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Asst. Prof. Dr. Qasim Yousif Sheteet 

University of Al-Mustansiriya / College of Basic Education 
 Abstract 

     Al-Mathir valley is considered one of the Western Hill valleys lying in the city of Al-

Ramadi which is subordinated to the Governorate of Al- Anbar in west north of Al-Razzaza 

Lake. The natural features vary in their effect on the formation of topographic forms such as 

the geological factors of the region.  

 المستخلص:
یعد وادي المعاذر أحد ودیان الهضبة الغربیة، ویقع ضمن مدینة الرمادي التابعة لمحافظة االنبار، في الجزء 
الشمالي الغربي من بحیرة الرزازة، إذ یتباین تأثیر الخصائص الطبیعیة في تكوین األشكال األرضیة، إذ كان للبنیة 

احیة الطباقیة، فأن الصخور السائدة هي صخور جیریة وجبسیة وملح )كلورید الجیولوجیة دور في منطقة الدراسة، فمن الن
الصودیوم( التي لها القابلیة على اإلذابة، السیما صخور الحجر الرملي والطیني والطفل، أما من الناحیة التركیبیة، یقع 

س المنطقة منخفضة نسبیًا، الحوض ضمن منطقة تأثرت بالصدوع والفواصل والشقوق وتعد هذه مظاهر ضعف، أما تضاری
ویقع الحوض ضمن منطقة الودیان السفلى، وأن االنحدار العام للمنطقة باتجاه بحیرة الرزازة شرقًا وكان للمناخ القدیم دورًا 
في جیومورفولوجیة الحوض، في حین كان تكوین اإلشكال األرضیة للمناخ الحالي أقل شدة مما كان علیه في عصر 

 ا النبات الطبیعي تمیز بتنوعه وقلته ویتمثل بالنباتات المعمرة والنباتات الحولیة. البالسیتوسین، إم
شكال أرضیة ناتجة  صنفت اإلشكال األرضیة إلى تسعة إشكال مختلفة المنشئ، تمثلت بـ )إشكال أرضیة بنیویة وا 

شكال ناتجة عن التعریة شكال أرضیة ناتجة عن التعریة المائیة، وا  شكال ناتجة عن الترسیب  عن االنهیارات، وا  الریحیة وا 
شكال أرضیة تبخیریة وأخیرًا إشكال أرضیة  شكال أرضیة ناتجة عن الترسیب الریحي، وأشكال أرضیة كارستیة، وا  المائي وا 

 من عمل اإلنسان(.
 اإلشكال األرضية في حوض وادي المعاذر

 المقدمـــة: 
ث الجیومورفولوجي وتنوعها فضاًل عن اتساع دائرة عالقاته تعد دراسة علم الجیومورفولوجیة مع تطور اسالیب البح

مع العدید من العلوم المتنوعة واخراجها من المرحلة الوصفیة الى المرحلة التطبیقیة، أي توظیف المعلومات 
هریة تشكل الجیومورفولوجیة في خدمة االنسان ونشاطاته المختلفة، لذا یمكن القول أن دراسة العملیات الجیومورفولوجیة الن

محورًا اساسیًا في الدراسات الجیومورفولوجیة التطبیقیة ألنها من الدراسات التي تحتاج الى الطرق واالسالیب وصفًا وقیاسًا 
للتعرف على الخصائص العامة لمظاهر سطح األرض لحوض الوادي، وما ینتج عنه من مظاهر متنوعة والتطور 

 شاریع واالنشطة البشریة المتنوعة.المورفولوجي، التي تنعكس أثارها في الم
( كم، 58یقع حوض وادي المعاذر من الناحیة االداریة ضمن محافظة االنبار، على مسافة تقدر بحدود )حدود البحث: 

5732جنوب مدینة الرمادي، وتقع منطقة الدراسة فلكیًا بین دائرتي عرض ) ( )5232 ،وخطي  ( شمااًل
1543طول ) ( )2843  ًأما من الناحیة الطبیعیة یعد حوص وادي المعاذر أحد األحواض الواقعة ، ( شرقا

إذ ینبع ویجري داخل الحدود العراقیة. وینحدر شرقًا  *(2كم40.031وسط الصحراء الغربیة، الذي تبلغ مساحته بحدود )

                                                           
 .1961، لسنة 1/25000اعتماداط على الخرائط الطبوغرافية ذات مقياس  Arc GIS 9.3استخرجت المساحة بواسطة استخدام برنامج    *
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زازة، الذي یمثل منطقة التصریف للحوض. ویعد وادي المعاذر جزءًا من منطقة الودیان السفلى غرب باتجاه منخفض الر 
 (.1العراق، إذ یحده من الشمال والغرب وادي الغدف ومن الجنوب وادي المالح، ومن الشرق بحیرة الرزازة، یالحظ خریطة )

 ( موقع منطقة الدراسة من العراق1خريطة )

 
 المصدر: 

 .1000000/ 1، مقیاس 1998ئة العامة للمساحة، خریطة العراق االداریة، لسنة الهی -1
 .0.60M) 2006   Qock bird (0.60Mمرئیة فضائیة لمنطقة الدراسة عن طریق القمر الصناعي -2
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 الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة-المبحث األول:
 جيولوجية حوض وادي المعاذر: 

نكتفي بالحدیث عن ترسبات العصر الرباعي،اذ تتالف ترسبات العصر الرباعي من ترسبات البالیستوسین سوف 
 والهولوسین وتغطي هذه الترسبات اجزاء واسعة من الحوض ویتفاوت سمكها من عدة سنتمترات إلى عدة امتار.

 عند مجاري الودیان وتقسم إلى: سمكهاویزداد 
في منطقتین من الحوض وهي األجزاء الشمالیة الغربیة وفي وسط  الترسباتوتتواجد هذه : ترسبات الشرفات النهرية -أ

سم( إما المادة 3-0.5( وتتألف هذه الشرفات من الحصى المتالف من حجر الكلس بحجم )2الحوض، الحظ خریطة)
 السمنتیة الالحمة من مواد رملیة وكلسیة وجبسیة.

