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Abstract 

Studying the hydrological and geomorphological characteristics of the 
river streams in any place where they are located is very important for their 
direct relationship   

In order to identify the quantity of running water in the river and the 
extent of change of this quantity by the seasons of the year. The specific 
characteristics of the river, whether chemical or physical, are also identified 
for the purpose of indicating the validity of the water for both direct human use 
and the various activities. Research The study of part of the Euphrates River 
between Hit and Falluja within the province of Anbar, the research included 
five investigations  : 

The fourth topic is the geomorphological processes in the Euphrates 
River, the fifth topic is the human factors affecting the characteristics of the 
river and its processes  . 

The study revealed the change in the amount of seasonal and annual 
drainage and instability, and it was found that the qualitative characteristics of 
chemical and physical is abnormal in all kinds, as well as the change of river 
work from the erosion of the river from one side of the river, the causes of 
change due to natural factors and human because of human intervention in 
River affairs. 
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١٩٨٧١٣١٣ ١٠٢١ ٧٠٤ ٨٧٢ ٢٠٦٤ ٢٤٢٥ ٢٣٩٧ ٢٠٠٥ ١٧٩٩ ١٣٦٥ ٣٧٨ ٣٦٥ ٣٦٠ ١٩٨٨ 

١٩٨٨٨٥٦ ٢٨٣ ٣٠٩ ٣٩٧ ٣٥٧ ٣٥١ ٥٨٦ ١١٧٣ ١٢٧٥ ١٧١٩ ١٦٩٠ ١٢٣٢ ٩٠١ ١٩٨٩ 

١٩٨٩٣١٣ ٣٦٢ ٩٥٩ ٣٠٧ ٣٤٢ ٢٢٨ ٢١٧ ٢١٨ ١٩٨ ١٩٩ ٢٢٦ ٢٥٣ ٢٤٩ ١٩٩٠ 

١٩٩٠٣٦٧ ٣٢٩ ٢٩٧ ٢١٢ ١٩٧ ١٨٩ ١٨٣ ٢٠٧ ٧٨٥ ٩١٩ ٥٠١ ٣٢٣ ٢٦٤ ١٩٩١ 

١٩٩١٢٧٣ ٣٠٤ ٢٩٢ ٣٥٣ ٣٦٢ ٢٤٩ ٢٢٤ ٢٤١ ٢٢٠ ١٩٦ ٢٠٧ ٣٠٤ ٣٢٩ ١٩٩٢ 

١٩٩٢٣١٩ ٣٠٧ ٤٢٣ ٤٢٩ ٣٩٦ ٣٣٨ ٢٥٣ ٢٠٧ ٢١٢ ٣١٧ ٤٢٢ ٢٥٦ ٢٧٨ ١٩٩٣ 

١٩٩٣٣٩٥ ٥٦١ ٤٢٩ ٤٥٣ ٤٧٦ ٢٩٧ ٣١٢ ٣٣١ ٤٥٨ ٣٧٨ ٣٩٦ ٣١٣ ٣٣٩ ١٩٩٤ 

١٩٩٤٧١٦ ٥٠٨ ٤٦٩ ٣٢٣ ٥١٥ ٤٩١ ٦٦٤ ٨٠٦ ١١٤١ ١٠٧٨ ١٠٤٨ ٨٧٩ ٦٧٦ ١٩٩٥ 

١٩٩٥٨٤٤ ٧٢١ ٩٧٩ ٨٢٤ ٧٠٦ ٦٧٣ ١٥٠٦ ١٠٨١ ٨٣٤ ٨٠٧ ٨٢٨ ٧٠٣ ٤٦٧ ١٩٩٦ 

١٩٩٦٧٥٢ ٦٩٣ ٩٠٤ ٩٨٠ ٧١٨ ٥٨٧ ٦٣٥ ٧٦٠ ١٠٣٠ ٧٧١ ٧٦٧ ٦٧٨ ٥٠٩ ١٩٩٧ 

١٩٩٧٨٠٧ ٧٢٧ ١٠٠٧ ٨٥٦ ٧١٩ ٧١٨ ٦٧٨ ١١١٨ ٩٢٥ ٧٧٤ ٧٧٥ ٦٧٥ ٧٢١ ١٩٩٨ 

١٩٩٨٥٦٨ ٥٨٩ ٦٣٤ ٧٦٩ ٨٠٤ ٣٥٤ ٣٣٧ ٤٢١ ٥٦٧ ٦٦٨ ٦٨٣ ٤٣٠ ٥٦٤ ١٩٩٩ 

١٩٩٩٣٨٨ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٤٥ ٤٤٠ ٣٣٥ ٣٦٧ ٤٢٤ ٣٧٠ ٢٣٢ ٣٧٨ ٤٠٤ ٣٩٧ ٢٠٠٠ 

