )1م واليت ترتفع ( )88م
عن مستوى سطح البحر ،ينحدر مشا ً
ال شرقيا وعند التقاطع (35ً16
َ ْ31مشا ً
ال  ْ44َ17 ً29-شرقًا) يتّجه حنو الشمال وعند التقاطع (29
ً ْ 31 َ38مشا ً
ال ْ 44 َ16 ً58-شرقًا) ينحدر باالجتاه العام للسطح
(مشاليًا شرقيًا) ،وعند التقاطع ( ْ31َ40ً27مشا ً
ال ْ44َ19ً25-شرقًا)
ينحدر حنو اجلنوب الشرقي مث يعود ثانية ليتّجه حنو الشمال الشرقي،
يصب عند التقاطع ( ْ31 َ42ً05مشا ً
ال ْ44َ24ً18-شرقًا) ،ينخفض
عن األراضي املجاورة ( )1م اليت ترتفع ( )20م عن مستوى سطح
البحر ،طول الوادي ( )14 ,3كم.
 وادي أبو واوي :ينشأ الوادي عند التقاطع ( ْ31َ34 ً51مشا ًال-
 ْ44 َ16 00شرقًا) ،ينخفض ( )1م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع
( )87م عن مستوى سطح البحر ،يتجه حنو الشمال الشرقي مث حنو

الشمال مث حنو الشمال الشرقي ليصب عند التقاطع (31 َ 39 ً 45
ْمشا ً
الْ44 َ20 ً48 -شرقًا) ،ينخفض عن األراضي املجاورة ( )1م
اليت ترتفع ( )42م عن مستوى سطح البحر وبطول ( )13 ,2كم.
 وادي املهاري :يدخل منطقة الدراسة عند التقاطع (31 َ15 00ْمشا ً
الْ 44 َ 08 ً 23-شرقًا) ينخفض عن األراضي املجاورة ( )2م
واليت ترتفع ( )198م عن مستوى سطح البحر ،ينحدر حنو الشمال
حىت التقاطع (ْ 31 َ 23 ً 20مشا ً
ال ْ 44 َ 08 ً 07 -شرقًا)،مث يأخذ
ليصب عند التقاطع (31 َ 39ً 22
االحندار العام (الشمال الشرقي) َّ
ْمشا ً
الْ 44ََ 26 ً 20-شرقًا) ،ينخفض أقل من ( )1م عن األراضي
املجاورة اليت ترتفع ( )18م عن مستوى سطح البحر ،طول الوادي
( )60.2كم ،أقصر طول له ( )51 ,9كم -وادي أبو جلوب :ينشأ
عند التقاطع (ْ 31َ28ً38مشا ً
الْ 44َ16 ً31-شرقًا) ،ينخفض عن
األراضي املجاورة أقل من ( )1م واليت ترتفع ( )111م عن مستوى
سطح البحر ،ينحدر باجتاه الشمال الشرقي حتّى التقاطع (َ36 ً50
ْ 31مشا ً
ليصب فيها ،ينخفض أقل من ()1
الْ 44 َ28 ً39 -شرقًا) َّ
م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع ( )17م عن مستوى سطح البحر،
طول الوادي ( )27, 3كم.
الربيس :يدخل احلافّات املتقطعة للهضبة الغربية عند
 وادي ّالتقاطع ( ْ 32َ 18 00مشا ً
الْ 44 َ 23 ً 34 -شرقًا) ،ينخفض ( )1م
عن األراضي املجاورة ( )134م عن مستوى سطح البحر ،يتجه مشا ً
ال
وعند التقاطع ( ْ31َ20ً40مشا ً
ال ْ44 َ24ً09 -شرقًا) ،يتّجه حنو
ال حىت التقاطع (ْ 31 َ 27 ً 05مشا ً
الشمال الشرقي مث يتّجه مشا ً
ال-
ليصب عند
ْ44 َ28 ً04شرقًا) وعندها يتّجه حنو الشمال الشرقي ّ
التقاطع ( ْ31 َ30ً18مشا ً
ال ْ44 َ37 ً50-شرقًا)،ينخفض ( )2م عن
األراضي املجاورة واليت ترتفع ( )21م عن مستوى سطح البحر ،طول
الوادي ( )42.2كم ،وأقصر طول له ( )34.1كم.
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شكل 37

صورة فضائية لطار النجف

 وادي الدوان ) : (1ينشأ عند التقاطع ( ْ31 َ20ً30مشا ًال38ً19-
َْ 44شرقًا) ،ينخفض عن األراضي املجاورة ( )1م اليت ترتفع ()61
م عن مستوى سطح البحر ،ينحدر حنو الشمال،يصب عند التقاطع
(ْ 31 َ 27ً 50مشا ً
ال ْ 44 َ 39 ً 24-شرقًا) ،ينخفض عن األراضي
املجاورة ( )1م اليت ترتفع ( )24م عن مستوى سطح البحر ،طول
الوادي ( )14.4كم.
 واديا شنان والثماد :يدخل وادي شنان منطقة الدراسة عندالتقاطع ( ْ 44 َ 35 ً 53مشا ً
الْ 31ً 15 00-شرقًا) ينخفض عن
األراضي املجاورة ( )2م اليت ترتفع ( )89م عن مستوى سطح البحر،
يتجه باجتاه الشمايل الشرقي وعند التقاطع ( ْ31َ18 ً22مشا ً
ال 52-
ً  ْ44 َ43شرقًا) يرتبط مع رافده الشمايل وادي الثماد (يدخل منطقة
الدراسة عند التقاطع (ْ 31َ 15 00مشا ً
الْ 44 َ 31 ً 23 -شرقًا)
ينخفض عن األراضي املجاورة ( )1م واليت ترتفع ( )105م عن
األراضي املجاورة ،يبلغ طول الوادي ( )28.300كم يتجه الوادي
الرئيس (شنان) حنو الشمال ليصب عند التقاطع ( ْ31َ23 ً39مشا ً
ال-
ْ 44 َ 47 ً 01شرقًا) ،وينخفض عن األراضي املجاورة ( )1م اليت
ترتفع ( )23م عن مستوى سطح البحر،طول الوادي ( )26كم.
 وادي احلوميي :يدخل منطقة الدراسة عند التقاطع (15 00َْ31مشا ً
ال ْ44َ44ً26-شرقًا)،ينخفض عن األراضي املجاورة ()1
م اليت ترتفع ( )62م عن مستوى سطح البحر،ينحدر الوادي حنو
رافد له عند التقاطع ( ْ31َ16 ً43مشا ً
الشمال الشرقي ،يلتقي مع ٍ
ال-
 ْ44َ49ً07شرقًا) ،ينحدر باالجتاه العام حنو الشمال الشرقي ،يصب
عند التقاطع (ْ31َ18ً23مشا ً
الْ44 َ53 ً15-شرقًا) ،ينخفض ()1
م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع ( )20م عن مستوى سطح البحر،
طول الوادي ( )15.6كم.
ثالثا-اجلروف الصخرية :وهي مناطق صخرية ذات احندار شديد
((( االسم المحلي له أبو دواب ،الزيارة الميدانية.

شكل 38

صورة فضائية لطار السيد

ينخفض فجأة بزاوية تتراوح بني ( )90 – 45درجة ،وتعد اجلروف
من األشكال األرضية املهمة اليت ترتبط بعمليات التعرية ،يظهر جرف
صخري بامتداد طويل متعرج على اجلهة الشرقية للحافة االنكسارية
ملنخفض حبر النجف عند غرب مدينة أبو صخري الذي يبد أ من
التقاطع (ْ 31 َ 54 ً 09مشا ً
الْ 44 َ 29 ً 11-شرقًا) .ويكون على
ارتفاع ( )1م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع ( )23م عن مستوى
سطح البحر على حني ترتفع أراضي احلرية اليت تبعد ( )1كم عن
اجلرف الصخري ( )20م عن مستوى سطح البحر ،يتجه هذا اجلرف
حنو الشمال الغريب ،صخوره من تكوينات أجنانة الذي يكون جزؤها
العلوي من احلجرالرملي فض ً
ال عن تكوين الفتحة الذي يتكون من
احلجر الطيين .يكون عند التقاطع (ْ 31 َ 55 ً 01مشا ً
الَ 27 ً 43-
ْ 44شرقًا) على ارتفاع ( )8م عن أراضي حبر النجف املجاورة اليت
ترتفع ( )21م عن مستوى سطح البحر ،يرتفع عند التقاطع (57 ً03
َ ْ 31مشا ً
الْ 44َ 24 ً 25-شرقًا) إىل ( )17م عن األراضي املجاورة
اليت ترتفع ( )18م عن مستوى سطح البحر .يصل ارتفاعه إىل ()30
م عن األراضي املجاورة عند التقاطع (ْ31 َ58 ً37مشا ً
ال19 ً41-
َ ْ44شرقًا) اليت ترتفع ( )20م عن مستوى سطح البحر.
توجد اجلروف الصخرية عند حافات اهلضيبات وعلى امتداد
طاري السيد والنجف ،وتعد تالل طار)(2النجف تال ً
ال متصلة تبدأ
باالرتفاع عند التقاطع (ْ 31 َ 59 ً 48مشا ً
الْ 44 َ 18 ً 24 -شرقًا)
حىت يصل ارتفاعها ( )15م عن األراضي املجاورة واليت ترتفع ()27
م عن مستوى سطح البحر ،ويكون ارتفاعها عند التقاطع (32 َ02 00
ْمشا ً
ال ْ44َ16 ً35-شرقًا) حوايل ( )12م عن األراضي املجاورة اليت
((( إن الطار ظاهرة جيولوحية ويقابلها باالنكليزية  Escadpmentويقصد
بها في قاموس تلك اللغة.....عندما تمشي فوق الهضبة أو عندما تتوجه
نحو الهضبة تواجه حدها المقطوع .راجع :موسى جعفر العطية،ارض
النجف – التاريخ والتراث الجيولوجي والثروات الطبيعية،ط،1مؤسسة
النبراس للطباعة والنشر،النجف االشرف ،2006،ص.80

