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 :الممخص 
 جنبًا إلى جنب مع الدراسات العممية ةالجيومورفولوجية عامة والنيرية خاصتدعـ نتائج الدراسات 

كيفية مف ثـ فيـ و الي منطقة وعالقتو بالجانب البشري, خرى,  عممية فيـ الجانب الطبيعي الُ 
الطبيعية والحفاظ التناغـ بينيما بما يخدـ اإلنساف والوطف وتنمية الموارد عممية الوصوؿ الى تحقيؽ 

 .ي ظؿ التغيرات المناخية الخطيرة التي يشيدىا العالـ عمييا ف
 متد بيف الشنافية والسماوةو المُ مقطع رات ضمفنير الفُ مجرى ُتعد الدراسة الجيومورفولوجية النيرية ل

عنيا في المجتمع  مانة عممية في النتائج المعمنةوأ كثر دقةالشمؿ وال الدراسة, 0222عاـ ل
خاصة بالمجاري سباب عدة ظواىر جيومورفولوجية قد شخصت بدقة ألكونيا نظرًا العراقي.  كاديميال

ندر الظواىر التي تشيدىا مجاري مف أ واحدةً  الُفرات التي تمثؿُ  نيردة شباب مجرى االنيرية ومنيا إع
لممتد اجميع القياسات المورفومترية وغيرىا ليذا المقطع ل تمؾ الدراسة , فضاًل عف إجراءاالنيار عالمياً 

 العطشاف والُسُبؿ(. –)بمجراه الرئيس وفرعيو مف الشنافية وحتى السماوة 
عامًا(, لف تأتي بأي  02 – 02وجيزة )نفس المنطقة خالؿ ىكذا فترة  إف عممية إعادة تكرار دراسة

لتحقيؽ ذلؾ  مئات مف السنواتعشرات او نتائج جديدة ذلؾ اف العمؿ الجيومورفولوجي يتطمب عدة 
إلمكانية ال يستوجب تكرار امثاؿ ىذه الدراسات  بالتالي فاف ذلؾوجود تصاريؼ مائية كبيرة,  عند

 . قيفي المجتمع العممي الُعراكبير  كاديميٍ أ–عممٍي بخمٍؿ  تسببيا
 .المظاىر الجيومورفولوجية، نير الفرات، الشنافية والسماوة(الكممات المفتاحية: )
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The geomorphological characteristics formed by the Euphrates River 

stream, and its two main branches (Al-Atshan and Al-Subul) between 

Al-Shannafia & Al-Samawa, and the really fact that they changed their 

geomorphological features during 20 years - Article Review 

Ahmad S. Yasien Al-Gurairy 

University of Al-Qadisiyah- College of Arts, Geography department 
 
 

Abstract: 

The results of geomorphological studies in general and riverine studies in 

particular, along with other scientific studies, support the process of 

understanding the natural aspect of any region and its relationship to the 

human aspect and then understanding how to achieve the process of harmony 

between them in a manner that serves the human being and the nation, and 

the development, preservation of natural resources in light of the dangerous 

climate changes that witnessed by the world. 

The river geomorphological study of the Euphrates River course within its 

section extending between Shannafia and Samawa for the year 2000 is the 

most comprehensive, accurate, and scientific study of the results announced 

in the Iraqi academic community. Because it has accurately diagnosed the 

causes of several geomorphological phenomena specific to river courses, 

including the rejuvenation of the Euphrates River, which is one of the rarest 

phenomena in river courses globally, in addition to conducting this study for 

all morphometric and other measurements of this section extending from 

Shannafia to Samawa (in the main stream river and its two secondary 

streams, which named as Al-Atshan and Al-Subul). 

The process of repeating the study of the same area during such a short 

period (20 years), will not bring any new results, because geomorphological 

work requires several tens or hundreds of years to achieve this when there are 

large water expenditures, and therefore this does not require the repetition of 

such this studies, because like these studies lead for the possibility of causing 

a major scientific-academic defect in the Iraqi scientific community. 

