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 مورفولوجية نهر دجلة في مدينة الموصل
 يعرب ابراهيم سليمان           عادل علي بالل         خليل ابراهيم عثمان 

 جامعة الموصل –مركز بحوث السدود والموارد المائية 
  :الخالصة

تيتمممفيممهففكمم ف12يقطم فيممهف دمموفم  مموفيمذفيم  مموفحدية مم فةرطمة فدتم فيممذف ممبحفحدرامةفموحفمموفيةويةدة  مموف
ض ممطفطممة في طقمموفحدموحفمموفكيمم فتمم ف يمم ف يمم ب فيممهفيممةحمففيقطمم فضو ممذف77د د  تدمم فا ممةفتمم فيفمم ففحديم  مموفشممي  

ذفحد دموفة ميهفيتموحتفيي  موفحدقعوفحدفطا وفةتاتفحدفطا وفح  يوفحدطفق  سفةتا   فحدوفةر  تفحدع دقوفحدي تق وفيم
مةفةحهفي مو فحد دموف ميهفي طقموفحدموحفموف تكمةهفيمهف مي ف.فر  تفحدموحفوفحدطفحهفحد دوفبةفيةويةدة  موفيتعمميخت فو

ديقطم فحد دموفتفم ة فف.فإهفق يموفحلدتمةح حاتةح فحد دوفض طفضممفيهفحد يوحتيفتق  فةي ا ذفة ي فيتفوعفح  يوفحدطف
21*5ةحهفيعم في  فقعوفحد دوفك هفرامةمفف2.1

ةحهفحضيقفي طقوفيذفحد دوفتقم فرم دقومفيمهفحد مفوفحد ي مطفيمذفف4-
وفحديا مةوةفيمم فرم هفيقممم ف فموف   ممة فةيمحخوف فمموفحداو موف.فحهفيممةحمفقعموفحد دمموفيكمةهفيممهفطرقتم ه فطرقمموفحدي طقم

ي م فف21في  فةطرقوفتاتففطا وفيمهفحدا مطفةحدويم فريعمم فقطموفتفم ة ف11ا ة وفريعم فقطوفتف ة ففطا وف
دطرقموفحدفمطا وفد  دموف م فةحهفقعوفحد دموفةح م فا دموفحدتمموع.فحهفحدشمك فحدقو مذف مذفحدشمك فحدفم بمف مهفار رم تفح

%(فض طفحدتةحدذفةحهفحد دوفةط  موف21%(فةف)21%( )11%(ف)51حديفطاوفةحدكوة وفةفحلفطةح  وفةر فمفتتوحةحف)
ةدكمهفرعممففمقةطفحليطم وفيم هفتوحك ميفحدوفمةر  تفppm ف11تت م ةيففيتوةفحدف وفبحتفتوحك ميفوفمةر  تفض دقموفق   موفل

ف.فppm ف1111فحدع دقوفتيمحمفةقمفتت  ةي
   دوفم  وف فحدخ  بصفحديةويةدة  وف فيم  وفحدية  ف فخ  بصفيةحمفحدقعوالكلمات الدالة : 

 

Morphologic Characteristics of Tigris River with at Mosul City 

Abstract 

  In this research work the morphologic and bed material characteristic for 21 km 

of Tigris River at Mosul city were studied. Seventy seven cross sections were 

established on this reach. These cross sections were surveyed. Water surface levels were 

measured at each section and samples of surface and subsurface of bed material were 

collected. The concentration of the suspended loads was measured at different time 

periods.  

The results show that the river at the studied reach have a different morphology 

and includes three different shapes (meander part, braided part and straight part), also 

the rivers contents different bars.  The sinuosity of river was 1.3 and bed slope was 

equal to 5*10
-4

, the deepest part was extending beside the right bank from upstream of 

Ninevah Bridge to downstream of Al-Horriya Bridge. The bed of Tigris River at the 

studied reach is distinguished in two layers surface and subsurface The D50 of these 

layers was equal to 32 mm and 13 mm respectively .The river bed are approached the 

armoring condition. The surface bed material particles have mainly a disc shape ,then  

blade, spherical, cylindrical with percentage 50%, 20%, 18% and 12% respectively.. 

The concentration of suspended load was in rage of 6-30ppm during the whole year 

except the rain fall periods where the suspended concentration may increased over 

3000ppm.  
Key words: Tigris River, Morphologic characteristics, Mosul city, bed material 

characteristics. 
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 المـقـدمـة
تعمفحأل د وفيهفح  فحدي  موفحدي ب وفا مةفحهف
أغ مممفحدت يعمم تفحدفممك   وفةحل شممطوفحديوحض مموفةرعمم ف
حل شممطوفحد مم  ض وفتكممةهفرمم دقومفيممهفي مم و فحل دمم وف
دكة د في موفوب فطفد ي  فحد  د .فحهفموحفوف ف تف
ةف ةكفحأل د وف عروفةيعقمةفةيك فوفة عي فبدمكفحدمطف

 دمموفةتر و مم فيمم فحدممييهفتعممممفحديتر مموحتفحديممح وةفض ممطفحد
رفممممرمفطر عمممموفي مممموحذفحدوفممممةرذفحدممممب ف  ع مممم فضو مممموف
دتر ممموحتفيةويةدة  ممموفة  موةد ك ممموفتمممح وفةرشمممك فكر ممموف
ض ممممطفخ مممم بصفحد دمممموفحديخت فمممموفةر دتمممم دذفيمممم هف ممممبذف
حدتر مموحتفتممح وفتر ضمم فض ممطفيخت مملفحل شممطوفحدية ممةمةف
ض ممممممطفطممممممة في ممممممو فحد دممممممو.فأهفموحفمممممموفيةويةدة  مممممموف

 ممممممحفةبدمممممكفد مممممتكدهفرممممم دتر وحتففحأل دممممم وفتعترممممموفيديمممممو
يذفخ  ب د فةر دت دذفتام مفحآل م وف حدييكهفا ةدد 

حدفممم ر وفددمممبذفحدتر ممموحتفحةفحداممممفي دممم فةفمممر فيع د تدممم ف
ردمممممملفحديا يىممممموفض مممممطفي مممممو فحد دممممموفرشمممممك ف مممممحيهف
م يةيمممموف و مممم هفحدي مممم ذفركي مممم تفةأضيمممم قفي  فممممروفتفممممذف

فموفر ديتط ر تفحديخت فو فدبحف ةدذفحدرم ا ةهفح ي موفدموح
حأل د وفيهف ي م فحد مةحاذفحدد موةد ك موفةحدد موةدة  موف
ةحديةويةدة  وفةحد  ةدة  وفيذففمر  فحدافم ىفض مطف مبحف

فحدي موفحدطر عذفد ي  ذفةم يةيت .
 Dong)فق يمتفةيحوةفحديمةحومفحدي ب موفيمذفحد م هففففف

Wang et.al. 2006)
رإ وح فموحفوفيف  وفد  دوفف[2]ف

(فةبدمممممكفرعممممممفي اىممممموفYellow riverحأل مممممفوف)
امممةةفيشمم ك ف م مممةف مميهفاممة ف ممبحفحد دمموفي ممم ف
حد ق م هفحدام مفيمذفحدت مم و لفحديتميقموفد راموفة فمم لف
حد دمموفةتممم ةوفحدر بمموفحد دو مموفةغ مموفبدممك فييمم ففتط مممف
إ ممموح فموحفممموففخ  ممموفد فممم طوةفض مممطف مممبذفحدفممم ر  ت.ف
حدموحفممموفت مممي تفح ممموح ففق  فممم تفيفمممتيوةفد ت ممم و لف

ةدر  موفف1111حفحد دموفد فم ةحتفيمهفةحدوفةر  تفيمذف مب
ردمممملفحدتعمممولفةرشمممك فمق مممقفض مممطفحديتر ممموحتفف1115

فحدتذفتتاك فيذف بحفحد دو.ف

ق يممممتفي ىيمممموفحديفمممم اوفحد  ةدة  مممموفحلي و ك مممموففففففف
(Ministry of Water Resources, 2009ف)[1]ف

رمممممممإ وح فتاو ممممممم تفيف ممممممم وفيمممممممذفةل ممممممموفية ت  ممممممم فرعممممممممف
ف2117ةفف2119حدف  مممممم   تفحدا  مممممم وفيممممممذفضمممممم يذفف

ةحدتممذفحمتفإدممطفا ممة فح د مم وحتفةتعو مموفةح مماوفيممذف
(فYellowstone river )أكت لف دوفحدا موفحأل مفو

 ت  وفديوةوفت  و لفض د وف محفةمخة فكي  تفكر وةف
يممممممهفحدويمممممم فةحدا ممممممطفإدممممممطفي ممممممو فحد دممممممو.فحدموحفمممممموف
ت ي تفح وح فحضي  فيفم فديقم ط ف دو موفيتعمممةفيم ف

ض وفض طفطمة في مو ف ي فةتا   ف ي ب فوفةر  تفق 
حد دموف ميهفي طقمموفحدموحفموفح م يوفحدممطف يم فةتا  مم ف
 ي ب فد وفةر  تفحدع دقوفةدم  ةفيةحفم فيطو موفدتقمم وف
كي ممممموفحدوفمممممةر  تفحدي قةدممممموفإدمممممطفحد دممممموفل ممممم فحتخممممم بف

فحدقوحوحتفحدألييوفإلمحوةفحد دو.
Mohammadi et.al. 2008) )قم  فحدر امةففففف

ف[1]ف
خ  مممموفديقطمممم فيممممهف دمممموفرممممإ وح فموحفمممموفيةويةدة  مممموف

كممم ف ت  ممموفف21(فرطمممة فGorgan Riverكةو ممم هف)
يمممممذفحد دممممو.فا ممممةفتممممم فدا ممممة فتر مممموحتفيةويةدة  مممموف

