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 دورة المياه:

تعتبر مياه االنهار عامل مهم في التاثيرات الجيوفيزيائية لسطح االرض وتغيير شكله االنهار: 

 ومياه االنهار قد تكون دائمية او موسمية او متقطعة تتحكم بها مواسم سقوط االمطار. 

ان مياه االنهار الجارية تحمل الفتات الصخري والمواد العالقة والذائبة باتجاه االنحدار العام 

اثير الجاذبية( وتعتمد االنهار في مياهها على االمطار والثلوج التي تذوب ثم تتجمع كافة للنهر )ت

المصادر لتكوين االنهار وقسم من المياه المتساقطة يعود الى الجو ثانية بواسطة التبخر اوالنتح 

 وبعضه يدخل باطن االرض مكونا المياه الجوفية والتي قد يعود بعضها ثانية الى االنهار.

 العوامل المحددة لطبيعة االنهار:

وهي كمية الماء التي تمتاز نقطة معينة في وحدة الزمن وتقدر :  Dischargeالتفريغ  -1

 /ثا .3بال م

: وتعبر عن سرعة مرور التيار خالل وحدة الزمن مقدرة م/ثا او معدل السرعة -2

 كم/ساعة .

في معدل  يعبر عن حجم المجرى بحاصل ضرب معدل العرض حجم وشكل المجرى: -3

 العمق اما شكل المجرى فهو يعبر عن شكل المجرى من الضفة الى الضفة .

هو تعبير عن مدى التغير في االرتفاع في  :Slopeواالنحدار   Gradientالميل -4

مستوى النهر بين نقطتين خالل جريانه افقيا ويعبر عنه بال قدم/ميل  ويكون االنحدار 

 .(mouth)ويقل باتجاه المصب  source)كبير قرب المنبع )

عن كمية المواد التي ينقلها النهر وتتكون من الفتات وهي تعبير  :  (load)الحمولة  -5

الصخري والمواد العالقة والمواد المذابة وحمولة النهر فوق قاع النهر او قريبا منه 

المواد  وكذلك هناك  (bed load) تتكون من المواد الخشنة وكذلك هناك المواد المعلقة

 . (Dissloved load)الذائبة 

 :(Alluvim cycle)دورة النهر 

 وتقسم الى ثالثة مراحل:

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 كلية الزراعة  -جامعة االنبار 

 قسم التربة والموارد المائية 

 المرحلة االولى

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 جيولوجي )الجزء النظري+العملي(
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في هذه المرحلة يكون ميل النهر كبير والتعرية : (Young stage )مرحلة الشباب  -1

قوية والوديان فيه عميقة واالنحنائات حادة وفي هذه الحالة فاالراضي المجاورة للنهر 

 بالنحت النهري وتتميز هذه المرحلة بالمظاهر التالية: غير متاثرة

وهي حفر عميقة ضيقة اسطوانية الشكل توجد في  :(potholes)الحفر الوعائية  - أ

قاع النهر تتكون بسبب حركة الماء السريعة واللولبية وتساهم الدقائق المحمولة في 

 شدة التعرية ) الحفر( في هذه المرحلة.

وتنتج عن االختالف في االرتفاع في مناطق مجرى النهر بسبب  : fall)المساقط ) - ب

حدوث تكسر او نتيجة لتعاقب صخور قوية وهشة في المجرى حيث تتاكل 

 الصخور الهشة بدرجة اكبر وبالتالي ينخفض مستواها ويصبح فارق في االرتفاع.

وتجري  ۷حيث يصبح شكل النهر مشابه للرقم  :Deep gorgesاالخاديد العميقة  - ت

 مياه النهر في القعر.

في هذه المرحلة تكون التعرية على الجوانب : (maturity stage)مرحلة البلوغ  -2

وانحدار النهر بطيء وعملية التعرية ابطا من المرحلة السابعة واالنحنئئات اقل شدة من 

 مرحلة الشباب . وتتميز هذه المرحلة بما يلي: 

او منعطفات غير حادة بسبب العرية  وهي التوأت :(meanders)المنعطفات  - أ

 الجانبية.

تتكون الجزر نتيجة زيادة كمية المواد المنقولة في النهر مقارنة  :(Braids)الجزر  - ب

مع قابلية النهر لحمل المواد مما يؤدي الى ترسب المواد الزائدة عن القابلية مشكلة 

ى قسمين او اكثر جزيرة في مجرى النهر وقد يؤدي هذا الى انقسام مجرى النهر ال

 ثم تلتقي هذه االقسام بعد خروج المجرى من الجزر في مجرى واحد .

ويتميز النهر في هذه المرحلة بانخفاض الميل بشكل  : (old stage)مرحلة الشيخوخة -3

كبير مما يفقد النهر التعرية النهرية عدى الجانبية واالنحنائات بطيئة ويجري النهر 

 تتميز هذه المرحلة:خالل سهول فيضية واسعة . و

وهي بحيرات قوسية هاللية تنتج بسبب :   (oxbow lakes)البحيرات القوسية - أ

تاكل احد ضفاف النهر الملتوي المجرى وتبديل النهر لمجراه القديم وانسداد 

 المجرى القديم تتكون البحيرة القوسية.