الودیان بخلیط من الرمل والحصى في حین أن الودیان الضحلة تكون مملؤة  وتغطي قیعان ترسبات مالئة الوديان: -ب
بعض الحاالت  ( متر ما عدا1.5-0.5)المزیجیة التي تكون جبسیة موقعیا وسمك هذه الرواسب یتراوح ما بین بالتربة 

 . (1)(م2یصل اكثر من )
من معدن الجبس مختلطا مع االطیان والرمل الجبكریت هي طبقة صخریة صلبة تتألف  الجبكريت والقشرة الجبسية: -ج

بنسبة قلیلة، تتكون في المناطق التي یؤید فیها معدل التبخر على معدل االمطار وعادة تكون في مناطق السهل الفیضي 
للنهر وهي میكانیكیا متشابه لعملیة تكون السباخ،ولكن مع مرور الزمن تتطور ترسبات الجبس وتزداد سمكا ثم تتصلب 

 . (2)كون مقاومة نسبیا لعملیة التعریةطبقة صخریة صلبة جدًا، إذ تحتاج عملیة تكونها إلى االف السنین وت مكونة
إن القشرات الجبسیة عبارة عن ترسبات مكونة من بلورات ابریة تكونت نتیجة للمحالیل الصاعدة وعملیة التجویة 

یوجد الجبكریت والقشرات الجبسیة في اغلب منطقة  .(3)القشرة الجبسیة هو تكوین الفتحة الفیزیائیة ویعتقد أن اصل
 (.2الدراسة،الحظ خریطة )

 ( جيولوجية حوض وادي المعاذر2خريطة )

 
المصدر: الباحثة باالعتماد على وزارة الصناعة والمعادن، الهیئة العامة للمسح الجیولوجي والتعدین، مسلسل الخرائط 

 .1/250,000یاس ، شثاثة، مقNI 13/38الجیولوجیة، لوحة 
                                                           

ولنوجي،  ( عبد الحق إبراهيم مهدي، رول یعقوب یوحننا، جيولوجينا رقعنة شنثاثة، المنشنأة العامنة للمسنح الجيولنوجي والتعندین، دائنرة المسنح الجي           1)

 .7، ص1996قسم الجيولوجي، 
(2) Tueker. M. E sedimentary petrology Anmtroduction, 4th Edition, Black well seintific, 1985, p.101. 

، نكبيسنه، الشنركة العامنة للمسنح الجيولنوجي والتعندی       -( رحيم محمد امين وداكسيران هاكسوب واخرون، تقریر جيولوجي هندسي لمنطقة هيت 3)

 .6، ص1987
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یقع حوض وادي المعاذر في الجزء الغربي من بحیرة الرزازة ضمن منطقة الودیان السفلى التي تتمیز بطابعها التضاريس: 
م( فوق مستوى البحر عند متابعة في األجزاء العلیا والواقعة 85الهضبي القلیل االرتفاع، إذ بلغ اعلى ارتفاع في الحوض )

تنحدر بشكل تدرجي باتجاه الشرق والجنوب الشرقي عند المصب حیث یبلغ ارتفاع الحوض عنده في الجزء الغربي منه و 
(. وهذه األحواض تكون جافة في حین تمتلئ بالمیاه في موسم التساقط 3م( عند مستوى سطح البحر الحظ خریطة )35)

المنطقة الغربیة للحوض باتجاه حافات بحیرة ونتیجة لطبیعة انحدارها باتجاه الشرق والجنوب الشرقي فان الرواسب تنتقل من 
 الرزازة.
یعد المناخ من العوامل الطبیعیة المهمة والتي لها دور اساسي في تكوین التربة من مرحلة اشتقاقها من الصخور  المناخ:

تم تقسیم التربة االم والى اخر مراحل تكوینها وهناك عالقة وثیقة بین تصنیف االقالیم المناخیة وبین انواع الترب حیث ی
 على اساس االقالیم المناخیة.

 ( خطوط الكفاف لحوض وادي المعاذر3خريطة )

 
 ،1961، لسنة1/25.000مقیاس المصدر: الباحثة باالعتماد على الهیئة العامة للمساحة، خرائط 

 .Arc Gis 9.3باستخدام برنامج 
ذ یتصف بالتطرف الكبیر في درجات الحرارة وقد صنف الباحثین العراق ضمن المنطقة الجافة وشبه الجافة،ا

واإلمطار القلیلة والرطوبة الواطئة وسطوع الشمس العالیة بما ان منطقة الدراسة جزء من الصحراء الغربیة،اذ انها تقع ضمن 
درجات ( نالحظ ان معدل 1محافظة االنبار اذ تم االعتماد على البیانات المناخیة لمحطة الرمادي وباالطالع على جدول )

الحرارة تبدأ باالرتفاع منذ شهر ایار وحتى تشرین االول حیث تعود وتبدأ باالنخفاض وهذا االرتفاع في الدرجات الحرارة 
یتناسب طردیا مع زیادة معدالت التبخر وازدیاد سرعة الریاح وانعدام التساقط في اشهر حزیران وتموز واب وایلول وهذا ان 

المنطقة مما یعرض التربة للتعریة خاصة مع زیادة سرعة الریاح في فصل الجفاف.  دل على شيء فهو یدل على جفاف
علما ان منطقة مفتوحة وال یوجد الغطاء النباتي الكثیف لیحمي من التعریة. مما یسمح ذلك بجفاف التربة وتفككها وتعرضها 

ان تصل الى اعلى معدل لها في شهر كانون للتعریة اما االمطار فهي تبدأ من شهر تشرین الثاني ثم تزداد تدریجیا الى 
( ثم تتناقص بعد ذلك تدریجیا ومن المالحظ ان كمیة االمطار قلیلة اال انها تساعد في تشكیل 1الثاني نالحظ جدول )
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المظاهر االرضیة اعتماد تباین كمیة التساقط بین سنة واخرى، ودرجة انحدار السطح وطول مدة التساقط وحجم قطرة 
 ع الصخور وكمیة الغطاء النباتي.المطر ونو 

 ( المعدالت الشهرية والسنوية لدرجة الحرارة واالمطار وسرعة الرياح والتبخر1جدول )
 (2011-1981في محطة الرمادي للمدة ) 

باط 2ك العناصر المناخية
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درجة الحرارة 
 29,6 16,4 23.2 32.7 39.3 41.8 42.2 38.6 35.2 29.5 22.8 18.3 15.3 العظمى/م

درجة الحرارة 
 14.6 4.5 8.9 16.4 21.6 24,5 25.8 23.5 19,5 14.9 8.8 49 2.9 الصغرى/م

 86.3 13.6 13.6 6.6 - - - - 2.6 13.5 13,7 11.9 10.8 االمطار/ملم
 3.7 2.6 2.6 3 3.2 4.2 4.8 4.7 4.8 4.5 3.9 3.6 3.1 /ثا(2سرعة الریاح )

 3132.8 70.4 118.5 226.9 349.5 467 508.8 449.4 385.4 269.6 108.6 105.3 76.4 التبخر/ ملم

المصدر: وزارة النقل والمواصالت، الهیئة العامة لألنواء الجویة، قسم األنواء المائیة والزراعیة، سجالت )غیر منشورة(، 
 (.2013للمدة )

