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لتجوية المواقع األثرية ال سيما ا ىوالمؤثرة عم السائدة تم تحديد أىم العمميات الجيومورفولوجية      
العمميات في عممية التجوية التي تنشط في تمك المواقع وعممية التعرية  ،الميكانيكية والكيميائية

إن جاءت المطرية والريحية التي تسيم في نقل بقايا القطع والكسر الفخارية بعيدا عن  ،والبيولوجية إذ 
المواقع األثرية ىي التعرية المطرية التي  ،المواقع األثرية وبينت  ىعم تأثيرابرز عمميات التعرية 

الدارسة آخر العمميات  ،تتمثل بالتعرية التصادمية والصفائحية والسيمية وتعرية األخاديد المائية 
الجيومورفولوجية في المواقع األثرية وىي عممية الترسيب والتي تكون نوعين ىما الترسيب المطري 

وايضًا العمميات الجيومورفولجية عممت عمى تفتيت مواد البناء واالجر وحول تمك المدن ،  والريحي
 االثرية الى اكوام من الرواسب القابمة لمتعرية.

 ، التعرية المطرية(.األثرية اريدومدينة  ،العمميات الجيومورفولجيةالكممات المفتاحية: )
The impact of geomorphological processes on the ancient city of Eridu 

Researcher: Rehab Shandokh Hamid Hassan 

Mr. Dr. Jasib Kazem Abdel Hussein Al Jawhar 

Dhi Qar University - College of Arts 

Abstract 

      The most important prevailing geomorphological processes affecting 

archaeological sites, especially mechanical and chemical weathering, the 

processes in the weathering process that are active in those sites, and the 

process of rain and wind erosion that contribute to the transfer of the remains 

of pottery pieces and fractures away from, and biological, as the most 

prominent erosion processes affect the sites Archaeological erosion is the rain 

erosion that archaeological sites and the study showed the latest processes, 

represented by collision, lamellar, and flow erosion and geomorphological 

erosion of water grooves in archaeological sites. Heaps of erosive sediment. 

Key words: (geomorphological processes, the archaeological city of Eridu, 
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 :المقدمة
تمثل العممية الجيومورفولجية بأنيا وسيمة التأثير في صخور االرض ،وما يتكون    

عمييا من أشكال أرضية وتشمل كل عممية جميع التغيرات الفيزيائية والكيميائية عمى 
سطح األرض،  وتعد ىذه مسرحا لمتفاعل بين الظواىر الطبيعية والبشرية وان جميع 

جموعة من القوى الخارجية تعمل عمى التغيير او التعديل في ىذه الظواىر تتأثر بم
شكل ىذه الظواىر , وىذه القوى تعرف بالعمميات الجيومورفولجية, والتي تتمثل في 
عمميات التجوية والتعرية والترسيب ,إذ تمارس العمميات الجيمورفية  نشاطيا عمى 

ة والبشرية ,وتعد المواقع مظاىر سطح األرض تحت تأثير مجموعة من العوامل الطبيعي
األثرية من ابرز الظواىر البشرية التي تعرضت ليذه العمميات وال يكاد يخمو موقع أثري 
من آثار العمميات الجيومورفولوجية سواء عمى سطحو بالنسبة لتالل األثرية ،او عمى 

تابع حجم جدرانو بالنسبة لممباني التاريخية ، وىذا يتطمب من فرق الصيانة االثرية أن ت
التعرية والتجوية وتقديرىا ، مدى تأثير ىذه العمميات ووضع الخطط المناسبة لمحد من 

 نشاطيا قدر اإلمكان .
 مشكمة البحث

 ماىي العمميات الجيومورفولوجية المؤثرة عمى منطقة الدراسة ؟-1
 كيف اثرت العمميات الجيومورفولوجية عمى مدينة اريدو االثرية ؟-2
لخصائص الجغرافية التي تؤثر عمى العمميات الجيومورفولوجية في ماىي ابرز ا-3

 المواقع االثرية ؟
ىل ىناك وسائل وسبل لمحفاظ عمى مدينة االثرية من تأثير العمميات -4

 الجيومورفولوجية في منطقة الدراسة ؟
 فرضية البحث  

تعرف الفرضية بأنيا إجابة أولية يضعيا الباحث لمتحقق من صدقيا او عدمو ،   
 وتمثل الفرضية الرئيسية ما يأتي: 

 )ان لمعمميات الجيومورفولوجية تأثير كبير وواضح عمى مدينة اريدو االثرية(
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 أهمية البحث
تعد مدينة اريدو من اقدم المدن السومرية في حضارة وادي الرافدين والتي تزخر 

سنة ق.م ، وتكمن 5555بحضارة عريقة تتوغل في القدم اذ يرجع عمرىا الى حوالي 
اىمية الدراسة في بيان دور العمميات الجيومورفولوجية وتأثيرىا عمى منطقة الدراسة اذ 

م المدينة االثرية السيما ما تم مشاىدتو ومالحظتو تؤثر تمك العمميات عمى تغيرمعال
خالل الدراسة الميدانية إذ تمحظ تأثير تمك العمميات بشكل واضح لمعيان وان دراسة تمك 
العمميات وبيان دورىا يأتي من اىمية المدينة االثرية كونيا منطقة جذب سياحي ومدينة 

لى إيرادات الدولة لمنيوض بالواقع اثرية عريقة كما يمكن ان تعد مورد اقتصادي عائد ا
االقتصادي وىذا يأتي بعد االىتمام بالمدينة وتنقيبيا بالشكل الصحيح والمحافظة عمييا 

 واظيار معالميا الحضارية.
 هدف البحث

تيدف الدراسة الى معرفة تاريخ ونشوء منطقة الدراسة عن طريق االستدالل ببعض 
والتنقيبات االثرية كما تيدف الدراسة الى  المصادر والمدونات والنصوص المسمارية

بيان العوامل الطبيعية والبشرية ومدى تأثيرىا في منطقة الدراسة من خالل االعتماد 
عمى بغ البيانات المناخية ونتائج التحاليل المختبرية ومعرفة العمميات الجيومورفولوجية 

ية التعرية المطرية والتعرية كالتجوية الكيميائية والميكانيكية والعمميات المورفومناخ
الريحية وبيان دورىم في تغيير معالم المدينة االثرية منذ قيام ونشوء الحضارة الى 
الوقت الحالي وتحديد عوامل اندثار المعالم االثرية ودراسة االثار البيئية لمظاىر 

 . العمميات الجيومورفولوجية وبيان سبل معالجتيا والنيوض بواقع المدين االثرية
 منهج البحث

اعتمدت الدراسة عمى مناىج متعددة من أجل الوصول الى دراسة متكاممة بما يخدم 
من خالل historicaI method lمنطقة الدراسة اذ اعتمدت اواًل عمى المنيج التاريخي 

المرور باألحداث التاريخية التي مرت بيا المنطقة وبيان التغيرات التي طرأت عمى 
 method  Descriptiveدد التاريخية ، واستخدم المنيج الوصفي المدينة خالل الم

من خالل وصف المدية االثرية حضاريًا وبيان العمميات الجيومورفولوجية ودورىا في 
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 methodتغير معالم البنية لمدينة اريدو  كما استخدمت الدراسة المنيج التحميمي 
AnaIyticaI  ض المعادالت الرياضية .من اجل البيانات االحصائية واستخدم بع 
 حدود البحث

(وشمااًل وعمى خط 55،355تمتد منطقة الدراسة أريدو فمكيًا عمى دائرة عرض )   
(تقريبًا، وتقع جغرافيًا عمى 1281.73(شرقًا وتبمغ مساحتيا حوالي )555،546طول)

الضفة اليسرى لمنخفض الصميبيات في جنوب محافظة ذي قار وضمن الحدود 
كم 18اإلدارية لناحية البطحاء والى الجنوب الغربي من مدينة أور األثرية بحوالي 
محافظة ويحدىا من الشمال الشرقي  قضاء الشطرة ومن الجنوب الشرقي يحدىا 

