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ي طَر ر نر زا مو ووةي مي اَةر، ر ي

ََ) رزي-كم دزيَ) وةك زاي ريم  

 َ ير  وةَ)(دن َ  

  اا    .ي.  ون       .ي. َ َ ا     .ي. َن أ  .ي. دطر 

راى رزام  

  َى زامؤظن

اط   

  

  

  

  

:  

  َ دمرد   وةَ  رة ََ)يَر ر نر -

مري زاي دزيَ)، ن دردم و رامي   ي رودام وروة دموةن 

  وم   ام وةيَ   ةرانَ وةَ  َ .ندمررة ريَو

  دم َ ن ودموةي زامري ري، ن  رَم و زامرم وَو در

   وََم ١٥ ورد  (DEM)  د َرزوم ذرة موى َوة 

	Arc)مي  رن رَم رمى  GIS.	 10.	 2) ط وةَ .

  ن ر رودام رير زؤر  ؤي وَ ري نمط  دةر َ

  زؤري َن.

  

  َي موي َوة:

  وي دذوار و وم َووة دةَ يوي مطَر ري رؤذر و

َم  .روة ري وَ ان دري دةت، روة رةم ر ور ورواي 

) م ىزمردوو انَم َووة دةؤم ووىر ،ةر زاي   يم َو١٢- ، ٠٠=دة 

) رؤذت. وةك  ٥٤٥،  ٢١-،  ٠٠=، ٥٤٥– ٥٤٥ ،٦٠-، ٠٠=) روردووَ درَى (٥٣٦،  ٦٠-،  ٠٠= - °٣٦، 

 ) دا من دراوة.َ١ةي (

ََ)رزي يَدزَي):- ر زاي ريم  

 ََ) رزي يَر -  روة ،َردادة وم م مري ذدة  (َدزي زاي ريم

ر  َ  َرة دةروازة طمم ر َردن دادةم َ وَ ان  رَوة 
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 ( روي دةروة  ١٩٦٠رزي (ََ)ة  رزي () اوةروو  ١دةَوة روةك َ ةي (

 .َةؤر مزرط اري  َر  رة ةَ .دزي زاي رم  تةَ دة

) وةدةطَ يوري م١٠٥رو٢ يَ  رزي  ي َر   .( ن 

)دةط َر َوَ ةيَر َر ،وةَودذواردا دة ر ي و َوَ و ، (*)%)١٦٦وزؤري

  مش دة ي ي رةن وَي  را وي.

  )َ١ةي (

ََ) يَي رر- م  (دزَي زاي ريم ةر زاي   

 
 

روة: ري َةران  : ر َردن، وةزارة مامن، رَةرا م و زامري 

 ،مَ يطَر ري يم ،ي م ،اط٢٠١٧.  

  

                                                
                                                         ي راَي رَ٣١,٨    در  

(*)   =دوَ يم١٠٠ ×م           × ١٠٠  

                                                    را ََ َي رَ١٩,١     در  

)  و م مو م رط١٠٠را َوا ر (%) وز ةَر  رط  ،١٠٠  َموة دةط يوا (%

.اَ زؤري َوَ َر  

  .١٠٨، ص  ٢٠١٠ه ، ا ا ،  ا ا : ، روة
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  طَ وة:

ر رَ ودةن دمن  روي ( ،َر، َاز، دردم ري  وةن  -١

 ا ورة)  رن.

٢ -  مزةوي و مرة ي مدان وزر  رةو نو رة 

.را 

  طمي َوة:

١-  ََ) رزي يَري–رم  ا ودذوار ودؤ  وي وم (ةر زاي

َةر ،َش  ي درومَ وَ زؤر ر ر .َو مش دة ي 

.موةي واي ط ر ر و ط ومدرو 

٢ -  رة ري  يَ ري.َري زةوي دادةمرة ي م درو 

  َ وة: 

  مَ وة ي  رك  مي ارةوةدا دةَوة:

دة زامري  و ر  رن وممامن ودمن وردمن.  -١

 يرام و و .ن م ي درو  

 دةدن ودرودم مي َ َي  رن. - ٢

٣-    َرامدة  ،ري زامرةز وَ دم شَر ورة يَر مدام

دا  نر ن ،ََرموة و نن دورر .َر 

 

  راَ وة: 

َة ط واوي مو روروي ي رةم زةوي رة وازةموة ورا وي 

َ وم وة، َ ة را رري مط ر  رَ درودووة وا 

 اث و واري زؤر ؤظ مذ امدة ي  ش روة، زؤرََ َر اَدر

ي رودام  ووارةوةي رد و زةوي ورودام رة  ر  رَي 

.ر دة وةيَ 

  

  رَم ردن: 

  مَدة  و .وم  وةيَ   دنر  وةَ

 (GPS) زامرمي ةمن  موي َوة و ران  رَي رَمَ ي

 و   رن روةك   (Varnec-1978)وَدمن َ َ ري 

) ممراوة  وَي  م دةد رَراوة  وََم ١) وي (َ٢ةي (

    د َرزوم ذرة موى َوة  (GIS	Arc,)م   رمي

D.E.M  ورد ١٥ يَ دمراوردوي و ريي وَو رزي وم م دمن درو ،
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) ن  رَم وةي رَةي  ١٠٥٢رَن. روري موي َوة دةط)ن  

(Buffer) )  َر  ر ريرو  ٢٠٠٠(  يرم (Arc,	 GIS)  ش ،

.وم درو ري وزام مَدة 

  

  )َ٢ةي(

  مي َي  رن

  
. وةيَ   ةرانَ ري :وةر  
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  )  ١ي (

  َوة َي  رن  موي

  ذرة
َ  

  / رزي  
م يزم  يَدر َ  

١٩٦٤  ٥٤٥ ٢٠-١٧=  ٥٣٦ ١١-١٣=  ١ 

١٩٧٧  ٥٤٥ ٢٠-٠٨=  ٥٣٦ ١١-٠٣=  ٢  

٢٠٠٧  ٥٤٥ ٢٠-٠٠=  ٥٣٦ ١١-٠٥=  ٣  

٢٠٥٨  ٥٤٥ ١٨- ٥٢=  ٥٣٦ ١٠-٥٥=  ٤  

٢٠٥٥  ٥٤٥ ١٨-٣٥=  ٥٣٦ ١٠-٥٩=  ٥  

١٩٥١  ٥٤٥ ١٧-٤٧=  ٥٣٦ ١١-٠٩=  ٦  

١٧٦٨  ٥٤٥ ١٧-٠٨=  ٥٣٦ ١١-٢١=  ٧  

١٥٩٥  ٥٤٥ ١٦-٥٠=  ٥٣٦ ١٠-٤٢=  ٨  

١٥٥٤  ٥٤٥ ١٦-٣٣=  ٥٣٦ ١٠-٣٠=  ٩  

١٤٤٢  ٥٤٥ ١٥-٢٣=  ٥٣٦ ١٠-٠٥=  ١٠  

١٣٢٥  ٥٤٥ ١٥-٠٠=  ٥٣٦ ١٥-٠٠=  ١١  

١١٤٤  ٥٤٥ ١٤-٤٣=  ٥٣٦ ١١-٠٥=  ١٢  

١٠٥٥  ٥٤٥ ١٤-٠١=  ٥٣٦ ١١- ٢٥=  ١٣  

٩٩٦  ٥٤٥ ١٣-٠٩=  ٥٣٦ ١١-٣٥=  ١٤  

٧٣٤  ٥٤٥ ٠٩-٥٨=  ٥٣٦ ١٠-٣٩=  ١٥  

٧٠١  ٥٤٥ ٠٩-٣١=  ٥٣٦ ١٠-٣٧=  ١٦  

٦٣١  ٥٤٥ ٠٧-٤٨=  ٥٣٦ ١٠-٣٢=  ١٧  

                مَةران وَ ام وةيَ   :وةر(GPS).  