Keywords: (geomorphological features, Euphrates River, Shanafiya and 

Samawah). 
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 : Introduction –المقدمة 
الجيولوجية ميمة جدا الي بمد,  –الجغرافية بصبغتيا تعد الدراسات الجيومورفولوجية 

االرضية الطبيعية التي يمكف إنشاء اي مشروٍع خطط وصاحب القرار النيا ستوضح لممُ 
او  الي مشكمة طبيعية عمى الصعيد المحميحيوي عمييا او ايجاد الحموؿ العممية 

. ونظرًا الف نشأة اولى الحضارات عالميًا كانت في الُعراؽ وانيا كانت قائمًة اإلقميمي
اسات الجيومورفولوجية عمى اساس وجود الرافديف الخالديف )دجمة والفرات(, فكانت لمدر 

 د ماضيًا وحاضرًا. لمبم النيرية اىمية كبيرة
غرافييف ماـ الجُ الباب واسعًا أ 1الجبوريالدكتور محمد سممان صالح ُأستاذنا  لقد فتح
بدراستو  ,غوار ىذا التخصص الميـألسبر  في أقساـ الجغرافية الُعراقييف

(, فتاله 1891بيف الصويرة والعزيزية )الجبوري,  دجمةَ  نيرِ  لمنعطفاتِ الجيومورفولوجية 
الدراسات الميمة,  ستكماؿ ىذهالُعراقييف إل بقية الرواد الجيومورفولوجييف الجغرافييف

يف درسوا رواد الجيومورفولوجييف الجغرافييف الذمف  1882 –الجميمي كاف ف
الجميمي, ) 1882عاـ بيف حديثة وىيت الممتد في مقطعو   ,نيرالفراتجيومورفولوجية 

مف ىيت وحتى الرمادي عاـ  مقطعوبدراسة  1881 –مف ثـ تاله الدليمي (, و 0991
ليذه كإستكماؿ  0222(, فيما جاءت دراسة الغريري عاـ 0996الدليمي, ) 1881

ؿ مف الشنافية وحتى العطشاف والُسبُ  الرئيسيف فرعيوو  نير الفراتِ  صيمة عفلدراسات الا
 (. 0111الغريري, ) 0222عاـ  السماوة

لتوضيح الخصائص الجيومورفولوجية ليذه المنطقة  (0222) جاءت دراسة الغريري
الرئيسة  وتفرعاتوِ  الُفرات عموما, مع التركيز عمى الخصائص الجيومورفولوجية لنيرِ 

داخؿ مجرى ميمة قياسات مورفومترية )شط العطشاف والُسُبؿ( وما ترتب عمييا مف 
عمى الخرائط الطبوغرافية لممساحة العامة  بدورهِ دًا عتمِ مُ  ,وغيرىا بالخصوصالنير 

, 1:12222, 1:122222بمقياس  1882 – 1898عاـ والمساحة العسكرية ل
ضافت الكثير ليذا الموضوع مف أ (0222) دراسة الغريري كما إف .وغيرىا 1:12222

                                                           
1
أقدم  علوٌي (, وخبيٌرغرافيتالُج سُنِق –داب ُكليت اآل –بغداد  عِتهتقاعد في جاِه ستاذ جاهعٌيُأ) ولراز األهن الِط كاديوٌيأ 

  في وزارة التربيت الُعراقيت.
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( الذي Neotectonics) اىرة التنشيط التكتوني الحديثخالؿ تسميط الضوء عمى ظ
اتو, مما نتج عنو ظاىرة يمتد حتى اربعينالقرف الماضي في المنطقة والذي إ وائؿحدث أ

 0النگارات –ُسميت محميًا بظاىرة النقارات والتي  الُفراتإعادة شباب مجرى نير 
(Rejuvenation of the Euphrates River Stream) اىر و وىي إحدى الظ

 ,Al-Jubory & Al-Gurairy)عالميًا  النيرية نادرة الحدوثالجيومورفولوجية 
وؿ كأمصطمحات جيومورفولوجية ميمة  (0222)ضافت دراسة الغريري, كما أ(2017

فضاًل عف كونيا  المصطمحات الجيومورفولوجية, ُتعرب جيومورفولوجيةدراسة ُعراقية 
 الحاؿ في ظاىرةكما ىو  الوؿ مرة, يةالجيومورفولوج مظاىرالإلى بعض  ُتشير

