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الممخـص

يتناول ىذا البحث بعض عمميات التعرية النيرية المتمثمة بالنحت
اليايدروستا تيكي والنحت الميكانيكي والتي ساىمت بشكل فعال في تكوين
االلتواءات النيرية في مجرى شط العرب .
وقام الباحث معتمدا عمى اسموب التحميل العممي المختبري وخاصة التي
أُجريت في مختبرات شركة نفط الجنوب وشركة  B.Bالبريطانية ومختبرات مركز
عموم البحار بعد اعتماده عمى الدراسة الميدانية التطبيقية اضافة الى المصادر
العممية العربية واألجنبية.
تمت مقارنة عينات من المياه قبل وبعد مرور السفن خالل مجرى شط
العرب لغرض التعرف عمى شدة ونشاط عمميات التعرية والنحت اليايدروستاتيكي
عمى الضفاف ثم حممت نوع المعادن المتواجدة في مياه شط العرب كمواد عالقة،
وتم حساب أعدادىا واحجاميا في عينة تقدر ب( ) 0، 7ممي لتر ثم التعرف
عمى نوعية تمك المعادن ودرجة صالبتيا وتأثيرىا في عممية النحت الميكانيكي .
حممت األمالح الذائبة والمعادن لممياه في( )7إلتواءات وتم التعرف عمى

خصائص المياه في مجرى شط العرب لغرض تشخيص عممية التآكل واألذابة
ومعرفة شدة نشاط التعرية النيرية واستخدمت في مجمل البحث ( )7جداول ،

وأتضح بان عمميات النحت تسيم ولحد كبير في تكوين التواءات مجرى شط

العرب .
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Studying of the erosion operations
 اسحطالعيةwhich
دراسة
effects on forming bends in Shatt al-Arab's
channels
Dr. Pro. Raheem Hameed Thamer Al-Abdan
College of Arts/Thiqar University

Lect. Salim Jasim Salman/College of Arts/Basra University

Abstract
This paper deals with some river erosions which are
represented by the Hydrostatic and mechanical sculpture
which effectively contributed in formation of river bends in
Shatt al-Arab's channels. The research was based on method
of laboratory scientific analysis especially conducted in the
laboratories of the South Oil Company, B.P company as well as
laboratories of Marine Science Center. It also based on the
applied field study in addition to Arab and foreign scientific
sources. Water samples were compared before and after
passage of ships through Shat Al-Arab for the purpose of
identifying the intensity and activity Hydrostatic sculpture on
the banks. Then, the research analyzed the type of minerals
present in Shatt al-Arab waters as suspended material where
their numbers and sizes were calculated in a sample estimated
at (7, 0) milliliters. The paper then identifies quality of those
metals and their degree of hardness and impact in mechanical
sculpting process. It turned out that sculptures contribute
significantly to the formation of the bends of the Shatt al-Arab
stream.
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المقدمة

يقوم الماء بدور مباشر في عممية حدوث أنييارات الضفاف لتربة المجاري

النيرية وتعريتيا ومن ضمنيا مجرى شط العرب  ،إذ يقوم بتخفيض قوة التماسك بين

الجزيئات بواسطة ملء الفراغات الموجودة بينيا بالماء  ،وتبرز أىمية ىذا العامل من
ٍ
أحمال جديدة الى كتل المواد مما يزيد من تأثير الجاذبية التي تغير توازن
خالل إضافة
المنحدر ونتيجة التأثير في زاوية الثبات وجعميا غير مستقرة .

ويتسبب ضغط الماء السامي وىو -ضغط الماء بين الفراغات  -بمشاكل عدم

األستق اررية ،فزيادة قيمو تؤدي إلى تخفيض مقاومة القص عن طريق ترطيب الجزيئات

التي كانت مرتبطة فيما بينيا بفعل الشد السطحي الحاصل بين ىذه الجزيئات  ،اذ

يؤدي ضغط الماء إلى انفصال ىذه الجزيئات وطرح واخراج اليواء من بينيا ؟ تخفيض
التالصق لمحبيبات الناعمة المكونة لضفاف مجرى شط العرب والتي تحتوي عمى نسبة

عالية من الغرين كما أجمعت الدراسات السابقة والدراسة الحالية  ،ومن إىم العمميات
التي تمت دراستيا في ىذا البحث ىي عمميات النحت اليايدروستاتيكي والنحت

الميكانيكي  ،والنحت الكيمياوي  ،وقد قام الباحث بتحميل لعينات المياه في منطقة

التواء السيبة وأم الرصاص ومعرفة كمية العوالق قبل مجئ الموجة وبعدىا وحمل

الباحث مجموعة األمالح الذائبة ممغم  /لتر من خالل دراستو لمنحت الكيمياوي .

أما في النحت الميكانيكي فقد استخدم جياز يستخدم ألول مرة في الدراسات يقوم

بحساب أعداد وأحجام الدقائق العالقة من المواد المعدنية ويسمى

. ) 53

( Multisizer 3,

ثم تمت مقارنة الدقائق ونوعيتيا ( العالقة والدقائق المكونة لمضفاف بمقياس

ماىو لمصالبة لتحديد المعادن التي ليا القدرة عمى النحت وفي المقابل تحديد المعادن
التي تتأثر بعممية التآكل والتعرية والتي تكون معادن ىشة ال يمكنيا مقاومة النحت في

التواءات مجرى شط العرب وىي ( المعادن القميمة المقاومة )

ىدف البحث  :ييدف البحث الى دراسة وتحميل خصائص عممية التعرية المائية عمى
جوانب االلتواءات النيرية في مجرى شط العرب .
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:إن إلتواءات مجرى شط العرب
البحث  :ينطمق البحث
فرضية
اسحطالعيةمن فرضية مفادىا ّ
دراسة
تكونت بفعل التعرية المائية المتمثمة بعمميات النحت
بأشكاليا الجيومورفولوجية المتباينة ّ
اليايدروسكاتيكي أو ما يسمى بضغط القوة الييدروليكية لممياه أو

بفعل التعرية

الكيمياوية أو ما يسمى بالنحت الكيمياوي  ،فضالً عن عممية االحتكاك الميكانيكي
عمى الجوانب .