ضممممممو فخمممممموحبطفحديقمممممم ط فحدطةد مممممموفةحدعو مممممم وفد  دمممممموف
ةحداممة ف مميهفي طقمموفحدموحفمموفةيق و تمم فيمم فحدخمموحبطف

 فا ممممممةفتمممممم فتام مممممممفحديعمممممم   وف2197حديمممممم خةبةففمممممم وف
 ر تفحدخ  وفرد في م فحديةويةدة  وفد  دوفةأ وح فحداف

(فطممممممة فحدتعممممممو فSinuositylengthطممممممة فحلدتممممممةح ف)
(Meanderlength(فضممو فحدتعممو ف)Width of 

meander beltفةغ و م .فحفمت تافحدرم ا ةهفرم هفضمممف)
إدمممطفف11حدتعو ممم تفحدية مممةمةفيمممذفحد دممموفقممممفحيمحمفيمممهف

ف.ف1.47إدطفف1.12ةحهفيع ي فحدتعو فحيمحمفيهفف11
 (Vishwas, 2003) ق  فحدر اةفففف

ر  وح فموحفوفف[4]
يةويةدة  مممممموففيف مممممم وفدأل دمممممم وفحدةحقعمممممموفيممممممذفي طقمممممموف

(Western Deccan Trap Regionفيممذفحدد مممف)
حفممممت ر طفض قمممم تفيخت فمممموفيمممم فرمممم هفحديتر مممموحتففردمممممل

يةق فف71حديةويةدة  وفحديخت فوفد  د وفةبدكفر خت  وف
يخت مممممملفةتام مممممممفضشمممممموةفيتر مممممموحت.فأة مممممماتف تمممممم باف
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 مممم كفتر  مممموفكر مممموفةي اممممةىفيممممذف فممممروفحدموحفمممموفرمممم هف 
(فSinuosityلدتممممممةح ف)(فةحForm ratioحدشممممممك ف)

(.فقم  فBed material sizeةكبدكفا  فيةحمفحدقعوف)
فحدر اةفرم  وح فيام ةلتفدمورطفحديتر موحتفحديةويةدة  مو
ي فحدت و لففةة مفر هفحدت و لفحديةفيذفحألق طف
دم فتم   وفةح مم فةقمة فض ممطفضمو فحدق مم ةفةحدي م فأك مموف

فيهفيعم فحدت و لفحديةفيذ.
 (Alam et.al. 2007) قم  فحدرم ا ةهففففف

رم  وح فف[5]
موحفمموفدتا  مم فحد ممةوفحد ة مموفحدخ  مموفر ممي فيممهف دمموف

ةحدب ف عتروفيهففف(Old Brahmputraحةدمفروح رتوحف)
حأل دمممممممم وفحدوب فمممممممم وفيممممممممذفرمممممممم ر م فةبدممممممممكفد فمممممممم ةحتف

.فأىدمممموتفحدتا مممم  تفرامممممةةف1114حدممممطفف2117يممممه
تر موحتفةح ماوفيمذفحد مي فحدشمي دذفحدشموقذفيمهفحد دمموف
ةاممممةةفتر ممموحتفحقممم فيمممذفحد مممي فحألفمممف  فةحهفحدفمممرمف
حدوب فممذفددممبذفحدتر مموحتف ممذف ت  مموفد وفممةر  تفحدي قةدمموف

فخ  فحد دو.
ةفرمم دعوحقفةحديتع قمموفرموحفمموفيممهفحدموحفمم تفحدي  مميففففففف

 ,Hamzaقمممم  فحدر اممممةف)خ مممم بصف دمممموفم  مممموف ف

رموحفموفحد مف تفحدد موةد ك موفةحديةويةدة  موفف[9](1978
تفدق ممم سفحدت ممم و لفض مممطف دممموفم  ممموفدخيمممسفياطممم 

(فةة مممف  فحدع  مم  فحدفتاممو فررمممحم فحدكممةتتةفمم ه فايمم)
ض قممم تفة مممع وفتمممورطفرممم هفحديتر ممموحتفضمممو ففمممط ف

ق فحدفمموضو فيفمم اوفيقطمم فحد و مم هفحديمم   فيعممم فحدعيمم
 ,Najib)حدر اممةففيمم فحدت ممو لفض مممفكمم فياطممو.ف

1980)
قممممممممممممم  فرموحفممممممممممممموفحد مممممممممممممف تفحدد موةد كممممممممممممموفف[7]ف

ةحديةويةدة  مموفد دمموفم  مموفيممذفيا يىمموف   ممة فةرطممة ف
(فيقطممم ف12(فكمم فا مممةفموسفخ مم بصفحد دممموفدممم)11)

ضو ذفيةيعفض طفطة فحد دوفةد  ةفيقم ط فيخت فموف
يذففم وفف  فيتعو  فةيقط في تة .فحد يطفيقط فيفتق 

ف[1]ف(Mushib, 1986قمم  فحدر اممةفي ممعمف)ف2119
رموحفممموفحد مممف تفحدد موةد ك ممموفةحديةويةدة  ممموفة مممف تف

حدوفةر  تفد دوفم  وفر هفحدفتاوفةيم  وفتكو تفرطة ف
(ف24(فكممم فا مممةفقممم  فر ضيممم  فحديفممم فحداق مممذف ف)91)

يمةحمفيقط فضو ذفكي فق  ففر ي فةتا   ف يم ب فيمهف
ف.حدقعوفحدفطا وفةتاتفحدفطا و

ق يمممممتفرإ شممممم  فف[1]ف(Hayawi 1988حدر ا ممممموف)فففف
كم (ف1 يةب ف  مموةد كذفدطمة فيامممفيمهف دموفم  موف)

 يتمممفيممهفشممي  ف فمموف   ممة فحدممطف  ممةمف فمموفحداو مموف
ردملفت ر تفةتدب مفي و فحد دوفددمبحفحد مي فرةحفمطوف

فحدف ةهفحد خو و.
ف[21](1997ف Al AlThai, Othman)حدر ا م هفففففف

ق يممم فرموحفمممموفخ ممم بصفيممممةحمفحدقعمممموفد دممموفم  مممموفرعمممممف
تشممر  ففمممفحدية مم فا ممةفق يمم فر يمم فةتا  مم ف يمم ب ف
ديممممةحمفحدقعمممموفحدفممممطا وفةتاممممتفحدفممممطا وفديقطمممم فيممممهف

يمممهففممممفحدية ممم فحدمممطفف(فكممم ف يتمممم55)فحد دممموفةرطمممة 
ف د  وفيم  وفحدية  .

ف (Al-Hamadani, Al-Thaiحدر ا ممممم هففففف
(2007
فوق يمممممممممم فرموحفمممممممممموفحدتر مممممممممموحتفحديةويةدة  ممممممممممف[22]

حدا  مم وفيممذف دمموفم  مموفةحدتطممةوفحدا  مم فيممذفشممك ف
فحد يوحتفحدي تشوةفيذفحد دوفض طفيتوحتفيي  وفيتعممة.ف

يممهفحدعممو فحدفمم رقفد راممةةفحدي  مميةفاممة ف دمموففففففف
م  مموفيممذفيم  مموفحدية مم ف ترمم هفح مم فدمم فت ممو فموحفمم تف

اىمموفام  موفامة فخ م بصفحد دموفحديخت فموفل م في 
ا مم فحدتر مموحتفحدا  مم وفيممذفحد دمموفخمم  ف ممبذفحدفمم  هف
ةخ  مموفرعمممفح شمم  فةتشممر  ففمممفحدية مم فدفتمموةف قمم ومف

ق يمممموفتوك مممم فحدي شمممم تفحدعم مممممةفض ممممطفحد دمممموفف15 فمممم وفةحة
ةف فمممم لف ت  مممموفحدتمممم   وحتفحدي طقمممموفرفتمممموففةحخ مممموحفيمممموةو

 فكمم ف ممبحفح مموفةرشممك فةح مم فض ممطفت مم و لفحدي  خ ممو
وفض طفيخت ملفحدخ م بصفحد دوفة بحفرمةوذففةلف ح 

حدد موةد ك مممموفةحديةويةدة  مممموفد  دمممموفيممممهفشممممك فةحت مممم ذف
ةأضيممم قفحد و ممم هفيمممذفيخت ممملفيقممم ط فحد دممموفييممم فح ممموف
ض مممممطفيخت ممممملفحد شممممم ط تفحدية مممممةمةفةض مممممطفحدي شممممم تف
حدعم مممةفحديق يمموفض ممطفطممة في ممو فحد دممو.فدممبحفتمم فيممذف
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ت ممم وفيقطممم فطمممةدذفد دممموفم  ممموفرطمممة ف مممبذفحدموحفممموفحخ
(فيقط فضو ذفيهفشي  فيم  وف77)ف(فك فةرةحق 12)

حدية مممممممم فإدممممممممطف د  تدمممممممم فدموحفمممممممموفخ مممممممم بصفحد دمممممممموف
حديةويةدة  وفيذفى فحد ق م هفحدا  م فيمذفت م و لف
حد دمممممو فةموحفممممموفخمممممةحصفيمممممةحمفقعممممموفحد دممممموفةخمممممةحصف

فةتوحك يفحدوفةر  تفحدع دقوفحدي تق وفيذفحد دو.ف
 

 فمنطقة الدراسة
تيتمممممممفي طقممممممموفحدموحفممممممموفيمممممممهفشمممممممي  فيم  ممممممموف

م في خممبفياطمموفحفمم دوفحديمم  فحديةامممفإدممطفحدية مم فيقمم
(فة عممممف مممبحف2كممم ف)فحدشمممك ف12 د  ممموفحديم  ممموفةرطمممة ف

