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 المستخلص 
 

تناول هذا البحث دراسة ابعاد المنعطفات النهرية لنهر دجلة  وقياسات تلك االبعاد من خالل المقارنة بين 
الصرافية ( اذ يقترب النهر في   -( ما بين جسري ) المثنى  2022-2000-1980مراحل السنوات )

شاط عملية التعرية مرحلة النضج المبكرة , يظهر تباين القياسات في المنعطفات بين مدة واخرى بسبب ن
واالرساب خالل تلك المراحل الزمنية مما ادى الى وجود تغير مورفومتري في معيار نسبة التعرج وزياد  
في نشاط عملية )النحت( للمنعطفات تختلف من حيث اتساعها وبعدها عن ضفاف النهر كما وتم قياس  

الذي اوضح نشاط عملية    Whiltesellمعيار تناظر االلتواءات والمنعطفات النهرية باستخدام معادلة  

النحت وتراجع الضفاف اضافة الى قياس معيار المدى واتجاهه ومعرفة االتجاه ودرجة االنحراف وذلك 
من خالل قياس المسافة المستقيمة بين المنعطف وبين منتصف طول االنعطاف حيث تبين ان مجرى 

ر من اتجاهه نحو الجنوبي الغربي ويرتبط ذلك  النهر في منطقة الدراسة يتجه نحو الشمالي الشرقي اكث
الى سرعة   , اضافة  السطح  انحدار  الطبوغرافي وطبيعة  الدراسة ووضعها  بطبيعة جيولوجية منطقة 

 التيار الذي يحدد نشاط العمليات الجيومورفولوجية منها )النحت واالرساب(.
 الصرافية( -ثنىموفومترية المنعطفات  ، نهر دجلة ، جسري )الم الكلمات الدالة:

 
Abstract 

     This research deals with the study of the dimensions of the river bends of 

the Tigris River and the measurements of those dimensions by comparing 

the stages of the years (1980-2000-2022) between the two bridges (Al-

Muthanna - Al-Sarafia) as the river approaches in the early stage of 

maturity.  The activity of the process of erosion and sedimentation during 

those time stages, which led to a morphometric change in the criterion of 

meandering ratio and an increase in the activity of the process (sculpting) of 

the turns that differ in terms of their breadth and distance from the banks 

of the river.  The banks retreated, in addition to measuring the criterion of 

range and direction, knowing the direction and the degree of deviation, by 

measuring the straight distance between the bend and the middle of the 

length of the bend.  And the nature of the slope of the surface, in addition to 

the speed of the current, which determines the activity of geomorphological 

processes, including (sculpting and sedimentation). 

Keywords: morphometric curves, Tigris River, bridge (Muthanna – 

Sarafiya) 
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     المقدمة :
التي اهتم بها الباحثين في الدراسة تعد الدراسات الجيومورفية أحد االتجاهات الحديثة  

الحديثة والمستقبلية , وذلك من خالل ادارة الموارد الطبيعية وتحديد اماكنها , وتحديد 
ونظم   بعد  االستشعار عن  وال سيما  التقنيات  في مجال  والتطورات ال سيما  التغيرات 

اليب البحث المعلومات الجغرافية , فقد كان لها دور كبير في التطور السريع في اس
العلمي والتقدم , فمن خالل استخدام هذه التقنيات في الدراسة الجيومورفية  تم الحصول 
على معلومات عالية الدقة من حيث حداثتها وشموليتها , ان منطقة الدراسة تقع على 
نهر دجلة من جسر المثنى شماال حتى جسر الصرافية جنوبا , متأثرًا مجراه بالمؤثرات 

لتي تشمل البنية الجيولوجية التي يمر عبر منكشفاتها السطحية والمناخ السائد الطبيعية ا
تتمثل  التي  البشرية  المؤثرات  الى  اضافة  مياهه,  تصريف  في  تباين  من  يسببه  وما 
وهذه   , الزوارق  حركة  الى  اضافة  الكري  وعمليات  للنهر  المحايد  والبناء  بالجسور 