  

:وي ماط مم :   

  ري مو   :طم و رةطزة ومي ررن ر 

:  

 ر طم  طممَ ةم رووى زةوى. مَ  ةم رووى زةوى 

رةماموى َ ومدى  ،م رى ردةن وازن رووى وى وام ورادةى رطن 

ارة رن.  مَن َاى دةوم ذ َررى دارة رن  د

م َ م  .)١(وم ن  رة رطى دةن  دارةم را وداران

                                                
)١( ا دار ا ،(را)رل اا  ، رزو ا  ،ةة، اا  ،وا  2005  ،٢٦.27ص- 
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روى  رطى دن  ؤ م وة و واز. موى َوة دةطرَوة 

 ار مررانن  وداواز نن دةى درومر ةَورى وو

.  اق  ىم َ . وةمَ ىوم   ىَ ار ط ةَ

روة ةيَ  )ى  (٣٢) و   نممزة َ وةاوم وونن رَ وراوة ومم (

      وةى دووة انَم ومدة(Mesozoic	Era) ىَ) ( وم مذ ارة وةى(Cenozoic	Era)  

:ةَ  

  :(Bulfat group)ى ت 

    َ  م)  َودة(.وة مر  داوةو ،    وةَ

 امَ َ ردوو وم وم ى نةَو ام     ،()وارة ََو

 وام)  ،  ومو  .ََوَى ط وطراو  .وَاوة   رى َاموة ون

موى َوة 1( . َ ()ة٢٥٠٠ن، م ،م وز ََ (ورى (

)ى دةطرةوور   مَ راورد َر دادةوور ٤٢زؤرةى(٢َى ٤٢,٨٨) وروم (%

َ ن .َودةردة ودوو م  .ََةَ وة ادامَ   وةر  كَ وةك

 روة وةَدةَدر (ةوط مدارة) مةمط ر  وةدةَوة دررو رة َ

) مةمط كرمدارو ،نَن، ، راد ،َر ،ريَ، مَ ، ،  ،َر

رن، ن، دؤ ،َس، وة ،َي ار ورو) دةوم ر َ ، دووةن وةك 

َ ىوري م (وزاديَ و ) مةمط  ةشر ر َوك دة  وة

.َودةردة 

  :َ Walash Formationى واش

     روة .  اوةرم     انَم َودة َ  م

وم َ        َرووي رةو ردزاموة  دوو َ  د   َرةوةى  ردى ط ر 

 اةوةَذ م  طو مردى ط ،وةَ)٢( م نَ و  َ  .

.  موي َوة َ  دوادواي َي ت طووة )٣(دةوردراوة )Fault	)Thrustاو

مط  كر َن، دم  ،زةة، دؤَر ،َي ،ةط ،مرن، دارة ،َلد) مة

)ي دةطرةو روو َ  ر َودة (نك ور٢٤٢)  ةيَي ٢٤,٥) وروم (%

   َوة دةط َي.

  

  

                                                
(1) Tibor	Buday,	The	Regional	Geology	of	Iraq,	Stratigraphy	and	Paleogeography,	Dar	AL-

Kutib	Pub.	House.	University	of	Mosul,	Baghdad,	1980,	p.	239. 
(2)	Zoran	Stevanovic,	Miroslav	Markovic,	Hydrogeology	of	Northern	Iraq	field	document,	

FAO	coordination	office	for	Northern	Iraq,	GWU,	OSRO	1	Iraq,	vol.	1,	2003,	p.	87. 
)٣( مل ا ةاق ، ما  اا    ه اواد، ا  ،م٨٢-٨٠ص، ٢٠٠٩، ا. 
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  :َ Red bed Series Formationى  ورةن

ََ ر ةمر ى ورو  ىَو  ،ور  كةز  )٤( : َ  َةدا .

 رةوة َةط  َرطى ر،  موةرا  م طظما،  ارةوةش 

ى َوة م  ارةوة  وا مَ  دةط َة ور، روةى  مو

م    دةوة، ة موى طم  َر رؤى مر  و 

.  َ  موي َوة )٢()ة٢٥٠٠. رى ()١( َموى وطمةوة موماوة

روور َ دادة  دةو َري موي َوة   طمي (دَ) دردةوَ ورووري 

)دةط َ ٠,٣٢)  ةي٠,٣) ور .َةَ وةَ يوم (%  

  )٣(َةي 

 ىَ ىوةمَ ىوم   

  
:   ةرَ رى  

- Varoujan	K.	Sissakian,	Geological	map	of	Erbil	–and	Mahabd	Quadrangles,	sheet	NJ	-38	
–	14	and	Baghdad	
NJ	 -38	 –	 15,	 ATATE	 Establishment	 of	 Geological	 Survey	 and	 Mining,	 1997,	 Scaill:	
1:250000. 

                                                
)٤(  ا ررو ، زروام ض م وا ا ، ر) ،(.داب، غا ،  ح 

ا ،٢٢ص، ٢٠٠٢، ار. 

(1)	Tibur	Buday,	Sead	Z.	Jassim.	The	Regional	Geology	of		Iraq.	V.	2,	Tectionism	

Magmatism	and	Metamorphism,	Baghdad,	1987,	p.	233. 
(2)

 Stevanovic,	Z,	Markovic,	M,	Op,	Cit.,	p.	87. 



ر ي طَر ر نزا مو ووةي مةرا ي.......  
 

  

)٢٥٨(                                                        راى ررى زامظط– ) رةذ ،ارة ١٢ ،(  )٢٠١٧(  

p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 )  ٢ (   

 َ ) انَي مَي ر يَ– ( ةر زاي ريم  

ردة  خ  
َي 

  
ردزام ةور  َ  

روور/ 

٢  

رَةي 

%   

ة
وو

د
  

و 
 


را

 











 
ي

ة
ر


 

 وط

  

 ط ىظ  ََ

 ، ََ، اوةروط

 م ،ن، م

ز و  

مدارو  ،َر ،نَراد ،

 ،ريَ، مَ ، ،

ر ،َن، رن، ن، 

دؤ ،َس، وة ،َي 

 ار ورو

٤٢,٨٨  ٤٢  


َ


  







  

  واش

 ور ر يَو

  تَ ردى َدةط

 ََ و  يَو َلط

.  يَو و  

دلَ، رن، دارةم، طة، 

  ،زةة، دؤَر ،َي

  من، رك ون

٢٤,٥  ٢٤  







  

 ة

  ر

مات،  َورو 

 ردى  
َ٠,٣  ٠,٣  د  

ة
ار


  








  

 مم

 

روام

  ن

  ، ،(َ)و ،ر

  و مات، و، رد

 ،م ،ارو ط

ةرةن، ةردان، رة، 

دة ،دةن، طدةن، 

 ، ك ديش، طت، طدة

 رد، وةرد ،ريَ، طَد

، طر، َن، دوورة، ر

ومري زاي  ن ومرؤك

  ةر

٣١,٦٥  ٣١  

:  ةرَ ري  

- Varoujan	K.	Sissakian,	Geological	map	of	Erbil	–and	Mahabd	Quadrangles,	sheet	NJ	-38	
–	14	and	Baghdad	
NJ	 -38	 –	 15,	 ATATE	 Establishment	 of	 Geological	 Survey	 and	 Mining,	 1997,	 Scaill:	
1:250000.	 