 والمرئية الفضائية. طةكما في الخري ،المثنى
  



 ْـ1444-و  2022. نسُح ( 1انخانج/ يهحك) /انعذدراتع /انًجهذ ان راتعحيجهح انذراساخ انًستذايح . انسُح ان

 
 

 
2033 

 (1خريطة )
موقع منطقة الدراسة من العراق ومن محافظة ذي قار ومرئية فضائية لمدينة اريدو 

االثرية
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المصدر: باالعتماد عمى ، خريطة العراق ، وزارة الموارد المائية، الهيأة العامة لممساحة ،قسم انتاج 
،القمر 2020،بغداد، 10000000:1الخرائط, خريطة العراق االدارية, بمقياس 

 .2021متر، 30(، بدقة2،3،4(،الحزم)OLI(، المرئية)Landsat8االمريكي)

  (weatheringأوال : التجوية ) 
تعرف التجوية عممية تكسر لمصخور فيزيائيًا او تحمميا كيميائيًا، وتشمل التجوية      

الفيزيائية)التبمور الممحي ، التبمور بالصقيع ،التمدد والتقمص، وتباين درجات الحرارة، 
الترطيب والتجفيف(. وتضم التجوية الكيميائية عمميات)االذابة بالتكربن ،التأكسد، 

نيا إحدى العمميات الجيومرفولوجية التي تعمل عمى تحطيم أو تفكيك أو . بأ(i) التميؤ(
تيشيم أو تحمل أو تكسر الصخور في مواقعيا األصمية نتيجة التفاعل بين الغالف 
الصخري والجوي والمائي والحيوي , وتحدث التجوية بطرق فيزيائية وكيميائية وحياتية 

ابمة لمحت لمنقل واإلرساب بواسطة تعمل عمى تحويل الصخور إلى مفتتات صغيرة ق
الرياح والمياه والجميد ,أي إن التجوية تعمل عمى تمييد وتييئة الصخور لكي تصبح 

  .(2)أكثر قابمية ألن تتأثر بعمميتي النقل والترسيب 
وبذلك فأن عممية التجوية تمثل المرحمة األولى من العمميات الجيومرفولوجية المؤثرة 
عمى مظاىر سطح األرض , وتتميز بأنيا تحدث بصورة بطيئة جدا ال يمكن مالحظتيا 
مباشرة , ومن المعمومات األثرية والتاريخية الواردة عن طبيعة المباني التي شيدتيا 

رىا بعممية التجوية لفترات طويمة. وتتأثر عممية التجوية الحضارات القديمة تبين تأث
بمجموعة من العوامل الداخمية والخارجية أبرزىا بنية وتركيب التكوين الصخري وطبيعة 
المعادن المكونة لو فضال عن كمية وحجم الفواصل والمسامات الموجودة ضمن تركيب 

لحية وطبيعة التضاريس الصخور ,أما العوامل الخارجية فتتمثل في الكائنات ا
والخصائص المناخية ,حيث تمعب الخصائص المناخية دورًا  بارزًا ومؤثرًا في تحديد 

 نوع وقوة التجوية ,إذ يزداد تأثير التجوية الفيزيائية في المناطق الجافة 
 

وشبو الجافة بينما تكون التجوية الكيميائية فعالة ومؤثرة في المناطق الرطبة وشبو 
. ويختمف نوع وقوة التجوية التي تتعرض ليا منطقة الدارسة تبعا الختالف (ii)الرطبة
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العوامل التي تسيم في حدوثيا والتي تتمثل في طبيعة وصالبة صخور المباني األثرية 
وطبيعة الخصائص المناخية ,إذ يالحظ بأن التجوية الفيزيائية )الميكانيكية ( ىي 

بب الظروف المناخية الجافة بسبب ارتفاع درجات الحرارة السائدة في منطقة الدراسة بس
وقيم التبخر وقمة كمية االمطار السائدة في المنطقة ، وتظير بدرجة كبيرة ومؤثرة في 
المباني األثرية ,إذ تساعد ىذه العوامل عمى زيادة نشاط وتأثير التجوية الفيزيائية عمى 

نتناول أىم أنواع التجوية المؤثرة عمى المواقع األثرية ضمن منطقة الدارسة , ولذا س
 -منطقة الدراسة:

 (Mechanical Weathering)  التجوية الميكانيكية -1
عممية ميكانيكية بحتة تقوم بتفكيك الصخور األصمية  وتفتيتيا فوق سطح        

االرض الى  مواد اصغر حجمًا دون حدوث أي تغيير في التركيب الكيمياوية أو 
وذلك لكي يحدث نوع من التوازن مع الظروف الفيزيائية والكيميائية  خور المعدنية لمص

وتعد التجوية الميكانيكية من انشط انواع التجوية في منطقة الدراسة لكونو منطقة .  (2)
جافة ، وتكون أكثر تأثيرًا عمى المدينة  األثرية وتكون ىذه العممية واسعة النشاط  في 

لبيئة منطقة الدراسة، وتعد الظروف المناخية السائدة في ىذه منطقة عممت عمى تكوين ا
المالئمة لتنشيط ىذا النوع من  التجوية , فكان لمتباين في درجات الحرارة لياًل أو نيار 
أثر كبير في تعرض أسطح وجدران المباني القديمة لمتفكك  والتشقق , وتصدع، فضال 
عن ما تقوم بو األمطار الساقطة في تفتيت   وتحطيم  لذرات الصخور نتيجة لقوة 

المطر وىذه الصخور ,أذ أن التجوية تكون أكثر وضوحًا في التالل التصادم بين قطارة 
األثرية ذات الصخور أو الترب الرممية منيا في الصخور لصمبة أو الجالميد، و أىم 

 ة ضمن منطقة الدارسة ىي ما يمي أنواع التجوية الميكانيكية المؤثرة عمى المباني األثري
 (Mechanical Weathering)  التجوية الميكانيكية -1

عممية ميكانيكية بحتة تقوم بتفكيك الصخور األصمية  وتفتيتيا فوق سطح االرض      
الى  مواد اصغر حجمًا دون حدوث أي تغيير في التركيب الكيمياوية أو المعدنية 

.                        (2)يائية وذلك لكي يحدث نوع من التوازن مع الظروف الفيزيائية والكيم  لمصخور 
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وتعد التجوية الميكانيكية من انشط انواع التجوية في منطقة الدراسة لكونو منطقة جافة 
، وتكون أكثر تأثيرًا عمى المدينة  األثرية وتكون ىذه العممية واسعة النشاط  في منطقة 

ى تكوين البيئة الدراسة، وتعد الظروف المناخية السائدة في ىذه منطقة عممت عم
المالئمة لتنشيط ىذا النوع من  التجوية , فكان لمتباين في درجات الحرارة لياًل أو نيار 
أثر كبير في تعرض أسطح وجدران المباني القديمة لمتفكك  والتشقق , وتصدع، فضال 
عن ما تقوم بو األمطار الساقطة في تفتيت   وتحطيم  لذرات الصخور نتيجة لقوة 

ين قطارة المطر وىذه الصخور ,أذ أن التجوية تكون أكثر وضوحًا في التالل التصادم ب
األثرية ذات الصخور أو الترب الرممية منيا في الصخور لصمبة أو الجالميد، و أىم 
أنواع التجوية الميكانيكية المؤثرة عمى المباني األثرية ضمن منطقة الدارسة ىي ما يمي 

:- 
 (Mechanical Weatheringعية )التجوية الحرارية االشعا -أ

تعد التجوية الحرارية من أىم وأكثر عناصر المناخ تأثيرًا عمى الصخور ,      
وغالبا ما التي تعمل عمى تفتيت الصخور وتحويميا الى اجزاء مفتات صغيرة ، و 

تحدث في المناطق الجافة وشبو الجافة بفعل التباين في المدى الحراري  سواء كان 
وتتأثر ىذه التجوية بالتغير الشديد في درجات  . (3)المنطقة  والفصمي ليذهاليومي 