ا أن منطقة الدراسة جزء من الهضبة الغربیة فان المنطقة تتصف عمومًا بقلة الغطاء النباتي، إذ أن بم النبات الطبيعي:
النبات الطبیعي انعكاسا للعوامل الطبیعیة وأهمها المناخ الذي یؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر في الحیاة النباتیة، إذ 

ح األرض حیث یؤثر اكثر من أي عامل اخر، إذ إن قلة یظهر تاثیر المناخ من خالل توزیع النبات الطبیعي على سط
االمطار وارتفاع المدى الیومي والسنوي لدراجات الحرارة وارتفاع درجة سطوع الشمس في اثناء النهار كلها عناصر تؤثر 

ة انواع في النبات الطبیعي فضال عن التضاریس وظروف التربة وتفكیك أجزائها وتدخل اإلنسان. وتوجد في منطقة الدراس
من النبات الطبیعي والذي ینتشر بصورة متباینة في منطقة الدراسة ومنها نباتات معمرة مثل المصاع في الجهة الجنوبیة 

 (.1والجنوبیة الشرقیة من الوادي حیث ینتشر في هاتین المنطقتین بشكل اكبر من وجوده في وادي المعاذر الحظ صورة)
 ( نبات المصاع1صورة )

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3/6/2013تاریخ التصویر 
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وتوجد كثافة في الغطاء النباتي في قاع الوادي لمعاذر كذلك نالحظ نباتات الحولیة مثل الحمض التي تكثر في 
االجزاء الشمالیة والشمالیة الشرقیة من منطقة الدراسة ویوجد في مناطق اخرى من الحوض لكن بشكل اقل الحظ صورة رقم 

(2.) 
 ض( نبات الحم2صورة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3/6/2013تاریخ التصویر 
 

 المبحث الثاني
 اإلشكال األرضية في منطقة الدراسة

 أواًل: اشكال أرضية بنيوية:
یسود في منطقة الدراسة مجموعة من االشكال األرضیة ذات االصل البنیوي )التركیبي( والتي تعود نشأتها الى التباین في 

م بنائها ودرجة میلها واتجاهها وأثر التركیب الجیولوجي في نشأتها فضاًل عن فعل تكوین الطبقات الصخریة من حیث نظا
 عوامل التجویة والتعریة في تطویرها وبروزها على سطح األرض وتشمل:

 :(Plateausالهضاب ) -1
مستوى  تعد الهضاب من أكثر االشكال األرضیة انتشارًا في وادي المعاذر وتتمیز الهضبة باالرتفاع التدریجي عن

سطح البحر من الشرق بأتجاه الغرب، تقطع سطحها العدید من الودیان الموسمیة، تصب میاهها في أثناء موسم الفیضان 
في بحیرة الرزازة، اسهمت عوامل التعریة المائیة والریحیة في التقطیع العمیق لسطح الهضبة ومن ثم ساهمت الجاذبیة 

العلیا للهضاب شیئًا فشیئًا الى تقلص سطح الهضبة األصلي أو تجزئة السطح  األرضیة في تراجع المنحدرات من الحافات
الى أشكال تاللیة محاطة من جمیع الجهات بصخور منكشفة ذات انحدار شدید تمثل بقایا التعریة للهضاب الكبیرة مكونة 

 (.13بذلك الموائد الصخریة والبیوت وبقایا تالل التعریة, یالحظ خریطة )
اب في مساحات واسعة في منطقة الدراسة والسیما ضمن مناطق تقسیم المیاه، وتوجد عند منابع تتواجد الهض

األحواض وفي مناطق متفرقة ,إذ تكون هذه الهضاب ذات أسطح مستویة مع فارق مكاني بسیط في االرتفاع نتیجة للتباین 
 ت الحوض متأثرة بالتراكیب الخطیة والصدوع.في الطبقة الصخریة وذات امتداد كبیر وكذلك اتجاهات مختلفة حسب اتجاها
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 (: Mesasالموائد الصخرية )الميزا( ) -2
المیزا أو ما یسمى بالموائد الصخریة وهي عبارة عن تالل مستویة ذات حافات شدیدة االنحدار تغطیها طبقة صخریة 

وهي في األصل كانت عبارة عن  تتألف من احجار الكلس عالیة الصالبة وتقع تحتها صخور هشة تحمیها من التعریة.
وتنتشر في الجهة الغربیة والشمالیة  (1)هضبة تتكون من طبقات صخریة قابلة للنحت اقتطعت بمرور الزمن وكونت )المیزا(

 (.8( وصورة )13م(، یراجع خریطة )98-14م(،وامتداداتها من) 3.5-2.5الغربیة من منطقة الدراسة، یتراوح ارتفاعها) 
 ائد الصخرية )الميزا(( المو 3صورة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21/6/2013تاریخ التصویر 
 (: Buttesالشواهد الصخرية أو الشواخص الصخرية )البيوت( ) -3

( بدورها الى عملیة الحت وتتقطع بفعل المجاري Mesasتتكون هذه االشكال عندما تتعرض الموائد الصخریة )
( Buttsاد اآلفقي للهضبة المتقطعة، لیكون شكاًل ارضیًا ممیزًا هو )المائیة الى هضاب وأجزاء أصغر یغلب علیها االمتد

، وتظهر هذه االشكال في مناطق متفرقة في وسط حوض وادي المعاذر في (2)لذلك تعد البیوت مرحلة متطورة من المیزا
 (.9( صورة )13م(، یراجع خریطة )4-2جزئه الشمالي والجنوبي، اذ یتراوح ارتفاعها )

 لشواهد الصخرية )البيوت(( ا4صورة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21/6/2013تاریخ التصویر 

                                                           
( عبد الرحمن حسن عودة، تقریر عن جيومورفولوجية هيت، المدیریة العامة للمسح الجيولنوجي والتحنري المعندني، قسنم الجيولوجينة الهندسنية،       1)

 .8، ص1986
(2) Richards, Palm, Physical Geography, Bell and Newell Pubhing Company, London, 1978, P.303.  



