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تعد مدينة السماوة واحدة من ادلدن النهرية ادلهمة اليت تنتشر يف منطقة السهل الرسويب للعراق 
سنة، فهذه ادلدينة ورثت يف موقعها ادلزايا اجلغرافية اليت كانت تتصف هبا مدينة  516منذ أكثر من 

كم(   22 ثالثة آالف سنة واليت تبعد عنها حوايل )أوروك التارسنية اليت سبقتها إىل ىذا ادلوقع حبوايل
جنوباً. فموقعها ضمن إقليم السهل الرسويب ادلنبسط، بشكل عام، ذو الًتبة اخلصبة وامتدادىا على 
جانيب هنر الفرات الذي كان يتميز دبياىو الوفَتة جعلت من بعض ادلناطق احمليطة هبا ذات إنتاجية عالية 

موقعها ادلتوسط بُت زلافظات الوسط واجلنوب جعلها ل اإلسًتاتيجية، كذلك للخضراوات وبعض احملاصي
زلطة وسطية ومفتاح إىل مناطق اجلنوب سواء بالطرق الربية أو النهرية، كما أن موقعها ادلركزي ضمن 
إقليم الوسط واجلنوب وتوسطها لكربى مدنو الديوانية والنجف والناصرية والكوت والبصرة وارتباطها 

شر هبذه ادلدن بطريق رئيسي جعلها مركز إقليمي مهم من الناحية االقتصادية والسياسية والثقافية. ادلبا
ىذا ادلوقع الفريد وخصائص األرض الطبيعية ادلناسبة ىو الذي دفع العثمانيُت الختياره ليكون قلعة 

أن غَت هنر الفرات  حكومية وقرية بسيطة على الضفة اليمٌت لفرات الرحبة )شط العطشان حالياً( وبعد
م( انتقلت ادلدينة إىل موضعها احلايل وأن انتقاذلا إىل ادلوضع إدنا يعود إىل انتقال النهر 1722رلراه سنة )

 شرقاً.
 ادلوقع وادلوضع: -3

سبتد مدينة السماوة على جانيب هنر الفرات جبزئها الصغَت يف اجلانب الشرقي وجزئها الكبَت يف 
 مقطع من النهر يتميز بقلة التواءاتو. وىي تقع جنوب مدينة الديوانية حبوايل اجلانب الغريب ادلقابل ويف

كم( شرق أطالق مدينة الوركاء التارسنية وىي بذلك تتوسط عدد من ادلدن   15م( وحوايل )92)
ورلموعة كبَتة من القرى، أهنا هبذا ادلوضع تتطرف منطقة السهل الرسويب من الطرف الغريب فيو يف 

ي حافة اذلضبة الغربية الصحراوية وحبَتة ساوة من جهة الغرب. يبلغ طول هنر الفرات من موضع زناذ
( كم يف حُت يبلغ طولو داخل احلدود 17بداية دخولو حدود بلدية ادلدينة وحىت خروجو منها حوايل )

أللتواء ( كم، حيث رنري باذباه اجلنوب الشرقي ويف مقطع شديد ا127اإلدارية حملافظة ادلثٌت حوايل )
(، 1حىت يصل مدينة الدراجي جنوب شرق مدينة السماوة بالقرب من حدود زلافظة ذي قار، خريطة )

ورغم أن ادلنطفة احمليطة بنهر الفرات وحوضو ىي منطقة إرساب هنري فيضي يف معظم أجزائها إال أهنا 
زيد من تنوع مظاىر ( شلا يBuringh, 1956, p 46تعد جزءًا من منطقة الدلتا لنهر الفرات نفسو )

السطح الطبيعية ادلتأثرة بالعمليات النهرية مثل انتقال اجملرى اجلانيب وتغَت التوائاتو، والفيضانات النهرية 
وما يصاحبها من عمليات إرساب هنري، والبد من اإلشارة إىل أن خصوبة الًتبة ووفرة ادلياه أدت إىل  

احمليطة بادلدينة وساعدت على انتشار قنوات الري وأكتافها  كثافة يف نشاط العمليات الزراعية يف ادلناطق
يف مظاىر السطح الطبيعية وأضاف يف ادلنطقة وخاصة مناطقها الشمالية والشمالية الشرقية، شلا أثر 

 تعقيداً جديداً على دنط استعماالت األرض ودنو ادلدينة وتوسعها العمراين.