الحرارة يوميًا بين حرارة النيار والميل، والتباين في المعدالت الشيرية بين الصيف 
والشتاء في المناطق الصحراوية ويكون تعرضيا الى أشعة الشمس لكونيا جرداء 

 . (4)خالية من الغطاء النباتي
غيرات في درجة الحرارة تؤدي الى نوع من التقشر نتيجة تعرض الطبقة وىذه الت

العميا من الصخور الى التغيرات اليومية في درجات الحرارة  التي تحدث في 
المدينة االثرية بشكل كبير بسبب تأثيرىا بدرجات الحرارة عمى المبنى المدينة 

جزاء الصخرة الواقعة االثرية، االمر الذي يحتم عمييا  أن تنفصل عن بقية اال
أسفميا التي ال تتأثر بالدرجة نفسيا بالتغيرات الحاصمة في درجات الحرارة التي 
تنشط عممية التجوية الفيزيائية ،لما كانت الصخور رديئة التوصيل الحراري 
واختالف المعادن المكونة ليا في معامل تمددىا يحدث تشقق في الطبقة السطحية 
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العميا دون السفمى, يؤدي التباين الحراري بين النيار والميل  وينحصر في المستويات
والشتاء والصيف الى تمدد وانكماش  المعادن وصخور ومواد بناء المبنى األثري , 
وليذه المبنى في النيار وبأحجام مختمفة حسب طبيعة المعادن المكونة ليا ,بينما 

ء الميل مما يضعف المواد تنكمش ىذا المعادن عندما تنخفض درجات الحرارة أثنا
الالصقة لممعادن , ومن المعروف أن التغيرات الحرارية ال تتوغل في اعماق  
الصخور والمواد البنائية إال مسافات قميمة , فضال عن تفكيك الطبقة السطحية 
وتكوين مفتتات و تشققات وتصدعات وفواصل والتقشر في جدران وسطوح المبنى 

ة لعوامل التعرية. ويحدث ىذا النوع من التجوية بفعل األثري والتي تصبح مييأ
التغيرات في درجات الحرارة اليومية والفصمية ،وتعد منطقة الدراسة بيئة مالئمة ليذا 
النوع من التجوية بسبب ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة اليومية والفصمية 

اًل عن أتساع ،نتيجة اختالف زاوية سقوط االشعاع الشمسي وطول النيار، فض
،أذ سجمت محطة المدى الحراري من خالل البيانات المناخية في منطقة الدراسة

 -17.5الناصرية أكبر قيم المدى خالل أشير)أب، أيمول، تشرين االول(،قد بمغت)
(عمى التوالي، ومحطة السماوة)15.8 -17.1 (عمى 15.6 -17.5 -17.3م5 م5

(اما في 14.4ي لممحطة الناصرية)التولي ،في حين بمغ المدى الحراري السنو  م5
(،ويتضح أن التجوية الميكانيكية الحرارية بفعل المدى 14.5محطة السماوة) م5

الحراري في منطقة الدراسة ليا تأثير عمى المباني االثرية، تبعًا الختالف تركيب 
وىذا  مواد البناء لممباني االثرية، وخاصية نقميا لمحرارة، وقابميتيا لألنكماش والتمدد،

 نتيجة التغيرات التي تحصل في درجات الحرارة اليومية والفصمية.
 ( التمدد والتقمص الحراري في منطقة الدراسة6الصورة)

 
 16/12/2021المصدر: الدراسة الميدانية 
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(المعدالت الشهرية والسنوية لقيم المدى )ْم( في محطات 11جدول)
 (2020-1990)  الدراسة لممدة

( وبأستعمال برنامج 8المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدول )           
(Excel.10) 
 

  

 السماوة الناصرية االشهر
 11.1 12.1 كانون الثاني

 12.6 12.3 شباط
 13.6 13.2 آذار

 14 13.3 نيسان
 15 14.9 مايس
 6.6 9 حزيران
 16.6 14.7 تموز
 17.3 17.1 آب

 17.5 17.5 أيمول
 15.6 15.8 تشرين االول
 13 13.1 تشرين الثاني
 11.6 11.5 كانون االول
 14.5 14.4 المجموع
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-1990(المعدالت الشهرية والسنوية لقيم )ْم( في محطات الدراسة لممدة)11شكل)
2020) 

 
 (11المصدر:باالعتماد عمى بيانات الجدول)

 
 (Weathering by frostالصقيع )التجوية بفعل  -ب 

يحدث ىذا النوع من التجوية بفعل تتابع عمميتي االنجماد والذوبان ,إذ إن الماء  
%(, 9المتواجد بين جزيئات صخور المباني األثرية يزداد حجمو عندما يتجمد بنسبة )

يولد ضغطًا شديدًا داخل صخور المباني، وبعد ذوبان الماء يخف ىذا الضغط   مما
مسمط عمى الصخور, وبتعاقب ىاتين العمميتين يؤدي إلى تكسير الصخور والتفتت ال

في أجزائيا وتوسيع الشقوق التي تحتوييا, إذ يعتمد مقدار الضغط عمى كمية الماء 
. وأن الضغط (iii)الموجود داخل مسامات صخور المباني األثرية التي ترسبت إلييا 

المتجمد داخل الصخور يقدر حوالي  الذي يتسمط نتيجة الزيادة في حجم الماء
. وينتج (2)(، وىذا يساعد عمى تفتيت الصخور , ويسيل عممية تعريتيا 2طن/قدم155)

عن ذلك حطام صخري ذات زوايا حادة .وىذه العممية تحدث في الترب السطحية لتالل 
ماد األثرية أيضًا , ففي المناطق التي تيبط فييا درجات الحرارة تحت الصفر يحدث انج

الماء فييا ومن ثم تمدده في التربة , مما يسمط ضغطًا شديدًا عمى التربة والصخور 
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التي تعموىا , وىذه العممية تساعد عمى زيادة رخاوة التربة , وبيذا يسمح بمرور اليواء 
ويساىم في زيادة خصوبتيا, وىذا التمدد الذي حصل في التربة ,قد يساعد عمى حركتيا 

. ويحدث ىذا النوع ع من التجوية بشكل أقل (3)ة ذات االنحدار الشديدفي التالل األثري
تكرارًا من النوع السابق في المواقع األثرية لممنطقة الدارسة ,إذ يتطمب ىذا النوع سقوط 
أمطا ر وارتفاع في نسب الرطوبة ,  ويتبعيا انخفاض في درجات الحرارة أيضًا , 

 اء , وجعميا حطام صغير.ويساىم ىذا النوع في تفتيت مواد البن
 ( Wetting and Dryingالتجوية بفعل الترطيب والتجفيف )  -ج

ينتج ىذا النوع من التجوية في المناطق التي يتعاقب عمييا التشبع والجفاف مياه      
األمطار داخل مسامات ومفاصل التربة والمواد البنائية المبنى األثري ، وتكون نتيجة 

. (4)جزاء الصخور وانييار مكونات التربة او الفتات الصخري ىذه العممية تفكك ا
ويكون خالل موسم األمطار تتغمغل المياه بين الطبقات الصخرية وتعمل عمى تشبعيا 
ومن ثم تعمل درجات الحرارة عمى جفافيا, و خالل فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة 

( في صخور Shrinkage)وارتفاع قيم التبخر مما يؤدي الى حصول تقمص وانكماش 
وتربة الموقع األثري ،اما فصل الشتاء يزداد حجميا وتتمدد بفعل ارتفاع الرطوبة ، 
وبتعاقب عمميتي الترطيب والجفاف تتعرض تربة ومواد بناء المبنى األثري  لمتشققات 
والتصدعات , ونالحظ ىذا النوع من التجوية بشكل خاص في الترب الطينية لقدرتيا 

الماء الحتوائيا عمى معدن المونتورلونايت  العالية عمى امتصاص
(Montmorillonite القابل  لمتقمص عند الجفاف , ونالحظ  تأثير ىذه التجوية  )