 م2015/حزيران           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        21العدد/

174 

 (: Hills From Sculpture Remainsتالل من بقايا النحت )التالع( ) -4
هي بیوت تعرضت الى تعریة شدیدة مما أدى الى فقدان الطبقة السطحیة العلیا الصلبة المقاومة للتعریة ومن ثم 

قلة انحدار جوانبها التالع تسمیة محلیة على األراضي المحدبة القلیلة االرتفاع ال تتجاوز سهولة تعریتها، وتقلیل ارتفاعها، و 
 (.10( وصورة )13امتارًا عدة تظهر في منطقة الدراسة في الجزء الشرقي والغربي من الحوض،یراجع خریطة )

 ( تالل من بقايا النحت )التالع(5صورة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18/6/2013تاریخ التصویر 
 (: Isolated Hillsالتالل المنفردة ) -5

سمیت بهذا االسم ألنها تتكون من كتلة صخریة صلبة وتبعًا لصالبة صخورها استطاعت أن تقاوم عوامل التجویة 
والتعریة من مراحل التقطیع والتجزئة المتعاقبة ولذلك بقیت بارزة في االراضي الصحراویة، تنتشر في الجزء الشمالي الشرقي 

 (.11( وصورة )13م(،یراجع خریطة )2.5بي من منطقة الدراسة، اذ ال یتجاوز ارتفاعها عن )والجنو 
 (التالل المنفردة6صورة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18/6/2013تاریخ التصویر 
 



 م2015/حزيران           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        21العدد/

175 

 ثانيًا: اشكال أرضية ناتجة عن االنهيارات األرضية: 
 (: Mass Wastingاالنهيارات ) -

لتي تعمل على نقل مواد السفح، وتساعدها في ذلك مجموعة القوى متمثلة مصطلح عام یطلق على كل العملیات ا
بالجاذبیة األرضیة وزاویة االنحدار، وقوة رد الفعل باتجاه أعلى السطح )المقاومة( ووسائل النقل على طول السطح، فضاًل 

أسفل المنحدر،علیه تتباین المواد عن قوة الدفع الناتجة عن اصطدام الجزیئات الصخریة بعضها ببعض أثناء تحركها باتجاه 
، ومن هذه االشكال التي توجد على سفوح المنحدرات في منطقة (1)الصخریة والفتاتیة في اشكالها واحجامها واماكن تواجدها

 الدراسة هي:
 :(Screeor Talusالركامات الصخرية ) -1

ة )التساقط والزحف واالنزالق( عند قدمات مخاریط الهشیم من اشكال االنهیارات األرضیة، والناتجة عن عملیات عد
المنحدرات، والتي حدثت بمساعدة عملیات التجویة الكیمیائیة والفیزیائیة التي تعرضت لها التكوینات الصخریة المختلفة في 
رة مختلف ارجاء المنطقة والسیما عند الحافات الصخریة وسفوح منحدرات الودیان وحافات الهضاب والمرتفعات، یالحظ صو 

(12.) 
 ( الركامات الصخرية7صورة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 18/6/2013تاریخ التصویر 
وتكون هذه الركامات من كتل صخریة وجالمید وحصى ومفتتات وأتربة على شكل اكوام كبیرة فوق وأسفل 

جار الكلس ، وتتكون هذه الكتل والجالمید والحصى من اح(2)المنحدرات، وتكون ذات انحدار أقل شدة من التي تعلوها
 الصلب والصخور الرملیة أیضًا.

 :(Isoiated Lithosomeالكتل الصخرية المنفردة ) -2
ناتجة عن عملیة التساقط الحر او الزحف او االنزالق الصخري للكتل الصخریة التي تعرضت للتجویة الكیمیائیة 

ناحیة نوعیة وشكل المواد، إذ أن التالوس  والفیزیائیة فوق سفوح المنحدرات وال ترتبط بمخاریط الهشیم أو التالوس من
ركامات مختلفة في حین أن الكتل الصخریة تحافظ على تماسكها بعضها مع بعض وتتحرك نحو اسفل المنحدرات مع 

                                                           
 .115ي محسوب، جيومورفولوجية االشكال األرضية، مصدر سابق، ص( محمد صبر1)
( خلننف حسننين علنني النندليمي، التضنناریس األرضننية )دراسننة جيومورفولوجيننة عمليننة تطبيقيننة(، دار الصننفا للنشننر والتوزیننع، االردن، عمننان،           2)

 .127، ص2005
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اتجاه االنحدارات، تتعرض هذه الكتل الصخریة لعوامل التجویة والتعریة في اماكن تواجدها لتكون فتاتًا صخریًا حولها، ومن 
قوم عوامل التعریة المختلفة )المائیة والریحیة( بنقلها الى اماكن أخرى في حین تبقى الكتل الصلبة محافظة على ثم ت

تماسكها ومكانها. تنتشر في اجزاء متفرقة من الحوض وباألخص في الجزء الجنوبي من منطقة الدراسة , یراجع خریطة 
 (.13( وصورة )13)

 ة( الكتل الصخرية المنفرد8صورة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18/6/2013تاریخ التصویر 
 ثالثًا: اشكال أرضية ناتجة عن التعرية المائية: 

ترتبط االشكال األرضیة المدروسة بصورة رئیسة بفعل المیاه الجاریة بوصفها عاماًل رئیسًا ومساعدًا في تكوینها، لكنه لیس 
یة والتراكیب الخطیة والتجویة بأنواعها وطبوغرافیة المنطقة( العامل الوحید المكون لها، إذ أنه یشترط مع )التراكیب الصخر 

 في تكوین هذه االشكال االرضیة، ویمكن تصنیف االشكال األرضیة الناتجة عن العمل التعروي للمیاه الى ما یأتي:
 :(Water Erosion Valleysأودية الحت المائي ) -1

ي منطقة الدراسة وهي تمثل أبرز نتاج من نواتج التعریة تعد شبكة األودیة من أهم االشكال األرضیة الممیزة ف
المائیة،إذ استطاعت المیاه الجاریة من شق مجاري لها في التراكیب الصخریة تحت ظروف خاصة في أثناء العصر 

ومیل  الرباعي في المدد المطیرة وتنحدر تلك األودیة الى الشرق والشمال الشرقي والجنوبي الشرقي تبعًا لمیل سطح األرض
الطبقات، وهذا ال یعني غیاب أثر العملیات التركیبیة والعملیات الكارستیة في تكوین الودیان، وانما یرجع االساس في 
تكوینها الى هذه العملیات إذ یمكن مالحظة ذلك عند تحلیل شبكة الودیان التي تبدو متأثرة عمومًا بالعملیات التركیبیة 

شر للنشاط التكتوني لصخور القاعدة على مسارات االودیة الرئیسة،إذ تقع أغلب الظواهر للمنطقة إذ یظهر هناك تأثیر مبا
الخطیة ذات امتدادات االودیة الرئیسة لعملیات االذابة في تكوین الودیان فقد تتأكل الصخور القابلة للذوبان مثل الحجر 

 (.Uون لودیان االذابة قطاع عرضي ذو شكل )الجیري كیمیائیًا بسهولة أكثر من تأكلها میكانیكیًا، وغالبًا ما یك
وتتمیز باتساعها في االجزاء القریبة من المصب كذلك في منابعها نتیجة عملیات االذابة، لوقوعها ضمن تكوینات 
)الفرات والفتحة( الحاویة على الصخور الجیریة والدولوماتیة القابلة للذوبان، كما وظهرت في مواقع أخرى ضمن هذه 