ادلعروف بانبساطو، واستواء أراضيو، تظهر يف  ونتيجة لوقوع ادلدينة فوق السهل الرسويب،
موضعها بعض التضاريس الثانوية احمللية ادلتنوعة الناشئة من تباين العمليات النهرية مع مرور الزمن. 

، 1/122.222ينحدر السهل الفيضي بشكل عام حنو اجلنوب واجلنوب الشرقي ودبعدل عام يبلغ 
وىو احندار عال نسبيًا يضمن جريان سريع  1/12.222 بينما يبلغ احنداره من جهة الغرب حبدود

(، وعند 1962للنهر ويفسر نزوع هنر الفرات الدائم باالنتقال دبجراه حنو جهة الغرب )شريف، 
( لوجدنا أن ارتفاع أكتاف هنر الفرات عند مدينة 2مالحظة خارطة االرتفاعات ادلتساوية حملافظة ادلثٌت )

( مًت فوق مستوى سطح 2.5 -2( مًت، وبالقرب من اخلضر حوايل )3 -2.5السماوة يًتاوح ما بُت )
( م يف الشمال و 7 -5البحر، فضاًل عن ذلك أن ادلنطقة تتخللها منخفضات تًتاوح أعماقها بُت )

( مًت يف اجلنوب عن مستوى سطح البحر، وتقل أحيانًا عن ذلك كما ىو احلال يف منخفض 7-9)
( مًت عن 9-5صليبات قرب اخلضر الذي تًتاوح أعماقها ما بُت )الكرمي قرب السوير ومنخفض ال

مستوى سطح البحر، أما بالنسبة لتباين االرتفاعات ضمن إقليم مدينة السماوة، إذ يًتاوح ارتفاع ادلدينة 
( مًت فوق سطح البحر، وشنثل حي الغرب وحي الضباط يف اجلانب الغريب من مدينة 15 -12ما بُت )

م( فيما تقع أوطأ نقطة يف اجلانب الشرقي يف  15ناطق فيها، إذ يبلغ ارتفاعها حوايل )السماوة أعلى ادل
منخفض يقع عند أطراف ادلدينة وادلتمثل ب أم العصافَت )حي الرسالة( شلا يشَت إىل اخنفاض اجلانب 

لتباين ( مًت فوق مستوى سطح البحر. إن ىذا ا12 -8الشرقي للمدينة والذي يًتاوح ارتفاعو ما بُت )
يف االرتفاعات بُت أجزاء ادلدينة ادلختلفة وأطرافها من جهة وبُت جوانب ادلدينة الشرقية والغربية ناتج عن 
االختالف والتنوع يف العمليات النهرية وادلظاىر اجليومورفولوجية الناصبة متأثرا عنها، فضاًل عن ذلك أن 

نو متأثراً بعمليات الفيضانات واإلرساب لنهر الفرات ارتفاع اجلانب الغريب النسيب من ادلدينة ناتج من كو 
بفرعيو شط السبل والعطشان باإلضافة إىل اجملرى الرئيس لنهر الفرات نفسو، وىو بذلك ردبا يشكل 
أحد األسباب اليت جعلت من اجلانب الغريب أكثر استيطاناً وتوسعاً، يضاف إىل ذلك أن اجلانب الغريب  

هنر الفرات القدمي يف طوره األول عندما كان رنري دبحاذاة اذلضبة الغربية مروراً كان سابقًا موقعًا جملرى 
(. إن ىذا النهر الذي انطمر منذ مدة ما زالت 1993دبدن السماوة والزبَت مث كرمة علي )الساكٍت، 

وبشكل  بقايا آثار التوائاتو ادلهجورة ادلرافقة لو باقية منخفضات تنتشر يف اجلانب الغريب من ادلدينة
 ملحوظ وىو ما أثر على توسع ادلدينة يف ىذه اجلهات.