حد ممي فيممهفحد دمموفيديمم فأل مم ف قفمم فيم  مموفحدية مم فإدممطف
  مممف هف يممم فحدفممم ا فحأل يمممهفةحدفممم ا فحأل فممموفا مممةف
حدت يعمممم تفحدفممممك   وفح مممم يوفحدممممطفحهفحغ مممممفياطمممم تف
يم ففامفحديم  فدياطم تفحإلفم دوفتقم فيمذف مبحفحد مي فك

تقمممم فحد فمممممةوفحدخيفمممموفديم  ممممموفحدية مممم ف ممممميهف مممممبحف
حديقطمم فيممهفحد دمموفي مم فض ممطفة ممةمفي شمم تفةأ شممطوف
   ض وفةا و وففيخت فوفض طف م  رذفحد دمو فح م يوف
حدممطفة ممةمف دمموفحدخة مموفحدممب فف  مممفيممذفحد دمموفيممهف
 دمموفحد ممفوفحد فممو فيممحخوف فمموف   ممة  ففددممبحفتعترمموف

د و م هفموحفوفخ  بصفحد دوفك ضي قفةشمك فةحت م ذفح
ةحي كهفحدت ك فةحدتوف مف فخ  بصفيمةحمفقعموفحد دمو فف
حدوفمممممةر  تفحديت ق ممممموفيمممممذفحد دمممممموفيديممممم فل ممممم فتقممممممم وف

حدا  ممم وف ممميهف مممبحفحديقطممم .ففوحدتر مموحتفحديةويةدة  ممم
رعمممفحفممتط عفاق ممذفشمم ي فدي طقمموفحدموحفمموفتمم فتام مممف

(فيقطممممممم فضو مممممممذفض مممممممطفطمممممممة في مممممممو فحد دممممممموفف77)
حد دموفرشمك فك يم ففةحخت وتف بذفحديق ط فردملفتي   

 ممممممميهفي طقممممممموفحدموحفممممممموفر شمممممممك د فحديخت فممممممموف)حد مممممممي ف
حديفتق   فحدي ا ذ فحديتفوع(.فرمحفحدعي فحداق ذفرت ر تف
ض يمممممم تفمحدمممممموف)أةتمممممم م(فض ممممممطف ممممممفتذفحد دمممممموفةض ممممممطف

(ف ة  فيةحق فحديق ط فحدعو  وف1حد يوحت فةحدشك ف)
حدتذفت فحخت  و  فض طفطة في و فحد دو.فحديف يوفر هف

وفك  ممتفغ مموفيتفمم ة وفةبدممكفافمممفطر عمموفيقطمم فةحخمم
شك فحد دو فتوحةاتفحديفم يوفيم فرم هفيقطم فةحخموفيمهف

 .فت فت ر تفي فمةمفحد مفوفض ممفكم فف919 فةدامف72
يقطمممم ففر لضتيمممم مفض ممممطفوحقمممم فحدتفممممة وفحدية ممممةمفض مممممف
ياطمممموفق مممم سفحدت مممم و لفيممممذفحديم  مممموفةحدتمممم ر فدمممممحبوةف

 ميأ هفحديمةحومفحدي ب مو.فت مي تفأضيم  فحديفم فحداق مذف
وب فمم  ه فحد ممي فحألة فحد ممي فحد دممو فحديت مميهفي ممو ف
حد دمموفا ممةفتمم فق مم سفي فممةمففممط فيمم  فحد دمموفيممةقف
ي فممةمففمممط فحدراممموفض ممممفكمم فيقطممم فةق ممم سفضمممو ف
حديقطمم فحد دممو فيمم فيفمم فقعمموفحد دمموفر فممتخمح ف دمم يف

(.ف1حدشممممك ف)ف(Echo Sounderق مممم سفحألضيمممم قف)
أ مموح ففحد ممي فحد مم  ذفيممهفأضيمم  فحديفمم فحداق ممذفت مميه

حديفممم فحألو مممذفد مممف لفحد دممموفيمممهفحد دتممم هفإ ممم يوف
فإدطفيف فحد يوحتفحدية ةمةفض طفطة في و فحد دو.

 

فجمع نماذج لمواد القعر
يهفحدي اىوفحدر و وفديةحمفقعوف دوفم  وف ترم هففففف

حهفحديممةحمفحدتممذف تكممةهفي دمم فقعمموفحد دمموف مميهفي طقمموف
فحدموحفمموفتتكممةهفيممهفطرقتمم هفحألةدممطفطرقمموففممطا وفيممه
حدا ممممطفةحد    مممموفطرقمممموفتاممممتففممممطا وفيممممهفحدا ممممطف

(فدمبحفة ممفحهفمف–أفف4ةحدوي فةحديةحمفحد  ضيوف)حدشك 
 ممممت ف يمممم ف يمممم ب فيممممهفحديممممةحمفحدفممممطا وفة يمممم ب فيممممهف
حدطرقوفتاتفحدفطا وفردمملفحدتعمولفض مطفتممو فيمةحمف
 مممممب هفحدطرقتممممم ه.فف يعمممممتف يممممم ب فحدطرقممممموفحدفمممممطا وف

يفممم يوفرطو قممموفحد يمممةب فحديفمممتعو فا مممةف مممت فتام ممممف
يممممهفض ممممطف ممممفوفحد دممممموفرطممممة فياممممممفافمممممفيقممممممحوف
حديفمم يوفحدعو مم وفحدييكممهفيفمماد ف مم فحخممبفار رمموفكمم ف
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(ففممم ف)قمممم فةحامممم(فةرشمممك فضشمممةحبذففض مممطفطمممة ف11)
(فار رمممموفيممممهفكمممم فيقطمممم .فحيمممم ف211حديقطمممم فةريعممممم ف)

ر د فممممروفد يمممم ب فحدطرقمممموفتاممممتفحدفممممطا وفي فممممتخميتف
حدموفحدطرقموفحدطو قوفحدا ي وفر تر عفحدخطمةحتفحدت د موإفإيف

عم م فقطمموفحكرموفار رموفيمهفار ر تدمم فحدفمطا وفرفميكف 
 ممم ف يممم فحد يمممةب فيمممهفافممموة.فدتام ممممفيةحقممم فحد يب ممموف

(فدتام ممفحديةحقمم فحدتممذف5)حدشممك ففGPSحفمتخم ف دمم يف
(ف ة مم فحديةحقمم فحدتممذف9حخمبتفي دمم فحد يمم ب فةحدشممك ف)

  يعتفي د فحد ي ب .ف

 تراكيز الرسوبيات العالقة
دوفمممممةر  تفحدع دقممممموفيمممممذفحد دممممموفتعترممممموفإهفتوحك ممممميفحفففف

يديوفيهفا ةفتام مفمو وفضكةوةفحدي  فةتام مف فمروف
حدوفمممةر  تفحدياي ممموفيمممذفحد دممموفةت   و ممم فض مممطفي مممو ف
حد دمموفيممهفا ممةفامم لتفحدتوفمم مفحدياتي مموفةحدتممذفيممهف
حدييكمممهفحهفتمممح وفض مممطفحدي شممم تفحديق يممموفض مممطفطمممة ف
وفحد دممممو.فحهفحدوفممممةر  تفحدخشمممم وفةحديت ق مممموفكايمممم فقعمممم

ةحدوفمممةر  تفحدع دقممموفحدي قةدممموفرةحفمممطوفحد دممموفح مممراتف
شممر فيعمةيمموفتقو رمم ةف ت  مموفدة ممةمففمممفحدية مم فكة دمم ف
تتوفممممممفيمممممذفرا ممممموةفحدفمممممممفدمممممبحفحقت ممممموتفحدوفممممممةر  تف
حدية ممةمةفيممذفحد دمموفكايمم فضمم دقفتمم تذفحدممطفحد دمموفيممهف
حديف اوفحد  ر وفد  دوفةحديا ةوةفر هفحدفممفةفحديم  موف

ةحدوفممممممةر  تفحدتممممممذفف[21]ف1كمممممم ف4711ةحدر درمممممموفرامممممممةمف
   ردمم ف دمموفحدخة مموفةحدتممذفتكممةهف  ت مموفضممهفضي  مم تف
حدتعو ممممموفرففممممممففمممممقةطفحليطممممم و.فتممممم فق ممممم سفتوحك ممممميف
حدوفممةر  تفحدع دقمموفض ممطفطممة في ممو فحد دمموفر فممتخمح ف

(فةحدخممممم صفر أل دممممم وفTurbidity Meter دممممم يف)
(ف فةقمممممفتمممم فإ مممموح فحدق  فمممم تفض مممممفىمممموةلف7)حدشممممك ف

طة في و فحد دموف ا مةفأ و متف و  هفيتعممةفةض طف
)دألشممدوفتيممةيففحدق  فمم تفحألةد مموفقرمم ففممقةطفحأليطمم و

مفةأ  ممة (فةك  ممتفض ممم  فتوحك مميفحدوفممةر  تفحدع دقمموفةآ
ف. 11ppm-9فحديق فموفخمم  ف ممبذفحدفتموةفق   مموفرامممةم

فكمبدكفتم فإ موح فحدق  فمم تفرعممففمقةطفحليطم وفد شممدو
تشممممو هفحلة فةتشممممو هفحد مممم  ذفةكمممم  ةهفحلة فةكمممم  ةهف
حد   ذفا مةفدمةاىفحهف  م كفي م مةفةح ماوفيمذفتوحك ميف
فحدوفةر  تفحدع دقوفيذفحد دوفةافمفحدشمةفحديطو و.ف

ف  

 تحليل البيانات
 تصاريف نهر دجلة: 
  فإضط  ف ةوةفاة فقم  فحدت م و لفحديم وةفيمذفألففف