عمى جدران المبنى األثري  المشيدة بالمبن بسبب مساميتيا ونفاذيتيا العالية بشكل أكبر 
كثر قابمية عمى االنفتاح مقارنة بالجدران المشيدة بالطين ،إذ إن قطع الطوب أو المبن أ

واالنكماش من قطع اآلجر مما يؤدي الى انييار المباني واندثار معالميا األثرية. 
 (.7،8يالحظ كما في الصورة )
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 (التجوية بفعل التجفيف8صورة)        (التجوية بفعل الترطيب7صورة)        

 
المصدر: الدراسة                         16/12/2021المصدر:  الدراسة الميدانية    

  31/3/2022الميدانية
  ( Salt Weatheringالتجوية الممحية ) -د

تعد المباني القديمة والتالل األثرية ليذا النوع من التجوية الفيزيائية السائدة عمى      
المبنى األثري التي تسود في منطقة جافة ضمن منطقة الدارسة , وتنشط ىذه التجوية 
نتيجة تبمور األمالح الذائبة بالماء عند تعرضيا لعممية التبخر سواء كانت ىذه المياه 

جوفية ,إذ تنمو البمورات الممحية مما تولد ضغطًا شديدًا في شقوق  أمطار أو مياه
ومفاصل تربة وصخور المبنى األثرية مما يؤدي إلى تفكيك وتحطيم المواد الالصقة 

 . وبالتالي تعرضيا لمتكسر والتحطم
وتسود الظروف المناخية المالئمة في منطقة الدراسة ليذا النوع من التجوية ،ومنيا  

ارتفاع درجات الحرارة و ارتفاع قيم التبخر  وتبخر المياه السطحية خالل فصل الصيف 
. وفضال عن (iv)مما يؤدي إلى تبخر المياه الموجودة في تربة وجدران المبنى األثري 
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اعدة بفعل الخاصية الشعرية مما يؤدي إلى ترسب األمالح تبخر المياه الجوفية الص
عمى تربة المبنى األثري  وبالتالي تتبمور ىذه األمالح ويزداد حجميا ويزداد الضغط 

 عمى سطوح التالل  وأسس جدران 
المباني ,مما يضعف تماسكيا وتتعرض إلى التكسر والتفكك والتقشر ، و إن استمرار 

يؤدي إلى تحطيميا أو تعرض مالمحيا األصمية لمتشويو.  ىذه العممية دون معالجة
وتنشط تمك العممية في المناطق الصحراوية وتعد المباني االثرية بيئة مالئمة ليا 

(v)كما يالحظ في الصورة. 
 ( التجوية الممحية في منطقة الدرسة9صورة)

 
 16/12/2021المصدر : الدراسة الميدانية 

 (Weathering by living organisms) الحيةالتجوية بفعل الكائنات  -ه
تتميز الكائنات الحية بدورىا الميم في تحطيم المباني األثرية بطرق مختمفة فتقوم 
النباتات بمد جذورىا داخل المباني األثرية  واآلجر والطابوق وتؤدي إلى تفتيت  مواد 

رار عمى تمك البناء من خالل ما تفرزه ىذه الجذور من احماض عضوية قد تمحق اض
المباني االثرية وتعمل تمك النباتات عمى التغمغل داخل اساسات المباني مما تعمل عمى 
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خمخمتيا وزيادة ثاني اوكسيد الكاربون داخل فراغات جدران المباني وىذا يؤدي إلى 
نشاط التجوية الكيماوية في التربة مما يجعميا اقل مقاومة عمى تحمل ثقل الجدران 

طيميا كما تعمل حيوانات االنفاق بتحطيم وتفكيك المباني االثرية عندما ويؤدي إلى تح
تقوم بحفر ممراتيا كالنمل يعد من الحشرات  المدمرة لممباني االثرية اذ تعمل تمك 
الكائنات عمى حفر أنفاق  في الجدران ، وتحت اساسات المبنى ، االمر الذي  يؤدي 

ور االنسان الواضح في انييار المباني وتغير إلى اختالل  المبنى ، كما ال يغفل عن د
معالم المدينة من خالل عمميات الحفر الكبيرة التي قام بيا اثناء عمميات التنقيب ونقل 

.كما يالحظ في ( 2)المقى واالحجار االثرية من مكانيا االصمي البى مكان اخر
 (.15الصورة)

 ( التجوية بفعل الكائنات الحية10صورة)

 
 16/12/2021باالعتماد عمى الدراسة الميدانية المصدر: 
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 (Chemical Weatheringالتجوية الكيميائية ) -2
ىي العممية التي يتم بواسطتيا تحطم وتفتت الصخور في مواقعيا األصمية،, وتعمل     

التجوية الكيميائية عمى تحويل بعض مكوناتيا المعدنية لمصخور إلى معادن ُأخرى 
وقابميتيا عمى االستجابة لمتفاعل الكيمياوي داخل الصخور ,مما تختمف في صالبتيا 

يتسبب في تشقق وتصدع وتكسر الصخور ثم تحوليا إلى مفتتات صغيرة قابمة لمنقل 
  .(vi)واإلرساب

اذ تعد التجوية الكيميائية  ضعيفة النشاط في منطقة الدراسة  , بسبب ارتفاع درجة 
وارتفاع قيم  التبخر، وأن التضاريس األرضية الحرارة وقمة تساقط كميات  االمطار 

الناتجة بفعل عممياتيا، ما ىي اال بقايا  قديمة تكونت منذ الزمن الرباعي ، فقد لوحظ 
ىذا من خالل الزيارة الميدانية تعرض بعض المواقع األثرية لمتحطم والتفكك والتكسر 

ة الكيميائية المؤثرة بطرق كيميائية مختمفة ,وفيما يأتي طرق حصول عمميات التجوي
 -عمى منطقة الدارسة :

 (Carbonationعممية التكربن واالذابة ) -أ
تحدث ىذه العممية نتيجة اتحاد غاز ثاني اوكسيد الكاربون في الغالف الجوي مع    

الماء ليكون حامض الكاربونيك المخفف ، وان ىذا الحامض لو القدرة عمى اذابة 
لسيوم وىي المادة التي يتركب منيا الصخر الجيري ، كما ان الكربونات وكربونات الكا

حامض الكاربونيك لو تأثير عمى معادن الصخور الكمسية ويحوليا إلى بيكاربونات 
 . (vii)الكالسيوم القابمة لمذوبان  وكما في المعادلة االتية 

CO2+H2O          H2CO3            CaCo3  
ينتج من ىذه العممية اذابة وتفكك مواد البناء واآلجر, ويياجم الماء الحاوي عمى    

حامض الكاربونيك معدن الكالسايت  فيتحول إلى بيكاربونات تنتقل في الماء تاركة 
المعادن االخرى في مكانيا تتعرض لعمميات التعرية،  كما يعد حامض الكاربونيك  

ويحوليا إلى بيكربونات الكالسيوم القابمة لمذوبان في  ذات تأثير عمى الصخور الكمسية
الماء ، كما تعرف عممية االذابة بانيا مقدار المكونات المعدنية لمواد البناء واآلجر 
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عمى االذابة في الماء إذ تذوب الكثير من المواد العضوية والالعضوية والسيما تؤدي 
يات مواد البناء واآلجر وقوام التربة , تمك العممية عمى زيادة الفراغات البينية في جزئ

وتسود ىذه العممية في المناطق االثرية التي يوجد فييا اآلجر والذي يحتوي عمى نسبة 
عالية من الرمل والطين والحصى إذ تكون ذات استجابة كبيره لعممية االذابة. الحظ في 

 (.13،14الصورة)
  
 

                                   ( عممية االذابة التي تحدث في منطقة الدراسة13،14صورة)       

 
  16/12/2021المصدر: باالعتماد عمى الدراسة الميدانية  

 (Hydrolysisعممية التميؤ) -ب
تحدث عممية التميؤ عن قدرة بعض المعادن عمى االتحاد مع الماء وتكوين ما يعرف   