 ادلظاىر اجليمورفية والعمليات النهرية يف ادلنطقة: -4

رنري هنر الفرات يف منطقة السهل الرسويب بشكل ملتوي وىو سنضع لنظام األهنار ادللتوية يف 
ى اجلزء من السهل فإن رلر  طبيعة عملياتو كالتعرية والًتسيب، وبسبب اخنفاض معدل اإلحندار يف ىذا

النهر يتعرض لالنتقال الدائم جانباً شلا يدفع النهر إىل ترك رلراه القدمي أو التوئاتو سلتاراً رلرى جديد جبوار 
اجملرى القدمي، واألخَت سرعان ما شنتلئ برواسب الفيضانات ادلتكررة ويندرس تدررنيًا أو يتحول إىل 



الفيضي احمليط بالنهر. أما الفيضانات وبسبب تكرارىا الدائم  منخفضات بينية تتخلل أجزاء السهل
تؤدي إىل خروج ادلياه عن رلرى النهر الطبيعي مع ما ربملو من رواسب إىل منطقة السهل الفيضي 
مرسبو جبوار اجملرى النهري رواسب خشنة نسبيًا )رمل وغرين( وبشكل يرتفع عن بقية أجزاء السهل 

( أما بقية Natural Leveeف الطبيعية النهرية( أو السداد الطبيعية )الفيضي يعرف باسم )الكتو 
الرواسب الناعمة الغرينية والطينية فتنتقل بعيدًا عن رلرى النهر إىل ادلناطق اجملاورة وتًتسب تدررنيًا مع 

 (.Flood Basinركود ادلاء مغطية منطقة واسعة ومنخفضة نسبياً تدعى )حوض السهل الفيضي( )
لكتوف النهرية بشكل رئيسي على جانيب رلرى النهر وتكون مرتفعة نسبياً رباذي ضفيت تنتشر ا

( كيلو مًت وبارتفاعات تصل 3 -2.5النهر وتطل عليو جبرف عال نسبيًا وسبتد بعرض يًتاوح ما بُت )
 ,Boggs, 1987. Reinbeck and Singhأحيانًا إىل ثالثة أمتار فوق مستوى السهل الفيضي )

خشونة رواسبها حىت تندمج حدر الكتوف النهرية تدررنيًا كلما ابتعدنا عن النهر وتقل ( تن1980
بالسهل الفيضي، وىي تظهر وزبتفي على جانيب النهر اعتمادًا على شكل اجملرى النهري وعرض اجملرى 

ءه باذباه خصوصًا يف مواقع طرق التواوموقع الضفة بالنسبة اللتوائاتو النهرية، تتخلل السداد الطبيعية 
فتحات طبيعية تعرف ب )داالت البثوق( ربدث يف منطق أسفل النهر قنوات أو رلاري هنرية تنتج من 

الكتوف نتيجة ضغط التيار النهري يف موسم الفيضانات، ىذه القنوات أو الشرايُت النهرية بسبب 
ار يف بعض األحيان، كما احندارىا الطبيعي تستغل كقنوات ري لألراضي الزراعية القريبة من رلاري األهن

 ,Buringhىي احلال يف ادلناطق احمليطة دبدينة السماوة، وتدعى أحيانًا بــ )قنوات الر الطبيعية( )

1957, p 43.) 
 : الظواىر البيئية اجليمورفية دلوضع مدينة السماوة -5

ت اإلرواء نتيجة لوقوع مدينة السماوة على هنر الفرات وتأثرىا بعملياتو النهرية ونشاط عمليا
الزراعي وحفر القنوات واجلداول فقد اتصف سطح ادلدينة وادلناطق اجملاورة ذلا دبجموعة من ادلظاىر 
الًتسيبية والتضاريس احمللية اليت تتباين يف أنواعها وانتشارىا اعتماداً على تباين العمليات النهرية وادلظاىر 

 أيت وصفاً لكل منها.( وفيما ي1الناذبة عنها، وكما موضح يف الشكل رقم )
 ( Natural Leveeالكتوف الطبيعية النهرية:) -أ 

سبتد ىذه الكتوف على شكل شريط مرتفع نسبيًا من األرض شنتد على جانيب النهر ودبعدل 
( م فوق حوض السهل الفيضي اجملاور ذلا وتتسع جانبيًا دبسافة قد تصل ألكثر 3 -2.5يًتاوح بُت )

اعتمادًا على حجم اجملرى النهري وادلوقع بالنسبة لاللتواءات النهرية كم وأحيانًا تكون أضيق   3من 
 واستقرار اجملرى النهري وتكرار الفيضانات النهرية.