  

 : Alluvial fan depositsمم  روامن

مَ   دةوَ مَان      موةرا   ووةدا 

 و دة ط ةَ .وةةرم وةىوم   مم  .وةَي دةطَ ي 

ووموةي و درووة، ت  وةرزى و  ووموةى  وى روةى موةن 
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ة ن  و روورةم مو .روةَ ا روور ةَوة َ  ر  مو د

 دة رةوون ر ،() ىطَر  وةَدة م َ ن َ  ىَ د  ىووةر

دةت  دامم  ممم ،رة مم زةن دادةم َن وامى  زن ن مرن 

) ١٥٠-١٠. رى  ممم  مَان ()١(م ن درو دةت رة ردةوا دةَ وروا

دا ر َراى   ز َوك م وة زد دةت وَ واموة  دا َما 

م)٢( . ،َور دةد  وةَ يوم  َ دوو  َ  ك  وةك  يَ

  كَ وةك ي دووةَ روة ،وةَ يوري م َودة  (ن م) يمط 

طمةم( ط ارو، م ،ةرةن، ةردان، رة، دة ،دةن، طدةن، 

َيَ، طر، ردرد، وةَ ن، دوورة، ر، طر، ن دةت، طش، طدي ك ، د

 َ  ريروو .َ  وم َودة ةر ز ريمت وةَرؤك) دةمو

)٣١دةط٢)  ةَ٣١,٦٥) ور .َوة دادةَ يوم  (%  

  

 رزى ومRelief:  

 َر . نو وي مامم ر  مط رزي وم وةيدموة وَ

 ََورة دةطط رؤ روة . يَ يراي وَ ين ووَي ررا ر يوري رار

ََواو وو مزةةطوازى ر  وودامو  ور ؤر اَو ووةر وور  وازىك و م

دارة رم وةك (رى، دا وم). وازى زؤر مَان رز ل وم لَ 

 ، داَوزةر د زاى ر م ى رز َروةَ ىوم َوة 

)  ةم ى ى َل رز٢٣٩٠(  وةروي دةر   م روة َوز رى

 مري زاي ةرة  ورى رواى موى َوة ر ز َوك.  .ر.د.) ٥٦٤لَ(

 كر  ةداَ ) ةيَ  روةك دة رزي وم مراوة:٤مم (  

  ي  ورزان:- 

 وري مت ور ريت ور ريت ور م  ن ط ةَ

 د ،َرزي    دةردةو .َي ن  طمي (رادَن) دةَةت وطمي (طة)

.ر.د. ش ري رةَ وَ ر َت َ م رَي  ) )٢٣٩٠- ١٢٠١مَان (

) ى دةطرةوور .(اروو يَ)٤٢,٠٥ةى (٢َ٤٠,٠٥) ور.ََةَ وم (%  

  

  

                                                
  .١٥٢-١٥١ص، ٢٠٠٩، ة، دار ا ا ،ر( ال ار)،  ى ب)١(

(2)	Diary	Ali	Mohammad	Ameen	Al–Manmi,	Water	Resources	Management	in	Rania	aera,	
Sulaimania	NE	Iraq,	ph.	D.	Thesis,	Unpublished,	College	of	Science,	University	of	
Baghdad,	(2008).	pp.	31-32.	
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  ى دة ودؤن:- 

  م موةراوة طمي (دارةم) وة دةَةت و رواي مري زاي 

 .ََ  (ةر)) دةط   رىوو٦٢,٩٥رةى (٢َوة ٥٩,٩٥) ورَ ىوم (%

 .ََةَ  

  ممَ ى موى َوة: - 

 م  ووى زةوىي. ر ي   ووى زةوىر ان دووَم  ازةم ومر   ىَ

. َي طم زؤري َ وة وروولَ ََ رةطز َ َ ور ورةطزى َةى و

َي   طران ودا ورَ طم و  رما َةدر ،َروةي

رةم ي زةوي ورا دادةمر .َروةَ ي  دموةي ري اا 

  َ طم ،     م َ رَم زةوي و ررةم ؤظ دردةت.

  

 مي ي َي:  -  أ

 موي َوة َ دم ي َي موي َوة ر َزي َي  ،روة

روة     د َرزوم ذرة موى َوة  )١((م)اوة َري 

(DEM-15m)  ىرم مَرو(Arc	GIS.	10.	3))  َةدا ر ٧ ،ىَ  وت (

  )اوة روو:٣) وى (٥ى َك  َ  ومو درى اودةرَ وةك َ ةي (

١ – )< – ي     ):  ٢وواي مروا ور ري  ومدة رة ةَ ن زةو

َوة، رَ وةك َك  طمي(طدة ن)وة درَدةَوة  مري زاي ةر.     

       (ةَررف و ،مدارة)مةمط   ي ةيَ روة    ريروو.َدي دة

)دةط َ٣,٧٨٢) ةيَ٣,٦) ور .ََةَ وةَ يوي م(%  

زةوم   دةوم  روا روة طمةم (م ،م ،رك   ):٥ – ٢  >( -٢

داط   ريون. روردةد (نةوةرو)١٠,٨٧٢) ةيَ١٠,٣٥) ور.َدادة وم (%  

َ  زؤر روري موَ ةََ وَة ط  واوي مودا  ): ١٠ – ٥ >( – ٣

   روم وم اوةرم وة وةر  كَ زؤر وةك ةَر  ،َدي دة 

)ي دةطرةرو .َر٢٧,٣٨دة٢) ةيَ٢٦,٠٩) ور.ََةَ وةَ يوي م(%   

زةومَ َ  ة ط دةوم ر وري رت ورواي    ): ١٨ – ١٠ >( – ٤

ر ري م روة ،َرم ةَ َر      (مدرو) مةمط م  َر 

)دةط َ  يرو .َدي دة (َر)يم٢٥,٣٩ط٢) ةيَ٢٤,١٨) و ر .ََة (%  

  َ رت ور وري ر ر دةر دةوَ. رووري و  ): ٣٠ – ١٨ >( – ٥

  %)مو دادةَ.٢٠,٢٩) و رَةي  (٢١,٣١٢ومي دةومَ   دةط(زة

                                                
(1)	K.	M.	Clayton, Slopes, Oliver	and	Boyd, Edinburgh, 1972, p.	173. 
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زةومَ َ  ة روون دةوم ري رَ م ري       ): ٤٠ – ٣٠ >( – ٦