٢٠٠٠٢٨٨ ٣٢٥ ٣٥٧ ٣٢٠ ٢٨٠ ٢١٣ ١٦١ ٢٩٧ ٢٥٦ ١٧٠ ٢١٨ ٤٤٩ ٤١٠ ٢٠٠١ 

٢٠٠١٢٥١ ٢٢٩ ٢٢٧ ٢٢٣ ٢٠٩ ٢٠٤ ٢١٣ ٢٣٦ ٢٠٢ ٢١٣ ٢٢٣ ٤٠٥ ٤٣١ ٢٠٠٢ 

٢٠٠٢٣٧٧ ٢٨٢ ٢٩٧ ٣٦٤ ٣٩١ ٤٧٢ ٥٠١ ٥٣١ ٥٦٢ ٣٤٦ ٢٦٥ ٢٦٧ ٢٥٤ ٢٠٠٣ 

٢٠٠٣٥٠٠ ٥٣٤ ٥٢٥ ٥٠١ ٥٨٠ ٦٣٥ ٥٧٨ ١١٢٩ ٣٤٤ ٢٧٣ ٣٢٨ ٢٩٠ ٢٨٤ ٢٠٠٤ 

٢٠٠٤٥٤٣ ٤٦٨ ٥٨٩ ٦٢٠ ٤٨٠ ٤٠٨ ٥٣٢ ٥٧١ ٦٤٥ ٧٠٥ ٥٣٦ ٤٧٠ ٥٠٠ ٢٠٠٥ 

٢٠٠٥٥٢١ ٦٢٧ ٦٧٩ ٦٥٨ ٥٥٣ ٣٩٩ ٤٠١ ٥٠٧ ٨٨٣ ٣٦٥ ٣٩٤ ٣٩٦ ٣٩٩ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٦٥٦٦ ٦٣٧ ٦٥٥ ٧٦١ ٦٤٧ ٦٣٣ ٦٢٣ ٥٩٤ ٥٢٦ ٥٣٢ ٣٢٤ ٤٢٤ ٤٣٨ ٢٠٠٧ 

٢٠٠٧٤٨٢ ٦٢٣ ٥٦٦ ٦٦٧ ٥٨٨ ٤٧٠ ٣٨٩ ٣٧٤ ٣٥٢ ٣٤٨ ٥٢٨ ٣٧٢ ٥٠٩ ٢٠٠٨ 

٢٠٠٨٣٢٣ ٣٩٠ ٣٨٧ ٢٩٦ ٢٥٤ ١٩٧ ٢٤١ ٢٧٠ ٢٧٠ ٢٧٧ ٣٦٢ ٤٠٠ ٥٣٥ ٢٠٠٩ 

٢٠٠٩٤٣٤ ٥٥٣  ٣٩٩ ٣٢٨ ٢٥٨  ٢٩٩   ٥١٨ ٥٤٢ ٥٧٥ ٢٠١٠ 

 ٥٣٠ ٤٨٤ ٥٥١ ٥٢٣ ٥٣٩ ٤٨٣ ٥٤٥ ٦٠٠ ٦٢٩ ٥٧٥ ٥٢١ ٤٧٠ ٤٥١ 
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١٩٨٧١١٤٥ ١٣١٤ ١١٥٣ ١٢٧٨ ١٤٨٤ ١٤٣٧ ١٤٤٧ ١٢٢١ ١١٠٦ ١٠٨٦ ٧١٣ ٧٠٣ ٧٩٩ ١٩٨٨ 

