
 

 العاشرة :المحاضرة 

 Natural characteristics المإثرة على شبكة الطرق الطبٌعٌةالخصائص   

ان الخصائص الطبٌعٌة لها عالله واضحه فً تحدٌد اتجاهات وامتدادات شبكات 

النمل البري فهذه الخصائص تتحكم بشكل كبٌر فً امتدادات هذه الشبكات بصوره 

عامة مما تحدد فٌما بعد على عمرها وامكانٌه صٌانتها ودرجه المحافظة علٌها فً 

رة منتظمة ومستمرة، وهذه مستوى ٌتناسب مع الحركة التشغٌلٌة عامه وبصو

الخصائص الطبٌعٌة لها عالله كبٌره فً تحدٌد كفاءه شبكه الطرق البرٌه، على 

اعتبار انها تعمل على تحدٌد مدى استمامة الطرٌك وطالته االستٌعابٌة للمركبات 

وخصائصه الهندسٌة، ولغرض بٌان العاللة بٌن الخصائص الطبٌعٌة وكفاءه شبكه 

نمل فؤن دراستنا ستتركز على الخصائص التتحكم فً حركه  الطرق البرٌه التً

 -ذات العاللة المباشرة بها المتمثلة بـما ٌلً:

 .     Geographical location -: المولع الجغراف1ً

  .   Geological structure -البنٌة الجٌولوجٌة -1-1

 (form the surface of the earth) -التضارٌس شكل سطح االرض  _ 1-2

    Terrain 

 Elements of climate   -:  عناصر المناخ وتشمل1-3

 temperature       -درجة الحرارة : 1-3-1

 Rain -:  االمطار1-3-2

 Wind        -: الرٌاح 1-3-3

 Dust storms     -: العواصف الترابٌة  1-3-4

 the fog        -الضباب:  1-3-5

 

 

 



 -مل تتركز بما ٌؤتً:النمن اهم الخصائص الطبٌعٌة التً تتحكم فً حركه 

 Geographical location: المولع الجغرافً 1

المولع الجغرافً من احد اهم عناصر البٌئة الطبٌعٌة التً تإثر فً تشكٌل 

وبالنسبة للمولع الجغرافً هو الذي  خصائص وامكانٌة اي اللٌم ورسم هوٌته

االتصال فً بالً االلالٌم وسهوله النمل منها والٌها وٌزٌد من اتساع ٌحدد امكانٌه 

 .دائرة نشاطها

( 35-3115فً بٌن بٌن دائرتً عرض ) التً تمع محافظه االنبارمثال على ذلن 

( وان اهمٌة المولع 1رلم ) خرٌطة( شرلا ، كما فً 44-39شماال وخطً طول)

ٌشكل ضابط رئٌسٌا كونه ٌمرر  الفلكً السٌما المولع بالنسبة لدوائر العرض

تإثر تؤثٌرا مباشرا فً توزٌع السكان  ًمنطمه. والتالظروف المناخٌة ألي 

ونشاطاتهم الفعلٌة أما جغرافٌا فان محافظه االنبار تمع فً الجزء الجنوبً الغربً 

من العراق، و تحده من    )الشمال محافظه نٌنوى (ومن )الشمال الشرلً صالح 

جهة الشرق محافظه بغداد ومن جهة) الجنوب كل من محافظه  الدٌن( اما من

كربالء، النجف، بابل( وٌبدو ان مولعها الذي ٌمتد فً وسط وغرب العراق جعلها 

تتمتع بمولع حٌوي السٌما ان حدودها الغربٌة تمثل الحدود الدولٌة مع كل من 

المولع الجغرافً سورٌا و المملكة األردنٌة والمملكة العربٌة السعودٌة، وان هذا 

الذي تتمتع به المحافظة عكس األهمٌة النملٌة لها وجعل الطرق الدولٌة تمر 

 (.12( وطرٌك )11( و طرٌك )11بالمحافظة  كالطرٌك رلم )