شكل 39

شكل 40

جانب من تالل المضبعة قرب قرية عبد اهلل أبو نجم
التقطت بتاريخ 2005/ 5 / 22

عناصر السفح  /المصدر :محمد صبري محسوب،جيومورفولوجية
األشكال األرضية ،دارالفكر العربي ،القاهرة ،2001 ،ص.134

ترتفع ( )40م عن مستوى سطح البحر ،وتبعد عند هذه النقطة عن
أراضي حبر النجف ( )1.8م ،مث تأخذ باالجتاه غربا ملسافة ( )1.1كم
وتكون على ارتفاع ( )25م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع ()25
م عن مستوى سطح البحر عند التقاطع ( ْ32َ02ً07مشا ً
ال15 ً56-
َ  ْ44شرقًا) ،مث تعود ثانية حنو الشمال الغريب وعند التقاطع (08 ً12
َ ْ32مشا ً
ال ْ43َ49ً08-شرقًا) تنحدر حنو اجلنوب وتكون عبارة عن
تالل متفرقة ترتفع ( )15م عن األراضي املجاورة اليت ترتفع ()111
م عن مستوى سطح البحر .يكون طوله من نقطة تكونه وحىت هذا
التقاطع ( )53.2كم (شكل .)37
ويستمر مبحاذاة اجلهة اجلنوبية الشرقية
ويعود ثانية باجتاه الشمال
ّ
لبحرية الرزازه وعند التقاطع ( ْ32 َ31ً17مشا ً
ال ْ43َ48ً01-شرقًا)
يكون على ارتفاع ( )32م عن حبرية الرزازة واليت ترتفع ( )31م عن
مستوى سطح البحر ،ويأخذ اجتاه احلافة الشرقية لبحرية الرزازة مث
خيرج من منطقة الدراسة عند التقاطع ( ْ32َ0040مشا ً
ال43َ53ً20-
ْ شرقًا) ويكون على ارتفاع ( )2م عن حبرية الرزازة واليت ترتفع ()31
م عن مستوى سطح البحر.
تظهر اجلروف الصخرية عند اهلضيبات املنتشرة يف احلافات
املتقطعة للهضبة الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه مثل كارات
السبع،كور احلمام ،كارات البوير ضمن تكوينات الفتحة والفرات
والزهرة و تكون صخورها جريية وتتأثر بعوامل التجوية ،وعوامل
التعرية سواء أكانت املائية منها أم الرحيية .إذ تعمل التعرية املائية على
تراجع السفوح إىل الوراء (شكل – .)-39يبدأ طار السيد من التقاطع
( ْ 32َ 05 00مشا ً
الْ 43َ 37ً 55-شرقًا) ويكون على ارتفاع ()15
م عن األراضي املجاورة واليت ترتفع ( )138م عن مستوى سطح
البحر .يرتفع عند التقاطع (ْ 32َ09 ً37مشا ً
الْ 43 40 41 -شرقًا)
إىل ( )30م عن األراضي املجاورة واليت ترتفع ( )109م عن مستوى

سطح البحر (شكل  ،)38مث ينحدر حنوالشمال الشرقي.
رابعا-سفوحاملنحدرات:هي املنطقة املحصورة بني زاوية تغري االحندار
يعد سطحًا غري مستقرًا).(1
أسفل اجلرف الصخري وبداية قدم املنحدر ُو ّ
ويسمى السطح الثابت (شكل  )40الحتفاظه بزاوية استقرا ٍر ثابتة
ّ
ويسمى أيضًا بسفح الفتات ،وتتجمع فوقه قشرة أو طبقة رقيقة فوق
ّ
السطح الصخري األصلي ،ويعد سفح نقل حيث تزال منه باستمرار
املواد الدقيقة الناجتة بفعل عمليات التجوية والتعرية املائية ّأما املواد
اخلشنة فإنّها تبقى يف مكاهنا فوق السطح .ونتيجة لعمليات التجوية
امليكانيكية والكيمياوية تتكون مواد ناعمة ميكن إزالتها بفعل عمليّات
الغسل ،تنتشر سفوح املنحدرات عند طاري النجف والسيد (شكل
 )41وعند البيوتات وامليزات (شكل .)42
خامسا  -البيدمنت (أقدام املنحدرات) :وهي من األشكال األرضية
اليت تُميّ ُز البيئات الصحراوية ،تقع أدىن السفح السابق،تتكون من
املفتتات الناعمة اليت جلبت من غسل ما ّدة الركام فوق سفوح
املنحدرات وينتهي هذا العنصر عند مستوى القاعدة بزاوية بني
حمدبًا حنو األعلى ويتألّف سطح البيدمنت
( )7-0درجة ويبدو ّ
من قشرة رقيقة من املواد الطموية اليت تقع فوق صخور القاعدة،
وهناك عدة آراء لنشوء البيدمنت) (2منها :إهنا تتضمن دورة التجوية
السطحية وما حتت السطحية اليت تربز عند الزوايا بني اجلبهة اجلبلية
التركز الطبيعي للماء يف هذه املنطقة
وبني السهل ،وذلك بسبب ّ
((( عبد اهلل صبار العجيلي،وديان غرب بحيرة الرزازة الثانوية واألشكال
األرضية المتعلقة بها دراسة في الجغرافية الطبيعية ،مصدر سابق ،ص.170
((( هناك رأي يشير إلى إنها تكونت بفعل الغطاءات الفيضية التي أدت
إلى تشذيب السطح وتحويله إلى سفح خفيف االنحدار قليل التقطع،
وهناك رأي آخر مفاده إن المجاري المائية التي تتدفق في خوانق
الجبهة الجبلية إلى األراضي الخفيفة االنحدار ،تتأرجح من جانب إلى
آخر وتنحت السطح بالتدريج.
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شكل 41

صورة فضائية لسفح طار النجف

شكل 42

جانب من سفح بيوت بين طاري النجف والسيد (غرب البوير)
بتاريخ 2005/5/ 24

خالل عملية الرشح ،ويؤ ّدي هذا إىل نشاط عمليات التجوية وتقوم
التدفقات الغطائية والرياح بتذرية املفتتات الناجتة من عملية التجوية
ومن مثة تتراجع اجلبهه الداخلية حنو اخللف فتزداد البيدمنت اتّساعا
وتكون ذات رواسب حملية من حبيبات خشنة ومتوسطة وناعمة
ّ
من الصخور الرملية اهلشة القريبة من املنحدرات عالوة على الطني،
فض ً
ال عن بعض الصخور الصغرية احلجم ،وتكون مقطعه بواسطة مياه
السيول اليت تنتهي عند الوديان الكبرية احلجم ،وميكن مالحظة هذا
الشكل األرضي بوضوح عند احلافة االنكسارية الشرقية لبحر النجف
واحلافة اجلنوبية لطار النجف والغربية لطار السيد ويصل اتساعها بني
(عدة أمتار وحىت 500م).
ٍ
امتدادات طولية
عد املدرجات النهرية
سادسا  -املدرجات النهرية :تُ ُّ
من األرض على جانيب الوادي وتكون على هيأة مصاطب الواحدة
فوق األخرى وغالبًا ما تظهر منها عدة أزواج ،ويكون جمرى النهر
حمصورا بني اجلزء األسفل منها) (1وغالبا ما تكون ذات أسطح مستوية
وتكون ّأما زوجيّة نتيجة للحفر الرأسي والسريع للوادي ممّا يترتب
عليه قيام مصطبة على كل جانب وتكونان متشاهبتني ومتقابلتني ،أو
تكون املدرجات غري زوجية وتنشأ نتيجة حلركات رأسية أخرى
جانبية متالزمة ،وقد تكون املصطبة من صخور القاعدة فوقها طبقة
رقيقة من الترسبات الفيضية ،أو تتكون من ترسبات فيضية نتجت
عن فترة كاملة من فترات الترسيب اليت متّت قبل أن يبدأ احلفر
الرأسي للنهر ،أما أسباب نشأة هذه املدرجات فتعود إىل تغريات
مبستوى قاعدة التعرية.
يتضح من دراسة املدرجات النهرية يف احلافات املتقطعة للهضبة
الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه إهنا توجد عند الوديان الرئيسة
ملدة
(األبيض ،اخلر ،حسب) ،وتكون أما زوجية وأما فردية وتعود ّ
زمنية واحدة وذلك لوجود مستوى ترسييب واحد ،يتراوح مسكها