بالمعادن المائية إذ ينتج في ىذه العممية تغيير في حجم المعادن مما يؤدي إلى تولد 
تؤدي إلى تفكك ميكانيكي لمصخور ومن  physical stressesاجيادات فيزيائية 

 calciuاالمثمة عمى حدوث عممية التميؤ ما يتمثل في تحول معدن كبريتات الكالسيوم 
sulphate  االنييدريتanhydrite  إلى كبريتات الكالسيوم متميؤ الجبس ، كما في

 .(viii)المعادلة االتية 
   Ca So4 + 2H2O     →          Ca  So 4 +2H2O 
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تسود ىذه العممية اثناء سقوط االمطار فعند امتصاص الماء يؤدي إلى زيادة في    
الحجم وزيادة الشد والضغط عمى مواد المباني واآلجر. كما تؤدي عممية التميؤ إلى 

احالل الشحنات الموجبة الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم بأيونات 
لمياه بين شقوق ومفاصل وصخور المباني األثرية ، الييدروجين من خالل حركة ا

اضافة إلى تأثير غاز ثاني اوكسيد الكاربون المذاب في مياه االمطار، كما في المعادلة 
 .  (2)اآلتية 

HCO3-    +CaCo3   +  H2Co3   →    Ca2 + 2                                                                
تحطم وتفكك التركيب المعدني لمواد المباني األثرية ، مما يؤدي الى ىدميا مما تسبب 

 .و انييارىا مع مرور الزمن
 (Oxidationعممية األكسدة )  -ج 

العممية التي يتم من خالليا تفاعل غاز األوكسجين الموجود بالجو مع تحدث تمك 
ثرية , لذلك نشاىد أن المعادن والعناصر الموجودة في صخور ومواد بناء المباني األ

عممية االكسدة في المناطق الصحراوية تكون بطيئة مقارنة بالمناطق ذات المناخ 
الرطب تكون سريعة ، وتتوقف عممية التأكسد الطبيعية عمى وجود جو رطب وارتفاع 
درجات الحرارة ، وأن عممية التأكسد تأثيرىا عمى الموقع األثري ،من خالل تحمل معدن 

 .(3) ما في المعادلة اآلتيةالبيريت  ك
+ SFe S2     +      2O2    +   →      Fe SO4   +  4 SO4  
فسرعان ما يذوب الكبريت في الماء مكونًا حامض الكبريتيك الذي يتفاعل مع أغمب 
المواد البنائية وتكون اغمبيا قابمة لمذوبان فيو وىذا يساعد عمى تحمميا بعد اكسدتيا . 

 الصورةالحظ في 
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 ( عممية األكسدة التي تحدث في المنطقة14صورة)

 
 16/12/2021المصدر: الدراسة الميدانية          

 (Biological Weatheringالتجوية البايولوجية ) -3
تمارس الكثير من الكائنات الحية التجوية بفعل نشاطاتيا المتنوعة في المباني    

األثرية ، في منطقة الدارسة , وتعرف بأنيا العممية التي تقوم من خالليا الكائنات الحية 
)اإلنسان والحيوان والنبات ( أذ تعمل عمى تحطيم وتفتيت الصخور إلى مفتتات صغيرة 

 . (ix)ب قابمة لمنقل واإلرسا
يبدو ان عمميات التجوية البايولوجية  تؤثر بشكل متعمد في المباني األثرية من خالل 
ما يقوم بو اإلنسان من حفر غير المنظم وعممية  السياحة الخاطئة ، فضال عن 
القوارض في بعض المباني األثرية ,أو غير متعمد من خالل نمو النباتات جذورىا 

الصخرية عبر الشقوق والفواصل، والحفر التي تقوم بو بعض وامتدادىا  داخل الكتل 
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الحيوانات والقوارض والنمل دور في زيادة الفعالية  التجوية الحياتية , وتشمل التجوية 
 -:الحياتية )البايولوجية( ،الحظ في الصور بفعل  كل مما يأتي

 
 
 ((Weathering by humanالتجوية بفعل اإلنسان  -أ

نسان نشاطات جيومورفولجية من خالل ما يقوم بو من عمميات الحفر اذ يمارس اإل   
العشوائية  وذلك تبعًا لرغباتو المتعددة ، فمنيم من يحاول بقصد التنقيب لكنو بشكل 
غير منتظم وغير عممي , ومنيم من يقوم بالسرقة ما في بطون التالل األثرية وقطع 

ية ،مما يتسبب في تفتيت الصخور وتربة ذىبية مخمفًا وراءه العديد من الحفر العشوائ
المباني االثرية ، وبيذا يجعل التربة مييأة لعمميات التعرية الريحية والمائية , ويندرج 

 ضمن مفيوم التجوية بفعل اإلنسان ذات البعد الميكانيكي)البايولوجية(. 
 (Weathering by Plantsالتجوية بفعل النباتات ) -ب
رىا الميم في العمميات التجوية في معظم المباني األثرية القديمة تقوم  النباتات بدو    

أو التالل األثرية , فبالرغم من أىمية النبات في حماية التربة من عمميات التعرية 
المختمفة إال أنو يقوم في الوقت ذات يعمل عمى تدمير التربة والصخور بعض المباني 

اخل شقوق الصخور. ونمو تمك  الجذور األثرية , حيث أن جذور النباتات تتغمغل د
تعمل عمى تكوين الشقوق في تربة ىذه المباني األثرية  وتعمل عمى توسيعيا باستمرار 
من خالل نمو النباتات , وبالتالي تتسبب في تفكيك وتفتت تربة المباني األثرية وتصبح 

ية أيضا , حيث عرضو لعممية التعرية , النباتات تمعب دورًا في تجوية المباني األثر 
تنمو النباتات في باطن األرض تتسبب في حدوث تصدعات وشقوق في أسس جدران 
ىذه المباني من خالل الضغط التي تمارسو الجذور عمى الجدران . أما التأثير 
الكيميائي لمنباتات يعمل عمى زيادة نسبة ثاني أوكسيد الكاربون داخل المسامات 

عمل التجوية الكيميائية وزيادة تأثيرىا عمى المباني الصخرية , مما يعمل عمى تنشيط 
 األثرية.

 (animals) Weathering byالتجوية بفعل الحيوان  -ج
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تمارس الحيوانات دوار واضح في تجوية المباني األثرية ضمن منطقة الدارسة ,إذ تسيم 
لمحيوانات  الحيوانات في تنشيط عممية التجوية الميكانيكية في المباني األثرية ، وايضا

دور في حفر االنفاق كالذئاب ودودة األرض والقوارض وايضًا يقوم بتحطيم المواد 
الصخرية  من خالل حفر جحورىا في تربة التالل والمباني األثرية , فضال عن ما يقوم 
بو النمل وبعض الحشرات من عممية حفر وتقميب لمتربة ونقل مفتتتاىا لبناء أعمدة 

ة المباني األثرية , وال يمكن إغفال دور الحيوانات في تنشيط عممية طينية ليا داخل ترب
التجوية الكيميائية ,إذ يؤدي موت الحيوانات داخل جحورىا في المباني األثرية إلى 
تحمميا وتحوليا إلى مواد عضوية تسيم في تغيير وتعديل الخواص الطبيعية والمعدنية 

لكيميائي , وبيذا فإن الحيوانات تسيم بدرجة لمتربة وبالتالي تتعرض لمتفكك والتفتت ا
كبيرة في تفكيك وتفتيت تربة وصخور المباني األثرية وتجعميا مييأة لعمميات التعرية 

 المختمفة.
 ( التجوية بفعل النبات16صورة)    ( التجوية بفعل الحيوان15صورة)        
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المصدر: الدراسة الميدانية                           16/12/2021المصدر: الدراسة الميدانية
31/3/2022  
( التجوية 18(التجوية بفعل الحيوان                         صورة)17صورة)    