مجاري تكونت بفعل التراكیب الخطیة ثم جاء بعد ذلك أثر عملیات التعریة المائیة في تكوین الشكل النهائي لمجاري الودیان 
الودیان، إذ تتباین هذه المجاري من نواحي الحجم والشكل والنظام وتعتمد هذه الصفات على عوامل عدة منها نوعیة 

 ا ومقاومة صخورها لعملیات التعریة المائیة.الطبقات الصخریة من خالل تفاوت مسامیتها ونفاذیته



 م2015/حزيران           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        21العدد/

177 

 :(Canyonsاآلخاديد ) -2
هي حصیلة المسیالت المائیة التي حفرت مجاري مائیة عمیقة ومتوازیة مع بعضها البعض والمنتشرة عند سفوح 

متسع وضیق جدًا المنحدرات الصخریة، المتمثلة بسفوح الهضاب والموائد الصخریة والبیوت والتالل فأن االخدود هو خانق 
بالنسبة التساعه وتتكون الخوانق واالخادید عندما تنحدر األنهار الشابة ذات السرعة الكبیرة على انحدارات شدیدة في 
مناطق ال توجد فیها ظروف تساعد على التعریة بالعوامل المختلفة التي تؤدي الى توسیع ودیان مجاري االنهیار، فیكون 

. وتظهر االخادید عند منابع االحواض، وعند (1)طقة هو نشاط المیاه الجاریة للنهر فقطعامل الحت السائد في المن
االطراف الخارجیة لالحواض المائیة ویعود سبب ذلك الى زیادة في االنحدار والى التركیز في سرعة وكمیة الجریان مما 

 (.13المنخفضة، یراجع خریطة )یؤدي الى صرف الرواسب والفتات الصخري وتعریة المنحدرات باتجاه المناطق 
 :(Bad Landاألراضي الردئية )أراضي الحزون( ) -3

( كلمة واحدة، یعرف )األرض الردیئة( هي األراضي التي قطعتها عوامل التعریة Bad Landمصطلح امریكي )
ت واالعمدة الترابیة غیر المائیة وشكلتها الى تالل واودیة عاریة بل عدد من االغوار العمیقة والروابي الصغیرة والمسال

. (2)المنتظمة، مما یجعل عبورها أو السیر علیها امرًا صعبًا وهي بصورة عامة أراضي محدبة ال ینمو فیها أي غطاء نباتي
 (.14( وصورة )13توجد في األجزاء الشمالیة الغربیة والغربیة من منطقة الدراسة یراجع خریطة )

 ( اراضي رديئة9صورة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21/6/2013تاریخ التصویر 
 
 :(Rock Scarpsالحافات الصخرية ) -4

(  90-45تسمى أیضًا أكتاف الودیان الصخریة وهي عبارة عن جرف صخري حاد ذو انحدار شدید یصل ما بین )
مكونة حافات درجة، إذ یرتبط ارتباطًا وثیقًا مع الودیان، التي قامت بشق مجاریها في التكوینات الصخریة متباینة الصالبة 

قائمة ذات ارتفاعات مختلفة اعتمادًا على سمك الطبقات الصلبة المكونة لها وفي منطقة الدراسة وباألخص المنطقة القریبة 
 (.13م(،یراجع خریطة )3.5-3من المصب غرب بحیرة الرزازة تراوح ارتفاع الحافات الصخریة ما بین )

 

                                                           
 .309ص ( عدنان باقر النقاش ومهدي محمد الصحاف، الجيومورفولوجي، مصدر سابق،1)

(2) Moore, W.C, A dictionary of Geography, Adamcharles Black, London, 1975, P.16. 
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 ( الحافات الصخرية10صورة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18/6/2013ریخ التصویر تا
 رابعًا: اشكال أرضية ناتجة عن التعرية الريحية: 

 :(Serirالسرير ) -1
هي نواتج عملیة التذریة التي  (1)یعد السریر من االشكال األرضیة المتأثرة بالعملیات الحتیة الریحیة والفیضیة أیضاً 

 طقة الدراسة.تقوم بها الریاح، السیما في المناطق الجافة والحارة ومنها من
تنشأ الرواسب الحصویة في المناطق الصحراویة تبعًا لفعل الریاح بوصفها عامل نقل، إذ تعمل الریاح على عمل 
الرواسب الدقیقة الحجم مثل حبیبات الرمل الناعمة ونقلها الى اماكن أخرى وتترك المفتتات الصخریة الحصویة على شكل 

یضیة للودیان في مناطق السهول الصحراویة وحتى داخل الودیان، تتعرض ، أن الرواسب الف(2)اسطح صخریة مفتتة
الرواسب للفرز من قبل الریاح، إذ تقوم الریاح برفع وتذریة الرواسب الناعمة التي تستطیع حملها وتترك الرواسب األخرى 

هول صحراویة مغطاة بالحصى الخشنة التي ال تستطیع حملها أو دحرجتها ومن ثم تزداد تركزًا في هذه المواضع مكونة س
 والقطع الصخریة الصغیرة والمدورة.

ویمكن مالحظة هذا الشكل في مناطق متعددة من منطقة الدراسة، اذ تظهر هذه االشكال في السهول الصحراویة 
دراسة، بین الودیان ویظهر السریر عند قدمات السفوح وبالتحدید یوجد في الجزء الشمالي والشمالي الغربي من منطقة ال

(، التي تكونت نتیجة الترسیب الصخري والهشیم الصخري واعادة فرزها أواًل من خالل المیاه ومن ثم عن 13یراجع خریطة )
 طریق التذریة .