أسموب البحث  :أعتمد الباحث عمى أسموب التحميل العممي في مختبرات شركة نفط
الجنوب وشركة  B.Bالبريطانية  ،فضالً عن تحاليالت مختبرات مركز عموم البحار،
باالضافة إلى التحميل النظري واعتماده عمى المصادر العممية األخرى .

اىمية البحث  :تكمن أىمية البحث في الدراسة العممية التطبيقية لمعموم الطبيعية ،
وتُ َعد إضافة متواضعة لعمم الجيومورفولوجية  ،وتسمط الضوء عمى كيفية حدوث التعرية
المائية شدتيا وتأثيرىا ومساىمتيا في تكوين االلتواءات النيرية لمجرى شط العرب
وبأسموب التحميل العممي .

أىم عمميات التعرية المائية المؤثرة وفي تكوين
االلتواءات النيرية لمجرى شط العرب

 -1القدرة الييدروليكية لمماء أو ما يسمى (بالنحت اليايدروستاتيكي)  :يقصد بالنحت
اليايدروستاتيكي إزالة المواد المفتتة عمى جوانب الضفاف النيرية والقاع نتيجة

ألختالف قوة الضغط المائي الذي تتعرض لو المواد المكونة لمضفاف ،حيث َّ
إن ىناك
مجموعة من العوامل تشترك مع بعضيا في حدوث ىذا النحت منيا عمق المياه

ودرجة انحدار القاع  ،وسرعة التيارات المائية حيث يتباين مقدار ىذا النحت بتباين

ىذه العوامل .

حيث تقوم المياه بعد تغمغميا في الشقوق والمسامات بترطيب الدقائق حتى

تضعف قوة التماسك بين دقائق التربة وبفعل تغمب قوة الجاذبية وثقل الكتمة المعرضة
لمسقوط وضغط الماء عمى قوة التماسك

()1

تسقط اجزاء من التربة في المياه  ،أو كمما

زادت سرعة المياه تسارعت عممية التعرية إذ إن الحبيبات الخشنة التي أقطارىا

ممم) تستوجب سرعة تعرية ( 25سم  /ثا ) .
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وتنشط عممية التعرية في الضفاف المقعرة من التواءات مجرى شط العرب  ،وتبدأ

من إلتواء القرنة في الجانب الشرقي لأللتواء حيث تبدو الضفة حادة تتصل مباشرة بمياه
إن تمك الضفة تتعرض بشكل مستمر
النير وتفتقر الى وجود جرف نيري مما يدل عمى ّ
إلى عممية تعرية خاصة عند مقاطعتي (سمك العطية ،مقاطعة الحمرة) المتان
تحتضنان إلتواء القرنة لمضفة الشرقية منو.

وينطبق الحال عمى ألتواء اليارثة (الضفة الشرقية لأللتواء ،حيث تزداد عممية

النحت وتبدو حافة تربة الضفة عمودية عمى مياه النير مما يدلل عمى إن التيارات
المائية تقوم بأستمرار بتعرية تمك الضفاف .

ويالحظ ذلك بشكل واضح جداً في إلتواء سيحان حيث تزداد عممية التعرية في

الضفة الغربية العراقية وقد قامت الدولة في سنة  2004 -2003بمعالجة تمك
( )

الضفاف المتآكمة

بصب حواجز خرسانية واكساء الضفاف بيا  .ولكن ىناك أجزاء

منيا لم تصمد أمام موجات التيار المتالطم فتعرضت إلى التآكل في الجانب العراقي

بفعل زيادة سرع الرياح والعواصف أو بفعل العامل البشري المتمثل بقيادتو لمسفن
العمالقة ذات الغاطس المائي العميق والسفن المتوسطة الحجم والسريعة كافة أنواعيا

وأشكاليا ،والتي تحدث موجات سريعة وشديدة التأثير عمى الضفاف ،وبمغ عدد الزوارق
والبواخر والمّنجات المارة خالل مقطع النير مقابل مصفى عبادان ( 14لنج /ساعة)
وشوىدت سفن عمالقة تمخر عباب مياه شط العرب .

وتتعرض أجزاء من الجزر النيرية أيضاً لعمميات تعرية نيرية  ،مثل جزيرة

السندباد والضفة الشرقية من جزءىا الشمالي  ،وقد قامت الدولة بمعالجة تمك الظاىرة
()

برصف أعمدة حديدية في مقدمتيا الشمالية

كما تتعرض الجزر الشريطية النمط

.

Strip pattern (Eroded Bar

) Remanentالى عممية تعرية مائية وخاصة في مقدماتيا .

مثل جزر أم الواوية ،الدواسر ،طويمة ،الشمومية  ،البمجانية شطيط ،المحمدية وتمك

الجزر سبق وان نشأت ضمن القطاع الطولي المستقيم من المجرى

()3

.