الجيومورفية المتمثلة بعملية التعرية والنحت المؤهالت تجعلنا نوضح دراسة العمليات  
واالرساب والتغيرات التي تحدث لمجرى النهر من منعطفات نهرية ودراسة ابعاد تلك 
المنعطفات من حيث نسبة التعرج وطول الموجة والمدى واتجاه درجة ميل المنعطف 

- 1980وقياس معيار نسبة التناظر في المنعطفات خالل ثالث مراحل مختلفة وهي )
(اضافة الى الدور والعمل الميداني الهام في اتمام البحث اضافة الى 2022- 2000

خرائط المسح الجوي واالدوات المستخدمة لتحقيق اهداف البحث والخروج بنتائج علمية  
 ايجابية.. 

 موقع منطقة الدراسة : 
ماال  تعد منطقة الدراسة جزء من مجرى نهر دجلة في مدينة بغداد بين جسر المثنى ش

الى  جسر الصرافية جنوبا ضمن الحدود االدارية لمحافظة بغداد وهي جزء من منطقة  
ومن   الغربية  الشمالية  الجهة  في  الرصافة  قضاء  بين  جغرافيا  وتمتد  الرسوبي  السهل 
بين   فلكيا  وتقع  الكرخ  قضاء  الجنوب  ومن  االعظمية  قضاء  الشرقي  والشمال  الشرق 
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 N( شماال وخطي طول ) N   °33 '21 ''3  -   N °33 '25 ''48دائرتي عرض )   
°44 '22 ''36N – °44 '19 ''22 ( الدراسة  منطقة  مساحة  وتبلغ  , 2(كم 16.5(. 

 (. 1خريطة )
 ( موقع منطقة الدراسة من العراق1الخارطة )

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
خريطة العراق االدارية جمهورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، مديرية المساحة العامة ،    -1  المصدر: 

المائية ، مديرية المساحة    -2(.1000000:1، مقياس)  2021،   جمهورية العراق ، وزارة الموارد 
المرئية الفضائية للقمر الصناعي    -3(. 500000:1، مقياس)  2021العامة ، خريطة بغداد االدارية ،  

(Land sat + OLI 8  ومخرجات برنامج )Arc Map 10.4.1  . 
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 والوسائل المستخدمة: األدوات

      ( الصور الفضائية التي اعتمدت عليها الدراسة      1جدول ) 

 )Https://qlovis.usgs.qov( :الصور الفضائية من الموقع العالمي -1
 المستشعر  القمر  Path Raw تاريخ االلتقاط  ت
1 2022/5/30 169 37 Landsat-8 OLI 
2 2000/4/25 169 37 Landsat-8 OLI 
3 1980/5/20 169 37 Landsat-8 OLI 

 

              ( أنواع ومواصفات الخرائط المستخدمة في الدراسة                                                                                2جدول ) -2

 مقياس رسمها  رقمها  نوعها  اسم الخارطة 
سنة  

 االصدار 
 جهة االصدار 

 طبوغرافية  خريطة العراق 
1-38-U-

2D/1 
1:100000 1990 

الهيئة العامية  
 للمسحة 

 2021 1:500000 - االدارية  خريطة بغداد 
الهيئة العامة  

 للمساحة 

 
 ( البرامج المستخدمة في الدراسة وعملها 3جدول) -3

 برمجة  االستعمال 

                       وهو نظام معلومات جغرافي متكامل ، يتكون من مجموعة كبيرة من األدوات 
الفعالة التي تعمل على اجراء العمليات الحسابية والمنطقية وبناء قاعدة  بيانات                                              

 جغرافية .