(طة) دةردةوَ. رووري      طمي(ن) مو طمي مواوو، روةَ  مَ  طمي        

 )دةط َ١٣,٣٦٢) ةيَ١٢,٧٢) ور.ََةَ ووم (%  

٤٠ >( – ٧ :(   روة ،َر ر (روو يَ)يمري ط  َودة َ  مطزةو

َو  ،َر )مةمط  كر رة  ومدرو رة ري .ونردةد (َي

)دةط مزةو  ريوي. رو ي و را  ري  وةَردةط م٢,٩١زةوةي ٢َور (

)٢.٧.ََةَ وم (%  

  )َ٤ةي (

  مى َى رزوم موى َوة

  
ر /وة وةَ ىوم رةذ رزوم َد     ةرَ رى(DEM)  ورد 

  .2)	10.	GIS.	(Arc ورَم رمى ١٥
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  )َ٥ةي (

  ى َى  رَي موي َوة َ َ دم (م) مى

  
 و ١٥ وردD.E.M  رى َةر:     د َرزوم ذرة موى َوة 

  . َ َ دم م10.2 .	Arc GIS.رَم رمى 

  )٣ى (

(م) دمَ َ  ىَ َ م  وةَ ىوم دمدا  

َ  رزي ءم مرة  ىَ ى    روور

٢  

  رَةى دى %

١   زةوى  Flat	٣,٦  ٣,٧٨  ٢ - ٠  

٢   زةوى م  Level	 ١٠,٣٥  ١٠,٨٧  ٥ - ٢ز  

٣  َ  زةوى  Moderate	 ٢٦,٠٩  ٢٧,٣٨  ١٠ - ٥ز  

٤  وةم زةوى  Moderately	Steep	 ٢٤,١٨  ٢٥,٣٩  ١٨ -١٠ز  

٥  َ زةوى  Steep	 ٢٠,٢٩  ٢١,٣١  ٣٥ -١٨ز  

٦  َ ووى زؤرر  Very	Steep	 ١٢,٧٢  ١٣,٣٦  ٤٥ - ٣٥ز  

  ٢,٧٧  ٢,٩١  ٤٥ز  	  Cliffروم ن  ٧

  ١٠٠  ١٠٥%  

  روة:
(1)K.	M.	Clayton, Slope, Oliver	and	Boyd, Edinburgh, 1972, p.	173.	

  .)2	v10.	GIS	Arc( رَم رمى 	: http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.aspروة) ٢(
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  مي راي َي:- ب

. رَة ممَ ى. راى َي ودم رم رووى َن درى دةت   

 ، نو ري داو رط م وازي ر يري رار يَ يرا روة

ر  ر و وم ي رةم زةوي. ر َرك م دة ر َرةدة

) ن دةردةو َواز زؤر مَان رووري دااو  ٤) وي( َ٦دن َ ةي(

َ يوم رروو وا زؤرر يرا وة رو  ،ا ممرا َر وة

)دةط  َ١٨,٩دادة٢) ةيَر ي ١٨) وا  وار ري يراو ََةَ وم (%

)ي دةطرةرو  َد ١٧,٨دووة٢) ةيَ١٦,٩٥) ور  روة .ََةَ وم (%

َ (% . ة٤,٧٦ََ) ورَةي (٥٢ي دةط(روور راي رت داةَ، رورة

ا طر رم ة رةم ي رامَ ي َة زؤر مرَ وز موي َوةن 

َ مرا ز  َردادةم رة ري  وم  ما .ةي.دا   

  )٦مي(

 ََ) يَان رَم يَ مرا -(دزَي زاي ريم  

  
 و ١٥ وردD.E.M  رى َةر:     د َرزوم ذرة موى َوة 

  .10.2	GIS.	Arcرَم رمى 
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  ) ٤ي (

  يَ يراةر زاي ريم) يون - مرةم مَر  (َ   

  رَة  ( % )  ) ٢رور(   رةم )   ) ٥را ل

١   ١ – ٠ ٥,٢٣  ٥,٥  رة  

  ٥,٨١  ٦,١  ر ٢٢.٥ – ٣٣٧.٦ ر  ٢

  ٤,٧٦  ٥   ٦٧.٥ – ٢٢.٦  ري رت ٣

  ١٠,١٩  ١٠,٧  زةرد ١١٢.٥ – ٦٧.٦ رت ٤

  ١٥,٩٣  ١٦,٧  وز  ١٥٧.٥ – ١١٢.٦ ري رت ٥

  ١٦,٤٧  ١٧,٣   لَ(اوة)  ٢٠٢.٥ – ١٥٧.٦  ر  ٦

  ١٦,٩٥  ١٧,٨   ر  ٢٤٧.٥ – ٢٠٢.٦  ري روا  ٧

  ١٨  ١٨,٩   زؤر ر  ٢٩٢.٥ – ٢٤٧.٦  روا  ٨

  ٦,٦٦  ٧  ر  ٣٣٧.٥ – ٢٩٢.٦  ري روا  ٩

ي ط  ١٠٠  ١٠٥ %  

 ورد    (DEM)  د َرزوم ذرة موى َوة  ري َةر روة :

١٥.  

  

  :))Climateوو وا 

َازة و ووا  َو رةطزة و طممى  رر روى دة َر               

  ،ط َر مردة  و ىَ  وةى َلط ،ووى زةوىر ر مر

و وواي واز  ردة ر ؤم رادةى را وري َ ازى واز  ر رووى زةوى     

 ي َؤوا رو و .تدةردة     ش درو  َووى زةوى دادر ر  ىمررامط  

واوة دةو   َووموي َوة رووي  ر      َوم رزى ومَ  ازامن ووةن.   

 َروووةواى مڕى دةرا((Csa).  

ن  وَي   وةوةي مم   واوو دموةي رةطزةم وووا  

)٢٠١٥-٢٠١٣ :وا دةطوو مزةرةط مط  س ةداَ(  

  

  

                                                
()  ة م رد رى طس١٨° ()  ةز روة -س٣°)  ةز م رس١٠) وط° وا (

 َو)C(  َلط َد و و ىوا  ،م ر ران وةىر .)C(  و)s(   مم  وك 

َ رىد و ى وةرزىَدر َ روة .مز ر ران  ةز  مم رى ط  َدة   

دةام وك وةردةط َ طَةى ى َ ا  )  ()a °س١٠م ن ز  ( ٤) وى طر °س٢٢(

 ىَو َ )Csa( .ةَدر وو مز رام  َار دَ ىوا  ن  
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  :(Temperature)ي طر  -  أ

) روةكي ٥وم ري ط ايَ راوةمم ( وة دةطَ)اي )س°١٧,٩َ  َر . م

م ري ط  س°١٣,٧(دةط( شم ري ط رز ايَو )٢٢,١°( اي مَ روة .