 :(Wind Cavesكهوف الرياح ) -2
التي , إذ توجد هذه الكهوف في المناطق  (Abrasionتعد الكهوف الریحیة من االشكال الناتجة عن عملیة البري )

تنكشف فیها الصخور الرملیة والفتاتیة الغیر مقاومة لعملیات الحت الریحي، والكهوف في حوض وادي المعاذر عبارة عن 
فجوات أو فتحات منتهیة من الجانب اآلخر متأثرة بأتجاه هبوب الریاح الشمالیة الغربیة الذي یدخل من الجانب الجنوبي 

ة والفتحة، إذ یوجد في الجزء الشمالي والجنوبي الغربي من الحوض، یتراوح قطرها الشرقي، وتوجد الكهوف في تكوین الزهر 
 (.16( وصورة )13یراجع خریطة ) سم(،80-50من )

                                                           
 .219ري، إشكال األرض ,مصدر سابق، صحي(  صالح الدین الب1)
 .  631، ص1976، 3( سيد أحمد أبو العينين، أصول الجيومورفولوجيا، مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندریة، ط2)
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 ( الكهوف الريحية11صورة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21/6/2013تاریخ التصویر 
 خامسًا: اشكال أرضية ناتجة عن الترسيب المائي: 

 :(Valley Fill Depositsرواسب قاع الوادي ) -1
تمثل الرواسب التي تختلف عن جریان المیاه داخل الودیان وفروعها، تتكون بشكل أساس من الغرین والرمل والحصى وأن 
أصلها من الكلس والجبس ورواسب فتاتیة رملیة مختلفة االحجام حسب عدد العوامل منها، شكل الوادي وطوله ودرجة 

 .(1)قها المیاه، فضاًل عن وجود الغطاء النباتي وكمیات االمطار وشدتهااالنحدار وطبیعة الصخور التي تجري فو 
تتحدد هذه العوامل مجتمعة،بیعة الرواسب في قیعان الودیان في مختلف أجزاء الوادي،إذ لوحظ من خالل الدراسة      

وفي المراتب األولیة للوادي وتبدأ  المیدانیة وتحلیل الصور الجویة والفضائیة للمنطقة أن الرواسب الخشنة تتجمع عند المنابع
هذه الرواسب تقل خشونة كلما تقدمنا نحو مصب الودیان وازدیاد الرواسب الخشنة بعیدًا عن أماكن تجویتها وتعریتها 

 مصادرها.
 :(Desert Plainsالسهول الصحراوية ) -2

هضبیة في االراضي یستعمل هذا االصطالح لیدل على سهول ذات قیعان صخریة، تتوغل داخل الكتل ال
الصحراویة، إذ تعرضت منطقة الدراسة الى عملیات تسویة شدیدة والى حركات رفع وطيء عن مصب الوادي بالقرب من 
بحیرة الرزازة إال أن عملیات النحت حدثت في هذا الجزء نتیجة للنحت الجانبي والرأسي لالنهار، إذ تعمل االنهار على ازالة 

عن عملیات االذابة لوجود الصخور القابلة للذوبان وكذلك عن االنهیارات االرضیة التي عملت االشكال االرضیة، فضاًل 
على ازالة المناطق الفاصلة بین االودیة وبالتالي تعمل هذه العملیات على ظهور المنطقة على شكل هیئة سهول تكتنفها 

 ، البیوت... الخ.بعض المرتفعات المنعزلة ذات بقایا النحت، التالل المنفردة، المیزا
تنحدر هذه السهول انحدارًا تدریجیًا من الغرب الى الشرق والجنوبي الشرقي فمن المنابع العلیا من منطقة الدراسة 

كم( ثم تنحدر من الغرب الى الشمالي الشرقي في وسط الحوض بمسافة تحدد 10متجهة الى وسط الحوض بمسافة تحدد )
قطعها هذه السهول تكون ضحلة في أغلبها، وبالقرب من المصب تنحدر السهول الى كم( وأن األودیة الفرعیة التي ت4)

كم( وتغطي هذه السهول طبقة سمیكة من التربة الجیریة ومفتتات صخریة  5الجنوب الشرقي، والشرقي لمسافة تحدد )
 (. 17( وصورة )13مختلفة االحجام على سطح السهول الصحراویة، یراجع خریطة )

                                                           
 .108د الستار جابر العذاري، مصدر سابق، ص( احمد عب1)
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 سهول صحراوية( 12صورة )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3/6/2013تاریخ التصویر 
 سادسًا: اشكال أرضية ناتجة عن الترسيب الريحي: 

 :(Shore Dunesالكثبان الشاطئية أو النهرية ) -1
وتتكون على السهول المنبسطة للشواطئ الرملیة أو بالقرب من االنهار، فال یكون أصل الرمال التي تتكون منها 

لة بفعل تیار المیاه ثم تترسب على الشاطئ وبالتالي تجف وتحولها الریاح لتكون كثبانًا رملیة غیر بعیدة محلیة وانما منقو 
عن الشاطئ ومثل هذه الرمال تكون ذات درجة عالیة من الفرز،إذ تكون احجام الحبیبات المكونة لها متقاربة وخالیة تقریبًا 

  .(1)من الحبیبات الكبیرة
طقة الدراسة بشكل سالسل من الرواسب الرملیة بصورة موازیة لالتجاه العام للریاح السائدة وهي تتواجد الكثبان في من

 (.18( وصورة )13م(، یراجع خریطة )2.5ریاح شمالیة غربیة وتكون قریبة من بحیرة الرزازة، اذ یتراوح ارتفاعها اكثر من)
 ( كثبان شاطئية13صورة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18/6/2013تاریخ التصویر 

                                                           
، 1998( محمنود یوسننف حسننن، عمننر حسننين شنریف، عنندنان بنناقر النقنناش، اساسننيات علنم الجيولوجيننا، مركننز الكتننب العربنني، عمننان، األردن،     1)

 .258ص
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 :(Shadow Dunesكثبان الظالل الرملية ) -2
تجمعات رملیة تتكون مباشرة نتیجة وجود عائق في مسار الریاح المحملة بالرمل وقد یكون هذا العائق حصاة أو كتلة من 

یمها الصخر أو جرفًا أو نباتًا طبیعیًا ومناطق حفر الخنادق االستكشافیة والحوائط االصطناعیة كمراعي االغنام التي یق
االنسان، ویتوقف وجود هذه الكثبان على بقاء العائق في مكانه كما أن هذه التجمعات الرملیة ال تنتقل من مكانها الذي 

 :(1)یحدده العائق، وتتكون هذه الكثبان میكانیكیًا وكما یأتي
 تسقط حبیبات الرمل التي تصطدم بالعائق وتتراكم امامه عندما یكون الهواء راكدًا. -1
بعد ذلك ینقسم تیار الهواء الذي یمر بالعائق الى ذراعین یمران بجواره وال یتم الترسیب في خارج حدودهما، كما أن -2

 الترسیب یكون قلیاًل جدًا خلف العائق حیث تنشط الدوامات الهوائیة.
ك المساحة الموجودة خلف یزداد بعد ذلك حجم شریطي الرمل الجانبیین خلف العائق تدریجیًا حتى یلتقیا، وتمتلئ بذل -3

 العائق تجمع رملي بمثابة ظل للعائق. اذ تنتشر في اماكن متفرقة من منطقة الدراسة: 
 :(Nebka Dunesكثبان النبكة ) -3

اشكال أرضیة تتراكم حول الشجیرات الصحراویة، إذ تحیط بها كلیًا وهي تشبه الى حد ما الكثبان شبه دائریة، إذ 
للریاح مقعرًا والجانب األخر محدبًا وهي ذات احجام صغیرة جدًا اعتمادًا على حجم النبات،اذ لوحظ یكون الجانب المواجه 
( تكون هذه الكثبان حول نبات العجرش في غرب منطقة الدراسة الذي عمل عائقًا مكونًا كثبانًا 19میدانیًا كما الصورة )

نهائیًا عند سقوط االمطار في الموسم المطیر وخیر مثال  سم( تختفي110-30رملیة صغیرة الحجم یتراوح طولها ما بین )
 لتكوین مثل هذه الكثبان في مناطق الفیضان لتوافر الرواسب.