مزرنية جيدة  -غرينية -تتألف الكتوف النهرية من رواسب فيضية خشنة نسبيًا سبثل ترب رملية
فيها قليلة مقارنة ببقية أجزاء السهل  ( كما تكون ادللوحةBuringh, 1960, p 65ادلسامية والنفاذية )

الفيضي اجملاور ذلا، وذلك الرتفاعها واخنفاض منسوب ادلياه اجلوفية فيها، كما سبتاز بصرف جيد للمياه 
 اجلوفية باذباه لنهر وحوض السهل الفيضي.

تعد منطقة الكتوف النهرية من أنسب األراضي للزراعة خاصة بساتُت النخيل والفاكهة ومزارع 
جنويب شرقي وعلى جانيب النهر شلا ساعد يف  -اخلضر. وسبتد دبحاذاة هنر الفرات وباذباه مشايل غريب

يف ىذا ادلوضع ألهنا تتصف بكوهنا أكثر اتساعًا يف اجلانب الغريب عنو يف اجلانب الشرقي  سبوضع ادلدينة
كس ما ىو عليو يف اجلانب األمر الذي أثر على ربديد التوسع العمراين للمدينة يف اجلانب الشرقي ع

الغرب الذي ينحسر فيو التوسع العمراين إذ يقتصر على مناطق معينة بسبب كثرة ادلنخفضات وندب 
االلتواء الناذبة عن احلركة احللزونية للمجرى النهري يف فًتات سابقة أي عندما كان النهر يعاين من 

 الفيضانات ادلتكررة. 
 ( Irrigation Canals and its Natural Leveeقنوات الري وأكتافها ) -ب 

عبارة عن مرتفعات ترابية من الرواسب الغرينية والرملية الطولية االمتداد واليت ترتفع عن حوض 
( م بشكل عام وسبتد على جانيب رلاري قنوات الفيضانات الطبيعية 3 -2السهل الفيضي ما بُت )

على امتداد ىذه الكسرات مث توسع وتتسع )الكسرات( أو قنوات وسواقي الري القدشنة اليت تنشأ 
وتستغل ألغراض اإلرواء االصطناعي، ىذه القنوات هتجر فيما بعد نتيجة امتالء رلاريها برواسب مياه 

ىذه القنوات عن ادلناطق اجملاورة نتيجة عمليات الكري الري أو بسبب سبلح الًتبة. ترتفع كتوف 
مًت(،  3وانب، وقد يزيد ارتفاعها يف بعض األحيان عن )والتنظيف واحلفر وتراكم ترب احلفر على اجل

إال أن التعرية ادلطرية واذلوائية وفيضانات قنوات الري تعمل على تسوية ىذه ادلرتفعات وخفضها كما 
 تساعد على تكوين سداد إروائية ذباورىا وسبتد مع امتدادىا.

إىل غرينية مزرنية مع كميات ترب ىذه ادلرتفعات تكون ماحلة، خشنة النسجة، رملية ناعمة 
(، تنتشر ىذه ادلرتفعات Buringh, 1960قليلة من األطيان كما ربتوي على اجلبس الذائب أحيانًا )

الطولية فوق حوض السهل الفيضي الواسع ادلنخفض نسبيًا بشكل شبكة تناظر يف امتدادىا شبكات 
الري القدشنة الفتحات الفيضية للنهر وبشكل خاص على اجلانب الشرق، وبسبب ارتفاعها النسيب عن 

دلسارات الطرق الرئيسية اليت أراضي حوض السهل الرسويب وسباسك ترهبا فقد ازبذ قسم منو كأساس 
 تربط مدينة السماوة بادلدن اجملاورة ذلا ومنها مدينة السوير والوركاء والصادقُت وغَتىا. 

 ( Flood Basinحوض السهل الفيضي: ) -ج 

)األراضي( ادلنخفضة الواسعة واحمليطة بالسداد الطبيعية ورلرى النهر من اجلانبُت واليت تنغمر 
( م عن 3 -2.5عادة غنية بالرواسب الغرينية العالقة وينخفض احلوض حبدود )دبياه الفيضان وتكون 



الكتوف الطبيعية وبسبب اخنفاضو فإن منسوب ادلياه اجلوفية فيو يكون قريب من السطح، يتقطع حوض 
حيث تتحول األجزاء القريبة من اجملرى إىل السهل الفيضي بقنوات الري وأكتوفها والتواءاتو القدشنة 

ات شبو معزولة، رديئة الصرف شلا يسبب تراكم مياه األمطار فيها وربوذلا إىل مستنقعات وأحياناً منخفض
 إىل إىوار شبو دائمية.