 دةط  دووة ومم م َودة ري ط)س°٤,٢(  (تو  مم) مم كر ن

)دة  َ٧,٣- ٦,٢د°دوا (س (بز و) مم َودة ري ط ايَ رز روة .ا

)ا دةطدوا٣١,٦-٣١,٦° مم)م َودة روداي ط م روداي ط  رةت .(س

)دةط  (٥,٧°ان وَز) مم َودة روداي ط رزن س) ور  (ز

)س). °١١دةط  

  

  )٥ى(

ري ط يمو ووةرزام مم ايَ)س°(م انَم)٢٠١٥- ٢٠١٣( 

  

  من 

  

 رزاَ

 ري ط

مم)س°( 

َاي 

م ي 

 رط

مم)س°( 

وداي 

 رط

مم)س°( 

َاي ي 

 رط

مم)س°( 

  

  وةرزةن

 ومم ٦,٢ ٥,٧ ٣,٤ ٩,١   

 زن

  

٦,٢ دووة ومم ٥,٣  ٥,٩  ٢,٤  ٨,٣  

  ٧,٣  ٦,٨  ٣,٩  ١٠,٧ ت

    ١٠,٧  ٦,٩  ٧,٣  ١٤,٢ زار

  ر

  

١٦  

  

  ١٥,٧  ٨,٦  ١١,٤  ٢٠ من

 ٢١,٧  ٩,٧  ١٦,٩  ٢٦,٦  

    ٢٧,٨  ١١  ٢٢,٣  ٣٣,٣ زةان

و  

  

  ٣١,٦  ١١  ٢٦,١  ٣٧,١ وز  ٣٠,٤

  ٣١,٦  ١٠,٨  ٢٦,٢  ٣٧ ب

    ٢٦,٨  ٩,٨  ٢١,٩  ٣١,٧ ل

  

  

١٩  ي م ١٨,٧  ٨,٦  ١٤,٤  ٢٣  

دووة  ١١,٥  ٦  ٨,٥  ١٤,٥  

م ايَ ١٧,٩  ٨,٤  ١٣,٧  ٢٢,١  

  ةرَ ري: ،نرد َر  ،و موةرلَ و وةزارة

رَةرا  ورزةي َم، وَي  مي ، داي 

 . )٢٠١٥- ٢٠١٣وماوة(
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ردا )Precipitation(:  

ران . رن ورري رري دارة )ران،  ورزة(دار ر َ َةي 

رةطز َررة ودة َي دموة وورددم ردةن، وا ي داري َارون ووودموةي 

ردةن وردةوا  دارة دة َي دموة ووردم ردةن، روة ي رؤ ر 

روة  رةطز َرطرة طدم دردة  . وطاوة وممنرووي زةوي دة َي 

  مَرة ي .نردة ام مو اي رَر واةي رَ نر

روة رزةش َةي . ا روودام انر د موَ ان وَوم وادي ر و ودو

وة رري ر طدم دردةن  ،ي َي  وارةا ومدم داري 

، )٧٩٣( را ي ورَدن  اموةي دةمم رزةدا. ر دار مي

وةرزي َار ) و وم ول )  دا   وةرزي و ارم، وةرزيدةام

موةرزة م ) ودووة   ممر ون وز .( وةرز وم رام وا

 َ  وةَ وةردا م ووير وازي َوةرز  وةَوةرزو .  

 

  
  

  داوم طا رةم ك موى َوة:

 ر ىرى مَ  ن وةَ ىوم  ك رى ر زة وةىَ ومر م

)Buring	 1960(   ،ك مرة وةىدم  وة ىوم   َوا دةردة

  ) ار ر ك ن، روةك َةدا ذة  رن دةَ:َ٤وةدا (

  زةوي وي : - أ

رة  م و ،  روة درة طورة وة مطَ وودى  من 

ة وز َ م ،َمََ و ىَو)١(  رة  .َي رم  َر ش ،

 دةط  رة  رىوور .َودةردة (نَوراد مدةرو) مةمط   وم رؤذ 

)١٥,١٤٢)  ةىَ١٥) ور.َدادة (%  

  

  

                                                
)١(  اق، أرا ا ،مر ا ب–  ،اد  ،دارد ا و م٦٩، ص١٩٨٨.  
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  زةوي ةوةى رد: - ب

،  َ مَ  ان   َر  )٢(  َ دةطرَوة  ردى ى 

  كَ وةك َر  َر دادةوور زؤر  رة  .ََةَ ندؤ 

 ،روو ى ،َر  ) مةمط  وةر مةمط دةط  وار  وةَدةَن) در

) دةط  رة  رىوور (ن مدزة وك، دؤر)٤٤,٧٥٢)  ةىَ٤٦) ور(%  .َدادة  

   م رد: - ج

 وة رةوةى  رةم  ،َلَ دة م    رة  ةوَ وىر

 ( ٦٠–َ٤٠ى  ذَةوةى رو  َى رمَ  ا   مَان (

َدةرو وطوط دا درة رة)٣( (َود م ،ن) مةمط ر   رة  ،

 مةمواى طر  وةَدةَدر دةط  رة  رىوور (ن ودوورةدةط ، ك دىط)

)٢٤,٥٦٢)  ةىَة. ٢٥)          ورى داوم (%  

   م َل : - د

 ر دةط َم ىوراو مرط و ام ددةى  ةمدةو َ َل م 

 م مةمط و رد م  َلط رةو وةر   رة  َ

 دةط  رة  رىوودزىَ، ر زاى واىر  تةَ وة دة(رد ردر ودط)

)١٣,٤٧ةى (٢َ١٤) ور.َى دادة(%  

 َر ؤظ وةك:نو َر ر نر  رودام  ةرر  

   موةَ  َرزة دادةم َ زةوي مةَ رط ؤظ دمار

 ورا   دةم ي دةي ا.  َؤظ دةةت درو دن

ودرَدموة واوامدم رَن، ة  َمموةي  ردةن، ش   َرة 

رةم ي ري زةوي دادةمرَ وزةرةري ددي وؤي دواي ا دة  .ََمي 

  ظ درو دةت:ارةوة طم و م دة روو  ؤ

١-  َر  داري وةي َ  وةيَ  وةي ووردي زامَ ومم

.َ َ دي دةاوامو 

٢ -  رزون وَم  َر ،َر دم اوان  رد ملَ و وةيمم يؤ

 و َو.زةوي مر دم   َر َش دة دةر ،نردة 

َ  مازراودا دة داري  ردا   ،َوم  وةرزي دار مودا  -٣

ن وَو درز وم  وو وةيي دز َش دة ،َ ر دة م  و ن ط

                                                
(2) P.	 Buring,	 Soil	 And	 Soil	 Conditions	 In	 Iraq	 (Soil	 Survey	 And	 Classification	 Specialist),	 Ministry	 Of	

Agriculture,	Baghdad,	1960,	P.79. 
(3)	I	bid,	P.	78.  
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ارةوة، دةرا دة َي طرم  ي ووازدم  ردةن. دةر مش 

  دة َر َرر ر ي ر زةون  مودا.