ثم ما تمبثت أن تتآكل سطوحيا شيئاً فشيئاً بفعل تعرضيا الى تسمط نوعين من

العمميات ىما  :أ -التعرية الميكانيكية  .ب -التعرية الكيمياوية  ،ويزداد تنامي سرع
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المائية في النير .وقام الباحث بأخذ عينة من مياه النير
يادة عدد الموجات
التيارات وز
اسحطالعية
دراسة

وىي في حالة شبو مستقرة أو راكدة  .وبعد مرور السفينة العراقية (نرجس) التي ولدت
موجات عالية ومتكررة أرتطمت مياىيا بضفتي إلتواء السيبة وسرعان ما تحولت المياه
الى مياه عكرة عند الضفة الغربية لمجرى شط العرب (الجانب العراقي) ولمعرفة مقدار

تأثير حركة السفن من خالل تأثير الموجات المائية عمى ترب الضفاف وتحريك رواسب
القاع القريبة من الضفاف  ،قام الباحث بتحميل عينة المياه بعد مرور السفينة ومقارنتيا

إن
بالعينة األولى (قبل مرور السفينة) حيث أتضح من خالل التحميل لمجدول( ّ ) 1
المواد العالقة الكمية (  )TSSفي مياه إلتواء السيبة بمغت  0,1680ممغم  /لتر قبل
مجئ السفينة .أما بعد مجئ السفينة بحدود 5_3دقائق زاد تركز المواد العالقة الكمية

الئ حوالي ( 0,2020ممغم  /لتر)

ومن ثم تحولت بعض مياه النير عند الضفاف الى مياه عكرة  ،ذات لون مغبر

ذلك يعني زيادة كمية الدقائق العالقة التي أثارتيا المياه  ،فضالً عن دقائق تربة
الضفاف التي اختمطت بمياه الضفاف الى َّأدت الموجات الضاربة عمى نحتيا من ضفة

االلتواء

()

.

جدول ( ) 1

تركيزالمواد العالقة والذائبة (ممغم /لتر) في مياه شط العرب بتاريخ 4212/14/4
52

مجمــة دراسـات البصـرة
ت

االلتواء

السنة الثانية عشرة  /العدد (4215 )42
(قبل وبعد ) مرور المواد

العالقة المواد الذائبة الكمية

السفينة

الكمية

Tssgm/ L

)TDS(mg/L

1

السيبة

قبل

0,1680

0, 2020

22, 00

24,5230

2

ام

قبل

0,0800

2, 7390

الرصاص

بعد
بعد

ممخ/لتر ممغم /لتر

1, 5510

3,6480

الجدول من عمل الباحث  ،أ ِ
ُخ َذت العينات وتم تحميميا (بمركز عموم البحار /قسم الرسوبيات)

بتاريخ 4212 /14 /4

ووجدت الحال ذاتو في إلتواء (ام الرصاص) حيث كانت كمية العوالق قبل مجئ

الموجة التي أثارىا الزورق االيراني تبمغ (  0, 0800ممغم  /لتر ) ثم بمغت

1,

) ) 5510بعد مجئ ذلك الزورق .

في حين إِ ّن مجموع األمالح الذائبة  TDSممغم  /لتر في كال األلتوائين  ،فقد
بمغ قبل تأثير الزورق في إلتواء السيبة وأُم الرصاص (  )2, 7390 ، 22, 00ممغم /

لتر ثم زادت بعد تأثير الزورق إلى (  3,6480 ،24,5230ممغم  /لتر) لكال األلتوائين

عمى التوالي .

 -4النحت الميكانيكي
تنقل المواد العالقة لمياه شط العرب من مصادر مختمفة منيا ما تجمبو األنيار

من مواد معدنية وبمختمف أحجاميا ومن مناطق بعيدة أو قريبة  ،وقد تتعرض لمختمف

عمميات التجوية أثناء أنجرافيا حتى تصل دقائقيا الناعمة إلى نياية المجاري المائية

وبعض تمك العوالق تأتي بيا الرياح القوية والعواصف الشديدة من مناطق بعيدة ومن
مساحات شاسعة تعرضت ىي األخرى لمختمف الظروف الطبيعية  ،وتمك العواصف

)4

ليا القدرة عمى حمل ونقل كميات ىائمة من الغبار تصل الى  3000طن  /كم مربع

وتضاف دقائق الغبار كحمولة نيرية عالقة ومن ثم يتحول تأثيرىا الى تأثير ميكانيكي

يعمل كعامل نحت لمضفاف ومادة لمترسيب

()5
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َّ
القاع والجوانب تحدث بوجود الدقائق الناعمة  ،ويزداد
عممية األحتكاك في
إن
اسحطالعية
دراسة
ذلك األمر بأكثر من ضعف بحالة الفيضانات إذ يعمل األحتكاك عمى توسيع المجرى
()6
وتكوين الثنيات التي تتطور إلى التواءات بمرور الزمن
وتتعدد أنواع المواد العالقة تبعاً لمصدرىا ونشأتيا وصخورىا والمراحل التي مرت
بيا .
إن معادن السميكات لمكونة من معادن الفمدسبارات
وقد بينت إحدى الدراسات ّ
مثل االورثوكالس( )ortho claseوالبالجيوكالس ()plagio clase
والفمدسبار( ) feldsparوالمكنتايت والييماتايت والكوارتز والكارنت ىي معادن متواجدة
في مياه شط العرب كمواد عالقة ومعادن أخرى كالمايكا والبايوتايت ،الكمورايت،
السيتايت ،الكرانيت والزركون والتورمالين ،واليورنبمد والكارنت إلخ(.)7
ولمعرفة شدة صالبة تمك المعادن ومدى تأثير شدتيا عمى الدقائق المكونة
لمضفاف قام الباحث بأستخدام مقياس( فريدريش ماىو  )Friedrich Mahoجدول (2
) المعبر عن شدة وصالبة المعادن أو ضعفيا حسب تصنيفو في أدناه من ()10 -1
.
جدول ( ) 4
مقياس تصنيف (ماىو ) لصالبة الصخور والمعادن األرضية من األضعف إلى
األقوى
اورثوكالس

Orthoclase

5

تالك

1- Talc

كوارتز

auartz

5

الجبس

4-gypsum

توباز

Topaz

5

الكمس

3-Culcite

5

فمورايت

2-Fluorite

12

اباتايت

5-apatite

كوروندوم
الماس

Corundum
diamond

المصدر:
D- Berry suther , FOcus on Earth scienese, university of taxas of
San- Antonio , 1984 , P – 85 – 95 .