 Geological structure:البنٌة الجٌولوجٌة  1-1

الجٌولوجٌا هو علم االرض اي العلم الذي ٌبحث كل شًء ٌختص باألرض من 

ها وكٌفٌه تكوٌنها والحوادث التً كانت فً نشؤتها االولى، وكذلن حٌث تركٌب

ٌبحث هذا العلم فً حاله عدم االستمرار او التغٌٌر المستمر الذي ٌحدث فً الكتلة 

الصلبة لألرض نتٌجة لتؤثٌر عملٌات ولوى مختلفة، سواء كانت هذه الموى من 

نتائج هذا التغٌٌر.   داخل الكتلة الصلبة لألرض او من خارجها  كما ٌبحث فً

 Geologyوالجٌولوجٌا هً كلمه انجلٌزٌه مؤخوذة من كلمه التٌنٌه وٌونانٌة ) 

( معناه االرض، واما Geo( ٌعنً العلم والممطع )logy(حٌث ان  الممطع   )

التكوٌن الجٌولوجً او المتكون الجٌولوجً هو وحده اساسٌة فً دراسة الطبمات 

عدد محدد من طبمات الصخور األرضٌة او  الصخرٌة وٌتكون المتكون من

(هً طبمة صخرٌه او من STRATUMالصخرٌة فً الجٌولوجٌا بالالتٌنٌة و)

التربة ذات خواص ممٌزه عن طبمات اخرى ممتدة ، وكل طبمة مكونه من عدد من 



الطبمات المتوازٌة متطابمة فوق بعضها ترسبت بفعل العوامل الطبٌعٌة ولد تمتد 

موعات تبلغ مئات االف كٌلومتر مربع على سطح االرض، وتظهر الطبمات الى مج

 .الطبمات األرضٌة، من الجانب عادة" كشرائط ذات الوان مختلفة

وفً ضوء دراسة الطبٌعة الجٌولوجٌة للعراق تمسم الى نطالات معدنٌه متباٌنة 

راق والتً ادت الى تركز الموارد المعدنٌة او خامات المواد االولٌة ، اذ لسم الع

 الى لسمٌن هما

 Arabian Plat Formاللٌم معدن الرصٌف العربً  -1

 Alpine Geasy Cline  اللٌم معدن التمعر اآللبً  -2

ٌمع الصى المناطك الشمالٌة الشرلٌة من العراق، اال ان الذي ٌهمنا هو االللٌم 

% 97االول)معدن  الرصٌف الماري( الذي ٌشكل معظم اراضً العراق اي حوالً 

ته ومن ضمنها )محافظه االنبار( ٌتمٌز هذا االللٌم فً خاماته الرسوبٌة من مساح

االصل، كما ان التركٌب الجٌولوجً ٌإثر على شك الطرق البرٌه ومد خطوط 

الرسوبٌة مثال ٌسهل انشاء الطرق المرصوفة علٌها السكن الحدٌدٌة ، فالتربة 

الصحراوٌة فؤنها تحتاج ولكنها تحتاج الى صٌانه بٌن الفترة واالخرى اما الطرق 

الى صٌانه دورٌه بسبب تراكم الرمال والسٌول اما المناطك ذات الصخور الصلبة 

فترتفع تكالٌف انشاء الطرق علٌها و لكنها ال تحتاج الى صٌانه مستمرة كما فً 

 التربة الرسوبٌة.

السٌما وتمثل دراسة البنٌه الجٌولوجٌة حجر الزاوٌة للعدٌد من االنشطة البشرٌة 

االستعماالت الخاصة بالنمل لذا تتطلب عملٌه بناء وتشغٌل للطرق ودرجه تحملها 

لوسائط النمل وٌظهر هذا التؤثٌر للعامل االرضً فً تشكٌل اسس الطرق وحتى 

 . نوعٌه المواد المستخدمة فً بنائه

 Terrain: التضارٌس:   1-2

هذه الطرق  دلدولٌة ومتإثر مظاهر سطح االرض فً امكانٌه بناء طرق النمل ا

واتجاهاتها ومدى تحملها وان لكل نوع صفات وخصائص تمٌزها عن االرض 

باالحتٌاطات  الالزمة  ذاالخرى اضافه الى انها تتطلب طرق إنشائٌة خاصه واالخ

وان تؤثٌر مظاهر سطح االرض على  عند مد هذه الطرق فوق سطح االرض. 