  )َ١ةي (

ةو  م  وةي رؤدمداَرزي م ر  نرم  مم  

 
      و  نمودور ا ق اء ام رت اما ، ب ما  : را–   ا  ،  درا

 )  ، د (  ١٣وا٨، ص ٢٠٠٨) ،  ١)  ، ا:وما ا .  

h�p://ust.edu/ojs/index.php?journal=JST&page=ar�cle&op=view&path%5B%5D=138  

  

  راورددم م ون َ ي  رن:- 

مي َوة دة َر رة وازةم  رن، ن ر   وةرةدا

 اط يَ روة ،َ َ نرو ََ ن ري ي زام

ورة ون رو  دري  .َر َوةك  َمَان َي ن

 َردادةم ر ري  و زةدوو رةط   (يَ يو  يَ) وةمو

) ممراوة. ش دةن دم و رة ٧ر روودام ي رةن روةك  ي (

ا َ  ، دةزامر َرةَ ك    رمي  مود

:َ نر  

  

   (Geomorphological of Hazards):ممم   َرن - 

     َرزة دادم واذةدة نر  واذةيدة 

و و م دةطَوة  ردةHazards) 	of	 (Geomorphologicalرن

ر زةوي  ودة َري زةرةر وزن  ر م ؤ وذم ؤظ. و و رامي 

ووا، ر ، وؤظ) ررن ر َةم رووي زةوي  رك  ،) و

َ) يَر  ش وةك .وةَدةط - ومدرو رة ري  (ةر زاي رسم

،وم م يَ  رزي    ورةي يَ  انَري وو وةم رو

َر وم اثون و  .وةَرزةوي دةط مزةوي ودار مرة يو م ي  كر 

: كر  ةن دار  وةَ يوم  
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    :Mass Wastingي رةم زةوي 

    Water Erosionدووة: را وي

     Mass  Movementرةم زةوى :ى 

  تردة َ ر دوو وور ر اودام   ،نةَ وةىدم ى   

. َى راَم زةوى  )١(طاوةى ش   ََرةو ر و ََوم  ارةوة

دةمر  َى ر ردن وطاوةي   ن  ارةوة، طلَ رَ طم دا

وَ ي  ردةن ر َت ورادةى رطدم ردةن  ؤ  ا 

ى مو وم رن وازة، روة رى رز وم ورى َى و وووا

و م واورن َ ام دطرى َةى زةوى.  رامش ون م ررن  ؤظ 

	)Massر ى ر زةوى  Movement(   ري َ َرامك دةةىَ 

  ة يدام و ري روة وةكؤ (رد رد و ،ر)،  وةك  رى روة 

 َو ر َرك  (درَوموةى، َاى و (ن، راموة ون)

.َ (ىرةن ودووةور رى دم و اىَ ىر َرمظ(Varnec-

  ر دةام  ؤ ورم موى  .م و درىدوة (1987

  ) اوةروو:٢ي ( )٨( َوة درى وةك َ ةي

  :  - Slow Movementsى  ر رةن- ١

  م ك ووة ردن و َمي َ ن َ ةَ اش وَاو،   

 ي و دردامي  درو دةت دةامرَ َوة. رةي رة وةن وازة 

روة واز  ي َون  و. روة   ر ََ َ (ي رد،  و)دان،

 مرة  كر   رة  روة ،روي زةوي رودةدةن م  رة ي رة

ةن) (ري ك، ي َي، رو رووة ،ي َن و وة م ردةن وة ور

َواز )٢(دة ةَ م ،وةَ ىوم نو مرة رد  نرة م .

  روودةدات وةك:

  :  - Soil Creepم ك - أ

    ةَ  نَ ةوةىَذ م  رةوة م  ك مدةم دم   

رو ردةوا )٣(  نمط  وودةداتواز ر رى ؤ م ى ردةد  .

    وةن  ذَ دةمم ك. ا دةمن و را ى 

 َرةو دا وةزةو مَاى رَ.َدة اَ  

                                                
)١( دار ا  ،ا ت اش، اح اي وا  ،ء ،ق٣٠٠، ص١٩٩٥. 
 .٣٠١ا وار، ص  )٢(
)٣(  ،رل اا ، نر   دار ،رل اا      ،ن ،وا زوا  ة٢٠٠٧، ٢ا ،

  .١٥٦ص
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  وار َاموة مر ،َرَ ز َم مو  ا زؤرَ وةى ؤ 

  ،ََ ى دردةى ررو واز دةمَوة، وةك(روم دى دار ودرةن  

و رة ومواَ ى رةو ن)٤( ن) َ  زؤر  .–  نَ ى  (نةوةمم

)  ة٣٥°  ووير   ،وودةداتر ()Weathered	 Mantle(  ىرة ودةم

 وةرزةمما  روون  مر .  دردة و ذمدا  طران َ وى طر ك 

اوو. .)5(ور اوة (أ) يَو وةك  

 :  - Rock Creepم ردةن  -  ب

ردة ووىر ر ( مر م وم وَ َ) م  رد ر م  )١( .

   نردة وةىدم ى َدة  روودةدات  رى ىؤ ر ردةد 

ردى رةت  َ وم درزو ن رَ ى راَم زةوى،  دردةدا ردةن  رادةك 

َو  روةك . نَر ازةم ةىَ  .راوةمي (ب) م  

     -:Debris Flowم وةي ردي - ج

    ر ر َر ،نودرزة َ امَم  اَدر  نردة  ىر ى  

َدة ر)٢(َك دةرد و زؤرى َ ك   وةدا ىم . وندة رو 

ولَ دةم  َارةوة وَ ا ر َردة رة طورةن  داَ َان ووةي 

  داَ  وور   رة  .َرن دةاَ اريَ  من وةوةمم ردة

 زؤرى  َرد ووة زؤرر ر مردة ىر وم  ناوة ة وىران ووة وَ ر

  . )٣(َةن    روودةدات، ش رى زد دةت ور دةَ وواوى دة  َارةوة

  

  :(Rapid Movements)ى َا رةم رووى زةوى  

   رط دمواز  نردة اَ   ىامَو   ووى زةوىر مرة ايَ ىو

و مورةن دروة    َردى  وة دوورودرَدا روودةدات،  دةرا ؤي

َ وم  ةَ  نردةك و وة.ارةوة من دادةاَ وم اَدر    

 َ ،ىَ ىط ،) وةك وم درو   نرؤ َر م ؤ  وم درو

داو  ووي، َا و وَوم ددةن)  ا ط َومى َا روودةدةن  َ رى

  ورةن  ورةن داو وةك:

                                                
  . ٢٩٧ -٢٩٥ص ،٢٠٠٣ ارف، ار ،دة  دة،   ارض،  )٤(

(5)	G.B.	Mahapartra,	Texbook	Of	Physical	Geology,	GBS	Publishers	and	Distribu	Tours,	
New	Delhi,	Inc,	3rd	Ed.,		2004,	P.208.	