إذ تُ َعد المواد العالقة في المجرى النيري لشط العرب جزءاً من تمك المعادن
إن معدن الكارنت موجود في مياه شط العرب كمواد
الصمبة  ،ويتبين من الجدول (ّ )3

إن معدن الكارنت  Carnetوىو ذو المون
عالقة ضمن مجموعة من المعادن الصمبة ّ
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األصفر الغامق )mg3 Al2 Si3 O12 ( ،ىو من أَشد المعادن صالبة في ىذه
المجموعة حيث تبمغ شدة صالبتو  7, 5من  9حسب المقياس المذكور وىي درجة

عالية من الصالبة ولو عدة أنواع إِعتماداً عمى محتوياتو من العناصر الفمزية  ،إذ
يتميز بنتوءات حادة ذات اشكال شبو دائرية قادرة عمى عممية النحت  ،أما معدن

الكوارتز ( )quartsفيو معدن مقاوم لمتجوية وىو من المعادن الخفيفة

()8

ومصدره

الصخور النارية  ،وىو من المعادن المميزة في منطقة الدراسة ويأتي في مقدمة المعادن

المقاومة لمتجوية حسب المقياس المذكور سمفاً جدول (. )2

ويتميز معدن الكوارتز بأن ليس لو لون محدد حيث تبمغ شدة صالبتو(  7من 9

) ،كما يوجد معدن المغنتايت ( ) Fe3o4ذو المون األسود في مياه شط العرب ويتميز

بدرجة صالبة تصل الى  6درجات من  9حسب المقياس المذكور ويتموه أيضاً معدن

الييماتايت بمونو االسود القيوائي  Specularبصيغتو الكيمياوية  Fe2 o3وىو شديد
الصالبة أيضاً وتبمغ درجة صالبتو(  6من  )9حسب المقياس المذكور.

كما يوجد معدن الفمدسبار ( بالجيوكالس) ورمزه  NaCaوبصيغتو الكيمياوية

( ) Alsio8وبمونو العودي واألخضر واألبيض وتبمغ صالبتو (  6من  )9حسب
مقياس "ماىو" .

جدول ()3

درجة الصالبة حسب مقياس (ماىو) لممعادن الشديدة المقاومة لمتجوية المتوفرة في

عوالق مياه شط العرب
ت

المعدن

الرمز الكيمياوي

الصالبة من 5
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5-5

(caNa
mg, fe)4
اليورنبمد
1
اسحطالعية
دراسة

 )Al , Fe Ti)3 Si6موجود

4

الفمدسبار

O22 ( O, OH)2

الصخور النارية

KALSi3 O8

5

االورثوكالس
3

الفمدسبار

ومصدره

اخضر الى اسود

عودي ابيض الى اخضر
واصفر

NaCa

بالجيوكالسي

CALSio8

كوارتز

Sio2

2

الكارنت

Si3

O12

Al2

5

عودي ،اخضر ،ابيض

5

بدون لون ومتعدد االلوان

5 ,5 Mg3

اصفر محمر غامق

5

المغنتايت

Fe3O3

5

اسود

5

ىيماتايت

Fe3 O4

5

اسود الى قيوائي محمر

Fe3O4

Specualr
المصدر :

Berry suther land focus ON Earth . p-p 95 – 100 .

كما توجد دقائق عالقة من عنصر الفمدسبار (االورثوكالس) بصيغتو الكيمياوية

 KALSi3 O8ذي المون العودي واألبيض المخضر واألصفر وتبمغ درجة صالبتو
( 6من  ، ) 9أما اليورنبمد بصبغتو المتعددة (( Cana( mg , Fe ) 4 )1

. (Al , Fe , Ti)3 si6 O2( OOH) 2

( )2والمتكون من الحديد وااللمنيوم والتينانيوم والسميكات والذي مصدره الصخور
النارية ويتميز بمون أخضر داكن حيث تبمغ شدة صالبتو من(  6 -5من  )9حسب

المقياس األلماني المذكور  ،وتتميز دقائق معدن اليوربنمد المعدنية بأشكال موشورية
طولية وبنيتيا ليفية تتراوح نسبة وجودىا في مياه شط العرب وعمى تربة ضفافو بواقع

 %12,85 – 1, 92وبمعدل %0 ,93

()9

.
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ومن المعادن األخرى المتواجدة في مياه شط العرب كعوالق ىو معدن

التريمواليت – أكيتنواليت الذي يوجد في الصخور النارية الشديدة الصالبة فضال عن
عنصر او معدن االبيدوت وىو من المعادن المقاومة لمتجوية و الشبو مستقرة ويتميز

بزوايا حادة ومغطاة بالحديد ويتميز بأشكال شبو دائرية حادة وتتراوح نسبتو -1,96

 %7 ,14وبمعدل %4,71

()10

.

فضالً عن مجموعة معادن المايكا مثل البايوتايت والكمورايت الذي تمتاز بحواف

وشكل صفائحي حاد  ،يوجد في الصخور النارية الشديدة الصالبة .