Arc GIS 10.7 

 Excel 2010 والمخططات. االشكال    ورسم   احصائيا  البيانات   لمعالجة   استخدم 

 Global Mapper .المساقط    وتوحيد  الورقية   الخرائط    الهندسية على  التصحيحات   إلجراء 

 

https://qlovis.usgs.qov/
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 المنعطفات النهرية  -اوال:
القاع والضفاف   تكوينات  إلى  النهر وتعود  انحناءات في مجرى  أو  تقوسات  وهي 

.وتمثل المنعطفات النهرية (1)وعمليات التعرية واالرساب التي تحدث في الوادي النهري  
تغييرات حادة في اتجاه الجريان إذ تؤدي إلى زيادة نشاط التعرية في الجوانب المقعرة 

ة المعاكسة المحدبة بسبب الحركة الحلزونية لتيار الماء حيث يزداد االرساب على الجه
.كما انها انثناءات يشكلها النهر من خالل عمليات النحت واالرساب (2) في الدورة النهرية

التي يقوم بداخل السهل الفيضي الذي يكون قد اكتمل تمامًا في مرحلة النضج والشيخوخة 
البنية (3) منها,  عوامل  عدة  الختالف  تبعا  احجامها  في  الثنيات  اشكال  .وتختلف 

الجيولوجية للمنطقة التي يجري فيها النهر , ودرجة انحدار المجرى , وحجم التصريف 
 .(4) المائي فضاًل عن تأثير الجانب البشري في تحديد وشكل حجم الثنيات 

أما للعامل البشري فقد كان تأثيره واضحا من خالل المالحة النهرية واستخدامات 
االرض وبناء الجسور, كما يرتبط حجم المنعطفات بحجم المجاري المائية فكلما كانت 
المجاري كبيرة تكون لها منعطفات كبيرة وبالعكس كلما كانت المجاري صغيرة تكون  

ات بأنها تزحف نحو المطب النهري زحفا مستمرا المنعطفات صغيرة , وتمتاز المنعطف
ويرجع السبب إلى تأكل جوانب النهر المقعر والتي تظهر بشكل جروف في حين يكون  

 . (5)االرساب في الجانب المحدب 
 -وهنالك عوامل ساعدت على حدوث المنعطفات النهرية ومن تلك العوامل :  

لصغيرة مما يؤدي إلى دورانه حولها  وجود العوائق التي تواجه النهر كالجزر ا  -1
اي انحراف التيار بينما يحصل ترسيب في األماكن المحدبة وبذلك تتكون االلتواءات 

(6). 
طبيعة ونوعية المواد المكونة لضفاف المجاري النهرية سبب في حدوث الثنيات    -2

ما لو كانت اي وجود   مواد رسوبية جعلت المجرى النهري يميل إلى التعرج والتثني بين
هذه المواد غير متوفرة بدرجة كافية على جوانب وقاع المجرى النهري فان ذلك يؤدي 

 .(7) إلى تمزيق المجرى وانقسامه إلى مجاري عديدة يطلق عليها اسم األنهار المضفورة
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المعايير   أهم  وتوضح  وااللتواءات  للمنعطفات  المختلفة  االبعاد  إلى  التطرق  وسيتم 
- 2000- 1980( لثالث مدد )2022- 1980فات خالل السنوات )االساسية للمنعط

( 4( والجدول )1( لبيان التغيرات الحاصلة خالل هذه المدة من خالل الشكل )2022
 (مقارنة المنعطفات.5- 4-3- 2واالشكال )

 ( الخصائص المورفومترية للمنعطفات النهرية  1شكل )

  1980( لعام    Land sat 1المرئية الفضائية للقمر الصناعي )المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على  
(Land sat 3()MSS RBV( الصناعي  للقمر  الفضائية  والمرئية   )Land sat 5   لعام  )

2000(MSS TM( والمرئية الفضائية للقمر الصناعي )Land sat + OLI 8    لعام )3/2022/ 16  
 . ( Arc GIS10.4.1ومخرجات وبرنامج )
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 منعطفات النهرية ( ال4جدول )

  1980( لعام    Land sat 1باالعتماد على المرئية الفضائية للقمر الصناعي )المصدر: عمل الباحثة  
(Land sat 3()MSS RBV( الصناعي  للقمر  الفضائية  والمرئية   )Land sat 5   لعام  )

2000(MSS TM( والمرئية الفضائية للقمر الصناعي )Land sat + OLI 8    لعام )3/2022/ 16  
 ( . Arc GIS10.4.1ومخرجات وبرنامج )

 