امممممة فت ممممم و لفحد دممممموفحفمممممتخميتفحدر   ممممم تفحديتمممممةيوةف
حد دوفض مفياطوفق  سفحدت  و لفحدية ةمةفيذفيم  وف

.فحدر   ممم تف1111ةاتمممطفف2191حدية ممم فةد فتممموةفيمممهف
قفيتفحدطفي يةضت ه ففحدي يةضوفحلةدطفةحدتمذفتي م ف
حدت مممم و لفقرمممم فح شمممم  فةتشممممر  فحدفمممممف ح فيممممهففمممم وف

ةحدي يةضممممموفحد    ممممموفتي ممممم فف2115ةداممممممفضممممم  فف2191
ية مم فةد فتمموةفيممهفضمم  فحدت مم و لفرعمممفتشممر  ففمممفحد

.فا ممممممممةفوفمممممممميتفقمممممممم  فيعممممممممم ف1111ةدر  مممممممموفف2119
حدت مممو لفحدشمممدو فددمممبذفحدفممم ةحتفةد ي يمممةضت هفةكيممم ف

.ففيممهف ممبذفحدر   مم تفدممةاىف(1A-B)فيرمم هفيممذفحدشممك 
-2191حهفأض ممطفيعممم فشممدو فةحومفخمم  فحدفمم ةحتف)

ف مم ف/1 ف1511ك  ممتفريقمممحوففA)-ف1(فحدشممك ف)ف2115
ةكمممم هفيعممممم فحدق يمممموفف مممم ف/1 ف11ق يمممموفريقمممممحوففةأم ممممط

 فأيممم فر د فمممروفف ممم ف/1 ف711 خممم  ف مممبذفحدفتممموةفراممممةم
ا دمممموفرعمممممفتشممممر  فف(-Bف1)فد ي يةضمممموفحد    مممموفحدشممممك 

فحدفمممممفيقمممممفكمممم هفحض ممممطفيعممممم فشممممدو فيفمممم  فريقمممممحو
ف ممم ف/1 ف42ةأم مممطفيعممم فشمممدو فرامممةمفف مم ف/1 ف1211

حدشك ف ة م فف  ف/1 ف511فةق يوفحديعم فتف ة فتقو ر 
م فحدعمم  فد ت مم و لفيممذفت مم قصفةح مم فح  مم فحهفحديعمم

يمممم فحدمممممييهفة مممممبحف و ممممم فرشممممك فضممممم  فحدمممممطفتممممم   وففممممممف
حدية مممممم فةحدممممممطفرممممممم فتوك مممممم فر ق يمممممموفحدفمممممممةمفحدعم مممممممةف
ةحديشمم و  فحلوةحب مموفحد ممخيوفض ممطفي مم ر فحد دمموفكممبدكف
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ىدموتفيمذفحدفمم ةحتفحلخ موةفيشممك وفحدتر موحتفحدي  خ مموف
ةت   وحتدمممممم فرا ممممممة ف ق ممممممم هفةح مممممم فض ممممممطفكي ممممممم تف

يتف قطوفةمخمة فحدي طقموفيمذفا دموف فم ل.ف وفحدحليط
(ف رمممم هفمةوففمممممفحدية مممم فيممممذفت ىمممم  ف-Bف1حدشممممك ف)

ت  ولفحد دوفةرشك فكر وفضي فكم هفض  م فقرم فح شم  ف
حدفممم.فدتة مم  فا دمموفحد ق مم هفحدا  مم فيممذفت مم و لف
حد دوفي فحدييهفت فوف فق  فحدت  و لفحد ةي وفدياطموف

يم خت وتففحدية  فدعمةفف ةحتفة ميهفيتموحتفيتر ضممة
 ممبذفك يمم ب فدتة مم  ففف1111ةفف2112ةف2111فم وف

 فا ممةف  اممىفيممهف(1حد قطمموفةكيمم فيرمم هفيممذفحدشممك ف)
 بحفحدشك فيقممحوفحدت م قصفحدكر موفيمذفق يموفحدت مو لف
حلضىمم ف فا ممةفح خفمم فق يمموفحدت ممو لفحلضىمم فيممهف

 ممم فف ممم ف/1  1111 حدمممطفف2111فممم وفف ممم ف/1 ف1111
ة مممممبحفمد ممممم فف1111فممممم وفف ممممم ف/1 ف151 ممممم خف فحدمممممطف

ةح مم فض ممطفحد ق مم هفحدكر مموفيممذفكي مموفحدي مم ذفحدمحخ مموف
فد قطو.ف

 مورفولوجية نهر دجلة
فح وح ف فح     فحدر و و فحدي اىو فخ   يه
فحديفةا تف فر    ت فخ   فةيه فحداق ذ فحديف  حضي  
ح  يوفحدطفحد ةوفحد ة وفدي طقوفحدموحفوفف تر هفحهف

يتعممة.فحهفي و فحد دوف يهففحد دوفبةفيةويةدة  و
ي طقوفحدموحفوف تكةهفيهف ي فيفتق  فةي ا ذفة ي ف
يتفوعفح  يوفحدطفحاتةح فحد دوفض طفضممفيهفحد يوحتف

( فا ةف  اىفحهف   كفح ا  ب  هفكر و هف21)حدشك ف
فحدموحفوف في طقو فرمح و فيذ فحام ي  فحد دو في و  يذ

فةحدةحقع فحلخو  فحل يح  فحي  ف د  تد  فيذ فر هفةحلخو و
ف ف فيفتق   ف ي  فضه فضر وة فيدذ فحل ا  ب  ه  ب  ه
فحلدتةح ف فق يو فاف م فت  فبدك فتة    ةأل  

(Sinuosityفا ةف فةل يحب  فرك ي   فحد دو فديقط  )
ةحضتي محفف2.1ك  تفق يوفحلدتةح فد  دوفرك ي  فتف ة ف

ي هف دوفم  وف يهفف[21]ض طفت   لفشك فحأل د و

فة ق فModerateيةق فحدموحفوفبةفح ا  فيعتم ف) ف )
ف فحدت   ل فةحكت لففB يه ف  رت فشك  فبة ف دو (

فحدي ا ذف فحد ي  فيعتم (. فقعو فةري   فيفتقوة   رتو
فبةف فح ا    فيه ف تكةه فحدموحفو فيقط  ف يه حلة 

ف فق يو فك  ت فةقم فحد ي ففSinuosityقةف  ه ددبح
.فك  تفمو وفتقةسفحدقةسفحلة فريقمحوف2.49تف ة ف

ددبحفحل ا   فك هفرامةمفمو وفحي فحدقةسفحد   ذفف271
ف د  وفف211 فيذ فةحدية ةم فحد   ذ فحل ا    فحي  مو و

ف فيك  تفق يو ف فحدموحفو فحد ي ففSinuosityيقط  ددبح
مو وفةفف211ةمو وفتقةسفحقةحف ف ذفف2.11تف ة ف

فحديفتق  فف71 فحد دو ف ي  فحي  فحدتةحدذ  فض ط مو و
فيقم ف ف)حديا ةو فحل ا  ب  ه ف ب  ه فر ه حديا ةو

فحد فق يوفحد فو فيك  ت فحدوحر ( فةحد فو   دة
Sinuosityف م فض طفحهفي و فف2.12ريقمحوفف ة بح

حد دوفمحخ فحديم  وف ةفي و فيفتق  فة ت  وفدة ةمف
فحدطف فح  يو فحد دو في و  فيذ فحل ا  ب  ه  ب  ه
 ق  هفحدت  و لفحدي وذفيذفحد دوفي هف   كف يوحتف
ضم مةفكر وةفة ر وةفحديف اوفى  وةفيذفي و فحد دوف
رع د فيذفةفطفحدي و فيقفي ةفحدي و فحدطفيوض  هف
فحد دوف ف فتذ فض ط فةيتر مدو ف   ر و فحخو  ة يوحت

حهف بذفحد يوحتفةتاتفحدىوةلف (.21لاىفحدشك ف)
فر د دوف فحدت  و لفحدي وة حدا د وفيهفت  قصفيذفق يو
ح راتف يوحتف  رت فةقف في د فتاتة فض طفحش  وف

فيتوةفة ر ت تفةتع ي فحلهفك و فطر ع وف فط  و ر وية
فد  دوف فلف يكه فحدا د و فةتاتفىوةلفحد و  ه حدف و
ف بذف فا   فدكرو فض  د  في اةى فتر  و فح  ح وح 
فةطر عوف في د  فةحد ر ت ت فحلش  و فة ية حد يوحت
فحد يوحتفت ف ف بذ فيف او فحه فحد يوحت. ف بذ حفتر  

ف) فيذفحدشك  فية   فكي  فا تفتوحةاتف22اف رد  )
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ف) في ر ه فةحض طفف1( 299541-21511يف ا تد   
فةحدر دروف فحدف  ا و فحد ي وة ف ذ فكي فةم  يوة

ف فرع فف1 21715 يف اتد  فيذ ف    ةري فةم
فحهفف121حد ق طفحدطف فحدراو  يتوفيةقفيفتة ففط 

فتفتخم ف فحلة  فحل ا    فرعم فةحدية ةمة فحد يوة  بذ
فض فتاتة  فف  ا و فك ي وة فف  ا وفحله فيوحيق  ط

 فلاىفحدشك فدكروفيف اتد فةض ةفي فةرد فةتوي د وف
فتعتروحهف21) فرعم   فحدتذ فةحد يوة فحد يوة ف بذ فإه .)