( )2-1م من حصى رسويب خملوط بالرمل مفتت حمليا حول وادي
مدور قطره بضعة مليمترات وقد يصل
األبيض ،ويكون احلصى ّ
( )5سم ،ويبلغ طول تلك املدرجات ( )3كم عند وادي األبيض،
وتقل يف وادي حسب حيث تصل 1كم وهي ّ
أقل من ذلك يف وادي
اخلر .تعود تلك املدرجات النهرية إىل حدوث التغريات املناخية
مدة الباليستوسني ،حيث كانت تلك الوديان
اليت حصلت خالل ّ
يف مرحلة الشباب ،أما الترسبات اليت عليها واليت تتباين بني الطني
واحلصى فإهنا تكونت يف مرحلة الحقة.
سابعا-امليسا(اهلضيبات)) :(2وهي أشكال أرضية مستوية السطح،
تتكون يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة عند وجود طبقات صخرية
لينة تغطيها طبقات صخرية صلبة ،وتكون ذوات حافات شديدة
االحندار) .(3تتكون تلك األشكال األرضية بفعل عمليات التجوية،
وعمليات التعرية املائية يف عصرالباليستوسني فض ً
ال عن تأثري الرياح
يف املناخ احلايل (اجلاف) .أ ّدت هذه العوامل جمتمع ًة إىل تقطع اهلضبة
هضيبات،وتعد درجة صالبة الصخور ولينها ونسبة
عدة
ّ
األم إىل ّ
الفواصل والشقوق فيها عامل رئيس يف تكوين تلك األشكال األرضية،
وقد توجد تلك اهلضيبات مفردة تعلوها طبقات صخرية صلبة ،ذات
سطح مستوي كما يف كارات (البوير ،احلمام ،جنوب الرزازة ،السبع،
أبو جاموس ،الوعري ،الدهية) (شكل  ،)43وقد تكون هضبة كبرية
املساحة متقطعة إىل هضيبات صغرية نتيجة للعمليات املذكورة آنفا
متتد بشكل حافات طولية كما
كما يف كارات (املرات ،املضبعه) ،أو قد ّ
يف كارات املواحل غرب الرهيمة (االشكال .)45 ،44
ثامنا-البيوت :هي أشكال أرضية مرتفعة صغرية احلجم وذوات
سطوح شديدة االحندار وهي تشبه (امليسا) ولكنها أصغر حجما،
نتجت بسبب تعرض اهلضيبات اآلنفة الذكر إىل عمليات التجوية

((( عدنان باقر النقاش ،مهدي محمد علي الصحاف ،الجيومورفولوجي،
مصدر سابق ،ص .345

((( وتسمى محليا (الكاره).
((( تغلب جرجيس داود ،أشكال سطح األرض التطبيقي ،مصدر سابق ،ص.180

شكل 43

جانب من كارة السبع التقطت بتاريخ 2005/ 5 / 22

والتعرية املائية والرحيية ،تقطعت تلك اهلضيبات إىل أشكال أرضية
عد مقاومة الصخور لعملييت
أصغر حجما يطلق عليها (البيوتات) .وتُ ّ
التجوية والتعرية عامال مهما يف تشكيل تلك األشكال األرضية،
وكلما كانت الصخور صلبة ق ّلت فرصة تكون البيوتات ،وك ّلما
كانت ضعيفة أ ّدى ذلك إىل فرصة تكوهنا ،ولكون صخور احلافات
املتقطعة للهضبة الغربية هي صخور جريية كتكوين (الفرات ،الزهرة،
الدمام ،اجنانة) او من احلجر الرملي (والذي تكون املادة الالمحة بني
فتعد عام ً
ال مساعدًا يف تقطع
ذرات الرمل هي كاربونات الكالسيوم) ُّ
اهلضيبات وتكوين البيوت .ومن اجلدير باملالحظة فان أغلب هذه
البيوت توجد يف مناطق اهلضيبات نفسها كما يف جنوب الرزازة وعند
وادي املرات وعند كور احلمام وعند املضبعة (شكل .)46
تعد بقايا تالل التعرية مرحلة متقدمة
تاسعا  -بقايا تالل التعريةُّ :
يف التعرية على البيوتات ،وهي عبارة عن تالل قبابية ذات جوانب
قليلة االحندار ،وقد خيلو سطحها من الصخور أو من طبقة صخريّة
رقيقة نتيجة لعمليات التجوية وخاصة امليكانيكية منها فض ً
ال عن
عمليات التعرية الرحيية ،أ ّدت هاتان العمليتان إىل تكوين تلك التالل،
وقد تسمى بـ (الشواهد) يستدل منها على إن املنطقة كانت هضبة،
أ ّدت عمليتا التجوية والتعرية إىل إزاحتها وبقيت عبارة عن تالل
شاهدة على ذلك وسط منطقة مستوية.
قد تكون تلك التالل متجمعة وخاصة عند اهلضيبات مثل شواهد
وادي املرات أو قد تكون مفردة ،ومبسافات متباعدة كما يف التالل
اليت تنتشر بني مدينيت احليدرية والنجف األشرف ،أو غرب مدينة
الشنافية عند تالل املضبعة.
ب ـ األشكال األرضية الناجتة عن الرتسيب املائي :
هي األشكال األرضية اليت يكون املاء عام ً
ال أساسيًا يف ترسيبها،
حيد احلافات املتقطعة للهضبة الغربية
تظهر يف السهل الرسويب الذي ّ
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بني حبرييت الرزازة وساوه من اجلهة الشرقية ،ويف اهلضبة الغربية عند
تتم عملية الترسيب عندما
قيعان الوديان وأسفل املنحدرات القريبةّ ،
يكون املاء حامال للمفتتات ،وعند تناقص سرعته تترسب تلك
احلمولة مكونة أشكاال أرضية ومنها:
أوال -األشكال األرضية النهرية :تظهر هذه األشكال على امتداد
احلافّة الشرقية يف احلافات املتقطعة للهضبة الغربية لنهر الفرات ،فض ً
ال
عن اجلداول املتفرعة منه اليت تدخل منخفض حبر النجف واملتمثلة
مرت
جبداول (السدير ،النعماين ،احلرية ،الدسم) الدائمة اجلريان ،ولقد ّ
بفترات مطرية أ ّدت إىل تعرية الصخور املارة هبا ،ونتيجة لزيادة حجم
املياه احلاملة للمفتتات الناجتة من التعرية املائية عرب القنوات النهرية
املحدودة احلجم ،فإن ذلك يؤدي إىل فيضاهنا.
تكون السهل الرسويب فمنها عمليات تشمل
تتباين عمليات ّ
الترسيب على أسطح السهول الفيضية بوساطة األهنار من جوانب
املجرى يف أثناء فترة الفيضان ،يؤدي هذا إىل انتشار املياه خارج
حدود املجرى النهري ،وتتوزع تلك املياه فوق السهل الرسويب
وبابتعادها عن جمرى النهر تقل سرعتها ،فتترسب طبقة رقيقة من
الترسبات الدقيقة احلجم،والعمليات األخرى اليت كونّت السهل
الرسويب هي انتقال املجرى النهري فعندما تتحرك ثانية جانبًا فأهنا
تترك لسان احلاجز الذي رسبته ويكاد يوازي يف احلجم املادة نفسها
اليت حنتت من الضفة الغربية.
تتباين األشكال األرضية يف احلافة الغربية لنهر الفرات ،فمنها
متتد على طول جمرى النهر
كتوف األهنار (السداد الطبيعية) اليت ّ
من مشاله وحىت جنوبه ،ويتباين ارتفاعها بني ( )2.5م عند دخول
النهر منطقة الدراسة وحىت ( )0.5م عند خروجه منها ،وال يتجاوز
عرضها ( )750م ،وتكونت من الترسبات اخلشنة من الرمل
والغرين وتكون ذا نسجه مزجييه ،واألخرى أحواض األهنار وهي
أراضي تنخفض عن سابقتها (كتوف األهنار) مابني ( )2.5-0.5م
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من الشمال وحىت اجلنوب وقد تكونت من ترسبات ناعمة وذلك
لقدرة املياه على محلها إىل مسافات أبعد من تلك اخلشنة اليت
ترسبت قرب املجرى املائي ،وعندما تقل سرعة النهر تترسب
بشكل طبقة رقيقة ،ويتباين عرض اجلهة الغربية للسهل الرسويب
مابني ( )13.75 -0.3كم( ،جدول .)23
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تقع حتتها ،مكونة طبقة من الترسبات الطينية أو الرملية تتباين يف
مسكها بني ( )2.5-0.5م ،تتجمع املياه يف اخفض نقطة على سطح
الفيضة ،وقد تنصرف تلك املياه بشكل مسيالت مائية مع الوديان ،أو
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ثانيا -الفيضات :تتّسم الفيضات بكوهنا أراضي منبسطة قليلة
االحندار ،قد يتوسطها بئر أو جمموعة آبار ،تتباين يف مساحاهتا
وأشكاهلا ،وتكون الطبقة السطحية للفيضات من ترسبات فيضية
مزجيية من الرمل والغرين والصلصال واحلصى وبعض األحجار
املتناثرة ،ويتباين مسك ترسباهتا ،فمنها ما تكون دائرية الشكل حتيط