المنعطفات 
1980 

الطول  
الحقيقي 

 كم

الطول  
المثالي 

 كم

مدى  
المنعطف 

 كم
 سعة القناة في المنعطف م

طول 
موجة 

المنعطف 
 م

نسبة 
تموج  

 المنعطف

اتجاه 
تقعر 

 المنعطف

نطاق 
 المنعطف

1 5.57 2.90 2.12 
 ج ث ت ب أ

معدل  
جنوب  2.29 2430 العرض 

 غربي
2.21 

392.8 442.7 416.8 236.9 300.4 357.9 

2 6.44 3.55 2.27 305.0 446.2 430.5 370.8 250.8 360.6 
2850 

شمال   1.9
 شرقي 

2.46 

3 5.31 2.94 1.88 370.5 417.0 328.6 171.8 219.2 301.4 
1950 

2.0 
جنوب 
 1.87 غربي

4 3.79 2.65 1.28 247.0 369.5 283.3 279.6 284.9 292.9 
1500 

1.7 
شمال  
 شرقي 

1.14 

المنعطفات 
2000 

الطول  
الحقيقي 

 كم

الطول  
المثالي 

 كم

مدى  
المنعطف 

 كم
 سعة القناة في المنعطف كم

طول 
موجة 

المنعطف 
 م

نسبة 
تموج  

 المنعطف

اتجاه 
تقعر 

 المنعطف

نطاق 
 المنعطف

1 5.43 2.90 2.16 
 معدل العرض ج ث ت ب أ

جنوب  2.15 2530
 غربي

2.23 
298.6 308.2 259.3 149.1 228.7 248.8 

2 6.33 3.55 2.28 238.2 381.3 365.5 258.2 184.8 285.6 2270 
2.79 

شمال  
 شرقي 

2.47 

3 5.17 2.94 1.89 335.1 266.4 291.3 136.1 218.5 249.5 2740 
1.89 

جنوب 
 غربي

1.89 

4 3.92 2.64 1.29 221.3 249.1 212.2 253.8 271.3 241.5 2530 
1.55 

شمال  
 شرقي 

1.16 

المنعطفات 
2022 

الطول  
الحقيقي 

 كم

الطول  
المثالي 

 كم

مدى  
المنعطف 

 كم
 سعة القناة في المنعطف كم

طول 
موجة 

المنعطف 
 م

نسبة 
تموج  

 المنعطف

اتجاه 
تقعر 

 المنعطف

نطاق 
 المنعطف

1 5.47 2.90 2.21 
 معدل العرض ج ث ت ب أ

جنوب  2.15 2550
 2.24 غربي

272.3 303.1 225.1 124.2 194.4 223.8 

2 6.30 3.55 2.34 195.9 341.5 328.1 221.9 182.6 254.0 3130 
2.01 

شمال  
 شرقي 

2.57 

3 5.08 2.94 1.90 318.7 249.3 270.1 105.2 204.5 229.6 2760 
1.84 

جنوب 
 غربي

1.90 

4 3.83 2.64 1.30 196.2 235.4 178.6 231.8 260.2 220.4 2570 
1.49 

شمال  
 شرقي 

1.18 
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 (1( ابعاد المنعطفات النهرية ) 2شكل)

 

 (2( ابعاد المنعطفات النهرية ) 3شكل)
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 (3( ابعاد المنعطفات النهرية ) 4شكل)

 (4( ابعاد المنعطفات النهرية ) 5شكل)

  1980( لعام    Land sat 1للقمر الصناعي )المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على المرئية الفضائية  
(Land sat 3()MSS RBV( الصناعي  للقمر  الفضائية  والمرئية   )Land sat 5   لعام  )

2000(MSS TM( والمرئية الفضائية للقمر الصناعي )Land sat + OLI 8    لعام )3/2022/ 16  
 ( . Arc GIS10.4.1ومخرجات وبرنامج )
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 هرية  ابعاد االلتواءات والمنعطفات الن
 (sinuosity ratioمعيار نسبة التعرج )معامل االنعطاف() - 1

تتباين األنهار عن بعضها في التعرج , ومن خالل معيار نسبة التعرج يمكن التمييز 
بين االلتواءات واالنعطافات , إذ يعرف معيار نسبة التعرج بانة نسبة الطول الحقيقي 