حكروف يوت هفية ةمت هفيذفي و فحد دوف يهفيةق ف
فحدف  ا و(ف ف)حد ي وة فحلةدط فحد يوة فحه ف. حدموحفو
فر دعو ف فتيمحم فحرو و فريقميو ف  في فذ فرشك  يتشك و

فحد  فرتقف   فتقة  فحد و  ه فيحخو فيوض هفر ت  ذ فحدط دو
فحدي  ف فت  و ف تة   فحد و  ه ففو   ف  ق فأ فو يوع
ف ت  وفدة ةمفح ا   فيقم فحد يوةف فةيوعف ير شوةفحد د 
أ يهفضو  فةدكهفبةففوضوف و  هفق   وفيق و وفي ف

فففف حدفوعفحل فو.
يممممهفحأليمممممةوفحدتمممممذفتمممم في اىتدممممم فح  ممممم  فضي  ممممم تففففف

حديفممم ف يمممةفكي ممم تفكر ممموةفيمممهف ر تممم تفحدق ممممفض مممطف
 ف ممف لفحد دمموفةة ممةمف ر تمم تفي ب مموفيممذفي ممو فحد دممو

ةخ ة مم فيممذفحدي مم طقفف (21)حدشممك فكيمم فيرمم هفيممذف
حد ا وفة بحفرمةوذف ح وفض مطف و م هفحد دموفيمهفا مةف
ت   وذفض طفق يوفيع ي فحدخشة وفكي ف عي فح   فض مطف
توفم مفحدوفمةر  تفحدع دقموفة ر متف مف لفحد دموفرشممك ف

 ممممو فحد دمممموفحقممممة فيحم مممم فحدممممطف ق مممم هفيممممذفضممممو في
ح ممممم يوفحدمممممطفت ت وحتممممم فحدر ب مممممو.فة مممممبحفك ممممم ف ممممم تافضمممممهف
حد ق مم هفيممذفق يمموفحدت مم و لفحديمم وةفيممذفحد دمموفةحدتممذف
تمحم فحدممطف ق مم هفيمذفحضيمم قفحدي مم ذفيمذفي ممو فحد دمموف
ييمممم فف فمممم ضمفض ممممطفة ممممة ف ممممة فحدشمممميسفحدممممطفقعمممموف
 حد دوفةتةيوفحدر بوفحدي  فروفد يةف بذفحد ر ت تفحدي ب و.

دتممممذفتمممم ف يعدمممم فيممممهفحضيمممم  فحديفمممم فحدر   مممم تفحفففففف
حداق ممممذفحفممممتخميتفدوفمممم فخ وطمممموفطةرةغوحي مممموفديةقمممم ف

(فةكمممممبدكفيمممممذفافممممم مففحضيممممم قف24حدموحفممممموف)حدشمممممك ف
حدي ممم ذ.فحهفحضيممم قفحدي ممم ذفحديق فممموففح  ممم  فيتممموةفحدموحفممموف
ك  ممتفيتر مموةفافمممفطةرةغوحي مموفحد دمموفةك  ممتفحضيممقف
ي طقمموفيممذفحد دمموف ممذفرمم دقومفيممهفحد ممفوفحد ي ممطفيممذف

قمموفحديا ممةوةفيمم فرمم هفيقممم ف فمموف   ممة فةيممحخوفحدي ط
 ف(1.5ا ممةفك  ممتفحضيممقف قطمموفرامممةمف)ف فمموفحداو ممو

( فيمهف م ف/1 ف415) يهفيتوةفحدموحفو ففحدت و لف=ف
خ  فر    تفحديف فحد دو فت فوف فخطفحد  دةكفد  دموف

(ففةافممم مفيعمممم في ممم فقعممموف دمممموف25لامممىفحدشمممك ف)
21*5م  مممموفيك  ممممتفرامممممةمف

 قمممم ف فةيممممهفخمممم  فحدتف4-
ح    فحدعي فحداق ذفيذفحديةوقفت في اىموفحت م ذفت م وف

ةفك هفض طفف,حدي  فحدوب فذفد  دوف يهفي و فحد دوف
ف.(29 فسففيف وفخطفحد  دةكفد  دو.فلاىفحدشك ف)

إهف دوفم  وفيذفي طقوفحدموحفوف  مفي  فوحيممففففففف
(فة دمموف2حدخة مموفيممحخوف فمموف   ممة فلاممىفحدشممك ف)

غ موفيفم طوفض  م فةتعتيمممفحدخة موف مةف دموفيةفميذف
ت  و ف فرشك فحف سفض طفيقمحوفحليط وفحديتفم قطوف

(ف1كم ف754ض طفحديفم اوفحد  ر موفد  دموفةحدتمذفتقمموفرمم)
ةحدةحقعممممموفشمممممي  فشممممموقفيم  ممممموفحدية ممممم فةلفتة ممممممفح ف
موحفمموفحةففمم  تفية ةقمموفاممة ف ممبذفحد دمموفي يمم فضمممحف

(Mohammad 2005)حدموحفوفحدتذفح وح  فحدر امةف
ف

ف(251-5ةحدمممب ف قمممموفت ممم و لفحد دممموفيممم فرممم هف)ف[24]
.فإهف مممبحفحد دممموف   ممممففيعممم فكي ممم تفكر ممموةفيمممهف ممم /1 

حدوفةر  تفحدع دقموفحديتعو موفيمهفحديفم اوفحد  ر موفرفعم ف
تف قطفحليط و فحي فر قذفيتموحتفحدفم وفيت م و لف مبحف
حد دوفق   وف محفةتشي فيقطفض طفي م ذفي م و فحلا م  ف

ف.ففحدتذف يوفرد فةحم فحد دوف
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أ  مممم  فضي  مممم تفحديفمممم فحد دممممو فدممممةاىفيممممذفرمح مممموفففففف
ي طقوفحدموحفوفحي  في خبفياطوفحلف دوفة ةمفحا م وف

ف (27امممىفحدشمممك ف)لف ر رعممم مفكر ممموةفيمممذفي مممو فحد دمممو
ةحهف بذفحلا م وفيم ف ق م هفحضيم قفحدي م ذفيمذفحد دموف
دق موفحدت مم و لفرمممأتفتىدمموفض ممطففممط فحديمم  فةتعيمم ف

رع مممحفضممهفي خممبفحدياطمموففض ممطفتاو مملفحت مم ذفحد و مم ه
ييمم ف امممةفيشممك وفدي خممبفحدياطمموفدممبحفيممهفحد مموةو ف
ويمم ف ممبذفحلا مم وفدكممذفلتاممولفحد و مم هفرع مممحفةدكممذف

ي خمممبفحدياطممموف قطممموفوكمممةمفففلتا ممم فيمممذفحد دممموفض مممم
ض مممطففتوفممممففحدوفممممةر  تفد  و ممم ه ففلهف مممبحف عيمممم ف

ح  مم  ففكممةهففحد دمموففيايمم فر دوفممةر  تفحدع دقمموفخمم  ف
حليط وفة بذفحدعي  وفةريوةوفحدييهففمةلفيتوةففقةطف

 ممذفأ مم فتعمم  ذفألهفيممهف قممصفف ر ممقفحدياطمموفحدتممذ
يذفحضي قفحدي  ذفحي  فحدي خبف ت  وفد  ق م هفحدا  م ف

فيذفت  و لفحد دو.ف
ةيهفحدي امىفأ  م فة مةمفيقم د ف)ا مطفةويم (فففففف

يممممذفي ممممو فحد دمممموفيممممذفرمح مممموفة د  مممموفي طقمممموفحدموحفمممموف
لاىفحدشك فف ةرع د فيتوةكرع د ف عي فدامفحآلهف

ةقمفأ  رتف بذفحديق د في طقوفحد دوفرتشة  تفف (21)
ةافوفأ وتفةرشك فكر وفض طف يطفةحت  ذفحد و  هفيذف
حد دممموف.حهفح ممما مف مممبذفحديقممم د ف قةيمممةهفرعيممم فافممموف
ةضيمم فحكتمم لفداوكمموفحديوكرمم تفة ممبذفحدافمموفةحلكتمم لف

م  د فترقطفرعمفحل تد  فةتوكفحديق  فرمةهفطيو  فحةفتعم
رةحفممطوفيخ فمم تفحديعيمم فييمم ف  عمم ف ممبذفحدافمموففممرر ف
يممممذفا ممممة فاممممةحمةفحدرمممموقفكة دمممم فتكممممةهفرمممموكفغ مممموف
يعوةيممموفحلضيممم قفح ممم يوفحدمممطفحهف مممبذفحدافممموفةطممموقف
حديوكرمم تفحدتممذف ممت فضي دمم فيممهفقممر د ف ممح وففمم ر ةفض ممطف

فشك فةحت  ذفحد و  هفةيةويةد  وفحد دوفيفتقر .