بعض من
قد تنفذ إىل باطن األرض بشكل مياه جوفية ،أو يكون ٌ
هذه الفيضات بشكل مساحات طويلة واسعة من أراضي شبه مستوية
ذات احندار قليل تنشأ يف األودية الكبرية .وهي ذات ترسبات مزجييه
ومن احلصى واحلجارة بسمك ال يتجاوز ( )1م طباقية الشكل حيث
((( الجال :تالل ترتفع عن مستوى األراضي المجاورة ( )10-6م ،الزيارات
الميدانية.
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تكون الترسبات اخلشنة يف األسفل تعلوها تربة ذات نسجه ناعمة،
يعود السبب يف ذلك إىل أن سرعة املياه تتناسب طرديا مع حجم
املفتتات املحمولة ففي الفيضانات تزداد سرعة املاء وتكون قادرة
على محل املفتتات الكبرية احلجم ،وعند انتهاء موجة الفيضانات ّ
تقل
السرعة فتقل تبعا لذلك حجم املفتتات ،أو قد يعود السبب إىل جتمع
كمستوى
املياه احلاملة للترسبات اخلشنة يف هذه املناطق فتكون
ً
لقاعدة املياه التالية بعدها ،وبذلك فأهنا تقلل من سرعتها ،فتترسب
محولتها بشكل مواد ناعمة.
متتد مع الوديان،
تتباين الفيضات يف مساحاهتا وتكون طولية ّ
تتجمع فيها مياه األمطار وتبقى راكدة ملدة تصل إىل شهر وتقل
بالتبخر أو تنصرف كمياه جوفية تاركة طبقة رقيقة من الترسبات
الناعمة .تستغل الفيضات بنوعيها يف الزراعة وخاصة الشتوية منها
كمحاصيل احلبوب ،وسيتم دراسة الفيضات املوجودة يف احلافات
املتقطعة للهضبة الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه باعتبارها شك ً
ال
تكون بواسطة عمليات الترسيب املائي:
أرضيًا ً
 فيضة املاحل :تقع عند التقاطع (ْ 32 َ 37 ً 25مشا ًال 19ً 39 -
َْ43شرقًا) ،متتد مبوازاة وادي املاحل ،يبلغ طوهلا ( )4كم وبعرض ()2
كم ،تتجمع املياه فيها من وادي املاحل ومن املناطق (املرتفعة حوهلا)،
فيها بئر (متروك حاليا) ويسمى بئر نعمة تزرع فيها حماصيل احلبوب
الشتوية ،وال يوجد فيها مناطق الستيطان السكان صيفا.
 فيضة البهوة :تقع عند التقاطع ( ْ34َ11 00مشا ًالَ20 ً44 -
 ْ43شرقًا) مساحتها ( )3×1كم 2حوايل ( )1200دومنا ،تقع جنوب
غرب فيضة املاحل مبسافة ( )5.5كم .ترتفع يف اجلزء الشمايل الشرقي
شتاء ،فض ً
ال عن
املجاور للفيضة بعض التالل اليت تنحدر منها األمطار ً
وجود بئر ارتوازي فيها .والفيضة واحة خنيل تزرع صيفا باخلضر،
شتاء مبحصول احلنطة ،تنخفض عن التالل الواردة الذكر ()4
وتزرع ً
م ،تقع الفيضة على ارتفاع ( )93م فوق مستوى سطح البحر.
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 فيضة أم احلشيش :تقع مشال شرق فيضة البهوة مبسافة ()4.8كم،عند التقاطع ( ْ32 َ37 ً33مشا ً
ال ْ34 َ23 ً25 -شرقًا) فيها عني
ماء ناضبة ،تكونت الفيضة من جتمع رواسب الوديان ،تبلغ مساحتها
( )10كم ،2تزرع فيها حماصيل احلبوب الشتوية باعتماد اآلبار
املوجودة فيها.
 فيضة احلياضية :تقع مشال غرب حبر النجف عند التقاطع(ْ 32 َ 01 ً 57مشا ً
الْ 43َ 54 ً 37 -شرقًا)،دائرية الشكل نصف
قطرها حوايل ( )400م ،تنحدر باجتاه اجلنوب حيث يرتفع مشاهلا
عن مستوى سطح البحر ( )64م ،على حني يرتفع جنوهبا ( )62م
عن مستوى سطح البحر ،فيها عني ماء تسمى (احلياضية) يكثر فيها
وشتاء مبحاصيل احلبوب.
النخيل ،تزرع صيفا باخلضرً ،
 فيضة أمغيثة :تقع عند التقاطع (ْ 31َ 20ً 59مشا ًال08ً 09-
َ ْ44شرقًا) ،مستطيلة الشكل مساحتها ( )0.8كم،2فيها بئر حجري
ناضب ،وتقع على طريق زبيدة التارخيي املمتد من النجف وحىت
احلدود العراقية السعودية.
 فيضة أم فرس :تقع عند التقاطع ( ْ31 َ21ً03مشا ًال 14ً57 -
َ  ْ44شرقًا) ،مستطيلة الشكل مساحتها ( )0.78كم ،2تنحدر باجتاه
الشمال بني خطي االرتفاع ( )141-153م فوق مستوى سطح
شتاء.
البحر ،أراضي حمروثة تستغل بزراعة حماصيل احلبوب ً
 بركة محد :تقع عند التقاطع (ْ 31َ 20ً 01مشا ًال 05 ً 35 -
َ ْ44شرقًا) ذات شكل غري منتظم ،أقصى طول هلا ( )600م وأقصى
عرض هلا ( )480م ،فيها بئر ناضب وتقع على درب زبيدة التارخيي،
تنحدر من اجلنوب إىل الشمال بني خطي االرتفاع املتساوي (-191
شتاء من جوانبها
 )178م فوق مستوى سطح البحر ،تتجمع فيها املياه ً
عدة أيام تروي قطعان
املرتفعه وتستقر يف الوسط ،تبقى تلك املياه ّ
ملد ٍة من الزمن
األغنام .ومن ذلك جاءت تسميتها لبقاء املياه فيها ّ
وتكون بشكل يشبه الربكة.
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 فيضة أم الغرانيج :تقع عند التقاطع ( ْ31َ20ً31مشا ًال04ً24-
َ ْ44شرقًا) ،مستطيلة الشكل مبساحة ( )10كم،2تنحدر من اجلنوب
إىل الشمال ( )195-198م فوق مستوى سطح البحر .تستخدم
للرعي وتعترب مستقرًا للرعاة (شكل .)47
ثالثا -الرواسب املروحية :هي رواسب خمروطية الشكل تكونت
من جتمع رواسب خمتلفة األحجام ،تظهرعند التناقص احلاد املفاجئ
الحندار للمجاري املائية عند خروجها من منطقة اهلضبة إىل ارض
سهلية أدىن منها .تقع هذه الرواسب حتت املنحدرات وبصورة خاصة
عند طاري النجف والسيد ويكون سبب نشأهتا إىل تناقص قدرة
املياه على محل الترسبات ونقلها يف نطاق تغري املنحدر بني املنطقة
التاللية واألراضي املنخفضة املستوية األمر الذي يؤدي بالضرورة إىل
إرساب محولتها ،فتترسب احلمولة.
عرض اجلهة الغربية للسهل الرسويب اخلشنة أو ً
الّ ،أما احلمولة
متتد بعيدًا عن حضيض التالل .ال ختتلف الرواسب
الناعمة فإهنا ّ
املروحية يف املناطق اجلافة ومنها احلافات املتقطعة للهضبة الغربية
بني حبرييت الرزازة وساوه من حيث ترسباهتا عن تلك اليت توجد
يف املناطق األكثر مطرًا فحسب بل تكون أكرب حجمًا ووضوحًا
وحيتمل إن تكون مثل هذه املواد اليت ارحتلت ملسافات طويلة مل تكن
إال نتيجة الفيضانات) (1يف الفترات املطرية لعصر الباليستوسني،حيث
نشاط األمطار يف عمليات التعرية يف مناطق املنحدرات ،أو قد تكون
يف بعض األحيان خماريط فيضية ،وذلك عندما يشتد احندار األرض
نسبيًا ،أو بسبب قلة حجم املجرى املائي ،حبيث ال يتمكن من نقل
الرواسب بعيدا عن أسفل املنحدرات ،وخيتلف األخري عن املروحة
الغرينية بصغر حجمه وارتفاع مسكه).(2
عد هضبة النجف مروحة ،وهي منطقة مثلثة الشكل تقع بني مدينيت
تُ ّ
كربالء مشا ًال ومدينة النجف وطار النجف جنوبا ،وهنر الفرات شرقًا
وطار السيد غربا ،يتراوح ارتفاعها بني ( )26م فوق مستوى سطح البحر
عند هنر الفرات و ( )145م فوق مستوى سطح البحر ،فهي تأخذ شكل
الدالّة النهرية ،ومتتاز بترسباهتا اهلشة غري املتماسكة واليت انتقلت مع املياه
اجلارية ،قد يكون سبب تكوهنا هو الفتات الصخري (لتكوين الدبدبة)
مير ضمن تراكيب
الذي نقل عرب وادي اخلر خالل الباليستوسني والذي ّ
يقدر عمر املروحة بالعصر اجلليدي
خطية ترجع إىل عصر الباليوسنيّ .
((( كنيث والطون ،األراضي الجافة ،ترجمة علي عبد الوهاب شاهين،
مصدر سابق،ص.117
((( إسحاق صالح العكام،جيومورفولوجية السهول المروحية بين مندلي
وبدرة شمال شرق العراق ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية
اآلداب ،جامعة بغداد2000،م ،ص.54
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املتوسط أو املتأخر) .(3ويشري رأي آخر إىل إهنا تكونت بفعل وادي
األبيض لكون وادي اخلر واديًا داخليًا وإهنا تكونت خالل الباليستوسني
املتأخر) ،(4وتشري كال الدراستني إىل إهنا مروحة تكونت بفعل عملية
الترسيب للمفتتات الصخرية لتكوين الدبدبة خالل الباليستوسني.
رابعا  -رواسب قيعان األودية :تتباين نوعية الترسبات وحجمها يف
قيعان األودية إذ يتوقف ذلك على نوعية اخلصائص الصخرية للمناطق
شدة وكمية األمطار) ،(5فض ً
ال عن شكل
اليت يقطعها الوادي وعلى ّ
الوادي ومرتبته ودرجة احنداره العام .يتباين حجم الترسبات ك ّلما اجتهنا
حنو مصب الوادي ،حيث تقل سرعة املياه ومن مثة تكون قابليتها على
محل املفتتات الصخرية أقل فتترسب تدرجييًا ،وميكن مالحظة تدرج
الترسبات يف الوديان الكبرية،من خالله تترسب اجلالميد الصخرية مث
ويكون مقطع عميق وضيق نسبيًا.
احلصى مث الرمل مث الغرين ّ
يكون الوادي عند مصبه قليل االحندار واسع فتترسب فيه الرمال
والغرين والطني مع بعض القطع احلجرية الصغرية احلجم .يتباين حجم
ذرات الرواسب كلما احندرنا أسفل احلافات املتقطعة للهضبة الغربية
بني حبرييت الرزازة وساوه ،فتكون ترسبات الوديان اجلنوبية ذات
محولة ناعمة تتمثل بالغرين والطني ،ويتباين مسك الترسبات بني (0.5
 )2م وهي مغطاة برواسب رحيية.تتباين ترسبات وادي األبيض فتكون عند التقاطع (32َ14ً44
ْمشا ً
ال ْ 43َ 14ً 55-شرقًا) من املدملكات املتوسطة احلجم و اليت
يصل قطرها إىل ( )50سم نتجت عن حنت املياه للحافات الصخرية
للوادي مع شظايا صغرية من تكوين الفتحة مع طبقة خملوطة من
((( أزهار علي غالب ،دراسة جيومورفولوجية هضبة النجف،مصدر سابق،
ص.106-98
((( صباح عبود عاتي ،اثر العوامل المناخية في تكوين األشكال األرضية
في الهضبة الغربية في العراق،مصدر سابق ،ص.22
((( اسباهية يونس المحسن ،جيومورفولوجية الجزء الشمالي في منطقة
الجزيرة في العراق ،رسالة دكتوراه (غير منشورة) ،كلية اآلداب،
جامعة بغداد،1991،ص .183
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لرمل،أما قرب حبرية الرزازة عند التقاطع (32َ 28ً 33
احلصى وا
ّ
ْمشا ً
ال ْ43 َ34 ً29 -شرقًا) فتكون من الطني والغرين .تقل املدملكات
يف وادي حسب إ ّ
ال يف بعض األماكن وتتكون من شظايا من تكوين
الفرات الكلسي (الذي تظهرعليها آثار اإلذابة) مع الرمل والغرين ،يف
حني يكون قاع الوادي عند مصبه قرب منخفض حبر النجف من
ترسبات طينية واضحة .تتباين الترسبات وادي املهاري بني الرمال
والغرين والطني على امتداد الوادي.
أشار عدد من الباحثني إىل إن هذه الترسبات تعود إىل الفترات
املطرية يف العصر الرباعي إذ ال يقوى املناخ احلايل بأمطاره القليلة على
حنت ونقل هذه الرواسب ،ولنا رأي يف ذلك إذ إن مساحة أحواض
بعض منها خارج احلدود السياسية
هذه الوديان واسعة ،وقد يكون ٌ
جلمهورية العراق ،وان األمطار الساقطة تكون بشكل زخات قوية
وبفترات زمنية قصرية،فان هذه األسباب تعمل على تكوين موجة
اهلشة ونقل مفتتاهتا ومن مث
من املياه هلا القدرة على حنت الصخور ّ
ترسيبها عند ما تقل سرعة تلك املياه.