 -الطرق الدولٌة ٌنحصر فً بعدٌن ،هما:



اختٌار افضل المسالن والمسارات ألنشاء الطرق وتحدٌد الشكل العام  -البعد االول:

الذي ٌظهر به الطرٌك من ناحٌه االتجاه واالمتداد
1

. وفً الغالب ٌكون تؤثٌر 

التضارٌس على هذه الطرق تؤثٌرا سلبٌاً اال انه فً محافظه االنبار بشكل خاص 

الشمالً الذي ٌمتاز بالمناطك الجبلٌة وذلن  ٌبدو تؤثٌره محدودا ممارنةً مع االللٌم

الن سطح منطمه الدراسة ٌكاد ٌخلو من االشكال التضارٌسٌة المعمدة لكونه هضبة 

تتدرج فً ارتفاعها من الغرب الى الشرق من ما ٌسهل من عملٌه مد الطرق 

 بشكل عام.

بدورها تمل  هً التكالٌف المادٌة الالزمة ألنشاء الطرق والتً -اما البعد الثانً:

فً المناطك السهلٌة الستواء سطحها ولله عملٌات الحفر عكس المناطك التً 

تحتاج الى حفر وصٌانه وتسوٌه مثل المناطك الجبلٌة ،فضال عن انشاء 

( و زٌاده طول الطرٌك لكونه ٌحتاج الى االلتفاف والدوران حول Flyoverالمعابر)

 .(route factor) سمى بمعامل الطرٌكالجبال لتجنب االنحدارات الشدٌدة والذي ٌ

مظاهر السطح من اهم الظواهر الجغرافٌة التً تإثر فً  دومع ذلن تع

 اختٌار)الموضع والمولع( المالئم ألنشاء المرائب التً تمتد الٌها شبكات الطرق

لذا تحظى دراسة مظاهر السطح ذات اهمٌة بالغة لغرض التعرف على درجه 

تضرسها، غٌر ان اكثر التضارٌس مالئمة ألنشاء شبكات انحدار االرض ومدى  

الطرق وافضلها مالئما لبناء المرائب هً التً تتراوح انحدار ارضها او مٌل 

%( فان تكالٌف انشاء 11%( واذا زاد االنحدار عن )11_ 115) سطحها ما بٌن

ا الطرق الخارجٌة والشوارع الداخلٌة وبناء المرائب سوف تزداد على العكس اذ

%( فعند ذلن ال ٌحمك تصرٌف جٌد للمٌاه 115كان معدل انحدار االرض الل من )

الجوفٌة مما ٌإثر سلباً على كفاءه الطرق ومساحات المرائب، فضال عن تآكل 

 . طبماتها السطحٌة فً ولت الل من العمر التصمٌمً لها

ٌتدرج  سطح محافظه االنبار الذيكما فً  تبٌن خطوط االرتفاعات المتساوٌة  و

( متر جنوب بحٌره 75(م جنوب غرب لضاء الرطبة وبٌن )811ارتفاعه بٌن)

الثرثار، غٌر ان هذا االنحدار له اثار اٌجابٌه وسلبٌه، ومنها سهوله الحركة 

 .واالتصال من جهة وامكانٌه مد طرق النمل من جهة اخرى 

 Soil: التربة  

طح االرض، تتكون التربة من هً الطبمة السطحٌة الهشة او المفتتة التً تغطً س

مواد صخرٌه خضعت من لبل للتغٌر بسبب تعرضها للعوامل البٌئٌة والبٌولوجٌة 
                                                           

 