 ( كثبان النبكة14صورة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18/6/2013تاریخ التصویر 
 :سابعًا: اشكال أرضية كارستية

 :(Sink Holesحفر االذابة )المحافير( ) -1
لهابطة وهي حفر مستدیرة الشكل تكونت ببطء، تبعًا لفعل عملیات تحلل الصخور السفلیة، یسمى أیضًا بالحفر ا

واتساع فتحات الشقوق والفواصل الصخریة، بفعل المیاه الجوفیة مما ینجم عنه هبوط بطيء للطبقة العلیا من السطح من 
ن عالیة یحتوي فاعلها على رواسب دون حدوث أي اختالل فیزیائي للصخر، وتبدو على شكل منخفض، بعضها ذات جدرا

فتاتیة وتربة، إذ تتكون نقاط امتصاص الماء والذي بعد اختراقه سطح التربة یكتسب كمیة أضافیة من ثاني أوكسید الكاربون 
                                                           

 .230( عدنان باقر النقاش، مهدي الصحاف، الجيومورفولوجي، مصدر سابق، ص1)
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 . وغالبًا یوجد في قاع واكتاف حفر األذابة بعض(1)التي تزید بمقدار مرة من الكمیة التي یمتصها المیاه من الغالف الغازي
النباتات الطبیعیة التي كیفت نفسها في ظروف مناخیة جافة، وتنتشر حفر األذابة في مناطق متفرقة من منطقة الدراسة 

 (.20وبالتحدید في قاع الودیان. یالحظ صورة )
 ( حفر االذابة15صورة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21/6/2013تاریخ التصویر 
 :(Slope Cavesكهوف المنحدرات ) -2

لى سفوح منحدرات األودیة والهضاب والمرتفعات، تحتل الكهوف مساحات صغیرة جدًا ال یتجاوز یسود هذا النوع ع
عمقها وعرضها المتر الواحد وهي ناتجة عن عملیات ترشیح میاه االمطار الحامضیة، خالل الفواصل والشقوق، التي ما أن 

توجد في االجزاء القریبة  (2)لصخور الواقعة فوقهاتتقاطع مع اسطح التطبیق الحاویة على الطین، فأنها تعمل على اذابة ا
( والصورة 13سم(، یراجع خریطة )70-40من المصب وفي الجزء الشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي، یتراوح قطرها بین)

(21.) 
 :(Blind Valleysاألودية العمياء ) -3

 ول الى مجاري یقصد بها المجاري السطحیة التي تضمحل وتتالشى مجاریها ومیاهها وتتح
 ( كهوف المنحدرات16صورة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21/6/2013تاریخ التصویر 

                                                           
 .209، ص1978حمد سعيد حدید، مهدي محمد علي الصحاف، علم الجيومورفولوجية، بغداد، جامعة بغداد، ( وفيق حسين الخشاب، أ1)

(2) J.N. Jennings S.&, J.A. Maabbutt "Land from Studies from Australia & New Guinea" Op it. P.287. 
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وتتمثل هذه األودیة في حوض وادي المعاذر، ذات التصریف الشجیري الذي ینتهي في السهل التحاتي  (1)جوفیة
تعمل على غور الماء في ثنایاها،  المليء بالرواسب الفتاتیة الحاویة على العدید من الحفر الكارستیة المتلئة بالرواسب، التي

أما خالل الفیضانات وبسقوط االمطار الغزیرة الفجائیة، فإن قدرة الحفر الكارستیة على مرور الماء تكون قلیلة، مما یعمل 
على زیادة كمیة التصریف المائي بحیث تستطیع المجاري تتبع مجاریها القدیمة. تبین ذلك من تتبع وادي المعاذر من خالل 

فسیر الصور الجویة والفضائیة ومطابقتها على الخرائط الطوبوغرافیة والجیولوجیة فضاًل عن المشاهدة الحقلیة، یالحظ ت
 (.22صورة )

 ( االودية العمياء17صورة )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 18/6/2013تاریخ التصویر 
لمغطاة بالصخور الرملیة لتكوین ان لعامل البنیة الصخریة المتمثل بالطبیعة الصخریة الدولوماتیة لتكوین الفتحة وا

الفرات والزهرة، وكذلك التضاریس المرتفعة التي تمثل خط تقسیم المیاه مع الودیان الثانویة، فضاًل عن طبیعة المناخ 
البالیستوسین المطیر، حیث شقت األودیة مجاریها عبر الصخور الرملیة، مخترقة الصخور الكلسیة، ومقدرة باتجاه 

 ة، التي أصبحت مناطق غور لهذه األودیة.االراضي المنخفض
 ثامنًا: اشكال أرضية تبخيرية:

تتمثل باالشكال االرضیة األرضیة الناتجة عن عملیة التبخر الذي تتعرض لها المیاه المتواجدة داخل المنخفضات 
 والمسطحات المائیة )الحاویة على االمالح(، والسیما في االقالیم الحارة الجافة.

 :(Playaالسبخة ) -1
( في اللغة االسبانیة الى السواحل المستنقعیة، إال أنها استخدمت في امریكا لتدل على المناطق Playaتدل كلمة )

، أما سبب تكون السباخ هو تحرك المیاه الجوفیة الى السطح (2)الحوضیة المستویة السطح في الصحاري الحارة الجافة
لدرجات الحرارة العالیة، مما یؤدي الى تبخر الماء ومن ثم تترسب  وصعودها عن طریق الخاصیة الشعریة وتعرضها

االمالح على شكل طبقة ملحیة في قاع المسطحات أو نتیجة النتهاء المجاري السطحیة فیها وتكون غنیة بحموالتها من 
ح الطعام )كلورید االمالح والمواد الذائبة األخرى ومن االسباب األخرى وجود كمیة كبیرة من االمالح ومن أهمها مل

الصودیوم( والجبس وكبریتات الكالسیوم التي تترسب على السطح، إذ تقوم هذه االمالح بامتصاص الرطوبة من الهواء مما 
یؤدي الى تبلورها في الطبقة السطحیة وانتفاخها وهذا هو سبب رطوبة أراضي السباخ المستمرة، وتظهر السباخ قرب مصب 