 Crevasseاو  Emanation of Splays) او دلتاوات البثوؽ (تدفقات البثوق)
Splays)لسنة إلنجميزي لاإل مصطمح( بتعديؿ ال0222قياـ الغريري ) , فضاًل عف
لمداللة  (Tongues of Rivers)ميزية اـ الجممة اإلنجستخدتـ إاف يبوذلؾ  النيرية

 .(Point Bar)عمى ىذه الظاىرة بداًل مما ىو شائع في الدراسات باستخداـ مصطمح 
بتوضيحو سبب حدوث  0222كاديمي لمغريري عاـ وكاف تتويج العمؿ البحثي ال

قاـ بربط  . كذلؾالخاطئة وبعيدًا عف التكينات السابقة عممياً ( النگارات)ظاىرة النقارات 
 حدث التي تسببت بإندراس مأخذ شط العطشافتكتوني اللذلؾ بعممية التنشيط ا

رات سابقًا حتى سبعينات القرف الماضي( ووضع الحموؿ )المجرى الرئيس لنير الفُ 
فيؿ يمكف اف تأتي أي دراسٍة . الري لعالج ذلؾ الممكنة لذلؾ والتي إعتمدتيا وزارةُ 

تي بنتائج أو اف تأ؟ الُفراتذا المقطع مف نير خرى بما لـ يأِت بو الغريري عف ىأُ 
لتواءاتو؟ جديدة   متعمقة بالقياسات المورفومترية لمنعطفاتو وا 

نتج عنو مما , ولغاية يومنا ىذا 0220مع قمة تصاريؼ الُفرات الى حدودىا الدنيا منُذ و 
ضعؼ نظرًا لبموغو أ ,نشاطاتو الجيومورفولوجية السابقة ممارسة قدرة الُفرات في ضعؼ
 عممي لدراسة ىذا ُموجبٍ ي المر الذي ال ُيعطي أعمى مر التاريخ. التصريفية حاالتو 

                                                           
2
( التي اطمقيا مزارعو الفرات االوسط عمى ىذه ةنگار الجاء اسـ النقارة مف التسمية المحمية ) حيث, ةنگار جمع  النگارات  

 (. 1811)محمود حسف جمعة, تيديميا االرض الصمبة البطيء بعميمة النقر عمى الحجرالشالالت، مشبييف 
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ي نتيجٍة عممية جديدة في لحصوؿ عمى أخرى إلنعداـ امرًة أُ  المقطع مف نير الُفرات
عدا عف زيادة ظيور الجزر النيرية نتيجة النخفاض مناسيب  جيومورفولوجية مجراه
 . النير وزيادة الترسيب

 : Methodology –طريقة العمل    
ستخداـ العديد مف الدراسا  غارُ )الصِ  ت المختمفة لبعض الباحثيف الشبابتـ اإلطالع وا 

يرات جيومورفولوجية معتٌد بيا لمجرى نير الُفرات يحدوث تغمف , لجؿ التحقؽ رًا(مُ عُ 
 ف عامًا الماضية. خالؿ العشري مف عدموِ في ىذه المنطقة 

نطقة المِ عف مجرى نير الفرات لنفس  (0100 عالء,) 0201 – عالءنت دراسة فكا
 اإلدعاء بأف دراستوُ  المستِجد ثُ الباحِ  ذا العمؿ حاوؿفي ى ,ماوةَ مف الشنافية إلى السَ 

ة راسَ , لكف ما قاـ بو مف دِ مةي صِ بإ 0222 –لدراسة الغريري  تُ نيا التمُ ىيدرولوجية وأ
قة, عف المنط (0111 –الغريري الباحث القدـ )% مع دراسة 122يتطابؽ بواقع يكاُد 
ندراس مجاري  0222لعاـ ف دراسة الغريري إدعائو بأمف رغـ بال قد ركزت عمى تغير وا 

عف  عارٌ  وىو إدعاءٌ , ط بالتنشيط التكتوني الحديث فقطنير الفرات في المنطقة والمرتب
وكذلؾ جميع كؿ ما ذكره اعاله  0111إذ شممت دراسة الغريري لعام  الصحة

جراء القياسات المورفومترية وخارجيا  مجرى النيرداخؿ  المظاىر الجيومورفولوجية وا 
االكتاؼ الطبيعية, تدفقات البثوؽ  الجزر النيرية,, السنتو النيرية, )التواءاتو و منعطفاتو