وتتواجد في مياه شط العرب معادن أخرى تعد جزئياتيا أو دقائقيا من المعادن

الفوق المستقرة مثل التورمالين  ،الذي يتميز بأشكال دائرية وذات نتوءات عالية وىو

من المعادن العالية المقاومة لعمميات التجوية .

كذلك الحال مع الزركون المتواجد في الصخور النارية مثل صخور الكرانيت

(والستيايت) وىو ذو مقاومة عالية لعمميات التجوية .

إن تمك المعادن ذات الصالبة الشديدة تحمميا التيارات الشديدة السرعة حيث
ّ
ترتطم بأطيان الضفاف المكونة من معادن أخرى ذات مقاومة قميمة ونتيجة لتكرار
عممية األحتكاك والحفر واألرتطام فضالً عن عممية

األذابة والنحت تتعرى مواد

الضفاف التي تتكون من معادن كالكاؤلينات (  ) Al2 Si2 O5 (OH)4ذات

الصالبة الغير شديدة والتي تبمغ(  2من  ) 9حسب مقياس ( ) Mahoوىي ذات لون

ابيض .

وكذلك وجود معادن أخرى مثل البايوتايت  K) Mg . Fe (3وبصيغتو

الكيمياوية  Al Si3 O19 ) OH (2ذات ىشاشة عالية تبمغ  ، 2 ,5وىو ذو لون
أَسود يميل الى قيوائي داكن وينطبق الحال عمى اليااليت ( )Naclذي المون األحمر،

واألبيض ،واألزرق  .وىو معدن ضعيف المقاومة لمنحت واألذابة ويبمغ درجة  2من 9
حسب مقياس "ماىو" وكذلك الكالسيات  CaCo3ذو المون االبيض الشاحب وتبمغ

صالبتو ( 3من  ، ) 9اما الدولدمايت فيو من المعادن المتواجدة عمى ضفاف شط
العرب مع االطيان االخرى وصيغتو الكيمياوية ) Camg(Co3() 2

وليس لو لون ثابت فمنو األَبيض والوردي واألَخضر والعودي واألَسود .
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تتعرض لمذوبان والتعرية حسب شدة العامل وقوتو فكمما
دراسةالمعادن الضعيفة
تمك
اسحطالعية

كان صمباً وذو طاقة عالية كان أَكثر شدة في التعرية وحسب قوة وصالبة المعادن .
المعادن القميمة المقاومة

جدول ( ) 2

المعدن

الرمز الكيمياوي

الصالبة

المون

كاؤلينات

Al2 Si2 O5(OH)4

4

ابيض

بايوتايت

K(Mg. Fe)3

4 ,5

اسود الى قيوائي داكن

Al Si3 O19(oH)2
ىااليت

NaCl

4 ,5

بدون لون  ،احمر  ،ابيض  ،ازرق

الكالسايت

CaCo3

3

بدون لون  ،ابيض ثابت

دولومايت

CaMg(Co3)2

3

بدون لون  ،ابيض وردي  ،اخضر

 ، grenاسود

D- Berry Sutherland , Focus ON Earth scinese , university of Texas of

San Antonio , 1984 , P. 85 – 96 .

َّ
إن نوع المعادن الطينية في ضفاف مجرى شط العرب  ،ىي معادن الكاؤولينات

ومعدن اآلاليت والقميل من السمكتايت ()11وىي معادن موجودة في مكونات ترب

ضفاف شط العرب  ،وىي معادن قميمة المقاومة كما يتضح من الجدول أعاله ( )4

ومقدار صالبتيا تتراوح بين ( )3-2من  9حسب مقياس "ماىو" المذكور سمفاً ،لذا
فيي معادن سريعة التآكل والنحت  ،وبسبب وجود ظاىرة التيارات الدوامية وزيادة نشاط

التيارات المائية وبخاصة في ايام الفيضانات وشيوع ظاىرتي المد والجزر فإن الدقائق
المعدنية الشديدة الصالبة المقاومة لمتجوية وذات الحواف المدببة واالشكال المستديرة

ذات الحواف الحادة تقوم بنحت الضفاف حالما تحتك بيا والمتمثمة باألطيان المذكورة
اعاله ومع استمرار جريان المياه وشدة التيار المحمل بتمك الكميات الميولة من الدقائق

.

ولمعرفة كثافة وجود الدقائق في المجرى النيري لشط العرب ضمن وحدة حجم

تقدر بـ  / 0, 07ممي لتر .
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فقد قام الباحث بتحميل عينة من مياه شط العرب لمعرفــة أعداد وأحجام الدقائق

العالقة من المواد المعدنية في تمك العينة بجياز  Multisizer 33,53شكل ()1
( ) BECKman Coulterوأَتضح مايمي :

َّ
مكونة من عدة معادن
إن ىناك حوالي ( )16992دقيقة صغيرة تممك الدقائق ّ
متباينة الصالبة في كل عينة ذات حجم ( 0, 07ممي لتر) من مياه شط العرب .
وان الدقائق ذات االحجام (  2,36622ميكرون) بمغت اعدادىا حوالي (1096

دقيقة) وىي أكثر الدقائق عدداً واصغرىا حجماً .

أما أكبر الدقائق حجماً من المواد العالقة فقد بمغ عددىا (دقيقة واحدة )( )1بحجم

 19 ,6852ميكرون كما موضح في الجدول ( . ) 5

أما أقطار الدقائق المتوسطة الحجم العالقة(  )9 ,10138ميكرون فبمغ عددىا

إن مجموع عدد الدقائق في كل عينة مياه حجميا
( 21دقيقة) أو حبيبة معدنيةّ ،
0,07ممي لتر من مياه شط العرب تبمغ عددىا ( )16992دقيقة .
ناىيك عن زيادة أعداد تمك الدقائق أَيام الفيضانات وعند زيادة سرعة التيارات الدوامية

التي تحمل اكبر قدر من الحمولة العالقة التي تنحت بقدر ما تؤثر بو من دقائق
الضفاف اليشة.