والكٌمٌائٌة، ومن بٌنها عوامل التجوٌة وعوامل التعرٌة وٌإثر عامل التربة على 

انشاء شبكه الطرق و بشكل مباشر وذلن لكون شبكه الطرق ما هً اآل  لطاع من 

بعد ان تمت تهٌئته بطبمه ذات لدره على تحمل الظروف سطح االرض ٌغطى، 

المناخٌة بمختلف انواعها واهمها) درجه الحرارة ،الرٌاح ،تسالط االمطار(  

 . ومالها من اهمٌه فً خدمه وتسهٌل حركه السٌارات التً تمر على هذه الطرق

 the climate -ناصر المناخ :ع 1:3

ة التً لها مفهوم واسع اي بانه ) الحالة ٌعتبر المناخ من بٌن العوامل الطبٌعٌ

لفتره طوٌله لد تزٌد عن شهر واحد او فصل ما والعامة للغالف الجوي فً منطمه 

واحد او حاله الغالف الجوي الدائمة(، و كما ٌتضمن هذا التعرٌف تفاصٌل عدٌده 

عن عناصر المناخ منها )االشعاع الشمسً، درجه الحرارة ،والضغط الجوي، 

، والرطوبة، التسالط ، الكتل الهوائٌة( وغٌرها من العناصر وٌضاف الٌها الرٌاح

الظواهر المناخٌة التً تتكون فً الغالف الجوي)كالضباب ،السحب ، والعواصف 

الترابٌة( والعاللة والتباٌن بٌن عناصر المناخ محلٌا واللٌمٌا. حٌث عرفه العالم 

ه الجو بعناصره المختلفة( واكد مجموع معدل حالبؤنه ) (terwarthaترٌوارثا )

جمٌع التغٌرات التً تطرأ على ( (Thomas Blairتوماس بلٌر بان المناخ ٌمثل)

اما نعمان شحادة فعرفه بانه )الخصائص ، )عناصر الطمس من ٌوم الى اخر

الرئٌسٌة الممٌزة لحاله الجو فً منطمه معٌنه ولمده طوٌله( وبصوره عامه فان 

لغالف الجوي من حٌث االشعاع الشمسً، الحرارة، الرٌاح المناخ ٌعنً )حاله ا

،والضغط الجوي، الرطوبة التسالط( و صورة لمساحه واسعه من االرض ولعدد 

من االشهر او السنوات ومن هذا المفهوم ٌعطٌنا صوره واضحه عن عناصر 

المناخ لترسم لنا طبٌعة وخصائص المناخ للمنطمة المدروسة او التولعات 

ٌة لتلن المنطمة. اذ تإثر هذه العوامل على شبكه النمل و حركه المرور المستمبل

وتساهم مع العوامل االخرى فً تحدٌد الشبكة وتوجهها وتحدٌد مناطك السكن 

 والصناعة ونمط وكثافة البناء.

ومن المعلوم ان مناخ محافظه االنبار ٌتسم  بانه مناخ صحراوي )مناخ لاري( 

ا تنخفض فً فصل الشتاء وٌصل المدى الحراري الى ترتفع الحرارة صٌفا بٌنم

 )( ، لذا تمتاز اشهر الصٌف بمناخ )حار جدا وباردا نسبٌا فً فصل الشتاء م28)

مع تكرار حدوث الرٌاح الشدٌدة وهطول االمطار خالل فصل الربٌع ،وتإثر 

، العناصر المناخٌة على النمل البري تؤثٌرا كبٌرا سواء من حٌث )درجه الحرارة

الرٌاح ،والرطوبة النسبٌة ،الضغط الجوي، التسالط (او الظواهر المرافمة لها، 

غٌر ان هذه التؤثٌر ٌنعكس على حركه نمل المسافرٌن بٌن االلضٌة مما ٌنعكس 



تؤثٌره سلباً على سالمة نملهم، لد ٌفرض المناخ نفسه على حركه النمل من ناحٌه 

كثافة او الضباب منعا من الحوادث ،لذا تؤجٌل السفر لسوء االحوال الجوٌة او ال

برزت اهمٌه معرفه االرصاد الجوٌة لمعرفه الظروف المناخٌة السائدة واثرها على 

النمل البري من خالل تحلٌل ودراسة الخصائص المناخٌة لمحافظه االنبار وبحسب 

تمع ضمن  االنبار تصنٌف ) كوبن ودٌمارتون( لأللالٌم المناخٌة وجد ان محافظة

( لذا فان منطمه الدراسة تتصف بالمارٌة كما ذكرنا Bwhالمناخ الصحراوي الحر)