نقطتين في مجرى النهر, فهو معيار يستعمل إلى اقصر مسافة يسلكها النهر بين اي  
المائية التعرج    (9) (  David.فقد حدد)(8)لتحديد انماط المجاري  النهر وفقًا لنسبة  شكل 
 (. 5للمجرى كما هو في الجدول )

 ( نسبة التعرج لمجرى النهر5جدول )
 شكل النهر  نسبة التعرج 

 مستقيما   1.1اقل من  
 مثنيا  ملتويا  أو  1.5- 1.1

 منعطفا   4- 1.5

 -: (10) ويمكن استخراج معامل االنعطاف أو نسبة التعرج بواسطة المعادلة االتية 
 

 معامل االنعطاف = طول المجرى الحقيقي / طول المجرى المثالي
وقد تم تطبيق قانون معامل االنعطاف على طول المجرى الحقيقي وطول المجرى  

من   الدراسة  لمنطقة  الحقيقي)المثالي  الطول  بلغ  جنوبها  حتى  أما   14,5بدايتها  كم( 
( فهو  المثالي  منطقة  8.7الطول  في  النسبة  بلغت  المعادلة  تطبيق  وبعد  كم( 

يُّعُد 1.6الدراسة) (, وبذلك فأن المجرى المحدد من جسر المثنى إلى جسر الصرافية 
تساوي في جميع (, حيث ان الطول الحقيقي والمثالي م 7منعطفًا وليس ملتويًا الجدول)

 ( .2022/ 1980/2000السنوات )
الجدول)   تبين من خالل  متقاربة بصفة عامة في جميع  6وقد  التعرج  نسبة  ان   )

( 1.3( فهو التواء حيث سجلت نسبته ) 4مجاري المنطقة وتَّعُد منعطفات ما عدا منثنى )
 ( التي تراوحت 1-2-3ان منعطف )1980( لسنة  7, وقد اتضح من خالل الجدول )
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(, أما 1.9-1.8-1.8( وكانت نسبة تعرجها )5.31-6.44-5.57اطوال مجاريها )
 (   1.4( كانت نسبة تعرجه )3.79(الذي بلغ طوله )4التواء رقم )

سنة)   في  ) 2000أما  المنعطف  كان   )1,2,3 ( بين  اطوالها  تراوحت  - 5.43(التي 
عُد منعطفات ( على التوالي إذ تَّ 1.7-1.8- 1.9( حيث بلغ نسبة تعرجها)5.17- 6.33

( وهو بهذا ملتوي, وفي 1.4( بلغ نسبة تعرجه )3.92( الذي بلغ طولة )4أما التواء)
-6.3-5.47( الذي تراوحت اطوال مجاره )  1,2,3اتضح ان المنعطف )  2022سنة  

( 4( وعلى التوالي , أما التواء )1.7-1.8-1.9( سجلت نسبة تعرجه )5.08-3.83
 (.1.4بلغ ) 

( على طول مجرى  2خريطة مقارنة المنعطفات وااللتواءات )    وقد تبين من خالل
في المنعطف   2022النهر ان نسبة التعرج هي نفسها في جميع السنوات باستثناء سنة  

( حيث يوجد تغير بسيط ويعود سبب ذلك الى قلة التصاريف في المجرى وتبطين  3و 2)
 جوانب المجرى بالصخور. 
 نهر الرئيسي ( معامل االنعطاف لمجرى ال6جدول )

 ( .4المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول ) 
 1980( معيار نسبة التعرج لسنة 7جدول )

 (.                                                  4المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول ) 

 معامل االنعطاف  الطول المثالي )كم( الطول الحقيقي )كم( المنعطفات 

1980 14.5 8.7 1.7 
2000 14.5 8.7 1.7 
2022 14.5 8.7 1.7 

 المنعطفات
الطول الحقيقي  

 الوصف  نسبة التعرج  المثالي )كم( الطول  )كم(

 منعطف  1.9 2.90 5.57 1
 منعطف  1.8 3.55 6.44 2
 منعطف  1.8 2.94 5.31 3
 ملتوي  1.4 2.65 3.79 4
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 2000( نسبة التعرج لسنة 8جدول)