 ب الطبيعية وغيرىا المؤثرة في تكوينيا, كوف( وتطورىا في المنطقة واالسبا... الخ
باحث ليذه المنطقة  كانت دراسة عممية أصيمة لـ يقـ بيا 0222الدراسة القدـ لعاـ 

, والنيا أيضًا دراسة متخصصة في الجيومورفولوجيا النيرية 0222عاـ مف قبؿ حتى 
خصائص جيومورفولوجية وىيدرولوجية  وقياسات بكؿ ما فييا مف تفاصيؿ )

 (.غيرىامورفومترية , فضال عن نيوتكتونية المنطقة و 
في دراسة  نيا لـ تأِت بجديدٍ بأ 0201لعاـ الشاب  دراسة الباحثيظير في لذلؾ 

ىي متطابقة السماوة, بؿ  اإللتواءات والمنعطفات النيرية لنير الفرات مف الشنافية وحتى
عاـ التي قاـ بيا الغريري الدراسة المورفومترية لمدراسة االصمية سموب مع فحوى وأ
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لتواءات والمنعطفات النيرية مسميات االتطابؽ , وىو ما يمكف مالحظتو مف  0222
 .0222عاـ ة ليممع الدراسة االص لفرات وفرعيو العطشاف والسبؿ في ىذه المنطقةفي ا

مكانية حدوث اي تغيير جيومورفولوجي في مجرى مالحظة عدـ إ مع ضرورةطبعًا 
مة نظرا لقِ  0200ولغاية  0222تو لممدة مف رات وبالتالي التواءاتو ومنعطفاالفُ نير 

 وحتى يومنا الحاضر. راؽ منذ بداية ىذا القرفلمعُ  ؿُ ت تصِ لتي بدأالتصاريؼ المائية ا
بإدعاء ذلؾ إال محاولًة منو  0201في دراستو لعاـ  الباحث الشاب ما قياـبالتالي فو 

تمت  في منطقةٍ  لنفسوِ  موطئ قدـٍ  إيجادِ محاولة و , وف ليس إاليُ في العُ  لذر الرمادِ 
 كؿ البعد عف الجانب العممي الرصيف وما يترتب عميو بعيدٌ  وىو إدعاءٌ . دراستيا سابقاً 

ينتيجيا  التي يجب أف, و النشر الكاديميو  البحث العممي مبادئ وقوانيفإلتزاـ بمف 
 لكي يتوافؽ مع الثوابت, بحثي بكتابة اي عمؿٍ  قبؿ البدءِ  طالب البحث العممي

عٍة جامِ  وؿِ أ العممية الصحيحة التي انتيجيا اكاديميوا الُعراؽ منذ تأسيسِ  –كاديمية ال
    (.الجامعة األمالعريقة ) جامعة بغدادراقية وىي حكوميٍة عُ 

فالح شنون و نورا عبيد, ) 0200خرى التي جاءت بيا نورا لعاـ أما الدراسة االُ 
ت دراسة مع الفارؽ في انيا بدأجرى الفرات, لنفس المنطقة ولنفس مقطع م (0100
مف دخولو لمحدود اإلدارية لمحافظة القادسية وليس مف الشنافية وبواقع النيري المقطع 

 كـ شماؿ الشنافية.  11زيادة يقدر بنحو 
الجيومورفولوجي لنير الفرات في مقطعو  اف تُبيف باف النشاط 0200 –لقد حاولت نورا 

ونشطًا قويًا زاؿ ما وة )بفرعيو العطشاف والُسُبؿ( سماالممتد شماؿ الشنافية وحتى ال
, وىو ما حاولت إثباتو باستخداميا التطبيقات  0218 – 1898ممدة جيومورفولوجيًا ل

مف خالؿ إعتمادىا  ENVI 5.3او  ArcGISالرقمية الحديثة التي توفرىا بيئة برنامج 
ُيعرؼ بػ  مااو  Automated Water Extraction Index( AWEIعمى تطبيؽ )

سمة مف خالؿ قِ , وذلؾ (0200 –دليؿ إستخالص المياه التمقائي )وفقًا لدراسة نورا 
وبذلؾ  .الكتمة المائية في منطقة معينةـز المرئية الفضائية التي يمكنيا توضيح بعض حُ 