)١(  ا ا  ،(رضا  رل اا درا) رل اا ،ا ا ا  

  .٣٢٠ار، ص
 .٣٠٣ اى و ح اش، أت ا ا، ار ا، ص )٢(
)٣(  ،روا ا ب، اا ا  ١دار ا ،  ،ة ، اا ،٢١٣ص، ٢٠٠٦ا .  
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  ) ٢ –(َةي 

  Slow Movementsرةم ي َا رةم زةوي 

   
                          Creep	 – Soilم ك ( أ )

  
                                Creep	 – Rockم ردي (ب ) 

  
          flow	Debris	 –وةي رديم  ( ج ) 

  ). ١٧/١/٢٠١٧روة/ ري َ َةران (
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  )٨ي (

           (Varnes-1978)ري ي رةن ر َي َ َ ري 

  ري ن
رة ري  

  َي ك  ري رد

وردي  � دا ودا  
  وة مرن  وة زةن

  داو ردي  داو وةي ردي

  راموةي زةوي  راموةي وةي ردي  راموةي ردي  راموة

  ن
  راو

  م زةوي  م وةي ردي  م ردي
  طراوو

  وموةي زةوي  وموةي وةي ردي  وموةي ردي  ووموةي وةدان 

  وةن
  وةي ردي

  (م رد)

  م وةي ردي        م وةي زةوي

  (م ك)    

  رةاندموةي دوو ن ز   رةم ي   رزي دذوار

 html-2004-h�p://pubs.usgs.gov/fs/2004/3072/fs.3072: ار 

  

  :(Rock Slides)م ردى - ١

     .ط ناَ ووىر ر رد ووودة ر و َ نردة  ارةى و  

 دردة ى وم درز وَ  ى موة ن وردةوة وك وم ؤي 

 وام)م راو وم ري ري ي روودةدات. دوو ر م ردي 

.َد وةَ يوم ري دووة  (ردي ورةيط  

.  رة ي   )١(ر َ داو ردي :Rotational Land Slideم راو  - 

ادةر ر  َ  نامَ وم اوةر  .وودةداتر  رد  َلَ 

 َ رةوةى  و وام رىوور  َر  ،َةَ رةوةى َ

م دةدات وطلَ ا  رَ  وة وو َةي رك رةوارةوةى 

اَ َ٢(دة( .َوةردةط م ةيَ رزؤر ،  

  

 :(Debris avalanche)م وة ردن - ٢

  ي  َ مم  اوةي طردي مر وةك( و ور) روة مم ز وةك     

 ط   م ددةى زةوى ن َ  ،ة، (و وي ري طورةي ردي)

                                                
)١(  را را ، ا  – وا ط ،   ر ن ،درا ، ءدار ا ،  ١٩٨ص. 
(٢)	Carla	W.	Montgomery,	Fundamentals	of	Geology,	Thimes	Higher	Education	Group,	

Wm.	C.	Brown	Publishers,	Inc.,	3rd	Ed.,	1997,	p.	291.	
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. زؤرر ر رووة زؤر َةن َ دة َ روو )٣(ددةى زومر دةطَوة  َوازى

 نووة٤(ر(  َ رو  َ  ي د نروور دؤ را اَدر ن

درودم رَون، ر َش  رووةَة ور َ وو  روودةدات، ا 

 .اَ وة  ى دا َدة  

  ) ٢ –ي(َة

  Rapid Movementsرةم ي َاى رةم زةوي 

   
                       Rotational Land Slideم راو  ( أ )

                                                
(٣)C.F.	Stewart	Sharpe,	Landslides	and	Related	Phenamena	(Astudy	of	Mass-Movements	

of	Soil		and	Rock),	Cooper		Square	Publishers,	Inc.,	1968,	p.	74.	
(٤) G.B	Mahapatra,	Op.	Cit.,	p.	212.	
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 Debris Avalancheم وةى ردن  (ب ) 

  
  Rock Fallداو رد  ( ج ) 
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  Topplingراموةى رى ردي  ( د )

  ). ١٧/١/٢٠١٧روة/ ري َ َةران (

  

   :(Rock Fall)داو ردى  - ٣

  ن ،وةَ  َ زؤر  د  ك ردي َ  وو دةداتر َ رة 

  ن وم   ر ؤ  وودامار. ر َو ر زؤر اَ  وةد

 َ ردا مم  زؤري و  ا دواي وةامو  وةى مَ  درز و

  . ررى ؤ ز ر ردى  دي دةَ. )١(ن روودةدات

  :(Toppling)راموةي ري ردي- ٤

 ورةو م م ةَ َل ن ك ردي ر  وةَوة دةم دارة 

من دة .َش م رَك روودةدات وةك: طر  ارةوةي ر رد واز 

 و راورد َرا داَ ةَ َََو  َ رة ، روةي  يةردةر 

 و و دمي دزة روة .ارةوة َووة دةزةو دمَ يَ ي ن وةََدة

 .نو نو ردة ر يَي م َا دة  ،نردة  و درزيم  اوة 

 َرد  َذ َو وةَن دةمي ودرزة زؤري  روودةدات  ردي ر دارة

 َدة  رد ر  يو درزام يَر وو وةرداري دا ي َ .ر ري

                                                
)١(

  .١٤٦ص،  ١٩٩١ ا ، ر ة ارض ، دار ا ا ، وت ، 
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ردةوا ي ن ،ونَ ادةير وةوم م يَر م ر وةامو  داري 

  ر ردة دةت ودة َي و ارةوةن.  

  Water Erosion دووة: را وي

 را وي َ وةي  َ َدما  مَ طم دادةمر ،َرَ  َةي واز رري

ر رَم زةوي . ط َم ووَي  واز   مو زام مي و امي 

 دؤ ةي داَر دمرد    (ط) يَو َو دة  ،وي را

). ٢وورَ دراودا/ ر رووري  دراو/)ي درَي دؤن  رودةرَم رَةي 

)  َو ٧دةر زام  َدة دة كن م ،َردادةم  وت (

)  وةودةر َو دةر َ .وةَ يوم (دؤ اي راَ)٦ (  م 

  ) اوةروو، م ارةوة ةَ:   ٩) وي(٧وةك َ ةي(

: ي  

را دؤ  دا ووزةوم دةطَوة  را وي َة (زؤر ) رري ر 

)دةط ؤرر ي .َروة دةَ يوم  .َك دة٤٠٠- ١/٢    ريروو (

) وة دةطَ يو٧٠,٩مةي ٢٦٧,٥٢() ور .ََةَ وم ري طروو (%  

:ي دووة  

 دؤ  دا و زةوم دةطَوة  را وي َة  ،() مي ررؤ را

) َة دةزةم  ، وي ي١٠٠٠- ٤٠١/ة٢مط  ر   .( يَ ،نَراد) م

)دةط   ريرو .َرش دةزا ريم  روةو (مودارة َر ،روو٢٢٢ (

) ةيَ٢٠,٩٥ور.ََةَ وةَ يوواوي م (%  

  ) ٣ –(َةي

  Water Erosionرا وى 

  
  ). ٣/٢/٢٠١٧روة/ ري َ َةران (
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:َ ي  

  َ وَ را وي   ( موةم) دادةمر ،َر َي ررؤ و 

)١٥٠٠-١٠٠١دةط/٢ م (نةةرة وط ،َوة)مةمط ر   .(  ريرو .