 (. 4المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول ) 
 2020(جدول نسبة التعرج لسنة 9)

 ( .     4المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول ) 
 معيار طول موجة االنعطاف إلى معدل عرض المجرى المنعطف   -2

هو النسبة بين طول المجرى الحقيقي في المنعطف ومعدل العرض ضمن موجه 
 .(11)االنعطاف وتستخرج قيمة هذا المعيار من القانون االتي: 

 طول موجة االنعطاف / معدل عرض المجرى المثني  
)ا الخمسة  النقاط  المنثني من  المجرى   )*(ج(- ث -ت -ب -ويستخرج معدل عرض 

( يوضح معيار طول الموجه إلى معدل 10وتكون هذه النقاط ثابته, ومن خالل الجدول)
لسنة   المنعطف  المجرى  إذ    1980طول  النسبة  هذه  في  االسس  اختالف  هنالك  ان 

( في 6.46( و)2م( في المنعطف )7.9( و)1م( في المنعطف)6.78تراوحت بين )
( حيث 5.12بلغ معدل طول الموجة )(  4(, أما في التواء )1980( لعام) 3لمنعطف )

( اعلى قيمة 2نجد ان هنالك تباين في اطوال موجة االنعطاف فقد سجل منعطف رقم )
. 

الطول   المنعطفات 
 الوصف  نسبة التعرج  الطول المثالي )كم( الحقيقي )كم(

 منعطف  1.9 2.90 5.43 1
 منعطف  1.8 3.55 6.33 2
 منعطف  1.7 2.94 5.17 3
 ملتوي  1.4 2.65 3.92 4

الطول الحقيقي   المنعطفات 
 الوصف  نسبة التعرج  الطول المثالي )كم( )كم(

 منعطف  1.9 2.90 5.47 1
 منعطف  1.8 3.55 6.3 2
 منعطف  1.7 2.94 5.08 3
 ملتوي  1.4 2.65 3.83 4



 

 والعشرون التاسع  العدد  |  2032

 الباحثة. زينة خالد حسين خلف &   أ.د. نبراس عباس ياس

 

فقد 2000 ) ( فهو اقل قيمة في معيار طول الموجة وفي عام)  4أما التواء رقم )
م(  7.94( كأعلى قيمة و)1م( في المنعطف)29.0كانت النسبة متباينة إذ تراوحت )

( فقد بلغ ) 4( أما التواء )3م( في المنعطف)10.98(كأدنى قيمة و )2منعطف)في ال
الجدول) 10.47 في  موجه 11م(,كما  طول  اختالف  إلى  يعود  التباين  سبب  وان   ,)

 االنعطاف . 
عام)    في  بين)2022أما  تراوحت  إذ  مختلفة  النسب  فكانت  في  11.39(  م( 

م( في 12.02كأعلى قيمة و)  ( 2م( في المنعطف) 12.32( كأدنى قيمة و) 1المنعطف)
 (12( ويعود سبب االختالف إلى طول موجة االنعطاف كما في جدول )3المنعطف )

 1980( معيار طول الموجة 10جدول )
 معيار طول الموجة  طول الموجة/م  معدل العرض )م( المنعطفات 

1 357.9 2430 6.78 

2 360.6 2850 7.90 

3 301.4 1950 6.46 
4 292.9 1500 5.12 

  (.  4المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على جدول ) 
 

 2000( معيار طول الموجة 11جدول )

 ( .   4الباحثة باالعتماد على جدول ) المصدر : عمل 

 طول الموجة/م معدل العرض )م(  المنعطفات
طول موجة 

االنعطاف /متوسط عرض  
 المجرى 

1 248.8 2530 29.0 

2 285.6 2270 7.94 

3 249.5 2740 10.98 

4 241.5 2530 10.47 
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 .  2022( معيار طول الموجة 12جدول )

 ( .  4باالعتماد على جدول ) المصدر: عمل الباحثة 
 

 رمضان 14( منعطف 2( منعطف جسر الصرافية             صورة )1صورة )