 بفعل االنسان

 
 16/12/2021المصدر: باالعتماد عمى الدراسة الميدانية 

 (Morphoclimatic processesالمورفومناخية)العمميات 
ىي مجموعة من العمميات التعروية واألرسابية الناتجة من الخصائص المناخية     

والتي تمثل بعمميات التجوية الناتجة عن التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة وعمميات 
ترسيب الريحي تعرية قطرات المطر بسبب شدة التساقط المطري وعمميات التعرية وال

الناتج عن طبيعة العامل الريحي .وتشمل منطقة الدراسة عدة عمميات مناخية , من 
أىميا عمميات التعرية المطرية ، وعمميات التعرية الريحية وتتضمن التعرية المطرية 
التعرية الصفائحية والتعرية المسيالت المائية والتعرية االخدودية ، وتمثل ىذه العمميات 

بيرًا عمى المبنى االثري وتغير مالمحيا ومعالميا واندثارىا ، لذا سنتناول كل مما اثرًا ك
 -يأتي :

 (Water erosion) التعرية المائية المطرية -1



 ْـ1444-و  2022. نسُح ( 1انخانج/ يهحك) /انعذدراتع /انًجهذ ان راتعحيجهح انذراساخ انًستذايح . انسُح ان

 
 

 
2051 

وىي التعرية المطرية الناتجة عن قوة اصطدام قطرات المطر مع سطح االرض    
وتعد من العناصر المناخية المؤثرة عمى المبنى األثرية , التي ليا دورًا مؤثرًا وفعااًل في 
عمميات الحت المطري ، حيث تساىم في تغيير المالمح الحقيقية  ليذه المباني االثرية 

ورفولوجي الذي تمارسو والمتمثل في ما يعرف بالتعرية المطرية من خالل العمل الجيوم
وىي من العمميات األساسية ذات االىمية في العمميات المورفومناخية لما ليا من أثار  

. التي يتم من خالليا حت ونقل مفتتات الصخور (x)في تشكيل مظاىر سطح االرض
المطرية من أكثر العمميات والتربة وترسيبيا في أماكن أخرى ، وتتمثل التعرية 

كما وتعد المورفومناخية التي وتأثير عمى مظاىر سطح األرض في المناطق الجافة، 
عممية تفكك الترب بواسطة قطرات المطر أولى عمميات التعرية المائية والتي تقدر 

.ان (2)( مرة أكثر من الطاقة الحركية لمجريان السطحي256طاقتيا الحركية بحوالي )
نوع من التعرية يعتمد عمى عدد من العوامل منيا نوعية التربة وقوة تالحميا ىذا ال

وحجم جزئياتيا فكمما كانت صغيرة كانت اكثر قابمية لالنفصال مثل الطين ، وحجم 
قطيرات المطر وسرعة التساقط وخصائص كثافة العاصفة المطرية، اما الغطاء النباتي 

طريق منع قطرات المطر  باليبوط عمى  فيو عامل يقمل من التعرية االمطار عن
سطح التربة المعرض لألمطار وتقمل من التبخر وتحفظ التربة رطبة مما تجعل جزيئات 

 (.17.الحظ كما في الصورة)(3) التربة اقل عرضة لالنفصال
 (التجوية بفعل قطرات المطر17الصورة)

 
 16/12/2021المصدر:الدراسة الميدانية 
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وتعمل التعرية المطرية عمى تغيير معالم المبنى االثري واندثار المدينة وخاصة في  
االقاليم الجافة وشبة الجافة اذ يقوم بنقل مواد اآلجر والبناء من مكان الى اخر ولمعرفة 

. التي  (xi)مقدار التعرية المائية وتأثيرىا في منطقة الدراسة تم استخدام)معادلة دوغالس(
 تعتمد عمى كميات االمطار ودرجات الحرارة . 

S = 1.63               

                     
 

 إذ إن :
= Sسنة(2/كم3حجم التعرية )م) 
PE: التساقط الفعال لثورنثويت ويستخرج وفقًا لممعادلة األتية =   

    

  )  PE = 1.65 
(    

      
 

Pالمطر الفعال / ممم = 
Rالمجموع السنوي لألمطار / ممم = 
T)  = معدل درجات الحرارة السنوية / )م5

( 12وباالعتماد عمى تطبيق المعادلة  ، فقد تم استخراج النتائج وادراجيا، في الجدول)
( وتبين، أن المعدل السنوي لمقدار التعرية المطرية بمغ نحو 11والشكل )

/سنة اذ بمغ في كل من محطة الناصرية ومحطة 2/كم3( م125.45,135.55)
 السماوة وىذا المقدار يعكس كمية التساقط المطري الذي يترابط معو بعالقة طردية.

 ( حجم التعرية المطرية في منطقة الدراسة12الجدول)
التساقط  الحرارة االمطار المحطة

 الفعال
 حجم 

 /سنة2/كم3التعرية م

 135.05 0.37 25.7 10.3 الناصرية

 120.45 0.33 25.2 9.2 السماوة
 ( ومعادلة دوغالس . 11( ) 13المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدول ) 
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ومن ثم      1000* تم استخراجها بعد ان تم تطبيق المعادلة ، ومن ثم تقسيم حجم التعرية عمى 
 ×365 .  

 التعرية المطرية في منطقة الدراسة ( حجم11الشكل )

 
 (12()13المصدر : باالعتماد عمى جدول)

كما اجريت العديد من الدراسات لغرض وضع معادالت شاممة من أجل حساب القدرة 
التعروية ولمعرفة القدرة المطرية عمى التعرية ، ومن بين أىم المعادالت التي وضعت 

وتعرف ىذه المعادلة بكونيا بسيطة في حسابيا،  (F.A.Iارنولس  –ىي معادلة )فورنية 
فتحديد وحساب ىذه المعادلة يعتمد كميًا عمى معدالت األمطار الشيرية ومجموعيا 

 السنوي
 

F.A.I =      

 
 

 أذ تمثل :
F.A.Iقدرة المطر عمى التعرية = 

Pi)معدل االمطار الشيري )ممم = 
P)مجموع كمية االمطار السنوي)ممم = 
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 ( عامل شدة التعرية المطرية حسب مؤشر فورنية _ ارنولوس13)الجدول 
 شدة التعرية الدرجة

 ضعيفة 50أقل من  
 معتدلة 50-500
 عالية 500-1000

 عالية جداً  1000اكثر من 
المصدر : نبراس عباس ياس , التعرية االخدودية عمى جوانب معابر الجسور لمخط السريع ما بين 

,  2013,  106، مجمة كمية اآلداب  ، الجامعة العراقية ، العدد   GIS بابل والديوانية باستخدام 
 .  528ص

( أذ بمغ الحت 13( والشكل)14وقد تم استخراج النتائج وادراجيا ضمن الجدول )
المطري أقصى قيمة خالل شير تشرين الثاني وكانون الثاني في كمتا المحطتين 

( عمى التولي وفي 29,2 -15,2الناصرية والسماوة وبمغت في شير تشرين الثاني )
( عمى التوالي بينما سجل الحت المطري 2, 40-99,1شير كانون الثاني وبمغت )

( اذ سجمت في محطة الناصرية أدنى قيمة خالل أشير الصيف )حزيران ، تموز، آب
خالل تمك االشير )صفر(عمى التوالي وفي محطة السماوة سجمت ايضًا خالل تمك 
االشير )صفر( عمى التوالي وذلك يرجع الى عدم تساقط االمطار  خالل تمك االشير 

 -، وتشمل عممية التعرية المطرية اشكال متعددة يمكن تتناول عمى النحو االتي:
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 لمحطات الدراسة(A.F.I(القدرة التعروية لألمطار حسب معامل )14ول)دالج

 (13األمطار)وجدول  (A.F.Iالمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى معادلة )
 ( لمحطات الدراسة A.F.Iالقدرة التعروية  لألمطار حسب معامل )  ( 13الشكل )

 
 (15المصدر : باالعتماد عمى جدول )