 (.23( وصورة )13خریطة )حوض وادي المعاذر، یراجع 
 

                                                           
 .  19، ص1975( وليم دي ثورینري، اسس الجيومورفولوجيا، مصدر سابق، 1)
 .132-131، ص1978( حسن سيد أبو العينين، أصول الجيومورفولوجيا، دار المعارف، جامعة االسكندریة، 2)



 م2015/حزيران           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        21العدد/

184 

 ( سبخة18صورة )

 
 3/6/2013تاریخ التصویر 

 :(Gypsum crustsالقشرات الجبسية ) -2
تتكون من رواسب مكونة من بلورات أبریة تكونت نتیجة لقلة نشاط المیاه لغسل االمالح كلیًا من السطح، ومن ثم 

دة وارتفاع المیاه الجوفیة من جهة أخرى والسیما ارتباط تكویناتها تتراكم االمالح، كما یرتبط انتشارها بفعل المحالیل الصاع
. تتواجد هذه القشرة ضمن منطقة الدراسة في الجزء الشرقي من منطقة الدراسة (1)بعملیات التفكك والتحلیل الصخري

 (. 24( وصورة )13بالتحدید غرب بحیرة الرزازة یراجع خریطة )
 

 ( قشرات جبسية19صورة )

 
 3/6/2013لتصویر تاریخ ا

 تاسعًا: اشكال أرضية من عمل االنسان:
یقوم االنسان في منطقة الدراسة بدور فعال وكبیر في التأثیر في سطح األرض بالعملیات التي یقوم بها التي 
تنحصر في امرین احدهما یتمثل في عملیات القطع المستمرة ال حجار الكلس لالستفادة منها في عملیات بناء المنازل 
ورصف الطرق فأصبحت هناك مقالع متعددة لرفع االحجار ومادة الرمل والصخور المفتتة، إذ قام المتخصصون بأنشاء 
كسارات خاصة بالقرب من تلك المقالع للتقلیل من احجامها لتسهیل عملیة نقلها فأضیفت بذلك اشكال جیومورفولوجیة 

                                                           
 .165( عبد اهلل صبار عبود العجيلي، ودیان غرب بحيرة الرزازة الثانوي واالشكال األرضية المتعلقة بها، مصدر سابق، ص1)
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نتیجة استخراج المواد وهذه االعمال منتشرة على طول الطریق  جدیدة الى سطح األرض متمثلة باكوام كبیرة وحفر عمیقة
 الرئیس الذي یربط بین الرحالیة وحوض وادي المعاذر وفي االماكن التي تتواجد فیها احجار الكلس.

أما ثانیهما فیتمثل ما یقوم به المزارعون والرعاة الذین یرتادون المنطقة من تجمیع الصخور بعضها على بعض فوق 
ل المرتفعة التي تعرف بـ)الرجم( الذي یكون على جوانب الطرق الترابیة المتشعبة بوصفها عالمات دالة في وسط التال

 الصحراء خشیة من الطرق المظللة. 
 االستنتاجات: 

تتمیز تضاریس حوض وادي المعاذر بهیئة تضاریسیة منبسطة، إذ ینحدر باتجاه الشرق نحو بحیرة الرزازة، ویقع بین   -1
م( 85م( فوق مستوى سطح البحر، شرقي الحوض، عند الساحل الغربي لبحیرة الرزازة، وخط كنتور )35ي كنتور )خط

فوق مستوى سطح البحر، في الجزء الغربي من الحوض، وتقع المنطقة حسب التقسیمات التضاریسیة ضمن منطقة 
 الودیان السفلى.

الحوض، إذ یتمیز المناخ بالتطرف الواضح من خالل تباین  للمناخ الحالي دور في تشكیل الظواهر األرضیة في -2
المدیات الحراریة الیومیة والشهریة والسنویة في المنطقة، والتباین في عدد ساعات السطوع الشمسي النظریة والفعلیة 

یرة، إذ تسهم بین أشهر الصیف وأشهر الشتاء، وبأمطاره الفجائیة ولمدة قصیرة وبكمیات كبیرة، هذه الصفة لها أثار كب
في تشكیل بعض اإلشكال األرضیة وأن معدالت الرطوبة النسبیة ترتفع خالل أشهر فصل الشتاء، وتقل في أشهر 
الصیف، مما ساعد على ذلك زیادة فعالیة التعریة الریحیة، فالریاح الهابة على الحوض ریاح شمالیة غربیة وغربیة هي 

 الریاح السائدة خالل أشهر السنة.
 اإلشكال األرضیة في الحوض بحسب أصل نشأتها الى: صنفت -3
 إشكال أرضیة بنیویة. -أ 
 إشكال أرضیة ناتجة عن االنهیارات األرضیة. -ب 
 إشكال أرضیة ناتجة عن التعریة المائیة. -ج 
 إشكال أرضیة ناتجة عن التعریة الریحیة. -د 
 إشكال أرضیة ناتجة عن الترسیب المائي. -هـ 
 ة ناتجة عن الترسیب الریحي.إشكال أرضی -و 
 إشكال أرضیة كارستیة. -ز 
 إشكال أرضیة تبخیریة. -ح 
 إشكال أرضیة من عمل اإلنسان. -ط 

 التوصيات:
استثمار المواد الخام المتوافرة في المنطقة مثل حجر الكلس والجبس والرمال إلدخالها في عجلة االستقرار والتطویر  -1

أن صناعة االسمنت والجص تعتمد على حجر الكلس والجبس كمادة أساسیة في  الیها على مستوى القطر، علماً 
 صناعتها.

العمل على بناء السدود لحجز المیاه السطحیة على ودیان المنطقة لالستفادة منها في موسم سقوط اإلمطار، كما هو  -2
 حراویة. الحال في عدد من دول العالم، السیما الصحراویة منها لغرض تنمیة األراضي الص

التوسیع في إنشاء المزارع والمناطق الخضراء في األماكن التي تصلح للزراعة، السیما في المنخفضات غیر الملحیة،  -3
 إذ توجد الرطوبة والتربة في بطون األودیة، ویمكن أن یشترك فیها النشاط الخاص والعام. 

ویة كما هو الحال في دول الخلیج العربي الغراض الصید امكانیة استثمار هذه األراضي الشاسعة في السیاحة الصحرا -4
 وإلقامة السباقات المختلفة مستقباًل. 
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تشجیع الباحثین إلكمال مثل هذه الدراسات لتوافیر نظم معلومات جغرافیة جیدة عن المنطقة ومن ثم توسیع الفرصة  -6
 ة هذه المنطإمام الجهات المختصة باتخاذ القرارات المهمة في جانب تخطیط وتنمی
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