عممية تحديد الكتمة المائية مفيد في موضوع حجـ وكمية ف الدراسة بأغفمت ىذه فقد أ
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, لكف ىذه وعالقتو بالجفاؼ او الرطوبةئي وحسابات مساحات البحيرات التصريؼ الما
الطريقة غير دقيقة لمعرفة وتحديد مقدار التغير وازاحة ضفاؼ مجاري االنيار, االمر 

بعض ضفاؼ منعطفات والتواءات ىذه ل ظيارىافي إتمثؿ  الذي اوقعيا في خطأ فادحٍ 
 0.19عامًا وبواقع  02مترًا خالؿ مدة  81اكثر مف بمقدار بعضيا قد زحؼ و المنطقة 

التواًء ومنعطفًا عمى امتداد نير الفرات وفرعو  09عممًا بانيا إختارت نحو ! سنة ؟ \ـ 
الُسُبؿ واىممت شط العطشاف, وقد وجدت نورا باف جميع ىذه المقاطع قد تعرضت 

في ( 0ـ وفقًا لمجدوؿ) 81 – 09وبمسافات مختمفة تراوحت بيف  لميجرة والزحؼ
سابؽ ت دراستيا بدقة في التم حيط منطقةٍ اال تدخؿ مُ بيا  جدرُ وكاف الدراستيا تمؾ. 

-1898باستخداـ الخرائط الطبوغرافية ذات الدقة العالية والموثوقة المصدر لالعواـ 
وكأف ىذا المقطع غير  0222إلى دراسة الغريري لعاـ  بعدـ إلتفاتياوذلؾ ,  1882

 مف جية.سابقًا مدروس جيومورفولوجيًا 
في ىكذا حسابات  ساليب وطرائؽ عممية واضحة وبسيطةأتباع فيما كاف يجدر بيا إ 

 تصمح لمدراسات اإلقميمية الواسعة, فكيؼ, وليس باستخداـ تطبيقات مورفومترية
إذ كاف  فقط ! ـ 102 – 12مجراه  ُض رُ مجرى نير يتراوح عُ ستخداميا لدراسة بإ

وتثبيت نقاط  0218و  1898الفضائية لممنطقة لمعاميف  إستخداـ المرئيات باإلمكاف
عمييا وحساب عرض المجرى او زحؼ إحدى ضفتيو مف تمؾ المقاطع  إحداثيات معينة

حتى في برنامج , بؿ و ENVI 5.3و أ ArcGISدوات القياس المتاحة في بيئة برنامج بأ
Google Earth  ًات اإلحداثيات في كمتا المرئيتيف, ولكانت تجنبت الوقوع في لثب نظرا

لماـ ت الناتجة عف عدـ معرفة في الحساباىكذا تشتت وخطأ  بالتطبيؽ, مما جعميا وا 
 1518تراوح بيف بقياسات تفي المنطقة عرض مجرى نير الُفرات معدؿ تعطي نتائج ل

(, وىو الجدوؿ 0دوؿ)نورا في جدراسة وىو ما ذكرتو مف جيٍة ثانية, متر  181 –
 . ات في المنطقةلمنعطفات والتواءات مجرى نير الُفر  المتعمؽ باالبعاد المورفومترية
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, في كؿ ذلؾ بو معيا او مع غيرىا مف الباحثيف المبتدئيف ؽُ تفِ االمر الذي يجعمني ال أ
مف الفرات تحديدًا يحتاج إلى دراسة  وكأف موضوع القياسات المورفومترية ليذا المقطع

 ؟!ًا لقناعات ىؤالء الباحثيف الشبابوفق سنوية
( 1و 5, إتضح لنا باف المقطع )غفمتيا نورا لممنطقةدانية التي أومف خالؿ الدراسة المي
)الشكؿ  وحتى يومنا ىذا 0222منذ عاـ تجاه بإي إ مامف مكاني افي دراستيا لـ يتزحزح

والف النشاط النيما في االصؿ موجوداف ضمف مركز مدينة الشنافية ( 1 –
لـ يعد كما كاف في ثالثينات او اربعينات  0222الجيومورفولوجي لمفرات بعد عاـ 

وفقًا  (10و  10, 11, 9, 7, 1, 1في المقاطع ) يتكرر ؟! وكذلؾ الحاؿالقرف العشريف
 لدراسة نورا !