 السماوة الناصرية المحطة

 Pi A.F.I Pi A.F.I الشهر

 2040 2201 1099 2005   كاوون الثاوي

 1060 1408 1052 1507 شباط

 2 1804 1091 1907 اذار

 1018 1009 1036 1401 ميسان

 0044 401 0030 301 ايار

 000 000 000 000 حسيران

 000 000 000 000 تموز

 000 000 000 000 آب

 0002 002 0007 008 ايلول

 0055 501 0066 608 تشريه االول

 2029 2101 2010 2107 تشريه الثاوي

 1060 1401 2003 2107 كاوون االول
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حيث تعمل التعرية المطرية عمى تمف المباني االثرية وقد يؤدي ىطول االمطار الى 
المدفونة  وتعرضيا لألجواء جرف الرمال المكونة لمتل االثري وىذا يسبب كشف االثار 

الخارجية والتخريب والسرقة ،وتكون عممية التعرية المائية في منطقة الدراسة الى عدة 
 -أشكال منيا:

 التعرية السطحية)الرقاقية أو الغشائية( -1
تعد المرحمة االولى التي تمر بيا التربة، وتتمثل بجرف طبقة رقيقة من سطح التربة  

ضمن مساحة وتكون في االماكن قميمة االنحدار واألراضي السيمية المنبسطة  حيث 
يؤدي الى اصطدام القطرات القطرات المائية بحبيبات التربة فتبعثر الحبيبات الدقيقة في 

ع صغيرة يصل عمقيا الى عشرات المميمترات وتسمى ىذه جميع االتجاىات مخمفة بق
العممية بالمطم أو الرشاش وتحدث بسبب انعدام الغطاء النباتي مما يؤدي الى نقل 

. (xii) حبيبات التربة واالجر والمقى االثرية من مكان ألخر بسيولة في منطقة الدراسة
 (.19ويالحظ كما في الصورة )

 التعرية الجدولية -2
مرحمة الثانية التي تمر بيا التربة، وتحدث عندما تكون عند المياه الجارية اكثر وتعد ال

سرعة بالمقارنة مع سرعة الجريان في المرحمة االولى، مما يؤدي الى تكوين سواقي 
.ويالحظ كما في (2) عمى سطح التربة تساعد عمى زيادة جريان المياه فييا

 (.25الصورة)
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 ية في المنطقة( التعرية الرقائق19صورة)

 
 16/12/2021المصدر:الدراسة الميدانية 

 ( التعرية الجدولية في المنطقة20صورة )

 

 31/3/2022الدراسة الميدانية  المصدر:
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 هوامش البحث
 

تغهة جرجٍس دأد، عهى أشكال األرض انتطثٍمً)انجٍٕيٕرفٕنٕجٍا انتطثٍمٍح(،كهٍح انترتٍح،  (1)
 .87،ص2002انجايعح انًستُصرٌح، انذار انجايعٍح نهطثاعح ٔانُشر ٔانترجًح، انثصرج ، 

(2)Richard John Tlogett, Fundaments of Geomorphology, Second edition, 
Routed Taylor and Francis group, London and New York, 2007, P 154. 

يحًذ صثري يحسٕب, جٍٕيرفٕنٕجٍح األشكال األرضٍح , انطثعح األٔنى, دار انفكر انعرتً,  (3)
 .88-86،ص1998يذٌُح َصر ،

كال االرضٍح ، انذار انًُٕرجٍح نهطثاعح ٔانُشر ، صٍذا ( عثذ االنّ رزٔلً كرتم ، عهى االش4)
 .62،ص 2011)نثُاٌ( ،

دار انخمافح  يحًذ صثري يحسٕب سهٍى ،يحًٕد دٌاب راضً ،انعًهٍاخ انجٍٕيرفٕنٕجٍح ، (5)
 .22ص  ،1975نهُشر ٔانتٕزٌع ،انماْرج ،

،كهٍح اَداب ، جايعح جٕدج فُحً انتركًاًَ ،أشكال انسطح دراسح فً أصٕل انجٍٕيٕرفٕنجٍا ( 6)
  .50، ص2011، دار انخمافح انعرتٍح نماْرج ، 3انماْرج،  ط

 

(7) Earth Surface Processes Land Forms and Sediment Deposits , 
Cambridge,University,New John Brdge and Robert Demicco ,York ,2008,p 45. 

  

يطاتع ٔزارج انتعهٍى انعانً ٔانثحج انعهًً ، تغذاد عادل كًال جًٍم ٔآخرٌٔ ، عهى انصخٕر ،  (7(

 .146، ص1971،
( ٌاسر يحًذ عثذ انتًًًٍ ، احر عًهٍاخ انتعرٌح انتجٌٕح فً تكٌٍٕ أشكال سطح االرض فً طٍح 9)

انعراق ، رسانح ياجستٍر ، كهٍح انترتٍح ، جايعح دٌانى ،  -حًرٌٍ انجُٕتً شًانً انًُصٕرٌح 
 .61، ص2012

ٌَٕس راضً انحساًَ،جٍٕيٕرفٕنجٍح حٕض ٔدي اتٕ ٍٍَ غرب تحٍرج سأِ  فاطًح (10)
ٔاستخًاراتٓا االلتصادٌح،رسانح ياجستٍر)غٍرانًُشٕرج(، كهٍحانترتٍح، جايعح 

 .201،ص2010انًخُى،
، كهٍح اَداب ، 1عثذاهلل سانى انًانكً ، اساسٍاخ عهى االشكال االرضٍح انجٍٕيٕرفٕنجً ، ط (11)

 .121، ص 2016دار انٕلائع نهُشر ، جايعح انثصرج ،
 .130،ص2007، يطثعح عثذ هلل ، انثحرٌٍ ،1عهً عُاَسج ،دراساخ انجٍٕيٕرفٕنجٍا ، ط(12)
عثذ اهلل سانى انًانكً ، اساساخ عهى االشكال االرضٍح انجٍٕيٕرفٕنٕجً ، يصذر ساتك ،  (13)

 .121ص

14) Linda D.Williams , Earth Science , Mc Graw_hill Education , 2004 , P330.) 

جاسة كاظى عثذ انحسٍٍ انجْٕر ، األشكال االرضٍح ألحٕاض انٕدٌاٌ انجافح فً يُطمح  (15)
 .90،ص2011تصٍّ تاستخذاو َظى انًعهٕياخ انجغرافٍح ، كهٍح اَداب ، جايعح انثصرج ،

ح انماْرج يحًذ صثري يحسٕب ، جٍٕيٕرفٕنجٍح االشكال االرضٍح ،كهٍح اَداب ، جايع(16)
 .64،ص 2001،
عهً حسٍٍ عهٍٕي انفتالٔي ،احر انعًهٍاخ انجٍٕيٕرفٕنجٍح عهى انًٕالع االحرٌح فً يحافظح  (18)

 .116،ص 2020تاتم ، رسانح ياجستٍر، كهٍح انترتٍح ، جايعح تاتم ،
تاسى عثذ انجهٍم انفضهً ، انتغٍراخ انًُاخٍح انًؤحرج فً َشاط انعًهٍاخ انجٍٕيٕرفٕنجٍح  (17)

نًذٌُح أر االحرٌح ،اطرٔحح دكتٕراِ )غٍر يُشٕرِ(،كهٍح اَداب ، جايعح ري لار 
 .155،ص2020،
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 ٔفٍك حسٍٍ انخشاب , أحًذ سعٍذ حذٌذ, يٓذي يحًذ عهً انصحاف , عهى انجٍٕيٕرفٕنٕجٍا , (19)

 .88،ص1987انجسء األٔل  , جايعح تغذاد ،
رلٍح سايً يحًذ انشٍثاًَ ، تحهٍم انتثاٌٍ انًكاًَ ٔانسياًَ نمذرج انحتٍح انرٌحٍح ٔانًطرٌح  (20)

فً انعراق ،رسانح ياجستٍر)غٍر يُشٕرج(،لسى انجغرافٍح ،كهٍح انترتٍح نهثُاخ، جايعح 
 .65،ص2014انكٕفح،