(االيوسني االسفل – االعلى) ،وتكوين الفرات (عصر املايوسني)،
وتكوين الفتحة (املايوسني االوسط) ،وتكوين الزهرة (الباليوسني-
الباليستوسني) ،ومجيع الصخور يف التكاوين املشار إليها ّأما أن تتكون
وأما احلجراجلريي الدولوماييت أو تتعاقب من
من احلجراجلرييّ ،
طبقات حتتوي على احلجر اجلريي.
متتاز هذه الصخور بكثرة الشقوق والفوالق ومن أمهها فالق الفرات
وامتداده فالق أبو اجلري الثانوي والذي تقع عليه معظم العيون ،إذ أهنا
تقع على ّ
خط العيون بني السماوه وحىت كبيسة.
يسهم يف انتشار هذه املظاهر األرضية وفرة املياه اجلوفية ،ويعود
مصدر مياه ينابيع شثاثة والنجف والسماوة اىل تكوين الفرات ويعود
بعض آخر منها إىل تكوين الدمام كما يف ينابيع الرهيمة
مصدر ٍ
)(2
والرحبة والرويز .
تتباين أعماق مستوى املياه اجلوفية من مكان إىل آخر ،فهي
تتراوح بني أقل من ( )1م يف بعض املناطق املنخفضة يف حبر النجف
وأكثر من ( )29م يف احلافات الغربية ملنطقة الدراسة ويبتعد مستوى
هذه املياه عن السطح بصورة عامة كلما ابتعدنا عن هنر الفرات إىل جهة
الغرب وعلى احلافات اجلنوبية لبحرية الرزازة إىل جهة اجلنوب).(3
أ ّدت هذه العوامل واملتمثلة بنوعية الصخور اإلذابية ووفرة املياه
يف منطقة الدراسة إىل ظهور العيون ،اليت تتباين يف أشكال بركها
وبعض آخر بيضوي ،أكرب بركة هلذه العيون هي عني
فمنها دائري ٌ
الزرقة (العني الكبرية) ،وهي بركة دائرية الشكل يبلغ قطرها ()47
وتكون جماري مائية تسقي البساتني املجاورة هلا ،وبركة عني
مّ ،
ابن احلسن ،ذات الشكل دائري وبقطر ( )12م ،وبركة عني السيب
ذات الشكل البيضوي بطول ( )30م وعرض ( )22م ،وبركة عني