X:439842,780    Y: 3691410,277                Y:3692224,691        X:439599,0508                   
 2022- 4- 1المصدر : زيارة ميدانية بتاريخ 

 
 
 

طول موجة االنعطاف   طول موجة /م  معدل العرض )م( المنعطفات 
 متوسط عرض المجرى / 

1 223.8 2550 11.39 
2 254 3130 12.32 
3 229.6 2760 12.02 
4 220.4 2570 11.66 
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 التناظر معيار نسبة  - 3
لقد تم حساب نسبة التناظر االلتواء والمنعطفات النهرية في منطقة الدراسة لسنة) 

 Whiltesell( وذلك لتشابه طول المجرى في جميع السنوات  باستخدام معادلة 2022
 -:(12) وهي  
 

𝑨معيار التناظر =  

𝑨+𝑩
 *100 

 إذ ان :
A =طول المجرى قبل نقطة االنحراف. 
B  طول بعد =  في    Aالمجرى  موضح  هو  كما  ص(  المنعطف)س,  طرف  في 

 ( .5الشكل)
( بين  التناظر  قيمة  كانت  وااللتواءات  45-55فإذا  المنعطفات  اطراف  تكون   %)

غير   والمنعطفات  االلتواءات  تكون  القيمة  هذه  عن  قلت  أو  زادت  إذا  أما   , متناظرة 
 متناظرة . 
طفات وااللتواءات لسنة  ( طريقة قياس نسبة التناظر في المنع13جدول ) 

2022 

 
 ت

اسم 
المنعطف أو  

 الثنية 

 الطرف )س( 
نسبة 
 التناظر% 

 الطرف )ص( 
نسبة 
 التناظر% 

طول الجزء  
 أ)م(

طول الجزء   طول الجزء ا)م( طول الجزء ب )م(
 ب)م(

1 1 1109 1406 44 1272 1208 51 
2 2 1415 1374 50 1786 1431 55 
3 3 1287 1553 45 890 1254 41 
4 4 1065 870 55 1033 654 61 

باستخدام برنامج    2022المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على المرئية الفضائية لمنطقة الدراسة لسنة  
(Arc Map Gis  Version  9.3 .) 
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 2022( طريقة قياس نسبة التناظر في المنعطفات وااللتواءات لسنة  6شكل )
(1) (2) 

 
3                                          4 
 Land sat + OLI 8باالعتماد على المرئية الفضائية للقمر الصناعي )المصدر: عمل الباحثة 

 ( . Arc GIS 10.4.1ومخرجات وبرنامج )20/ 16/3( لعام 
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النهر 13ومن خالل تحليل الجدول)  ( نجد ان قيمه التناظر في منعطفات والتواءات 

جميع المنعطفات متناظرة للطرف )س( وذلك الن النسبة تتباين في ما بينها ويتضح ان  
( % , كما هو في 55-44فيها لم تتجاوز حدود التناظر, وكانت حدود التناظر بين )

( % ,وكذلك المنعطف 50( الذي بلغ )2( % والمنعطف )44( الذي بلغ )1المنعطف )
الطرف )ص( فقد سجلت (%. أما  55(الذي بلغ )  4(% ,  ايضًا االلتواء )45(بلغ ) 3)

 ثالث منعطفات عن وجود تناظر وذلك الن النسبة فيهما لم تتجاوز حدود التناظر وهي
( 4( % على التوالي , أما االلتواء رقم )41-55-51إذ بلغت نسبة تناظرها )  )1,2,3(

في الطرف )ص( لم يسجل تناظر وذلك الرتفاع نسبتها عن الحد المسموح في التناظر 
 (% وهذا يوضح نشاط عملية النحت وتراجع الضفاف . 61إذ بلغ )

 
 معيار المدى    -6

يُّعُد قاع المنعطف بأنه المسافة المستقيمة بين قمة المنعطف أو االلتواء النهري وبين  
االنعطاف طول  في (13) منتصف  الجيومورفولوجية  العمليات  اتجاه  تحديد  ولغرض   .