طراخ انًطر ،يجهح انجًعٍح االساليٍح، انًجهذ انتاسع ،انعذد صثري يحًذ انتٕو، تعرٌح ل (21)
 .4،ص2001فهسطٍٍ، انخاًَ،

خهف حسٍٍ عهً انذنًًٍ، انجٍٕنٕجٍا)انتطثٍمٍح(عهى شكم االرض انتطثٍمً ،دار انطثاعح  (22)
 .120،ص2000، ٔانُشر االْهٍح

شاط انعًهٍاخ انجٍٕيٕرفٕنجٍح تاسى عثذ انجهٍم جراد انفضهً ،انتغٍراخ انًُاخٍح انًؤحرج فً َ (23)
 .160ص ساتك، يصذر نًذٌُح أٔر االحرٌح،

َٓرٌٍ حسٍ عثٕد، ظاْرج انتصحر فً يحافظح كركٕن، رسانح ياجستٍر)غٍر يُشٕرج(،كهٍح (24)
 .136، ص2011انترتٍح نهثُاخ ،جايعح تغذاد، 

انجثهٍح ٔشثح انجثهٍح يٍ  عثذ اهلل انًانكً ، انتعرٌح انًائٍح نهترتح كًظٓر انتصحر فً انًُطمح(25)
انخاًَ، انعذد انخانج  انعراق ،كهٍح اَداب ،جايعح انثصرج، يجهح اتحاث يٍساٌ، انًجهذ

 .97،ص2006،
 قائمة المصادر :

،كهٍح اَداب ،  انتركًاًَ، جٕدج فُحً، أشكال انسطح دراسح فً أصٕل انجٍٕيٕرفٕنجٍا (1)
 .2011، دار انخمافح انعرتٍح نماْرج ، 3جايعح انماْرج،  ط

انتًًًٍ ، ٌاسر يحًذ عثذ ، احر عًهٍاخ انتعرٌح انتجٌٕح فً تكٌٍٕ أشكال سطح االرض فً  (2)
انعراق ، رسانح ياجستٍر ، كهٍح انترتٍح ، جايعح  -طٍح حًرٌٍ انجُٕتً شًانً انًُصٕرٌح 

 .2012دٌانى ، 
ثري يحًذ ، تعرٌح لطراخ انًطر ،يجهح انجًعٍح االساليٍح، انًجهذ انتاسع ،انعذد انتٕو، ص (3)

 .2001انخاًَ، فهسطٍٍ،
جًٍم ، عادل كًال ٔآخرٌٔ ، عهى انصخٕر ، يطاتع ٔزارج انتعهٍى انعانً ٔانثحج انعهًً ،   (4)

 .1971تغذاد ،
انجافح فً يُطمح انجْٕر ، جاسة كاظى عثذ انحسٍٍ  ، األشكال االرضٍح ألحٕاض انٕدٌاٌ  (5)

 .2011هٍح اَداب ، جايعح انثصرج ،تصٍّ تاستخذاو َظى انًعهٕياخ انجغرافٍح ، ك
انحساًَ ، فاطًح ٌَٕس راضً ، جٍٕيٕرفٕنجٍح حٕض ٔدي اتٕ ٍٍَ غرب تحٍرج سأِ  (6)

كهٍح انترتٍح، جايعح ٔاستخًاراتٓا االلتصادٌح ،رسانح ياجستٍر)غٍر انًُشٕرج(، 
 .2010انًخُى،

، حذٌذ ، انصحاف، ٔفٍك حسٍٍ , أحًذ سعٍذ, يٓذي يحًذ عهً  , عهى انخشاب  (8)
 .1987نجسء األٔل  , جايعح تغذاد ،انجٍٕيٕرفٕنٕجٍا , ا

تغهة جرجٍس ، عهى أشكال األرض انتطثٍمً)انجٍٕيٕرفٕنٕجٍا انتطثٍمٍح(،كهٍح انترتٍح،  دأد، (7)
 .2002ٔانترجًح، انثصرج ، انجايعح انًستُصرٌح، انذار انجايعٍح نهطثاعح ٔانُشر 

ار انطثاعح انذنًًٍ،  خهف حسٍٍ عهً، انجٍٕنٕجٍا)انتطثٍمٍح(عهى شكم االرض انتطثٍمً ،د (9)
 .2000ٔانُشر االْهٍح ،

سهٍى ،راضً، يحًذ صثري يحسٕب، يحًٕد دٌاب ، انعًهٍاخ انجٍٕيرفٕنٕجٍح ، دار انخمافح  (10)
 .1975نهُشر ٔانتٕزٌع ،انماْرج ،
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ايً يحًذ ، تحهٍم انتثاٌٍ انًكاًَ ٔانسياًَ نمذرج انحتٍح انرٌحٍح ٔانًطرٌح انشٍثاًَ،  رلٍح س (11)
فً انعراق ،رسانح ياجستٍر)غٍر يُشٕرج(،لسى انجغرافٍح ،كهٍح انترتٍح نهثُاخ، جايعح 

 .2014انكٕفح،
 .2007، يطثعح عثذ هلل ، انثحرٌٍ ،1عُاَسج ،عهً ،دراساخ انجٍٕيٕرفٕنجٍا ، ط (12)
ْرج انتصحر فً يحافظح كركٕن، رسانح ياجستٍر)غٍر عثٕد، َٓرٌٍ حسٍ ، ظا (13)

 .2011رتٍح نهثُاخ ،جايعح تغذاد، يُشٕرج(،كهٍح انت
كرتم، عثذ االنّ رزٔلً ، عهى االشكال االرضٍح ، انذار انًُٕرجٍح نهطثاعح ٔانُشر ، صٍذا  (14)

 .2011)نثُاٌ( ،
انًُطمح انجثهٍح ٔشثح انجثهٍح انًانكً ،عثذ اهلل  ، انتعرٌح انًائٍح نهترتح كًظٓر انتصحر فً  (15)

ًجهذ انخاًَ، انعذد انخانج يٍ انعراق ،كهٍح اَداب ،جايعح انثصرج، يجهح اتحاث يٍساٌ، ان
،2006. 

كهٍح اَداب ، انًانكً، عثذ اهلل سانى ، اساساخ عهى االشكال االرضٍح انجٍٕيٕرفٕنٕجً ، (16)
 .2016،دار انٕلائع نهُشر،1جايعح انثصرج،ط

ري, جٍٕيرفٕنٕجٍح األشكال األرضٍح , انطثعح األٔنى, دار انفكر يحسٕب، يحًذ صث (18)
 .1998انعرتً, يذٌُح َصر ،

يحسٕب، يحًذ صثري, جٍٕيرفٕنٕجٍح األشكال األرضٍح , انطثعح األٔنى, دار انفكر  (17)
 .1998انعرتً, يذٌُح َصر ،

ٌح فً يحافظح انفتالٔي، عهً حسٍٍ عهٍٕي  ،احر انعًهٍاخ انجٍٕيٕرفٕنجٍح عهى انًٕالع االحر (19)
 .2020تاتم ، رسانح ياجستٍر، كهٍح انترتٍح ، جايعح تاتم ،

انفضهً، تاسى عثذ انجهٍم ، انتغٍراخ انًُاخٍح انًؤحرج فً َشاط انعًهٍاخ انجٍٕيٕرفٕنجٍح  (20)
 .2020نًذٌُح أر االحرٌح ،اطرٔحح دكتٕراِ )غٍر يُشٕرِ(،كهٍح اَداب ، جايعح ري لار ،

(21)Richard John Tlogett, Fundaments of Geomorphology, Second edition, 
Routed Taylor and Francis group, London and New York, 2007. 

 

(22) Earth Surface Processes Land Forms and Sediment Deposits 
Cambridge,University,New John Brdge and Robert Demicco ,York ,2008.   

  

23) Linda D.Williams , Earth Science , Mc Graw_hill Education , 2004.) 

 