% من األطيان ادلمزوجة 72 -52إن ترب حوض السهل الفيضي ناعمة النسجة تتألف من 
الفيضي معظم ( يشغل حوض السهل Buringh, 1960, p 66مع الغرين وتفتقر للرواسب الرملية )

األراضي احمليطة دبدينة السماوة ويشكل مع ادلنخفضات اليت يتضمنها من أسوأ ادلناطق اليت تعًتض 
العمران وتوسعو وذلك لرداءة ترهبا وملوحتها العالية وارتفاع ادلياه اجلوفية فيها وكثرة ادلنخفضات البينية 

 وادلستنقعات.
 ( Flood Plain Depressionالمنخفضات البينية: ) -د 

وىي األجزاء ادلنخفضة من أراضي حوض السهل الفيضي واليت تنشأ بسبب اختالف عمليات 
 Crevasseالًتسيب الفيض أو نتيجة اجلريان الفيضي احمللي بسبب انكسار السداد الطبيعية )

Splay يًتكز انتشار ىذه ادلنخفضات داخل احلوض الفيضي ويف األجزاء احملصورة بُت قنوات الري .)
السداد اجملاورة ذلا وادلتقاطعة فيما بينها، والواقع أن قعر ىذه ادلنخفضات على سطح السهل الفيضي و 

ينخفض دبقدار ال يزيد عن واحد مًت، وتتصف حافاهتا بأخاديد طولية تتحد بشكل شعاعي حول مركز 
 ادلنخفض وسبثل أثار التعرية السيلية.

وحة قلوية، طينية النسجة، صلبة جدًا عند تتصف ترب ىذه ادلنخفضات بكوهنا عالية ادلل
ىذه ادلنخفضات إىل جفافها ولزجة عند ترطيبها وذات نفاذية قليلة جداً، ويف بعض األحيان تتحول 

مستنقعات مومسية تشكل بيئة مالئمة لنمو نباتات القصب وغَتىا، وتتحول يف موسم الصيف إىل 
 ورديئة الصرف. سبخات زللية عندما تكون ىذه ادلنخفضات معزولة 

تنتشر ىذه ادلظاىر بأشكال متباينة ومساحات سلتلفة على جانيب النهر وحول مدينة السماوة 
ويفصل البعض منها قسم من أحياء ادلدينة مثل ادلنخفض الذي يفصل بُت حي القشلة واحليدرية األوىل 

لرسالة )أم العصافَت( وغَتىا من والثانية وأيضا ادلنخفض الذي يفصل بُت احليدرية األويل والثانية وحي ا
ادلنخفضات اليت تتداخل بُت أحياء ادلدينة، ويزداد عدد ومساحتها ىذه ادلنخفضات كلما اذبهنا حنو 

كما أهنا تكون أكثر انتشاراً يف اجلانب الشرقي من ادلدينة اجلنوب الشرقي بسبب اخنفاض األرض العام،  
 واقع بعض ىذه ادلنخفضات بالكيلومًت ادلربع.لنفس السبب وفيما يلي جدول يوضح مساحة وم

 ادلوقع 2ادلساحة كم اسم ادلنخفض ت
 بُت منطقة الغسل وزلطة الوقود 12 أم العصافَت 1
 بُت القشلة واحليدرية األوىل 5 القشلة 2



 بُت احليدرية الثانية والطرق العام 15 سيد خبيث 3
 شرق ادلدينة 22 السوير 4

 (1جدول )
 ومواقع ادلنخفضات بالكيلومًت ادلربع يوضح مساحة

 2229ادلصدر: الباحث الدراسة ادليدانية، 
 

 :أثر ادلقومات الطبيعية على التوسع العمراين للمدينة -6

نشأة مدينة السماوة يف بداية األمر كقلعة حكومية وقرية بسيطة على الضفة اليمٌت لفرات 
م انتقلت ادلدينة إىل 1722َت النهر رلراه سنة م، وبعد أن غ1492الرحبة )شط العطشان حالياً( سنة 