 
و  0111الشنافية من عمى جسر الشنافية بتاريخ ( صورة لمنعطف 0الشكل )

0100 
  :  Results and Discussion –النتائج ومناقشتيا   

عواـ لتي جاء بيا الباحثيف الشباب في الدقة الدراسات ا وأعدـ أىمية إتضح لنا 
إستخداـ قياميـ بنيا تمثؿ تكرارًا لما سبؽ دراستو, باإلضافة إلى ال ,0200و  0201
مف الممكف اف تدخؿ ضمف التي و المعمومات التي تـ طرحيا فييما في  تشويشالعممية 
ف ـ دقة النتائج التي جاءت بيا ىاتامف جية, كما إف عد اإلنتحاؿ الفكريدائرة 
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سواًء ما يتعمؽ منو بمجانبة الحقيقة وعدـ الصدؽ في ( 0200 – 0201)ف الدراستا
واف  0222ا قد تمت دراستو منذ عاـ ماإلشارة الى اف المنطقة والمقطع النيري فيي

ًا بالنسبة لعمميا يضعؼ التصاريؼ المائية يؤدي بالنيار الى اف تصبح ميتة سرير 
ىو االمر الذي جعؿ كال الباحثيف يحاوالف , الجيومورفولوجي داخؿ وخارج مجارييا

ىا عدـ اإلتياف عمى ذكر تمثؿ بإحداىا بطرائؽ مختمفة  0222 –ة الغريري إخفاء دراس
تجنبًا لمكثير مف النقد والمقارنة التي ال يمكف اف تصب ,0200 لعاـ في دراسة نوراكما 

 في صالح الباحثيف الجدد مف جيٍة ثانية. 
 :  Conclusions –اإلستنتاجات 

)لكال نيري  جنوب بغدادالواقعة مناطؽ الالنيرية في إف الدراسات الجيومورفولوجية 
إعادة دراسة لنفس المناطؽ التي ُدرست سابقًا, نظرًا , ال تستوجب دجمة والُفرات(

, لضعؼ النشاط الجيومورفولوجي لنير الفرات وتفرعاتو بسبب قمة التصاريؼ والجفاؼ
ف مف بعض االقساـ  مسؤوؿ بدفع غيرِ  لمخوض عممية توجيو بعض الباحثيف الُجُدد وا 

ومورفولوجية الجيسنوات عمى الدراسات  1ذلؾ بعد مرور  جوازبدعوى  العممية
, مف تمؾ المجاف العممية رضيةعمـ االشكاؿ اليعكس جياًل عمميًا بالغًا في  ,االصمية

سريع إال في جيومورفولوجي  –ال يمكف اف يحدث فييا تغير تضاريسي فيكذا دراسات 
الزاللزؿ , تنشيط تكويف  –التنشيط التكتوني السريع كما في حاالت جدا ) حاالٍت نادرة
, فكيؼ بالعمؿ (راكيف ... الخمعيف كالقباب الممحية وانبثاؽ البجيولوجي 

 الجيومورفولوجي لمنير وىو يعيش اسوأ حاالتو التصريفية ؟ 
, بغداد والمساحة العسكرية –لعامة ط المساحة ايجدر بالذكر إف اإلعتماد عمى خرائِ 

عالية ميدانيًا مف  دقةٍ و  عت بإحترافيةٍ ضِ يعطي نتائج دقيقة جدا الف ىذه الخرائط قد وُ 
يمكف إستخداـ بيانات  كذلؾ .بأعمى الدرجات خمصوا لمُعراؽ وشعبوأونساٍء رجاٍؿ 

قة عالية ايضا دِ عطي اف تُ  المرئيات الفضائية وتحميميا بالتطبيقات المتاحة والتي يمكف
بعد اف يتـ عمؿ التصحيح الجغرافي ليا في الدراسات الجيومورفولوجية النيرية, وذلؾ 