 -4األشكال األرضية االذابية
تنتشر األشكال األرضية اإلذابية يف مواقع عديدة يف احلافات
ُ
املتقطعة للهضبة الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه وذلك لكوهنا ذات
صخور جريية مكون ًة أما من كاربونات الكالسيوم أو من الدولومايت
وحىت صخور احلجر الرملي فان املواد الرابطة بني ذرات السليكا هي
الكالسايت لذا تتعرض هذه الصخور لإلذابة سواء أكانت بواسطة املياه
اجلوفية أم املياه السطحية مكون ًة مظاهر مائية أو أشكا ًال أرضية ومنها:
أ -العيون :هي نقاط ظهور أو منبع خروج املاء اجلويف بشكل
طبيعي إىل سطح ألرض دون احلاجة إىل القيام بالوسائل الصناعية
الستخراجه .يرتبط وجود هذه األشكال بوجود طبقات من احلجر
اجلريي واحتواء هذه الصخور على الشقوق والفواصل فض ً
ال عن
وفرة املياه اجلوفية) ،(1ويتمثل احلجر اجلريي يف تكوين الدمام
((( 3rd,C.Plummer,D.Mcgreary, Physical Geology

.222,P,1979,Ed;W.C.B.Publ.Chicago
((( الطبيعية الممتدة من هيت إلى
((( سعدي عبد الجبار العاني ،هيدرو جيو كيمياء مياه الينابيع الطبيعية
الممتدة من هيت إلى السماوه -الصحراء الغربية – العراق ،مصدر
سابق ،ص-64ص .65فالح حسن شنون ،دراسة جيومورفولوجية
لتالل الطار ،مصدر سابق ،ص.118
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احلمرة ،وتكون جوانب هذه الربك بني املعتدلة إىل الشديدة االحندار
(األشكال  .)49 ،48يعزى ذلك إىل ظاهرة التآكل السفلي ،أو اهلبوط
األرضي بسبب التآكل السفلي.
ب  -حفر االذابة والكهوف :وهي حفر تتكون وتتطور فوق سطوح
الصخور اجلريية بفعل عمليات اإلذابة أو الكربنة وتتباين هذه احلفر
بني الندب الصغرية احلجم اليت تكوهنا قطرات األمطار بفعل عملييت
التعرية واإلذابة ،حيث إن الصخور اجلريية تتكون من كاربونات
الكالسيوم اليت ال تذوب بسرعة يف املاء العذب غري أن املياه عاد ًة
ما حتتوي على نسبة من غاز ثاين اوكسيد الكاربون الذي يذوب
يف املاء مكونًا حامض الكربونيك  .)HCO3ويكون ضعيفًا ال
يستطيع من إذابة الصخور اجلريية .ولكن اختراق هذا املحلول
للطبقة السطحية للتربة واحلاوية على املادة العضوية يكسبها كمية
أكرب من غاز ثاين أوكسيد الكاربون فتكون هلا القابلية على إذابة
تلك الصخور ،وتوجد هذه احلفر عند اسفل املنحدرات)( (1شكل )50
وذلك لتوافرعوامل تكوينها ،حيث استواء األرض يساعد على جتمع
املياه ووجود الشقوق والفواصل يف الصخور اجلريية فتعمل على إذابة
تلك الصخور مكون ًة ُح َفرًا إذابية تتسع تلك احلفر مكون ًة الكهوف
تكون
وأبرزها كهف (أم خشاف) يف جنوب منطقة الدراسة ،الذي ّ
ضمن تكوين الفرات الكلسي ،والكهف عبارة عن فتحة دائرية بقطر
( )120سم متتد ملسافة ( )3م ،مث تتسع ملسافة تزيد على ( )7م*
مأوى للحيوانات الربية كاألرانب والفئران والزواحف.
ويكون ً
ج-ظاهرةالتشرشراجلريي :هي سطوح منفصلة عن بعضها بواسطة
قنوات غائرة تكونت نتيجة عمليات اإلذابة يف الصخور اجلريية ،تتسرب
مياه األمطار يف الشقوق واليت تتميز هبا هذه الصخور فتؤ ّدي إىل زيادة
سعتها بشكل مضطرد ،ومن العوامل اليت تساعد يف تكوينها عدم انتظام
السطح وكثرة املفاصل بني الصخورودرجة النفاذية ،وهذه السمات يتميز
هبا احلجر اجلريي فض ً
ال عن قلة الغطاءات النباتية) ،(2توجد بشكل
مساحات حمددة عند طاري النجف والسيد،تكونت نتيجة لنشاط التجوية
الكيمياوية اليت أ ّدت إىل توسيع الصخور اجلريية ،وهذا بدوره يؤدي إىل
تضرس تلك الصخور ،ولكون املنطقة ذات مناخ جاف ال يتجاوز معدل
ّ
أمطارها (106ملم/سنة) لذا يعتقد إن تلك الظاهرة تعود إىل العصور
((( سميح احمد عودة،جيومورفولوجية الهوات في الجبل األخضر ،نشرة
دورية تعني بالبحوث الجغرافية ،الجمعية الجغرافية الكويتية وقسم
الجغرافية بجامعة الكويت ،العدد ،63مارس  ،1984ص.12
((( للزيارة الميدانية لمنطقة الدراسة بتاريخ  ،2005/ 5 /14المعلومات
من أهالي المنطقة .محمد صبري محسوب ،جيومورفولوجية األشكال
األرضية ،مصدر سابق ،ص.253
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عد أساسًا يف هذه العملية.
املطرية لوفرة عامل املياه والذي يُ ّ
د  -الكهوف امللحية :تنتشر هذه األشكال األرضية على امتداد
خطوط الضعف الصخري عند قواعد جروف حبرية ساوه ،وهي عبارة
عن فجوات تظهر بني أشكال أرضية ملحية (تكونت من ترسبات
األمالح املذابة يف مياه البحرية واليت تتّسم بتركيز ملحي عايل) .تتميز
هذه األشكال األرضية بكوهنا ملحية بيضاء اللون ،ذات مدخل ضيق،
أشكاهلا غري منتظمة ،وتتراوح مساحتها بني ( )7 - 2م ،2نتجت هذه
الكهوف بسبب عمليات التجوية الكيمياوية بفعل إذابة اجلرف امللحي
حواف البحرية.
بواسطة املياه ،وتعرية األمواج لتلك اجلروف عند ّ

 - 5األشكال األرضية التبخيرية
تتكون يف األقاليم اجلافّة وشبه اجلافّة ،وتقع احلافات املتقطعة
للهضبة الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه من املناطق ذات املناخ
اجلاف كما ّ
مت توضيح ذلك يف السابق ،تظهر هذه األشكال يف الترب
الطينية واملتمثلة بالسباخ ،ويف الترب الرملية تتمثل بالقشرة اجلبسية
وتكون هذه الترب حاوية على نسبة عالية من األمالح ،سواء أكان
ضمن تكوينها أم من خالل املياه اجلوفية ،يؤدي ارتفاع احلرارة إىل
زيادة نسبة التبخر فتتكون هذه األشكال األرضية ومنها:
عد السباخ من األشكال األرضية اليت يكون املاء
أ-السباخ :تُ ّ
عام ً
ال رئيسًا يف تكوينها ،ومبساعدة عوامل أخرى كاملناخ والتربة.
هي أحواض رسوبية حملية ذات تصريف داخلي يرتفع فيها منسوب
املاء اجلويف قد يصل يف بعض األحيان إىل سطح األرض.
تظهر هذه األشكال األرضية يف املناطق ذات املناخ اجلاف ،حيث
تتكون حماليل ذات تركيز ملحي عالِ ،وتترك عند تبخر املياه قشرة
ّ
رقيقة من األمالح تغطي السطح ،وغالبا ما تكون تلك األمالح من
(كلوريد الصوديوم ،كربيتات الكالسيوم ،كاربونات الكالسيوم) اليت
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صورة فضائية للسباخ في بحر النجف