من حٌث ارتفاع درجه الحرارة صٌفا وانخفاضها شتاء، وبمدى سنوي  ،مسبما

وانخفاض فً الرطوبة النسبٌة، ولمعرفه تؤثٌر هذه الخصائص على حركه النمل 

 -للسافرٌن ٌتبٌن لنا ما ٌؤتً :

 temperatureة الحرارة  رج: د 1. 113

من اهم عناصر المناخ التً تإثر فً النمل البري، كونها تعتبر المحرن االساسً 

لكثٌر من الظواهر الطمسٌة المتمثلة ب)الضغط الجوي، الرٌاح ،االمطار، 

نمل الوالعواصف( وغٌرها باإلضافة الى تؤثٌرها المباشر على فعالٌة حركه 

المحافظة او خارجها، وخاصه فً االماكن التً ٌكون وانتمالهم من والى ارجاء 

 فٌها المدى الحراري كبٌر.

وان هذا االرتفاع ٌترن مجموعه من االثار السلبٌة على حركه وكثافه اعداد 

ٌإثر سلباً على انخفاض اعداد السٌارات المغادرة  مما الركاب والسٌارات العامة

ارتفاع درجات الحرارة بٌن ساعات ذلن لمله اعداد الركاب خالل فتره  والواصلة

 )الثانٌة_ الرابعة (عصرا.                الظهٌرة من

لذا ٌفضل اكثر المسافرٌن السفر فً اولات الصباح او المساء تجنبا لدرجات 

الحرارة العالٌة اضافه الى بعض السٌارات ال تتوفر فٌها وسائل الراحة مثل التبرٌد 

ن السٌارة مما ٌتطلب تبرٌد المحرن مرات عدة ، وكذلن ارتفاع درجة حرارة محر

التؤثٌر المباشر  اوهذا ٌنعكس  سلباً على تؤخٌر المسافرٌن واطاله زمن الرحلة. ام

على ارتفاع درجات الحرارة هو حدوث تخسفات وتمٌع وتكوٌن االخادٌد فً 

الطبمة السطحٌة للطرٌك مما ٌإدي الى تدنً صالحٌه وجودة الطرٌك وٌنتج ذلن 

الى تحدٌد سرعه السٌارة واطالة الزمن الذي تستغرله فً الرحلة اضافه الى تمدد 

هواء اطارات السٌارات مما ٌسبب حدوث انفجارها اذا زادت السرعة ،مما ٌنتج 

 عنه خسائر فً االرواح وخسائر مادٌه .

لركاب ٌفضلون السفر بعد درجة الحرارة جعل ا اما فً فصل الشتاء فؤن انخفاض

درجات الحرارة ودفئ الجو من الساعة الثامنة صباحا وحتى الظهٌرة وذلن  ارتفاع



تزداد فً فصل  السفرتجنبا" لبرد الصباح والمساء ومما سبك تبٌن ان حركه 

الشتاء طٌلة النهار فً االٌام االعتٌادٌة ،لذا تكون افضل االشهر مالئمه للسفر 

، ماٌس تشرٌن االول، تشرٌن والحركة والنشاط فً سته اشهر منها) اذار، نٌسان 

الثانً( وذلن لملة المدى الحراري الٌومً واعتدال فً درجات الحرارة ولتجنب 

 . حراره الشمس و بروده الشتاء

 

 Rainاألمطار   : 2. 1. 3

االمطار  هًان من العناصر المناخٌة التً تدخل من ضمن االعتبارات التخطٌطٌة 

اصه تخطٌط الشوارع وبناء الطرق المالئمة والتً تدخل فً تخطٌط كافه المدن وخ

 .الطرق والشوارع واالستٌعاب ما ٌفٌض من مٌاه وتخطٌط 

وبالرغم من ولوع محافظه االنبار من المنطمة الجافه التً تتصف بمله امطارها 

وتذبذبها واالعتماد على كمٌه التسالط على الكتل الهوائٌة الهابة من البحر 

% من 45حافظة االنبار ب مطار التً تسمط على مالمتوسط ،وتمدر كمٌه اال

مجموع االمطار السالطة، غٌر ان االمطار تإدي الى جرف التربة السطحٌة اضافه 

الى السٌول الجارفة التً تشكل عائما امام عملٌه اتصال الطرق والحركة 

 وخصوصا فً االماكن التً تتوفر فٌها اودٌه مثل وادي حوران.