موضعها احلايل وبدأت بالنمو واالتساع ألسباب كثَتة منها إنشاء الدوائر احلكومية وازباذىا مركزًا لنقل 
( إضافة إىل تعاظم أذنيتها التجارية حيث كانت القوافل 26زوار العتبات ادلقدسة )عدنان دىَتب، ص 

 ضع.البدوية تتجو حنوىا للتب
هنر الفرات كان يشمل آنذاك هنرًا واسع وعريض وغزير اجلريان ويعتقد أن موضع ادلدينة إن 

األول كان على اجلانب الغريب الذي شنثلو الصوب الكبَت حاليًا مث امتد العمران وتوسعت ادلدينة تدررنياً 
ستطياًل نتيجة امتدادىا وخاصة على اجلانب الغريب وبامتداد طويل دبحاذاة النهر حبيث ازبذت شكاًل م

فوق أراضي األكتاف النهرية. وكانت ادلدينة خالل تلك الفًتة زاخرة ببساتُت النخيل نتيجة صالحية 
تربتها ووضعها الطبوغرايف واجليومورفولوجي ادلناسب للزراعة. أما اجلانب الشرقي فقد بقي زلدود االتساع 

وإلحاطتو دبنخفض السهل الفيضي ادلنخفض الواسع  وذلك لضيق مساحة األكتاف النهرية الطبيعية فيو
( اليت توضح مراحل دنو مدينة السماوة للفًتة ادلمتدة بُت عام 3بشكل مباشر، يالحظ خريطة )

(1722- 2227.) 
بقيت ادلدينة بشكل عام على اتساعها احملدود ىذا وضمن منطقة األكتاف النهرية ومن دون 

رة باستثناء بعض اجليوب، وذلك بسبب عدم صالحيتها للعمران نتيجة أن زبرج عنها إىل ادلناطق اجملاو 
اخنفاضها وارتفاع منسوب ادلياه اجلوفية فيها، وعلى ىذا األساس بقيت مدينة السماوة تستوعب الزيادة 
السكانية عن طريق ذبزئة الدور وتشطَت الوحدات السكنية إىل وحدات أصغر، األمر الذي تسبب يف 

ينة القدشنة وضيق أزقتها وتداخلها مع بعضها البعض وافتقارىا إىل األرصفة واحلدائق صغر مساكن ادلد
وضعو حىت مطلع اخلمسينيات (. استمر ىذا احلال 73، ص 2228ومرآب للسيارة. )زنيي اجلياشي، 

حيث توسعت ادلدينة، وىدم السور وأخذت ادلدينة بالتوسع خارج نطاق السور الذي قيد حركة دنوىا 
( وبالتايل ظهرت أحياء سكنية جديدة استجابة للعدد ادلتزايد من 1958ليست بالقصَتة )احلسٍت، دلدة 



السكان متمثلة بأحياء اجلديدة واحليدرية، واجلمهوري، وآل حرب، والعروبة، وآل جضعان، والشرطة، 
ذلك بشكل ملحوظ يف سبعينيات (. مث تصاعد النمو بعد 22، ص 2222والعمال )سفَت جاسم، 

القرن ادلاضي، إذ تضاعفت مساحة ادلدينة عدة مرات وخرجت عن حدود منطقة األكتاف النهرية 
وبشكل تدررني وباذباه حوض السهل الفيضي اجملاور جملرى النهر وذلك نتيجة للضغط احلاصل على 

واالقتصادية  ادلدينة وبسبب زيادة عدد السكان نتيجة اذلجرة من الريف إىل ادلدينة وزيادة القدرة الشرائية
للسكان، فضاًل عن ذلك إن ربسن األوضاع االقتصادية يف البالد بشكل عام منذ فًتة الستينيات ساىم 
يف التوسع يف توزيع األراضي السكنية على سكان ادلدينة خصوصًا بعد منحها الصفة اإلدارية واعتبارىا 

ظائف اجلديدة وشكل ادلدينة ادلورفولوجي شلا أدى إىل التفاعل بُت الو  1969مركزًا حملافظة ادلثٌت عام 
( يضاف إىل ذلك تطور وظائف ادلدينة البلدية والتجارية 65)زنيي اجلياشي، مصدر سابق، ص 