 اتجاه المنعطف بواسطة معيار المدى .االلتواءات النهرية تم اعتماد تحديد 
( تبين ان قيمة المدى متباينة بين منعطفات المجرى في  4ومن مالحظة الجدول )

( نشاط العمليات 4-3- 2- 1منطقة الدراسة من مدى إلى اخرى , حيث يوضح الشكل )
النحت واالرساب على الضفة المحدبة , كذلك يتم من خالل المدى   الجيومورفية لعملية

( باتجاه شمالي 2.27(اعلى قيمة )1980ديد اعلى قيمة للمدى حيث سجلت سنة )تح
( باتجاه شمالي شرقي عند االلتواء  1.28(, وادنى قيمة )2شرقي في المنعطف رقم )

( )4رقم  الجدول  في  سنة)  14(كما  في  أما  للمدى  2000(,  قيمة  اعلى  بلغت   )
( باتجاه شمالي 1.29وادنى قيمة )(,  2(باتجاه شمالي شرقي عند المنعطف )2.28)

( بلغت اعلى 2022(, كذلك في سنة)  15(كما في الجدول )4شرقي عند المنعطف )
( للمدى  المنعطف)2.34قيمة  عند  باتجاه شمالي شرقي  قيمة 2(  ادنى  كان  بينما   ,)
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(. وهذا يوضح  16(كما في الجدول )4( باتجاه شمالي شرقي عند المنعطف) 1.3للمدى )
نهر في منطقة الدراسة يتجه نحو الشمالي الشرقي اكثر من اتجاهه نحو  ان مجرى ال 

الطبغرافي  ووضعها  الدراسة  منطقة  جيولوجية  بطبيعة  ذلك  ويرتبط  الغربي,  الجنوبي 
وطبيعة انحدار السطح, اضافة إلى سرعة التيار الذي يحدد نشاط العمليات الجيومورفية  

 منها ) النحت واالرساب ( 
 

 1980يار المدى ( مع14جدول ) 
 المدى االتجاه  درجة االنحراف عن  المنعطف 

 2.12 جنوب غربي -39 1
 2.27 شمالي شرقي  40 2
 1.88 جنوب غربي -26 3
 1.28 شمالي شرقي  34 4

 ( 4المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على الجدول)
 2000( معيار المدى   15جدول)

 المدى االتجاه  درجة انحرافة عن  المنعطف 
 2.16 جنوبي غربي -40 1
 2.28 شمالي شرقي  38 2
 1.89 جنوبي غربي -28 3
 1.29 شمالي شرقي  42 4

 ( 4المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على الجدول)
 2022( معيار المدى 16جدول ) 

 المدى االتجاه  درجة انحرافة عن  المنعطف 
 2.21 جنوبي غربي -41 1
 2.34 شمالي شرقي  40 2
 1.9 جنوبي غربي -29 3
 1.3 شمالي شرقي  43 4

 ( 4المصدر: عمل الباحثة باالعتماد على الجدول) 
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 االستنتاجات 
ان سلوك مجرى النهر في منطقة الدراسة الذي يحتوي على ثالثة منعطفات   .1

بهذا   وهو  واخرى  بين مدى  النهرية  المنعطفات  تباين  يوضح  واحد  والتواء   
 مرحلة النضج وبداية مرحلة الشيخوخة .يوضح ان النهر قد دخل في 

( وذلك بسبب 2022-2000-1980اختالف ابعاد المنعطفات خالل المدة ) .2
 التغير الحاصل في عملية التعرية واالرساب .

اختالف سعة قناة عرض المجرى للمنعطف بين مدى واخر وكان اعالها سنة   .3
واالرساب    1980 النحت  عملية  نشاط  بسبب  )وذلك  بعام  - 2000مقارنتا 
2022. ) 

جميع المنعطفات وااللتواء في منطقة الدراسة متناظرة ففي الطرف )س( وذلك   .4
الن النسبة فيها لم تتجاوز حدود التناظر , اما الطرف )ص( فقد سجلت الثالث 

 ( فهو لم يدخل ضمن حدود التناظر. 4منعطفات تناظرًا ما عدا االلتواء رقم )
 المدى بين منعطفات المجرى من مدى الى اخرى . وجود تباين بين قيم  .5
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