إن تمك األَعداد الميولة من الدقائق العالقة في مياه شط العرب ليا دور ميم في
ّ
عممية النحت وخاصة في جوانب الضفاف بمساعدة شدة التيارات المائية وتالطميا
بخاصة اثناء العواصف والفيضانات مما يؤدي الى االسراع والمساىمة في تكوين

االلتواءات النيرية في شط العرب .

شكل ()1
مخطط توضيحي يمثل اعداد الدقائق وأحجاميا في عينة مياه مأخوذة من مجرى شط

العرب حجميا  0,07ممي لتر  /بتاريخ 2015 /7/5
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دراسة اسحطالعية

60

40

10

20

8

6

4

)Particle Diameter(um
Sigm= 16, 992

المصدر  :شركة  BBالبريطانية التابعة لمشروع الحقن المائي (شركة نفط الجنوب) بتاريخ

. 4215 /5/5

جدول( ) 5

أعداد الدقائق وأحجاميا في عينة مياه مأخوذة من مجرى شط العرب حجميا

( 0,07ممي لتر) بتاريخ 4215 / 5 /5
Diff

Number

Bin

Diff

Number Diameter(center)um
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Diameter(center)um
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0

20.6474

1,096

2.36622

0

22.5717

844

4.29055

0
0

21.6096
23.5339

0

24.496

0

26.4204

0
0

1,007

426

3.32838
5.25272

266

6.21488

35

8.13922

25.4582

111

27.3825

21

7.17705
9.10138

0

28.3447

15

10.0635

0

30.269

5

11.9879

0

29.3069

8
5

11.0257
12.9501

5

13.9122

4

15.8365

0
1

14.8744
16.7987

1

17.7609

1

19.6852

0

18.723

المصدر :تم التحميل في شركة  BBالبريطانية التابعة لمشروع الحقن المائي التابع لشركة نفط
الجنوب بتاريخ . 4215 / 5/ 5

النحت الكيميائي

وتحدث عممية االذابة تدريجياً وتبدأ بعممية الترطيب في بادئ االمر ثم تذويب
كيمياوي يؤدي الى نخر الصخور وتفتيت االجزاء اليشة منيا وتجوية المجاميع الصمبة
لحين تآكميا وأنييارىا الحقاً (.)12

55

دراسة عمميات النحت المؤثرة في تكوين التواءات مجرى شط العرب

كما ان أكثر من  %80من الحمولة الذائبة لألنيار عموماً تتكون بصورة عامة
دراسة اسحطالعية
من مكونات رئيسية ىي ( )So4،َ ca, co3,mg, HCO3, Cl , NaClمع مكونات
ثانوية أخرى(. )13
ويتضح ذلك من خالل تطبيق جدول الفحوصات الكاممة لمحطة قناة (كرمة
عمي) اليارثة جدول (. )6
جدول ( )5

الفحوصات الكاممة لمياه شط العرب (موقع اليارثة) لموسمي الصيف والشتاء

لعام  4225 -4225م
ت

العناصر

1

Naclكموريد الصوديوم

ممغم  /لتر

1245

513

الصوديوم Na

ممغم  /لتر

551

355

مجموع االمالح الذائبة T.D.S

ممغم  /لتر

البيكاربوناتَ HCO3

سم

التوصيل الكيربائي

5

5

وحدة

صيفا

القياس شتاءاً

ميكروموز

1552

1122

153

115

3312 /

4442

الكموريداتَ CL

ممغم  /لتر

555

552

المغنيسوم Mg+2

ممغم  /لتر

155

115

الكالسيوم Ca+2

الكبريتات SO-4

ممغم  /لتر
ممغم  /لتر

154
522

122
352

العسرة الكمية T- H

ممغم  /لتر

1241

554

كمية العوالق TSS

مئوية

5 ,4

ـــــ14,

PHاالس اليايدروجيني

ممغم  /لتر

5,2

5 ,1

درجة الحرارة

ممغم  /لتر

32

11

المصدر :شركة نفط الجنوب  ،قسم الحقن المائي  ،ىيئة العمميات لعام  4225م .

حيث نجد أن تركز كموريد الصوديوم في مياه شط العرب لفصمي الصيف

والشتاء بمغت ( 913، 1427ممغم /لتر) عمى التوالي ،أما الكموريدات ، 866( CL
 554ممغم /لتر) عمى التوالي وبمغ تركيز المغنيسيوم ( 117 ،156ممغم /لتر) عمى
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التوالي ،كما بمغت قيم الكبريتات ( 360 ،500ممغم /لتر) عمى التوالي أما مجموع
األمالح الذائبة  1100 ، 1650 (TDSممغم  /لتر) عمى التوالي .

ولمعرفة مجموع األمالح الذائبة  / TDSممغم  /لتر والتوصمية الكيربائية /

مايكروموز  /سم في مياه إلتواءات مجرى شط العرب بشكل محدد ،قام الباحث بتحميل

( 7عينات مياه ) أمام قمم التواءات المجرى وفي حالة المد ،واتضح من خالل
.إن قيم مجموعة األمالح الذائبة قد أرتفع ارتفاعاً كبي اًر مقارنةً
معطيات الجداول (ّ )7
بالسنوات الماضية بسبب توغل مياه الخميج إلى مياه مجرى شط العرب(*) وانحسار
المياه العذبة من أعالي مجرى شط العرب .