المطار الغزٌرة على حركه السٌارات التً تزٌد من خطر وٌمكن ان نبٌن اثر ا

االصطدام كمان زٌاده االمطار تنتج الفٌضانات فً الطرق مما ٌعرلل الحركة 

علٌها، لذا ٌصاحبها حركه بطٌئة او متولفة لتلن السٌارات كما ٌمكن ان ٌصاحب 

هذا االمطار رٌاح لوٌه وشدٌده ٌمكن ان تهب على االشجار وتمطع خطوط  

لهذا نجد ضرورة توفٌر المجاري المائٌة  ق،الكهرباء التً تزٌد من مخاطر الطر

لتصرٌف مٌاه االمطار ومع ذلن ٌوجد ارتباط كبٌر بٌن كمٌه االمطار و نوعٌه 

التربة فالبد من اجراء التعلٌة الترابٌة واضافه مواد مساعده تساعد من صالبة 

تتمٌز حٌث  وزان الثمٌلة علٌهاالتربة وتماسكها لتمكنها من تحمل الضغط واال

بالتذبذب بكمٌاتها وفاعلٌتها اذ تنحصر فً فصلً )الشتاء  محافظة االنبارامطار 

والخرٌف( وتنعدم فً اشهر الصٌف مما ٌإدي الى جفاف المنطمة السطحٌة فً 

 . التربة وتفككها

السٌارات و وكلما زادت كمٌه تسالط االمطار فؤنها تإثر تؤثٌر سلبً على حركه 

امكانٌه السفر ألعداد السٌارات اذ ٌخشى اكثر سواق السٌارات من السفر لتجنب 

مخاطر الطرٌك ومنها الحوادث المرورٌة مما ٌإدي الى لله تمدٌم الخدمة وانمطاع 



 غٌر  .والمركبات حركه النمل بسبب زٌاده كثافه المسافرٌن ولله اعداد السٌارات

فً فصل  ود االلتصادي للمرائب والعكس صحٌح ان التسالط ٌإثر على المرد

 ،حزٌران(تسالط االمطار لكل من شهر  محافظة االنبارنعدم فً ت مثال" الصٌف

 .تموز، اب(

 the fog -الضباب:  : 3. 1.  3

وهو ظاهرة طبٌعٌة عباره عن سحاب منخفض لرٌب من سطح االرض، وغالبا ما 

لطرات مائٌة عالمة فً الهواء تكون هذه هً السحب من النوع الرهل ، وهً 

نتٌجة تكاثف بخار الماء لرب سطح االرض .وٌعرف الضباب بانه سحاب ٌملل من 

( كم، وضباب الٌابس ٌحدث فوق الٌابسة نتٌجة فمدان 1الوضوح الى الل من)

سطح االرض لحرارته ووجود الرطوبة فً الجو، وٌحدث خصوصا فً الصباح و 

الصى معدل للضباب فً شهري كانون)االول  ٌتالشى عند شروق الشمس، وٌصل

كانون الثانً( وال ٌحدث فً فصل الصٌف اطاللا -
،

غٌر ان االٌام المصحوبة  

واذ زادت كثافه الضباب ٌحول  ،( ٌوم تمرٌبا 15 - 11بالضباب تكون ما بٌن )

دون رإٌه الطرٌك لمسافه عدة امتار مما ٌشكل خطرا كبٌرا على الحركة النملٌة 

السٌارات التً تسبب التعطٌل فً حركتها وزٌاده الحوادث التً تإدي  اي حركه

 الى خسائر مادٌه وبشرٌه.