 كممممممةهفيايمممممم ففإهفحد دمممممموفةرعمممممممففممممممقةطفحليطمممممم وفففف
ر دوفمممةر  تفحدع دقممموفةحدتمممذفتممم تذفيمممهفحدتعو ممموفحدا  ممم وف
يمممذفيفممم اوفحد  ر ممموفحديا مممةوةفيممم فرممم هفحدفممممفةيم  ممموف

ةكممبدكفف1كمم ف4711حدية مم فةحدر درمموفيفمم اتد فرامممةمف
حدوفممةر  تفحدتممذف   ردمم فف دمموفحدخة مموفةحهفكي مموف ممبذف

أ  مممممم  فف1111ppmتت مممممم ةيفحدوفمممممةر  تفتكممممممةهفكر ممممموةف
شممم مةفرا ممةفحهفحد دمموف تاممة فحدممطفحديخمم تفحديطو مموفحد

 دمممموفيةامممم  فة ت  مممموفدة ممممةمفح ا مممم  حتفة مممميوحتفيممممذف
ي ممممو فحد دمممموفةحدممممطف يمممممةفحد ر تمممم تفحدي ب مممموفحةفدة مممممةمف
ضةحبممقفيممذفرعمم فحدي مم طقف)ك دعرمم وةفحديفممتخميوفد قمم ف

( فف21حديمممةحط  هفد  ي ممموةفحدفممم  ا و(ف فلامممىفحدشمممك ف)
يممم هف مممبذفحدوفمممةر  تفتتوفممممفيمممذفرعممم فحليممم كهفيمممهف

 دمموفةحدتممذف رطمم في دمم فحد و مم هف ت  مموفددممبذفحلض قمم ت.فحد
حهف مممبذفحديمممةحمفحديتوفمممروفحدخ مممروفة ت  ممموفدعمممم فة مممةمف
ت مممو لفض مممطفيممموفحدفممم وفدرمممو فغفممم د فحةفتعو تدممم ف
ي  دممم فتت ممم مفتممممو    فةتكمممةهفيعو ممموفد يمممةفحد ر تممم تف
ييمم ف ي مممفحفممتقوحو تد فةر دتمم دذفي  دمم فتامممةفخفمم وةفيممهف

فممممرمفدىدممممةوف مممميوةفضممممو في ممممو فحد دمممموفحةفتكممممةهف
 م ممممممةفة مممممبذفحدا دممممموفةح ممممماوفد ع ممممم هفيق رممممم فحد ي ممممموةف
حدفممم  ا وفا مممةفح ممم فةوغممم فكرممموفحدت مممو لفحديممم وفيمممذف
حدي و فحد  قف)حدفوعفحل فو(فيمهفحد دموفةدكمهف ت  موف

(فض ممممفحدقمممةسفحدخممم و ذفد  ا ممم  فPoolدتكمممةهفروكممموف)
قرمم فحدمممخة فحدممطف ممبحفحدفمموعفةح  مم فدة ممةمفحدعرمم وةفحدتممذف

حد و ممممممم هفةح  ممممممم  فكمممممممةهفحد دممممممموفيايممممممم فتع مممممممقفاوكممممممموف
ر دوفممةر  تفحدع دقمموفخمم  فيتمموحتففممقةطفحليطمم وفيمم هف
 ممبذفحلض قمم تفتعيمم فض ممطفا ممة فتوفمم مفيممذفيقميمموف
 بحفحدي و فة بحفرمأفةرشك فتمو  ذفةكي فية  فيذف

 حدي مو ف  مبحف يم هف حدام  فف ةض طف بحف (11حدشك ف)

 ر مقفر دوفمةر  تفيمذفيقميتم ف ةقممفف   ميا  فمةلف
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يامممةلفي مممو فحد دممموفحدمممطفحد دممموفحد ي مممط.فيمممهفحد مممم وف
ر دمممممبكوف  ممممم فحهف  ممممم كفضممممممةفي مممممر تفدي ممممم و في ممممم ذف

طممة في ممو فحدموحفمموفة ممبذفةض ممطفحديم  مموفض ممطفحد دمموف
 فلشمممكفي ممم فض مممطف ةض ممموفي ممم ذفحديطوةاممم تفتمممح وفييممم

 حد دوفيذفى فحد ق  هفحدةح  فدت  و لفحد دو.
 

 اتصفات الرساب  
فففالطبقة السطحية لقعر النهر:

تممم فتا  ممم فحد يممم ب فحدتمممذف يعمممتفض مممطفطمممة ف
(ف يمممممةب فا مممممةف91ي طقممممموفحدموحفممممموفةحدرممممم د فضممممممم  ف)

(فارموفةبدممكف211 تم دلفكم ف يممةب فضيم فلف قم فضممهف)
رق مممم سفحرعمممم مفحديامممم ةوفحد   مممموفحديتع يمممممةفدكمممم فارمممموف ف

 مممممم ففbةحدياممممممةوفحدةفممممممطذففaحطممممممة فياممممممةوفحدياممممممةوف
(فحضتيمممفيممذفb.فحدياممةوفحدةفممطذف)cحدياممةوفحل ممروف

ةحدشك فف ح   مفيعم ف فروفحد عةيوفضمم  فةدك ف يةب 
(ف ة مم فحدشممو اوفحدممذفتي مم فتمممو ف يمم ب فحدطرقمموف12)

حدفطا و.فيعم ف مبذفحدشمو اوفح فحدي ا مذفحدمب ف يموف
يهفةفطد فحضتيمفدتي  م فيعمم فتممو فحديمةحمفحدفمطا وف

 يمممموفدي طقمممموفحدموحفمممموف فيممممهف ممممبحفحدي ا ممممذفة مممممفحهفق
(D50فديةحمفحدطرقوفحدفطا وفتف ة ف)ي  فكبدكفت فف11

افممممممم مفيقممممممممحوفت ممممممم  سفيمممممممةحمفحدقعممممممموفرق ممممممم سفق يممممممموف
 Geometric)فσحل اموحلفحديع م و فدار رم تفحدقعمو

Standard Deviation) فر فتخمح فحديع مدوفحدت د وإف
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فا ةفحهإ
D84, D50 ةففD16إفتي مممم فقطمممموفحدي خمممم فحدممممب ف

%فيمممممهفيمممممةحمفحدطرقممممموفض مممممطف29%فةف14%ف51 يممممموو
فحدتةحدذ.

ةريق و مموفحد تمم بافحدتممذفتمم فحدتة مم فف2.7ةك  ممتفتفمم ة ف
ةكيمم فف حد دم فيممذف ممبذفحدموحفمموفيمم ف تمم بافموحفمم تففمم رقو

  اممىفر  مم فلف ة مممفتر مموففف (2ية مم فيممذفحد مممة ف)
قعممموفحد دمممموفةح ممم فيمممذفخ ممم بصفحدطرقممموفحدفمممطا وفد

ةحدفمرمفة مةمففممفحدية م فا مةفحهفحد دموفةاتمطفيمذف
يتوحتفحدت  و لفحدع د وفي   فل   مفيعم فحدمطفي طقموف
حدموحفمموفأ فيممةحمفقعمموف م مممةفرفممرمفا مميف ممبذفحديممةحمف
يذفرا وةفحدفمفةخموة فيم  ف ى ملفبةفت مو لفي متى ف
ةيفممممم طوض   فةبةفط قممممموف مممممولفياممممممةمةفلفتفمممممتط  ف

مو فيممممةحمفحدقعمممموفضمممممحفضيمممم فح فتر  مممموفي اممممةىفيممممذفتمممم
حدوفمةر  تفحدتمذفتمم تذفح  م  فيتموحتففممقةطفحليطم وفيممهف
يفمم اوفحد  ر مموفحديا ممةوةفرمم هفحدفمممفةيم  مموفحدية مم ف
ة مممذفضرممم وةفضمممهفوفمممةر  تفض دقممموفيكة ممموفيمممهف)حدرمممو هف
ةحدطمم ه(فتتوفمممفيممذفحيمم كهفيخت فمموفض ممطفطممة فيقطمم ف

فحد دو.
  شكل حبيبات الطبقة السطحية

(فدكممم فa,b,cحدياممم ةوفحد   ممموف)يمممهفخممم  فق ممم سفففففف
ار رممممموفيمممممهفار رممممم تففحد يممممم ب فحدتمممممذف يعمممممتفد طرقممممموف

(فدكمم فارمموفc/b ,b/aحدفمطا وفد  دمموفتم فافمم مفقم  ف)
يمممهفار رممم تفكممم ف يمممةب فد فمممتف مةفي دممم فيمممذفت ممم  لف

 Zingشمممك فحدار رممم تفر لفمممتع  وفريخطمممطفي مممكف)ف

Diagram(فةحدشمممك ف)فف ة ممم فحدتةي ممم فدار رممم تف11)
ك يمممةب فد افممم ر تف.فر  مممتفحد تممم بافف11حد يمممةب فوقممم ف

رشممممك فضمممم  فحهفحدار رمممم تفبحتفحدشممممك فحدقو ممممذف ممممذف
حدفمم بمةف مميهفار رمم تفحدطرقمموفحدفممطا وفد  دمموف مميهف
ي طقمممموفحدموحفمممموف مممم فحدار رمممم تفحديفممممطاوفةحدكوة مممموف مممم ف
حلفممممطةح  وفةتوحةاممممتف فممممرتد فض ممممطفحدتممممةحدذفحدقو مممم وف

%(فةف21%( فحدكوة ممممممممموف)11%( فحديفمممممممممطاوف)ف51)
%(فةفرمفتف مفحدشك فحدقو مذف عمةمف21 وف)حلفطةح 
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حدمممممطف مممممعةروف مممممولفة قممممم فحدار رممممم تفحدتمممممذفددممممم ف مممممبحف
فحدشك .
(فدك فSphericityكي فت فاف مفق يوفحدتكةوف)ففففف

اروفا ةفة مفحهفيعم فق يوفحدتكةوفد ار ر تفحدتطف
(ف1.95 يعتفض طفطة في و فحد دوفتتوحةحفي فر هف)

(ف فكبدكفف1.97(فأ فرق يوفيعم فتف ة ف)1.91حدطف)
ف) فحدار ر ت فشك  فيع ي  فق يو فاف م  Shapeت 

Factor)ف)ةةفف فتف ة  فح د  ف ت باف1.51 م فريق و و  )
 بذفحدموحفوفي ف ت بافموحف تفف رقوفكي فية  فيذف

ف) فيذف1حد مة  في اةى فتر و فل ة م فح   ف تر ه )
فت ف فحدتذ فحدق   فةحه فحدفطا و فحدقعو فيةحم خ  بص

فحدم فامةم ف يه ف ذ فحد د  ف فحدتة   فحدف رقو وحف ت
فيفتقوف ف دوفم  و ف يكهفحفت ت  فحهفقعو رشك فض  