هلا القابلية على امتصاص الرطوبة من اهلواء والتربة فتتبلور وتنتفخ).(1
تتسم تربة السباخ بكوهنا ذات نسجة طينية ثقيلة تساعد على ارتفاع
املاء اجلويف احلاوي على األمالح إىل السطح ،أو قد تتكون تلك
األشكال يف التُ َرب ذاهتا اليت تروى مبياه عالية امللوحة والرتفاع
درجات حلرارة تتبخر تلك املياه تارك ًة األمالح،أو قد تتكون نتيجة
لتعرض األراضي املنخفضة الثقيلة لرشح األهنار ذات املياه العالية
امللوحة ،لذا تعد السباخ من الظواهر اجليومورفية اليت تتكون يف
عد مس ًة من
األراضي امللحية الطينية وتبقى رطبة على مدار السنة وتُ ّ
مسات املناطق اجلافة وشبه اجلافة).(2
تظهر السباخ عند احلدود الشرقية يف احلافات املتقطعة للهضبة
الغربية واملتامخة لنهر الفرات ،تتميز بكوهنا تربة طينية ذات نفاذية
قليلة ،يرتفع فيها منسوب املاء اجلويف ،ترتفع املياه اجلوفية احلاوية
اخلاصية الشعريّة مث تتبخر تاركة
على نسبة عالية من األمالح بواسطة ّ
طبقة ملحية .وتظهر السباخ جنوب شرق مدينة كربالء يف أراضي
طينية ال يزيد ارتفاعها عن ( )29م عن مستوى سطح البحر وتكون
رطبة بنية اللون تغور فيها اإلقدام ،يصل عمق املاء اجلويف فيها ()50
سم عن مستوى السطح* .تظهر فيها بقع ملحية واضحة .تظهر السباخ
بشكل واضح يف أراضي شرق وجنوب وغرب حبرية الرزازة ،وتتكون
من جتمعات ملحية وترب طينية ،تتميز التجمعات امللحية بكوهنا ذات
ملح خشن البلورات ،وتنمو هذه البلورات باستمرار) ،(3ويكون مصدر
هذه األمالح مياه حبرية الرزازة واملاء اجلويف احلاوي على األمالح،

يصل ارتفاع هذه األراضي ( )40م فوق مستوى سطح البحر وخاصة
احلافات الغربية للبحرية حيث يتذبذب مستوى املاء يف البحرية عند
هذا املستوى،وتقدر مساحتها ( )47.5كم) .2(4وتظهر السباخ يف
منخفض (اجلفر املاحل) ومبساحات متفرقة منه إذ يرتفع منسوب املاء
اجلويف فيه ولكونه منخفضًا تنحدر إليه العديد من الوديان ،ويتميز
بكونه ذا تربة بنية رطبة (شكل.)51
تظهر مساحات واسعة من السباخ يف منخفض حبر النجف
واألراضي املجاورة لهّ ،
مت دراسة األراضي الواقعة غرب قرية الرضوية
مبسافة ( )1كم ،وهي أراضي تقع على ارتفاع ( )18م فوق مستوى
تقدر مساحتها ( )300دومنًاتكونت بفعل األمطار ،ولكوهنا
سطح البحرّ ،
ذات تربة نسجتها طينية ثقيلة ،والرتفاع منسوب املياه اجلويف احلاوي
على األمالح ،والرتفاع درجات احلرارة تتبخر تلك املياه تاركة طبقة
من األمالح ُ
يصل مسكها ( )5سم ،وتكون األراضي املحيطة هبا هشة
تغور فيها األقدام ذات لون امسر شاحب ،غري مستغلة للزراعة وخالية
من النبات الطبيعي (شكل  ،)52وتستخرج منها األمالح صيفا ()،)(5
وتنتشر السباخ حول حبرية ساوه ولألسباب الواردة ذاهتا فض ً
ال عن
كون حبرية ساوه ذات مياه جوفية عالية امللوحة ،وتتميز بكوهنا تربه
طينية ثقيلة مسراء اللون ،والرتفاع نسبة التبخر على التساقط أ ّدت
هذه العوامل إىل جتمع طبقة ملحيّة ذات مسك يتجاوز ( )7سم ويف
مناطق متفرقة منها.
ب  -القشرة اجلبسية الصحراوية :متثل القشرة اجلبسية الصحراوية
نوعًا آخرًا من األشكال األرضية ،تتكون هذه القشور بفعل تراكم
األمالح اجلبسية على السطح أو قريبًا منه ،وهي رواسب مكون ًة من

((( الزيارة الميدانية ليوم  .2005/ 5 / 23صالح الدين بحيري ،نحو
تصنيف جيومورفولوجي لمنخفضات الصحراء ،نشرة دورية تعني
بالبحوث الجغرافية ،الجمعية الجغرافية الكويتية وقسم الجغرافية،
جامعة الكويت ،الكويت ،العدد  ،1979 ،10ص.36
((( W. Fair Bridge, Erosional And Sedimentation
323.P,1963,,D.Van. Most rand Co; London
((( عبد الحق إبراهيم مهدي ،رول يعقوب يوخنا ،تفرير عن لوحة شثاثة،
ترجمة أزهار علي غالب ،مصدر سابق ،ص.10

((( عبد اهلل صبار عبود العجيلي ،وديان غرب بحيرة الرزازة الثانوية
واألشكال األرضية المتعلقة بها ـ دراسة في الجغرافية الطبيعية ،مصدر
سابق ،ص.164
((( عايد جاسم الزاملي ،تحليل جغرافي لتباين أشكال سطح األرض في
محافظة النجف ،مصدر سابق ،ص.127
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شكل 54

شكل 53

الجروف الملحية عند بحيرة ساوه بتاريخ  2005/5/14لتقطت

بلورات ملحية أبرية الشكل .ترتبط هذه األشكال بق ّلة نشاط املياه
لغسل هذه األمالح كليا من التربة ،ومن مثة تتراكم هذه األمالح.
تظهر القشرة اجلبسية بشكل واضح عند هضبة النجف بني مدينيت
كربالء والنجف.
وغالبًا ما تكون مغطاة بقشرة رقيقة من الترسبات الرحيية واليت
قد يصل مسكها إىل ( )30سم ،وميكن مالحظة االختالفات يف القشرة
اجلبسية يف الصفات املتعلقة بنشوء البلورات والشوائب اليت معظمها
على شكل حبيبات رملية كوارتزية) ،(1تظهر هذه األشكال األرضية
شرق حبرية الرزازة وتتكون من اجلبس الثانوي أو التربة ذات النسبة
العالية من اجلبس ،وتوجد على شكل جبس ناعم احلبيبات خيتلط
مع تربة غرينية ،وتوجد يف حبر النجف أيضًا.
ج-اجلروفامللحية :يوجد هذا الشكل األرضي عند جوانب حبرية
ساوه ،وان لتركيز األمالح يف مياه البحرية والناجتة من املياه اجلوفية
ذات التركيز العايل من األمالح والرتفاع درجات احلرارة ،تترسب
تلك األمالح املذابة يف املياه بشكل رغوة كثيفة ،تتكاثف هذه الرغوة
فتكون حاجزًا لينًا ،يتباين مسك احلاجز
على امتداد حميط البحرية ّ
طبقًا ملساحة املوجات املائية احلاملة لألمالح ،وتأخذ هذه املوجات
املائية اجتاه الرياح السائدة يف املنطقة ،تتبخر املياه نتيجة الرتفاع
فتكون حاجزًا (جرفًا) ملحيًا هشًا تغور فهي األقدام
درجات احلرارة ّ
وال يتجاوز ارتفاعه ( )50سم (شكل .)53

 -6أشكال أرضية من صنع الكائنات الحية (اإلنسان
والحيوان والنبات)
على الرغم من إن كثريًا من األنشطة ال تؤدي بالضرورة إىل تغيري
واضح يف العمليات اجليومورفية أو تكوين أشكال أرضية جديدة،
ٍ
((( أنور مصطفى برواري ،نظيرة عزيز صليوه ،تقرير عن لوحة كربالء،
ترجمة فائزة توفيق،مصدر سابق ،ص.12