إذ إن قيم مجموعة األمالح الذائبة في مياه التواء الفاو بمغت أعمى درجاتيا

(

28200ممغم /لتر) ،أما التوصيل الكيربائي بمغ (  ) 19300مايكرو /سم  .أما أقل
مجموع لألمالح الذائبة مياه إلتواء القرنة (  2282ممغم  /لتر ) وبمغ قيمة التوصيل

الكيربائي ( 1500مايكروموز  /سم) .

ويبدو إِ ّن مؤشر مجموع األمالح الذائبة يقفز الى األعمى بشكل فجائي وتزداد
قيمتو ألكثر من ( عشرة أضعاف ) قيم التوائي القرنة واليارثة  ،ويعزى السبب إلى تقدم

الكتمة المائية المالحة أو بفعل عممية األنتشار الممحي في الوسط المائي  ،وبمغ مجموع
األمالح الذائبة ( TDSممغم /لتر والتوصيل الكيربائي  /مايكرو  /سم ) لكل من مياه
التواء ( الدورة  ،أم الرصاص  ،سيحان  ،السيبة  ،اليارثة )

جدول () 5

(**)

.

فحوصات مجموع األمالح الذائبة والتوصيل الكيربائي لمياه إلتواءات مجرى شط

العرب
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اسحطالعية4215 /5 /
المد بتاريخ 45 -45
في حالة
دراسة
االلتواء

مجموع األمالح الذائبة  T.D.Sالتوصيل الكيربائي  /مايكرو
 /سم

ممغم /لتر

1522

القرنة

4454

اليارثة

4233

4552

السيبة

45122

15522

الدورة

45552

15422

أم الرصاص

13522

14552

سيحان

45152

14522

الفاو

45422

15522

المصدرالتحميالت المختبرية التي أُجريت في شركة نفط الجنوب بتاريخ . 4215 /5 /45

)  26150ممغم  /لتر  12800 ،مايكرو /سم) عمى التوالي (  13940ممغم

/لتر 12960 ،مايكرو /سم) عمى التوالي ( 25890ممغم  /لتر  18200 ،مايكرو /

سم) عمى التوالي (  26100ممغم/لتر  18500 ،مايكرو  /سم) عمى التوالي

( 2433ممغم  /لتر  2890 ،مايكرو  /سم ) عمى التوالي .

َّ
إن تمك القيم العالية من األمالح والتي تحمميا التيارات كحمولة مذابة تتوغل مع

المياه الى الداخل مسامات تربة الضفاف وتتفاعل مع مكونات التربة ومعادنيا وتعمل
عمى إذابة البعض منيا أو تصل الى تربة أكتاف النير أثناء طغيان المياه وخروجيا

من القناة إلى مسافات بعيدة ،ثم تتعرض تمك المياه إلى الظروف المناخية ،حيث
تتراكم األمالح بعد عممية التبخر أَثناء الفصل الجاف ويعمل الصوديوم عمى تشتيت
دقائق التربة ويعمل عمى تفككيا ومن ثم تصبح التربة التي تطغي عمييا المياه تربة
ىشة غير متماسكة سريعة التأثر بالتعرية المائية ومن الممكن إزالتيا عن طريق التعرية

المائية أو الريحية  ،وتعمل األمالح بوجود المياه عمى اذابة الصخور الكمسية CaCo3
والصخور الجبسية  CaSO4والمادة العضوية ( )OMفي ترب اإللتواءات تؤدي الى

54

مجمــة دراسـات البصـرة

السنة الثانية عشرة  /العدد (4215 )42

تآكل الضفاف عمى الدوام حتى تعمق مسارىا بأتجاه الجوانب ولمسافات بعيدة وكمما

تسارعت عممية تآكل وتعرية الضفاف كمما زادت مساحة األلتواء .

وتزداد عممية التفاعل والنحت الكيمياوي كمما زادت مموحة المياه والتي تنعكس

عمى مموحة التربة  ،من فصل الى اخر ومن سنة الى اخرى ففي السنوات االخيرة

أزدادت نسب المموحة في مياه شط العرب ومن موقع الى آخر ،إذ تزداد المموحة كمما
أتجينا نحو مصب النير نظ اًر ألختالط المياه العذبة مع كميات كبيرة من مياه الخميج
المالحة وعند مقارنة قيم المموحة والعناصر األَخرى ما بين سنة  2007وسنة  2015؟

يتبين من خالل الجدول (  )7ان قيم عناصر الكبريتات  So4والصوديوم Na

والمغنيسيوم  Mgوالكالسيوم  Caوالكموريدات  Clوالبيكاربونات (  ) HCO3البالغة

ومجموع األمالح الذائبة  TDSممغم /لتر ) والتوصيل الكيربائي ( Electric
. ) Conductivity

( 367ممغم  /لتر  414 ،ممغم  /لتر  107 ،ممغم  /لتر ) ( 179ممغم  /لتر ،

 639ممغم  /لتر  171 ،ممغم  /لتر )  2890( )1460( ،مايكرو  /سم ) عمى
التوالي

لقد ازدادت قيم تمك العناصر في سنة  2015الى ( ، 112 ،442 ، 640

 2210 ،201 ،681 ،116ممغم  /لتر )  3150مايكرو  /سم .

إن ارتفاع قيم تمك العناصر يعني َّ
إن عممية اإلذابة الكيمياوية تتسارع وتيرتيا بسبب

تعرض توغل مياه الخميج إلى قناة المجرى النيري لشط العرب واختالط مياىيا بيا
وزيادة تفاعل المياه المالحة مع مكونات الضفاف  ،وىذا يسبب زيادة أو تسارع تآكميا
ثم انييارىا وتوسع المجرى النيري وزيادة إتساع األلتواءات بعد تآكل جوانبيا .