 والزراعية.
لقد امتد التوسع العمراين دلدينة السماوة يف بادئ األمر وبشكل رئيسي على اجلانب الغريب لقلة 

انب الشرقي وانتشر التوسع فيها بشكل شعاعي ومع امتداد ادلنخفضات وادلستنقعات فيو مقارنة باجل
طرق ادلواصالت الرئيسية اليت تربط مدينة السماوة بادلدن الكبَتة اجملاورة ذلا مثل الناصرية والديوانية 

(. ومن اجلدير بالذكر أن مسارات ىذه الطرق قد 3والرميثة والسلمان وغَتىا خريطة )والنجف واخلضر 
بآخر مع امتداد القنوات اإلروائية القدشنة وأكتافها العالية وىي تشكل سداد ترابية  ربددت بشكل أو

 2عالية عن ما ىو حوذلا من منخفضات وبالتايل تكون أكثر مناسبة دلسار ىذه الطرق يراجع خريطة )
 (.3و 

طرق ويف مطلع شبانينيات القرن ادلاضي امتد التوسع ضمن الفراغات ادلوجودة بُت امتدادات ال
الرئيسية يف زلاولة للمحافظة على الشكل الدائري للمدينة وبشكل خاص على اجلانب الغريب، مث استمر 
التوسع بشكل انفجاري وبكل االذباىات بسبب ازدياد النمو يف وظائف ادلدينة وتعدد منافذىا، وامتد 

ت البينية الغَت التوسع يف ىذه ادلرحلة لكي يشكل منطقة احلوض الفيضي ولكن بتجنب ادلنخفضا
 مناسبة للعمران، مث سرعان ما امتد العمران إىل أراضي احلوض الفيضي احمليط بادلدينة.

إن اجلانب الشرقي للمدينة تأخر يف توسعو العمراين عن اجلانب الغريب أواًل الخنفاض أراضيو 
نهر لالستفادة من أراضي بشكل عام وكثرة ادلزارع والبساتُت فيها والمتداد التوسع فيو مع ضفاف رلرى ال

األكتاف الطبيعية العالية نسبيًا أكثر من انتشاره فوق أراضي احلوض الفيضي. ويف الوقت احلاضر إن 
صورة ادلدينة بدأت تتشكل بنمط دائري زنيط دبركز ادلدينة بعد أن ذباوزت متطلبات التوسع والنمو 

 ادلدينة الطبيعية.السكاين حلل القيود واحملددات اجليومورفولوجية لبيئة 
يتضح من خالل ذلك أن مدينة السماوة تعد دنوذجًا للمدن النهرية اليت تأثرت خصائص 
موضعها وتأثر تطورىا ودنوىا العمراين بشكل مباشر بتغَت النهر والعمليات النهرية ادلختلفة ادلرافقة لو، إذ 



رافقو من تغَتات طبيعية من إرساب أن ادلدينة تقع على جانيب هنر الفرات حيث أثر رلرى النهر وما 
وفيضانات هنرية نشاطات إروائية على خصائص ادلدينة ادلوضعية والذي انعكس وتعرية وتغَت يف اجملرى 

بدوره يف دنط التوسع العمراين ذلا ودنوىا احلضري، فقد انتقل العمران يف ادلدينة من الكتوف الطبيعية 
 ل تدررني منسجماً مع العناصر الطبيعية اإلرنابية للموضع.للنهر إىل حوضو الفيضي احمليط بو وبشك

 
Abstract 

This study deals with the flood environment Euphrates Reaver their 

Influence on the ional Expansion of Al Simawa city Construc. 

The City is located within the region of the alluvial plain on both 

banks of the Euphrates river. It is mainly influenced by the natural 

activities of the riverbed. It is also influenced by the watering activates 

that have caused various appearances for the surface of the ground, and 

distributions of different types of soil and dreg on the banks of the river 

within the area of the city itself. This variety of the natural phenomena 

has an impact on the constructional expansion of the city.  

These phenomena include four main groups, which are as follows: 

1. The nature of the slope of the surroundings of the city.  

2. The relative difference in the heights between the two sides of the 

river. 

3. Types and characteristics of the natural river phenomena that 

include the following: 

 Banks of River. 

 A wide and relatively low alluvial plain. 

 Middling depressions (marches). 

 Banks of the sub-streams. 

4. Watering network and characteristics of the soil. 
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