)دةط ٨,٥٢) ةيَ٨,٠٩) ور.ََةَ وم (%  

:ارة ي  

 وي دةط ؤرر ي َر ،وندةردة (رز)وي را    مزةو

)٢٧٠٠-١٥٠١/٢)دةط   ريرو .(٣,٢٢) ةيَ٣,٠٤) ور.َدادة (%  
  

َ ي:  

رري  را ر    دةط  را وي (زؤررز)، ر َي 

)دا دةط  و ؤرر٣٧٠٠-٢٧٠١/٢ َي وةمري ط    مزةو .(

مط ري رؤذو) دةط   ريون. رون دةردةيَ وط ٠,٣ي٢) ةيَ٠,٢٨) ور (%

.ََةَ وم  

: ي يو (َ)دةط را  َر ،و ي را  وةَ يوم

).    مودا م  ري رواي ٤٧٠٠/٢- ٣٧٠١دةط)ررؤ و  دا 

)دةط   ريرو .َروة دة(ةط) يم٠,١ط٢) ةيَ٠,٠٩) ور.ََةَ (%  

وري روا، وي زؤر َ مو دةردةو  َت  م ر  رري را

)  ي َر٦ م ي  ش .وة ر رير وي را  وةَا دةَ (

  ك و م رَن.

  )٩ي(

دمَ َ  دؤ ي را دمرد )Bergsma(  

ي 

را  

ممام امي 

را  
/ اي  راَ٢  /رةي %  ٢رووَر  

١   زؤر  ٦٧,٥٢  ٧٠,٩  ٤٠٠- ٠  را  

٢   ٢٠,٩٥  ٢٢  ١٠٠٠-٤٠١  را  

٣  وةمم  ٨,٠٩  ٨,٥  ١٥٠٠-١٠٠١  را  

  ٣,٠٤  ٣,٢  ٢٧٠٠- ١٥٠١  را زؤر  ٤

  ٠,٢٨  ٠,٣  ٣٧٠٠- ٢٧٠١  را زؤر رز  ٥

٦  َ ٠,٠٩  ٠,١  ٤٧٠٠- ٣٧٠١  را  

ي ط    ١٠٠  ١٠٥  

  .)Mapper	Glopal() ورمي٢-    ٢ مي ( -١روة:

2-	 E.	 IKO,	 Bergsma,	 Rain	 full	 Erosion	 Surveys	 for	 Conversation	 Planning,	 ITC	 Jour	
Netherlands,	1983,	pp.	166-174.	
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  )َ٧ةي (

	و مومي  دةاوة  را ويمي 

  
 ورد(DEM)  رى َةر     د َرزوم ذرة موى َوة روة/ 

  .2)	10.	GIS.	(Arc ورَم رمى ١٥

  

  

 نر   نردامدن وررة مَوة: رَ يوم  

   وو وط يَر َن، طر   نردامدن وررة 

:  نمط  

  

١- :ر اريد 

ي دروَر .نم وَر من واَ  َدة درو ر اريد ط ةَ دم

   و رير  روة ،تن دةرو ارةوةي د مَ و دزة دة نارةد

رةن َ ن ةوة.  زؤرر و وة   دارة لَ دةَ و ن 

  ،تدة درو ارةد  زؤر َروط  َ وةر ،ارةد مي رو َا دة

   درودم داري را م ك ك درو َ  ر َم دةرةوةي و ت.
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٢ -  ،َ رام  ت اردا موةرزة دةَوي رو و ردةيد  َر 

َ ي .وات امَر َذ وي رؤ وة َ َ  َ ؤ درووةر م 

 وة  وَامدن واث م رَن  دةَوة.

٣- وم ومدة  يمَ و روة رزة ا يَ   يمَ و يزؤر و 

   كم ،َ َمو مو    داَر دمدرو  ةن، وا

  ،َ مَ ي  وازة وراطم رار و ؤ رمي  روروي دةَوة.

  

  

  

  
  

:دةر  

١- ر   ،ونن دةردة َ ر واز ةَ ن

َة زؤر ر َ(ي ت) دةردةو .َري ش دةطرَوة   و 

 .َ يَ   يموم 

٢ -  َ َووة دةَ يوم ا ش وةك ،ارَوي ورامو  وايوو

 َ زةوي مرة ي يؤ ش دةر ،تك دة ري و را يؤ

 دةن و رن  دةن.

دا دةطرَوة   َرة رم رودام دردةي  رن  مو -٣

 َودة ط ةَ ر َ  يَ  َر ،وي مَ يم 

 ). روة ي رةن َة واز  َ راي َي دةرون.°٤٠>-١٠مَان(

 رري ر مو .را وي َة رو  -٤

  َرة رةن  درودم  رن رؤ ؤظ ،ش  - ٥

 روة .نرة ي دماَ ي َش دة ،َر اَدر م م  يَر

 و وةكطم  اردم.ناَ   نوةرزي ز 

دردم داري ي رةن رة وازةن، دةرووة ي رَ وة  -٦

 م)  ماَ ي روة ،(ردي وةي مردي و م ،ك م)

ردي، دا وةي م ،ردي.(ردي ير وةيامرردي و و 

  

  

  

  

  

  



  اا    .ي.  ون       .ي. َ َ ا     .ي. َن أ  .ي. دطر 
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  راردةن:

١-  َر واويو رةدةظ  نو وم مَر ط  و َدمرو  َر

   نم رودام َن ورة يَ دمرد   .نرد ،نموَر

 روة دردمَ ي  رن ودردم  ن.

٢ -   َ ن واودرزة  َ  نر ي  ردةوا دمَود

َ زام زام روة ،ار ران    ،نر .زةوي مر ي ا

 طلَ ما ودَدم َ من و دةرو درزي زة.

  درودم رَي زةدا  َري رةزا اري َن، ت م ري  -٣

 دن ََدن و اد مم  ريازمو .َ وي َر ر  
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ا رزو ،  ال ار(ار)، دار ا ا  وا ، اة،  - ١١

 .2005اة،  

وا  ،د، ام، مة ل ام، اه ا    اا  ااق  -١٢

٢٠٠٩. 



ر ي طَر ر نزا مو ووةي مةرا ي.......  
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 . ٢٠٠٩ى ب، ر( ال ار)، دار ا ا ،ة،  - ١٣

١٤ -  اق، أرا ا ،مر ا ب–  ،اد  ،دارد ا و م١٩٨٨. 

١٥-  ت اش، اح اي وا  ،ء ،قدار ا  ،١٩٩٥ا. 

١٦ -  ، ا ا  ، ا ا ، ه ١٠٨، ص ٢٠١٠. 

١٧-  ،وا زوا  ةدار ا ،رل اا ،رل اا ، نر 

 ،ن٢٠٠٧، ٢. 

 .٢٠٠٣ ارف، ار ،دة  دة،   ارض،  -١٨

١٩-  ،روا ا ب، اا ا  ١ ،ة ، اا ،ا ٢٠٠٦، دار ا. 

٢٠ -  را را ، ا  –  ، ءدار ا ، وا ط ،   ر درا

 ن.

٢١- ا  ، وت ، ا رض ، دار اة ا ر ، ١٩٩١.  

٢٢ -  و  نمودور ا ق اء ام رت اما ، ب ما –   ،  درا

    ا  

٢٣-        )  ، د (  ١٣وا٢٠٠٨) ،  ١)  ، ا . 

 