١٩٨٨٩٣٦ ٧٠٤ ٦٩٦ ٧٧٣ ٨٢٤ ٥٨٣ ٦٣٦ ٩٠٥ ١١٦٢ ١٣٩٢ ١٣٧٤ ١٢٨٦ ١٢٧٨ ١٩٨٩ 

١٩٨٩٥٥٩ ٦٢٥ ٦٧٩ ٧١٠ ٧٤٥ ٤٠٠ ٤٨٢ ٥١١ ٤٠٢ ٤٢٥ ٤٩٤ ٥٨٨ ٦١٧ ١٩٩٠ 

١٩٩٠٦٠١ ٦٩٢ ٧٢١ ٧٦٧ ٦٦٣ ٥٤١ ٤٨٢ ٣٨٠ ٧٠٤ ٥٧٧ ٥٢٣ ٦٠٨ ٦٤٢ ١٩٩١ 

١٩٩١٥٥٩ ٧٠٨ ٧٩٨ ٩٢٨ ٨٠٣ ٤٨٤ ٥٢٤ ٤٤٣ ٤٧٥ ٤١٧ ٤٥٩ ٥٦١ ٥٨٤ ١٩٩٢ 

١٩٩٢٦٠٧ ٨١٤ ٨٩١ ٩٨٩ ٩٥٥ ٥٧٣ ٣٩١ ٥٤٩ ٤١٢ ٣٣٨ ٣٦٤ ٤١٢ ٥٩٦ ١٩٩٣ 

١٩٩٣٥٨١ ٨١٦ ٨٤٨ ٩٧٤ ٨٨٧ ٥٤٧ ٤٩١ ٥٢٩ ٥٦٥ ٥١٢ ٦٤١ ٦٥٠ ٧٠٩ ١٩٩٤ 

١٩٩٤٧٩٤ ٨٦٤ ٩٤٢ ١٠٣٦ ١٠١٤ ٧٧٣ ٧١١ ٧٤٠ ٧٠١ ٦٤٠ ٦٩٧ ٦٩٥ ٧١٦ ١٩٩٥ 

١٩٩٥٧٠٤ ٨٠١ ٨٣٤ ٩٥٦ ٨٥٤ ٥٨٥ ٥٩٤ ٥٩١ ٦٣٦ ٥١٦ ٦٣١ ٦٤٦ ٨٠٣ ١٩٩٦ 

١٩٩٦٧١٥ ٧٩١ ٨٦١ ٩٧٦ ٨٤٢ ٦٠٥ ٦٠٥ ٦٣١ ٧٤٦ ٥٣٧ ٦١٦ ٦٤٦ ٧٢٧ ١٩٩٧ 

١٩٩٧٧٩٦ ٨٩٥ ٩٥٠ ١٠٣٣ ٩٣٩ ٦٩٥ ٧٤٤ ٩٤١ ٨٨٩ ٥٩٥ ٥٦٤ ٦٠٠ ٧٠٧ ١٩٩٨ 

١٩٩٨٥٧٨ ٦٨٠ ٦٥٠ ٧٦٠ ٦٩٥ ٣٩٠ ٤٤٠ ٤٧٠ ٤٥٠ ٣٨٠ ٥٩٨ ٦٤٥ ٧٧٥ ١٩٩٩ 

١٩٩٩٣٢٩ ٣٠١ ٣٢٣ ٣٣٠ ٣٢١ ٢٥٢ ٣٢٥ ٣٣٧ ٣٠٧ ٢٢٢ ٣٤٨ ٣٩٣ ٤٩٢ ٢٠٠٠ 

٢٠٠٠٢٦٨ ٢٨٢ ٢٨٠ ٢٩٠ ٢٧٠ ٢١٥ ٢١٥ ٣٠٠ ٢٦٥ ١٩٠ ٢٣٠ ٣٧٨ ٣٠٠ ٢٠٠١ 

٢٠٠١٣٤٤ ٤٩٠ ٥٦٥ ٥٧٨ ٤٧٣ ٣٠٣ ٢٥٧ ٣١٠ ٢٥٥ ١٧٧ ١٦٠ ٣٠٠ ٢٦٠ ٢٠٠٢ 

٢٠٠٢٥٣٦ ٦٥٨ ٧٥٣ ٨٦٤ ٧٥٨ ٣٩٠ ٤٠٥ ٤٢١ ٢٨٤ ٢١٧ ٣٣٠ ٤٠٢ ٦١٣ ٢٠٠٣ 

٢٠٠٣٥٥٨ ٦٥٠ ٧٥٠ ٨٢٠ ٦٦٠ ٥٥٠ ٥٤٠ ٧٠٠ ٣٥٠ ٣١٠ ٣٣٠ ٥٥٠ ٤٨٠ ٢٠٠٤ 

٢٠٠٤٥٨٩ ٧٢٥ ٧٦٥ ٩١٥ ٧٦٥ ٥١٠ ٥٣٥ ٤٧٥ ٣٨٥ ٤١٠ ٥٠٨ ٥١٠ ٥٧٠ ٢٠٠٥ 

٢٠٠٥٦٨٠ ٦٧٦ ٧٨٨ ٨٠٨ ٨٠٠ ٦١٠ ٦٣٠ ٦٣٣ ٧١٠ ٥٣٧ ٦٠٠ ٦٤٥ ٧٢٧ ٢٠٠٦ 

٢٠٠٦٦٥٢ ٦٠٩ ٧٨٠ ٨٠٠ ٦٩١ ٥٨٢ ٦٨٠ ٧٠١ ٦٩٢ ٤٩٢ ٥٠٩ ٦٠٤ ٦٨٢ ٢٠٠٧ 
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