أماكن إيواء الحيوانات عند قدمات طار النجف (غرب أبو صخير)
التقطت بتاريخ2005 /6 /1

فإنه من غري املمكن التعرف على بعض األشكال األرضية اليت نتجت
عن التدخل املباشر وغري املباشر لإلنسان) ،(2فاألنسان مؤثر بشكل
ال نظري له ،إذ ال يرتبط يف تأثريه اجليوموريف بدورة التعرية أوبشكل
معني أو أكثر من شكل ارضي وال يلتزم بعملية جيومورفية بعينها
أو أشكال بذاهتا ،إذ يؤثّر يف كل أشكال سطح األرض وعمليات
تشكيلها بدرجات خمتلفة) .(3ميكن مالحظة تأثري اإلنسان يف حراثة
أراضي احلافات املتقطعة للهضبة الغربية ،حيث تتعرض التربة للتفتت
وينتج عن ذلك سهولة اجنرافها وتعريتها بفعل الرياح،فض ً
ال عن استغالله
فتكون
للقشرة اجلبسية من خالل املقالع املنتشرة مشال مدينة النجفّ ،
حفرًا واسعة من جراء ذلك .وان للتفجري بالديناميت عند صخور احلجر
اجلريي (وذلك الستغالهلا يف صناعة األمسنت) األثر الواضح يف تكوين
األشكال األرضية من خالل احلفر اليت تتركها تلك التفجريات وتشقق
الصخور املجاورة وتفككها ممّا يعطي فرصة لنشاط عمليات التجوية
فيها .تنتشر الصخور الكلسية من تكوين (الدمام ،الفرات ،اجلزء السفلي
لتكوين الفتحة) بشكل واسع غرب مدينة النجف .وهنالك املقالع اخلاصة
باستخراج احلجر الرملي والذي يستعمل ألغراض البناء ،ومقالع الرمل
واحلصى ،وإقامة الطرق الترابية والثايات {أكوام من الرمل توضع
على جانيب الطريق الترايب وبارتفاع ( )1.5م ،مبسافات متباينة تتراوح
( )10-5كم للداللة على الطريق} وتتضح هذه الظاهرة عند طريق
النجف – الشبكة ،فض ً
ال عن اآلبار اليت تنتشر يف احلافات املتقطعة
للهضبة الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه مثل بئر (اللهيبات ،املستراحة،
اخلسفة ،اهلاللة ،ابوغربان ،خان املص ّلى ،بركة محد).
خيص احليوانات فيكون تأثريها كبريا سواء أكانت الكبرية
أما فيما ُّ
((( عبد الحميد احمد كليو ،اإلنسان كعامل جيومورفولوجي – دوره
في العمليات الجيو مور فولوجية النهرية ،نشرة دورية تعني بالبحوث
الجغرافية ،الجمعية الجغرافية الكويتية وقسم الجغرافية ،جامعة الكويت،
الكويت ،العدد  ،1980 ،8ص.9
((( محمد صبري محسوب،جيومورفولوجية األشكال األرضية ،مصدر
سابق ،ص.424

منها أم الصغرية ،إذ ّ
تتغذى حيوانات الرعي كاألغنام واإلبل على
النباتات العشبية احلولية تارك ًة األرض جرداء ممّا يساعد على التعرية
اهلوائية أو املائية فيها ،فض ً
ال عن حركة تلك احليوانات على التربة
ممّا يزيد من تفككها ومن مث نقلها بواسطة اهلواء إىل أماكن أخرى،
وتعمل احليوانات أماكن إليوائها من خالل إزاحة املفتتات الصخرية
عند قدمات السفوح كما يف طاري النجف والسيد (شكل .)54
تقوم النباتات بتثبيت التربة يف احلافات املتامخة للسهل الرسويب
والسيما يف هضبة النجف ،تعمل جذور النباتات على متاسك التربة
فض ً
عما خت ّلفه من املادة العضوية عند انتهاء دورة حياهتا واليت
ال ّ
تساعد يف جتميع حبيبات التربة.وتعمل الشجريات املوجودة يف بطون
صد ذرات الرمال املحمولة بواسطة الرياح
الوديان والفيضات على ّ
مكونة الظالل الرملية.
أظهرت دراسة األشكال األرضية يف احلافات املتقطعة للهضبة
الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه تباين األشكال األرضية وقد صنفت
تلك األشكال على ستة أنواع طبقًا للعمليات السائدة فيها وهي:
1ـ األرضية ناجتة بفعل عمليات التجوية وحركة مواد السطح،
سواء أكانت عمليات التجوية امليكانيكية أم الكيمياوية ،وتسود يف
املنطقة عمليات التجوية امليكانيكية الرتفاع املدى احلراري اليومي
والفصلي الذي بدورة يؤدي إىل تفتت الصخور ،وينتج عن ذلك
حركة املواد وخاصة عند اجلروف الصخرية وسفوح املنحدرات من
خالل تساقط الصخور وزحفها.
 -2أشكال أرضية رحيية ،وهي أشكال أرضية سببتها الرياح
سواء ما كان منها تعرويا كاملنخفضات الصحراوية ،حيث تكون
الرياح عام ً
ال مساعدًا يف تكوين املنخفضات الكبرية كبحرييت ساوه
والرزازة وحبر النجف ،وتشكل عام ً
ال رئيسًا يف تكوين املنخفضات
الصغرية (الفيضات) ،واألرصفة الصحراوية أم ما كان يغطى منها
باحلجارة أو ما كان يغطى باحلصى كما يف األراضي املمتدة حول
وادي األبيض ،أو ما كان منها ترسيبيًا واملتمثلة بالظالل الرملية
وسفي الرمال ،والكثبان الرملية املمتدة من غرب مدينة النجف وحىت
مشال مدينة السماوه وبشكل سلسلة متقطعة.
 -3أشكال أرضية مائية ،وهي األشكال األرضية السائدة يف
احلافات املتقطعة للهضبة الغربية بني حبرييت الرزازة وساوه ،ويعود
أغلب هذه األشكال األرضية إىل الفترات املناخية الرطبة سواء ما
كان منها تعرويًا كاألودية ،وتظهر يف منطقة الدراسة أكثر من ()25
واديًا البعض منها ينشأ ضمن منطقة الدراسة والبعض اآلخر يدخل
منطقة الدراسة من الشمال والشمال الغريب والغرب واجلنوب الغريب،
وّ
مت دراسة اجلروف الصخرية واملتمثلة بطاري السيد والنجف وعلى
فان املناخ الذي كان يسود يف العصور
الرغم من كوهنا أشكال بنيوية ّ
املاضية أ ّدى إىل ترك بصماته عليها مع اإلشارة إىل سفوح املنحدرات

وأقدامها ،أشار البحث إىل االلتواءات النهرية لنهر الفرات اليت حتد
منطقة الدراسة لكوهنا شك ً
ال بارزًا من خالل التعرية اليت قامت هبا
املياه مكون ًة تلك األشكال األرضية ،وتظهر املدرجات النهرية واليت
تعد شك ً
ال تعرويًا وخاص ًة حول الوديان الكبرية ومنها وادي األبيض،
ومت حتديد اهلضيبات (امليسا) والبيوت ،وبقايا تالل التعرية باعتبارها
أشكاال بنيوية نتجت بشكلها احلايل بسبب املناخ وخاصة يف العصور
املاضية .أشار البحث إىل األشكال األرضية الناجتة عن الترسيب النهري
واملتمثلة بالسهل الرسويب الذي حيد احلافة الغربية من خالل دراسة
عرض السهل الرسويب بنقاط خمتارة على هنر الفرات ،ودراسة الفيضات
من خالل حتديد مواقعها ،وأشكاهلا ،ومساحاهتا ،والنشاط العام فيها
فض ً
ال عن احندارها ،وهنالك الرواسب املروحية اليت تتكون عند أقدام
اجلروف واملنحدرات ،و ّ
مت دراسة رواسب قيعان األودية سواء أكانت
من املدملكات الكبرية احلجم أم احلصى أو الناعمة منها كالطني والغرين
واليت ترسبت يف الوديان والناجتة من عمليّة التعرية فيها.
 -4األشكال اإلذابية ،تنتشر هذه األشكال يف مواقع متعددة يف
مرت هبا
منطقة الدراسة ويعود البعض منها إىل الفترات الرطبة اليت ّ
منطقة الدراسة وممّا يساعد يف تكوينها نوعية الصخورالكلسية اليت
تتكون منها اغلب احلافات املتقطعة للهضبة الغربية بني حبرييت الرزازة
ميتد من السماوة وحىت
وساوه ،تظهر العيون واليت تكون بشكل خط ّ
مشال منطقة الدراسة ،وهناك حفر اإلذابة اليت توجد على سطوح
الصخور اجلريية ،وظاهرة التشرشر اجلريي عند طاري النجف والسيد
وهناك الكهوف امللحية عند قواعد اجلروف يف حبرية الرزازة.
 -5أشكال أرضية تبخريية ،تعود هذه األشكال األرضية جلفاف
املناخ وارتفاع درجات احلرارة ،والرتفاع منسوب املاء اجلويف
احلاوي على األمالح ،فهناك السباخ عند حبر النجف وجنوب حبرية
الرزازة وعند حبرية ساوه ،وتظهر القشرة الصحراوية اجلبسيه جنوب
حبرية الرزازة عند هضبة النجفّ ،أما اجلروف امللحية وهي أشكال
هشًا.
تبخريية تنتشر حول حبرية ساوه مكون ًة حاجزًا ملحيًا ّ
 -6أشكال أرضية من صنع الكائنات احلية ،تتمثل باألشكال
األرضية اليت صنعها اإلنسان واحليوانات والنباتات ،ولإلنسان دور
واضح يف تكوين األشكال األرضية وخاصة بالقرب من املستوطنات
سواء ما كان منها تعرويا كعمليات احلراثة أو ترسيبيًا كالثايات اليت
يصنعها حول الطريق أو األعمال التعدينية اليت يقوم هبا ،وللحيوانات
دور صغري يف تكوين األشكال األرضية والسيما عند أقدام
املنحدرات ،وللنباتات دورها الواضح يف تثبيت التربة وصد ذرات
الرمال املحمولة بواسطة الرياح.
Ì Ì Ì
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