 . wind:الرٌاح   4. 1. 3

تعد الرٌاح من العناصر المناخٌة المإثرة على النمل البري اال ان تؤثٌرها ال ٌنعكس 

فً  على شبكات النمل بل ٌظهر تؤثٌرها على حركه السٌارات و استهالن الولود

السٌارات التً تتحرن مع اتجاه الرٌح ٌكون استهالكها للولود الل من الحركة 

عكس اتجاه الرٌح و تهب الرٌاح الشمالٌة الغربٌة السائدة فً منطمه الدراسة 

 والتً تإدي دورا مهما وكبٌرا فً تشكٌل نمط الطرق والبناء والفعالٌات االخرى.

اوٌة تكون متصلة بصحاري الدول غٌر ان الرٌاح التً تمر على مناطك صحر

العربٌة المجاورة للعراق من جهة الغرب والجنوب الغربً ، اذ ٌبلغ معدل تكرارها 

( م/ثا من مجموعة الرٌاح الهابة لهذا تتصف الرٌاح بحرارتها 22116السنوي )

تتصاعد عند ارتفاع  االنبار لمحافظةمعدالت سرعه الرٌاح  ، غٌر ان  وجفافها

درجات الحرارة ،وتعد الرٌاح الشمالٌة الغربٌة اكثر الرٌاح تكرارا بسبب تؤثر 

العراق بمنخفضات جوٌة متوسطٌة فً فصل )الشتاء( والتً تصل سرعتها الى 

وتؤثٌره صٌفا بمنظومه الضغط االسٌوي الذي ٌعتبر شبه المستمل، وفً   (22121)

محافظة وانعدام الغطاء على الطرق واهمها )الطرٌك ظل ظروف الجافة السائدة بال



السرٌع( له اثر على التفكن فً الطبمة االرض لذا البد من  أخذ عامل الرٌاح من 

حٌث الحركة واالتجاه لتخطٌط وتصمٌم الطرٌك ومساره وخصوصا الطرق التً 

 . تتماطع مع اتجاه الرٌاح تالفٌا من ردم بعض اجزاء الطرٌك

 : واصف الترابٌة:الع 5. 1. 3..

ان ازدٌاد سرعه الرٌاح تزٌد من لابلٌتها على حمل ذرات الرمال العالمة فً 

الهواء والتً تعرف بالعواصف الترابٌة 


وتعرف العواصف الترابٌة بانها كتله 

كم /  111كبٌره من الهواء محمله بذرات الغبار  وتسٌر بسرعه عالٌة تمدر ب) 

تصل الى مئات الكٌلومترات المربعة، اما مدى  ساعة ( تغطً مساحات واسعه

م( وبذرات دلٌمته 11الرإٌة فٌمل بمدر) 
،

وتعتبر من الظواهر الطمسٌة الماسٌة   

التً لها تؤثٌر كبٌر على النمل البري، وتكثر هذه العواصف فً اشهر السنه الحارة 

ط االمطار و ابتداًء من شهر )اٌار( لغاٌة شهر )اٌلول( بسبب انمطاع او لله تسال

سٌطرة الرٌاح الشمالٌة الغربٌة التً تزٌد فً تكوٌن هذه العواصف  غٌر ان ذرات 

 الغبار بكمٌه كبٌره من طبمات التربة السطحٌة.

 617لت اعلى درجات التكرار للعواصف الترابٌة فً محطه النخٌب البالغة )لد سجو

لى طرٌك النمل البري م/ثا(. اما االثار السلبٌة التً تركتها العواصف وخاصه ع

بمختلف انماطها و وسائطها وال سٌما النمل بالسٌارات  اما فً حاله الضباب 

الكثٌف فان الحركة تتولف تماما، لهذا فان تؤثٌر العواصف الترابٌة هً تملٌل مدى 

الرإٌة دون عشرات االمتار مما ٌجعل السائك مجبرا على تملٌل من السرعة او 

فً ضل الظروف المناخٌة الماسٌة وعزوف اكثر  المركباتدة امتناع اكثرهم من لٌا

 من السفر. الركاب
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