األستنتاجات :

توصمت الدراسة الى جممة من االستنتاجات وىي كما يأتي:
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ضفاف مجرى شط العرب ليا دور ساىم من خالل
دراسة خصائص تربة
 -1أن
اسحطالعية
عمم يات النحت الييدروستاتيكي والنحت الميكانيكي والكيمياوي في تكوين
إلتواءات مجرى شط العرب .
 -2ساىمت العوامل البشرية في تشكيل اإللتواءات من خالل التعرية الميكانيكية
الشديدة التي تسببيا الزوارق والسفن الكبيرة والمتوسطة والسريعة بفعل إثارتيا

لممياه بعد ىيجانيا بفعل الموجات التي تسببيا مؤثرة عمى الضفاف .

 -3كان لنوعية دقائق المعادن العالقة في مياه شط العرب تأثير بعد تصنيفيا إلى

مواد مقاومة وشديدة الصالبة وأخرى ضعيفة وىشة وقميمة المقاومة حسب

تواجد نوعياتيا حص اًر في تربة مجرى شط العرب وبعد ان تم تصنيفيا حسب

مقياس الصالبة لمعالم االلماني ماىو .

إن أعداد الدقائق العالقة ونوعياتيا وبأختالف أحجاميا يقابميا في تربة
ّ -4
الضفاف في نفس األحجام من الدقائق  ،وقد تكون تمك الدقائق مقاومتيا
ضعيفة أو تتكون من دقائق ىشة التركيب الكيمياوي فمما الشك فيو إن عممية

التعرية تحدث وقد تكون غير مرئية بالعين المجردة يساعد تسارع تمك العممية

ضغط الكتمة المائية وشدة تسارع التيار المائي .

اليوامش
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( )1ناجي خير اهلل الباىمي ،تأثير الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لمتربة وحركة الماء في
استقرارية ضفاف شط العرب (المعقل – أم الرصاص )  ،أَطروحة دكتوراه (غير منشورة) كمية.
الزراعة  /جامعة البصرة 4225 ،
( )4تغمب جرجيس داود ،عمم أشكال االرض التطبيقي (الجيومورفولوجيا التطبيقية ) قسم الجغرافية
 ،كمية التربية /الجامعة المستنصرية  ، 4224 ،ص . 55 -55
(  )الدراسة الميدانية . 4215 /5 /4
(  )الدراسة الميدانية بتاريخ . 4215 / 5/4
( )3سحر طارق المال  ،.،جيومورفولوجية وادي شط العرب بمساعدة تقنيات التحسس التائي ،
اطروحة دكتوراه  ،كمية اآلداب  /جامعة البصرة . 4225 ،
(  )الدراسة الميدانية بتاريخ . 4212 /14 /4
( )2ضياء صائب أحمد أبراىيم اآللوسي  ،عناصر وظواىر مناخ العراق  ،خصائصيا واتجاىاتيا
الحديثة  ،أطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،جامعة بغداد  ،كمية التربية ،4225 ،ص. 131
( )5نضير األنصاري  ،مبادئ الييدرولوجي ،مطبعة كمية العموم ،بغداد  ،1555 ،ص . 25
( ) 5وفيق الخشاب  ،محمد سممان الجبوري  ،معامل االحتكاك ،ومعامل المقطع العرضي في زيادة
ونقصان طاقة مياه النير  ،مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ،العدد ( )43لسنة  ، 1555ص 45
.
( ) 5مقداد طاىر سد خان ،دراسة رسوبية وىيدروغرافية ومعدنية لمنطقة التقاء نير الكارون لشط
العرب والمناطق المجاورة ،كمية العموم  ،جامعة البصرة ،رسالة ماجستير ،4225 ،ص.
( )5مقداد طاىر سد خان ،دراسة رسوبية وىيدروغرافية ومعدنية لمنطقة التقاء نير الكارون لشط
العرب والمناطق المجاورة ،كمية العموم  ،جامعة البصرة ،رسالة ماجستير ،4225 ،ص. 52-55
( ) 5مقداد طاىر سد خان ،دراسة رسوبية وىيدروغرافية ومعدنية لمنطقة التقاء نير الكارون لشط
العرب والمناطق المجاورة  ،كمية العموم  ،جامعة البصرة  ،رسالة ماجستير  ، 4225 ،ص. 55
( ) 12مقداد طاىر سد خان  ،دراسة رسوبية وىيدروغرافية ومعدنية لمنطقة التقاء نير الكارون
لشط العرب والمناطق المجاورة ،كمية العموم ،جامعة البصرة ،رسالة ماجستير  ، 4225 ،ص -55
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( )11مقداد طاىر سدخان ،دراسة رسوبية وىيدروغرافية ومعدنية لمنطقة التقاء نير الكارون لشط

دراسة اسحطالعية

العرب والمناطق المجاورة  ،كمية العموم  ،جامعة البصرة ،رسالة ماجستير  ، 4225 ،ص -55
. 52
( )14ىيبت رحيم خميوي ،مورفولوجية منعطفات نير دجمة بين الزبيدية ومقدم سدة الكوت  ،رسالة
ماجستير  ،كمية االداب  /جامعة بغداد  ، 4225 ،ص. 53
( )13فائق يونس عبد اهلل المنصوري  ،دراسة انتقال الرواسب في الجزء الجنوبي من شط العرب ،
رسالة ماجستير  ،كمية الزراعة  . 1555ص 42
(  )الدراسة الميدانية بتاريخ . 4215 /5 /45
( )شوىدت المياه ذات لون مخضر داكن – بني فيو طيف لوني متعدد االلوان مما يدلل عمى
وجود ىايدروكاربونات ونفط  ،وامتزاج رائحة البحر بالمياه .
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