وهي المنطقة المحددة بين مصب النهر ونقطة ابتداء انقسام النهر  :(Delta)الدلتا  - ب

الى فروع وهي متكونة من ترسبات طينية وغرينية وحتى رملية او حصوية وتنتج 

عن اصطدام المياه الجارية بالمياه الراكدة للبحر والتي تكون ملحية ) ايونات 

رية وشكل وقوة امواج االمالح( ان حجم وشكل الدلتا يتحدد بحجم الترسبات النه

البحر وتياراته فاذا كانت االمواج قوية فتقوم باعادة توزيع الترسبات النهرية داخل 

 البحر وبالتالي قد التتكون دلتا.

 :العوامل المؤثرة في استقرارية االنهار وتغيير اشكالها

ر عند حركة القشرة االرضية قد تؤدي الى رفع طرف من النه حركة القشرة االرضية: -1

على حساب االخر وبالتالي تزداد طاقة النهر للتعرية بسبب زيادة الميالن مما يؤدي الى 
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 streamمرحلة النهر وجعل النهر يحفر المجرى القديم مما يؤدي الى تكوين تحول في 

terrace .المسطحات النهرية 

عند ارتفاع مستوى البر فان انحدار  (Base-level):تغيير مستوى التعرية االولي  -2

النهر يقل مما يؤدي الى انخفاض سرع النهر وبالتالي قدرة النهر على حفر ونقل 

 المواد.

يؤدي زيادة ذوبان الثلوج الى تزويد النهر بكميات اضافية من المياه  ذوبان الثلوج:   -3

ي الى ترسبات وفتات الصخور المنقولة معها بدرجة فوق طاقة النهر للنقل مما يؤد

 اضافية لمواد النهر.

يؤدي التغير في المناخ الى زيادة كميات المياه مما يؤدي الى زيادة كمية  تغير المناخ: -4

  التعرية المكانية ونقل المواد.

 :( Streams patterns)انماط االنهار 

تكون التفرعات النهرية غير وفي هذا النمط :  Dendritie patternالنمط الشجيري  -1

منتظم في اتجاهاتها ويتواجد هذا النمط في مناطق الصخور الصلبة والمستوية بحيث 

 يكون االختالف في اقسام الصخور ضعيف.

في هذا النمط يتميز النهر بانحنائات  :Rectangular patternsالنمط التعامدي  -2

عمودية الواحدة على االخرى في مجرى النهر وتنتج عن تكسرات وشقوق في 

 لصلبة في مجرى النهر.الصخور ا

في هذا النمط تكون للنهر متوازية وطويلة جدا  :Trellies patternالنمط الشبكي  -3

ويحدث في طبقات الصخور التي تتميز بوجود طيات للصخور على السطح مكونة 

 وقوية ( وبشكل احزمة متساوية.ضعيفة  –حافات طويلة 

 تعديل النهر لمجراه:

ة يحاول النهر تنظيم مجراه حسب الصخور التي يجري فوقها بفعل عمليات النحت المستمر

فيجري النهر فوق احزمة الضعف في الصخور او خطوط التكسر والغوالق وبالتالي فان نظام 

الجريان يعطي انطباع عن نوع وطبيعة الصخور المعرضة على السطح فالصخور الصلبة 

ؤدي الى تكون قاعدة الوديان تشكل تالال وحواجز ومرتفعات بينما الصخور الضعيفة ت

 واالراضي المنخفضة التي يجري منها النهر.

 التعرية بواسطة االنهار:

 تعتمد قابلية الماء للتعرية النهرية على سرعة الماء بالدرجة االولى:

 والنهر يقوم بمهمة عامل للتعرية بالطرق التالية:

يقوم النهر من خالل الماء :  Solution or corrosionالنحت الكيميائي  –التاكل  -1

في الماء لتكوين حامض الكربونيك واذابة  CO2باذابة المواد التي يمر بها نتيجة ذوبان 

 النهر بعض مواد الكيميائية.
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وهو فعل التاثير الماء المتحرك من الناحية  :Hydraulic actionالفعل اليدروليكي  -2

 الفيزيائية في تفتيت الصخور ونقلها.

وهي عملية تعرية وتفتيت الصخور على  :corrationنحت الفيزيائي( التفتيت ) ال -3

 جانبي وقاع مجرى النهر وذلك بتاثير الصخور المنقولة بالماء.

وهو تعرض المواد المقولة بالماء الى عوامل التكسر والتفتيت  :Attritionالطحن  -4

 ممايؤدي الى تحولها الى اشكال مصقولة او كروية مثل الحصى.

 

  المصادر:
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