 معروؼٍ  )وتثبيت الصورة الفضائية مع موقعٍ راقية مع الخرائط الطبوغرافية العُ ابقتيا ومط
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, ومف ثـ العمؿ اليدوي قارنة مجاري االنيار فييا مف جية( ومما مدينةموقع ثابت مثؿ 
دراسة جراء القياسات المورفومترية لمجرى النير موضوع الدراسة ومقارنتو مع البإ

ءاتو او حتى تقدـ حصؿ لو اي تغيير في منعطفاتو او التوا ذاالسبؽ لمعرفة فيما إ
مثؿ ستخداـ التطبيقات الحديثة )اإلبتعاد عف إمع مالحظة ضرورة  .ضفافو وتراجعيا

النيا مصممة تحديدًا ..... الخ( في ىذا الموضوع  Band Ratioنسب التقاطع قسمة 
وفي  ,(الواسعةوالمساحات  ساس لتحديد المظاىر السطحية االقميمية )ذات االحجاـبال

جراء مطابقة ميدانية بيف ما ذكرتو نتائج ىذه التطبيقات حاؿ تـ استخداميا فالبد مف إ
يود عف الحقيقة في ىذه النتائج الرقمية والحُ  ةِ قَ مع واقع الحاؿ ميدانيًا , لمعرفة مدى الدِ 

  .مف جيٍة ثانية
ىا أكاديميًا رُ اف يتاكد مف المعمومات التي ينشُ  ستِجدمُ  ثٍ ي باحِ مف الضروري لفكذلؾ 

قيقة بغير لمتطبيقات الرقمية التي ال يمكنيا اف تكوف د ستعمالوِ وبالخصوص حيف إ
ع ميدانيًا, وىو الخطأ العممي القاتؿ الذي يقع فيو رض الواقِ تعشيقيا ومطابقتيا مع أ
ر عف ىذه نتائج ما يصدُ خذوف ياـ, حيث إنيـ يأىذه ال معظـ الباحثيف الُجُدد
او النقاش. كذلؾ عمى المشرفيف  لمنقضِ  قابمةٍ  غيرِ  عمميةٍ  اتٍ سممَ التطبيقات الرقمية كمُ 

مانة العممية وتوخي الدقة في النتائج التي د اف يحثوا الباحثيف الشباب عمى الدُ الجُ 
  يقوموف بسكبيا في المستوعبات الكاديمية العراقية والعربية !!

دراستيا بداًل مف  فُ مكِ ظاىر الجيومورفولوجية التي يُ مبالذكر إف الُعراؽ ممئ بالويجدر 
ظاىر مكؿ الدراسُة تكرار دراسة ظواىر ال ُتضيُؼ دراستيا فوائد ُترتجى, فيؿ تمت 

 الطبيعية في الُعراؽ حتى ُنعيد ما تمت معالجتُو والفراُغ منو ؟ 
 يع بحٍث جديدة ؟ وىؿ تمت قراءةُ جاف العممية مف إقتراح مواضوىؿ َعِجزت المِ 

ىذا االمر ُيشيُر إلى عدـ إىتماـ إف التفاصيؿ الكثيرة في خرائط الُعراؽ الطبيعية ؟ 
 .مواضيع ذات أىمية تستأىُؿ البحث المجاف العممية باختيار

 اتٍ لى مستويالُعراقُي إكاديمي خط البحث العممي الولجؿ المساىمة بعدـ إنحدار 
الكتروني في مركز  عمميٍ  عٍ ضرورة إنشاء موقِ , نجد متدنيٍة اكثر مف ذلؾ مستقبالً 
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اريح جؿ طرح عناويف رسائؿ الماجستير واطراقية لالجامعات العُ  جميعُ  وُ جُ تمِ الوزارة, 
مف جميع الجامعات  رسميٍ  كيدٍ عمى تأبالتالي والحصوؿ الدكتوراه الجديدة مف خاللو, 

تي بنتائج مختمفة لتبايف اف ىذه الدراسة الجديدة ستأو أ سابقابعدـ دراسة الموضوع 
, قدـ منو واف كاف لنفس المنطقةضوع الجديد عنو في الاليدؼ مف الدراسة في المو 

 . غير مسؤولة االمر الذي سيساىـ في إيقاؼ النزيؼ العممي الناتج عف ىكذا ممارساتٍ 
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