 يهف  ا وفتمو فةشك فحدار ر تف.
 الطبقة تحت السطحية

 ي ب فحدطرقوفحدتاتففطا وفحدتذفت ف يعدم فيمهفففففف
ي مم طقفيخت فمموفض ممطفطممة في ممو فحدموحفمموفتمم فتا   دمم ف

(ف ة مممممم ف11ر فممممممتخمح فحدي  خمممممم فحدق  فمممممم وفةحدشممممممك ف)
حدتممذفتي مم فتمممو ف ممبذفحد يمم ب ف فحضتيمممفيعممم فحدشممو اوف

 مممبذفحدشمممو اوفدتي  مممم فيعمممم فتممممو فيممممةحمفحدقعممموفتاممممتف
حدفمممطاذفدقعممموفحد دمممموف فةيمممهف ممممبحفحدي ا مممذفة مممممفحهف

ي ممم فف21(فد طرقممموفتامممتفحدفمممطا وفتفممم ة فD50ق يممموف)
ةريق و مموف ممبذففσ=فف6.04ةق يمموفحل امموحلفحديع مم و فف

بافموحفمممم تففمممم رقوفةكيمممم فية مممم فيممممذفحد تمممم بافيمممم ف تمممم 
 ترممم هففضمممم فة مممةمفتر ممموف مممبكوفدكمممةهف ممممبذفف1حد ممممة 

حدطرقمموفياي مموفر دك يممم فرطرقمموففمممطا وفيممهفحدا مممط ف
ة ت  مممموفدعممممم فة ممممةمفت مممم و لفكر مممموةفيممممذفحد دمممموفيمممم هف
ضي  وف ولفحدطرقوفحدفطا وفةح كش لفحدطرقموفحدتامتف
ففطا وفردملفتر و  ف كةهفبةفحاتي د وفق   وف مح.ف

 بقة السطحية والطبقة تحت السطحيةةقة بين الطالعال
 دممممموفم  ممممموفبةفقعممممموففمممممطاذفا مممممة فةتامممممتففففففف

فممطاذفيتكممةهفيممهفويمم فةا ممطفةدكممةهف يمم ف يمم ب ف
حدطرقمممموفحدفممممطا وفضيمممم فشمممم قفةيتعمممممفيق و مممموفر يمممم ف
 يممم ب فحدطرقممموفحدتامممتففمممطا وفدمممبدكف ممموتفحديا ةدممموف

  مم مفض قمموفتممورطفرمم هفا مم فوفمم ر تفحدطرقتمم هفييمم فإل
ع ةي تفضمهفخ م بصفحدطرقموفحدفمطا وفمةهف عطذفي

حدا  ممموفحدمممطف يممم ف يممم ب في دممم .فةيمممهفخممم  فحدر   ممم تف
حدتذفت ف يعد فت فح   مفحدع قوفحلا  ب وفحدت د وفر هف
قطوفار ر تفحدطرقوفحدفمطا وففةار رم تفحدطرقموفتامتف

فحدفطا وإ

50..Surface 50..Sub.surface
D 9.33 1.1*D  …..

2R 0.97 ……………….. (.............1)ف  

 

 حالة التدرع
إهفحأل د وفبحتفحدق ع هفحدا ة وفةرفمرمفطر عموفففففف

يمممةحمفقعو ممم فةت ممم و لفحد و ممم هفي  دممم فقممممفت ممم فحدمممطف
ا دمممموفحدتممممموعفةحدتممممذفتع ممممذفة ممممةمفطرقمممموفخشمممم وفتايممممذف
حدطرقوفحد  ضيوفحدية ةمةفتاتد فيمهفحل  موحلفةرم د ىوف
دكممممةهفقعمممموف دمممموفم  مممموفيكممممةهفيممممهفطرقتمممم هففممممطا وف

 مممة وفةتامممتففمممطا وف)ا مممةفةويممم (فيممم هفحدطرقممموفا
حدتاممممممممتففممممممممطا وفدقعمممممممموفحد دمممممممموفقمممممممممفتكممممممممةهفيموضمممممممموف

(Armoredفيممممهفقرمممم فحدطرقمممموفحدفممممطا وفحدية ممممةمة ف)
ةدتقممممم وف ممممبذفحدا دمممموفتمممم فافمممم مفا دمممموفحدتمممممو  فد  دمممموف

 ف([21]لاممىفحدي ممموفKomura (ر فممتخمح فطو قمموف

(D50Surface/D84Sub=>1) ةك  ممممممتفحدق يمممممموففف
(فة ممبحف ع ممذفحهف دمموفم  مموفةحقمم فتاممتف2.14تفمم ة ف)

ا دمموفحدتمممو  فةريق و مموف ممبذفحد تمم بافيمم ف تمم بافموحفمم تف
 تة مم فد مم فحهفحد دمموفةيممهفف(4)فمم رقوفلاممىفحد مممة ف
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دمموفحدتمممموع.فةحهفقرمم فح شممم  ففمممفحدية ممم فقمممفة ممم فا 
 بذفحدطرقوفحدفطا وففةلفترقطف  رت فةيمهفحلفمتا دوف

 فيذفى فحد ق  هفةحدت ى  فحدا   فيمذف ولفار ر تد
فت  و لفحد دو.ففففففففففففففففففففف

 تصنيف مواد ةقعر نهر دجلة
درو فت م  لفف[17]ف Roseت فحفتخمح فت   لفففففف

يممةحمفحدقعمموفحدفممطا وفةتاممتفحدفممطا وفةكيمم فيرمم هفيممذف
 ترممم هفيمممهف مممبحفحد ممممة فحهفحدا ممم فحدفممم بمفف5حد ممممة ف

حدفمطا وف مةفيتكمةهف يهفحدطرق تفحدفمطا وفةتامتف
يهفحدا طفحدخشمهفةحدخشمهف ممحففةحدا مطفحديتةفمطف
ة بحف ة  فد م فحهف دموفم  موف دموفا مة فيمذفيم  موف

فحدية  .
 تراكيز الرسوبيات العالقة

يمممممهفخممممم  فحدر   ممممم تفحدتمممممذف يعمممممتفض مممممطفطمممممة فففففف
ي ممو فحد دمموفاممة فتوحك مميفحدوفممةر  تفحدع دقمموفرةحفممطوف

يي  ممموفيخت فممموفف(فةض ممممفضممممةفيتممموحتTurbidity دممم ي)
ك  ممممتفقمممموح ةفحد دمممم يفض مممممي ف كممممةهفحدت ممممو لفحديمممم وف
رمممم د دوف ممممةفحديط ممممقفيممممهففمممممفحدية مممم فتتمممموحةحفيمممم ر هفف

(9-11ppm فة ممبحف ممم فض ممطفحهفحديمم  فحدخمم و فيممهف)
حدفمممف ممةفيمم  فخمم دذفك  مم فيممهفحدوفممةر  تفحدع دقممو.فحيمم ف
حدق  فمممم تفحدتممممذفح و ممممتفرعمممممففممممقةطفية مممم تفيطو مممموف

ةح اوفيمذفكي موفحدوفمةر  تفشم مةفيك  تف   كفي  مةف
حدع دقمموفا ممةفك  ممتفحدقمموح حتفيممذفحغ مممفحدي مم طقفحدتممذف

(فppmف1251 -911)فحخبفحدق  سفي د فتتوحةحفي فر ه
ةك  ممممتفحكرمممموفق يمممموفددمممم فض مممممفي مممممف دمممموفحدخة مممموف

(.فحدوفمممةر  تفحدع دقمممموفحدتمممذف يعممممتفتمممم فppmف1251)
ت ف فدممم فل ممموح فتا  ممم فحدد مممموةي توفا مممةفكممم هفتممممو ف

(ف ف فروفحدط هف14كي فية  فيذفحدشك ف) بذفحديةحمف
%فحيممم فحدويممم فحد ممم ض ف51%ةحدفممم تف21تي ممم فراممممةمفف

ددمممممبذففD50%فةك  مممممتفق يممممموف41 ممممممحفيك  مممممتفراممممممةمف
ف.في  ف1.111 فحدوفةر  تفتف ة 

ف

 اجـاتاالستنت
حهف دممممممممممموفم  ممممممممممموف ممممممممممميهفي طقممممممممممموفحدموحفممممممممممموفبةف -2

يتعممممةفا ممةف تةح مممفي مم ف ممي فيفممتق  ففيةويةدة  ممو
هفحد دمموف اتممة فض ممطف ة ممي في ا ممطفةأخمموفيتفمموعفةحة
 مممميوحتفكر مممموةفرمممم ويةفضم مممممةفةيقفمممميوفد  دمممموفحدممممطف

فيوض ه.

   كف ق  هفةح  فيذفق  فحدت  و لفحدي وةفيمذفف -1
حد دوفضيم فك  متفض  م ففم رق فا مةفكم هفحدت مو لف

أيم ف فف م ف/1 ف1111حألضى فيذفحد ي     تف ت  ةيف
آلهفي هف   كفح خفم  فكر موفيمذفق يموفحدت مو لفح

حلضىممم فحديممم وفرممم د دوفا مممةفكممم هفق يممموفحدت مممو لف
ة ممممممبحفف ممممم ف/1 ف151راممممممةمفف1111حلضىممممم ففممممم وف

 و مم فإدممطفتمم   وفحدت ىمم  فةحدفمم طوةفد  و مم هف ت  مموف
دة ةمففممفحدية م فةحدمطففم طوةفتوك م فض مطفي م ر ف
وفحد دمموفر ق يمموفحدفمممةمفةحديشمم و  فحلوةحب مموفحديخت فمم

ح مم يوفحدممطفىدممةوفتمم   وحتفحدتر مموحتفحدي  خ مموفيممهف
 خ  ف ق  هفيذفكي وفحليط وفحديتف قطو.ف

حهفيممممةحمفقعمممموف دمممموفم  مممموف مممميهفي طقمممموفحدموحفمممموف -1
يكممةهفيممهفطرقتمم هفطرقمموففممطا وفا ممة وفةطرقمموف
تامممممتففممممممطا وفيممممممهفحدا مممممطفةحدويمممممم  فحهفق يمممممموف

(D50فديممممةحمفحدطرقمممموفحدفممممطا وفتفمممم ة فف)ي مممم فف11
ي م .فحهفحدطرقموفف21تففمطا وفةديمةحمفحدطرقموفحدتام

حدتاتففطا وففياي وفر دك ي فر دطرقوفحدفطا و ف
ةحهفقعوفحد دوفر  فا دوفحدتموع فة ت  وفدعم فة ةمف
ت مم و لفكر مموةفيممذفحد دمموفرفممرمفحدفمم طوةفةحدت ىمم  ف
ض ممممطفت مممم و لفحد دمممموفيمممم هفضي  مممموف ممممولفحدطرقمممموف
حدفممطا وفةا ممة فتر مموفيممذفخ مم بصفيممةحمفقعمموف

 ق   وف مح.ففحد دوففبحتفحاتي د و
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 مممممذف مممممذفحدفممممم بمةفحهفحدار رممممم تفبحتفحدشمممممك فحدقوف -4
 هفار ر تفحدطرقوفحدفطا وفد  دوف ميهفي طقموف
حدموحفممممموف ممممم فحدار رممممم تفحديفمممممطاوف ممممم فحدكوة ممممموفةف
حلفطةح  وفةتوحةاتف فمرتد فض مطفحدتمةحدذفحدقو م وف

%(ف21%( فحدكوة مممممموف)11%( فحديفممممممطاوف)51)ف
%ف(.فق يممممممممممممممممممممممموفحدتكمممممممممممممممممممممممةوف21ةحلفمممممممممممممممممممممممطةح  وف)

(Sphericityفدار رممم تفحدطرقممموفحدفمممطا وفك  مممتف)
ةحهففق يموفيع يم فشمك فحدار رمم تفف( 1.97راممةمف)

(Shape Factorف)(ف1.51ك  مممممممتفتفممممممم ة ف )
ةريق و مممموف ممممبذفحد تمممم بافيمممم ف تمممم بافموحفمممم تففمممم رقوف
 يكممهفحدقممة فحهفقعمموف دمموفم  مموفيفممتقوفيممهف  ا مموف

 تمو فةشك فحدار ر ت.

ر  تفحد دمموفةط  مموفيتممموحتفحدفمم وفبحتفتوحك مميفوفمممةفف -5
ةدكمهفرعممففمقةطففppmف11فتت م ةيفض دقوفق   وفل

حليطممممم وفيممممم هف  ممممم كفي ممممم مةفيف  بممممموفيمممممذفتوحك ممممميف
.فحهف مبذفppm ف1111فحدوفةر  تفحدع دقموفتت م ةي

%ف51حدوفممةر  تفحدع دقمموفيكة مموفيممهفحدفمم تفر فممروف
%ففةحدويممم فحد ممم ض ف ممممحفر فمممروف21ةحدطممم هفر فمممروف

 1.111 ددبذفحدوفةر  تفتف ة فD50%ف فق يوف41

ي  فة بذفحديةحمفيت ت وفيهفحدتعو وفد يف اوفحد  ر وف
د  دممموفرممم هفحدفممممفةحديم  ممموفةحديفممم اوفحد  ر ممموفد دممموف

 حدخة و.ف

  مممم كف يممممةفةح مممم فد  ر تمممم تفحدي ب مممموفيممممذفحغ مممممفف -9
 مممممف لفحد دممممموفةي ممممم طقفحد دممممموفحد ممممما وفرفمممممرمف

 ت  موف ق  هفيذفأضي قفحدي م ذفيمذفي مو فحد دموفحد
حديمم وفرمم د دوفو لفحدمم قصفحدا  مم فيممذفق يمموفحدت مم

ح وفةرشممك فكر مموفض ممطفإهف ممبذفحد ر تمم تففممةلفتمم ف
حدخ مممم بصفحدد موةد ك مممموفد  دمممموفل دمممم فتعيمممم فحةلف
ض ممطفحض قمموف و مم هفحديمم  فةحدممطفتوفمم مفحدوفممةر  تف
حدع دقوفحدية ةمةفيذفحد دوفرعمففقةطفحليط وفيي ف
 عيمم فض ممطف ق مم هفيممذفضممو في ممو فحد دمموفةحدممطف

 ىدةوف يوحتف م مةف.

هفقم  فحدت م و لفحديط قموفد  دموفحم فحدمطفحهف ق   -7
 ق مم هفةح مم فيممذفحضيمم قفحدي مم ذفيممذفحد دمموفة ممبحف
ح ممموفض مممطفحدي شممم تفةحل شمممطوفحديخت فممموفحدية مممةمةف
ض مممطفطمممة فحد دممموفةحهفحك ممموفحدي شممم تفتممم  وحفك  مممتف
ي خبفياط تفحلف دوفةخ  وفياطموفحفم دوفحديم  ف

 حديةام.

حهف ق  هفحضي قفحدي  ذفةتكشملف مف لفة ميوحتف -1
د دممموفشممم  فحد ممم سفض مممطفحفمممتر  ف مممبذفحد مممف لفح

ةحد يوحتفكيوحيقفف  ا و فف اوفدةقمةلفحدفم  وحتف
حةفد يوحضوفحهف بحفحدعي ففةلف فو فض طفحد دوف
ةحقمممم فامممم  فل يكممممهفتر مممموذفيفممممتقر فرفممممرمفطر عمممموف

 حلفتخمح .ف

حهف   كفي  موفدت ة ةفحد دوفيهفي ر تف قط وف -1
ذفد ي ممممم و فةمخمممممة فحدا ةح ممممم تفح ممممم يوفحدمممممطفويممممم

حل ق  فيهفرع فحدي  طقفة بحف ة وفييم فلشمكف
 ي وفض طف ةض وفي  ذفحد دو.
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 ( : مجرى النهر ضمن منطقة الدراسة1الشكل )

التي تم اختيارها على طول  77( : المقاطع الـــ 2الشكل )

 منطقة الدراسة
(  Echo Sounder( : جهاز ةقياس االعماق) 3الشكل )

 المستخدم في ةقياس طوبوغرافية ةقاع المقاطع
 

 الطبقة تحت السطحية

 ( أ : الطبقة تحت السطحية لقاع النهر4الشكل )

 السطحية الطبقة

 : الطبقة السطحية لقاع النهر ب (4الشكل )
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 وتحت السطحية

 GPS (: عملية تحديد مواةقع النماذج بواسطة جهاز5الشكل )
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 (: نمو النباتات المختلفة على طول مجرى النهر13)

( : طوبوغرافية مجرى النهر ضمن منطقة 14الشكل )
 الدراسة

 ( : النقاط العميقة على طول مجرى النهر15الشكل )
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(: العبارة المستخدمة في نقل المواطنين الى 19الشكل )
 الجزيرة السياحية

(: يوضح الترسبات المترسبة مقدم الفرع 20الشكل )
 االيسر  المواطنين الى الجزيرة السياحية

 فف(: تدرج نماذج الطبقة السطحية21الشكل )
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فمختلفةت لدراسالنهر دجلة و ( : احجام مواد القعر السطحية السطحية 1الجدول )

ف

 

فمختلفةلدراسات لقعر النهر ( : يوضح خصائص ونوعية اشكال حبيبات الطبقة السطحية 2الجدول )
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 الدراسة

 1993الطائي وعثمان  ِ   41 25 11 29 1.91 1.55
 2009الدراسة الحالية  51 11 21 21 1.97 1.51

 

 السطحية لدراسات مختلفة ضمن منطقة الدراسةالتحت : احجام مواد القعر  (3)الجدول 
 الدراسة الحالية

2009 
 1997 الطائي وعثمان 

 كركجي

1985 

 نجيب 

1980 

 نديكو

1976 
ف

12 15 41 14 21 D84 

21.1 21 25 24 1 D50 

1.11 1.51 1.59 1.1 1.5 D16 

9.14 7.7 1.45 9.5 9 σ 

فالتدرع لنهر دجلة عند فترات زمنية مختلفة( : حالة 4الجدول )
 الدراسة الحالية 

2009 

 الطائي وعثمان
 1993 

 خليل

1986 

 نجيب

1980 

 نديكو

1976 
ف

 حالة التدرع  1.1 1.9 1.15 2.17 2.14

 

  Rose تصنيف  تحت السطحية اعتمادا علىتصنيف مواد ةقعر النهر السطحية و : (5الجدول )
)ملم( الحجم الطبقة السطحية  % الطبقة تحت السطحية  % الصنف  

Large Cobble 1 1 211-151  

Small Cobble 1 4 94-211 

Very Cores Gravel 24 11 11-94 

Cores Gravel 21 41 29-11 

Medium Gravel 21 21 1-29 

Fine Gravel 1 1 4-1 

Very Fine Gravel 5 1 1-4 

Very Cores Sand 21 1 2-1 

Cores Sand 4 1 1.5-2 

Fine Sand & Silt 1 1 1.5> 

 

 

 الدراسة الحالية
2009 

 الطائي وعثمان 
1997 

 خليل

1986 

 نجيب

1980 

 نديكو

ف 1976

41 59 51 41 72 D84 

11 17 11 11 41 D50 

25 17 17 21 15 D16 

2.7 2.55 2.71 1.21 2.91 σ 

54 


