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 نــوستــة

ؤَإ ية ْضيو ئاوصيًََي دؤيَي ناْى َاطي يةنيَهة ية دؤيَة سِووباسييةناْى خؤسٖةالَتى سِووباسي طريوإ يةْاوضةى ْاود
. ئةّ تويَزيٓةوةية جةخت دةناتة طةس ناسيطةسي بٓةَا طشوػتييةنإ ية طةس تايبةمتةْذييةناْى ػاسةديَي قضيَشِةبات

َؤسفؤَةتشي ئاوصيًََي دؤيَي ناْى َاطي ية خؤس ئاواى ْاحييةى قضيَشِةبات ية طٓوسي قةصاى خاْةقني, بة َةبةطتٓى دةسخظنت 
يبةمتةْذييةناْى َؤسفؤَةتشي و ٖايذسؤيؤجي ية سِووي بشِى و ضةْذيَتيةوةو بةتايبةتيؽ نة و ثيؼإ داْى طشْطرتئ تا

 دةبيٓني ئاوصيًََي دؤيَي ناْى َاطي ية سِووي ئاووٖةواييةوة دةنةويَتة ْاوضةيةنى ٖةسيَُى ئاووٖةواى ْيُطة وػو .
ٖيَٓاْى ْةخؼةى تؤبؤطشايف و ٖايذسؤيؤجي (و بةناسGIS@RSبة ٖؤي ثؼت بةطنت بة ػيَواصى ػيهاسى بشِي و تةقةْياتى)

(ية جؤسي www.usgs.com(و وةسطشتين ويَٓةي َاْطي دةطتهشدي ئةَشيهي ية َايجةسِي)1:2500بة ثيَوةسي)
(Landsat8( ية بةسواسي )بؤ ْاوضةي تويَزيٓةوة, يةطةٍَ بةناسٖيَٓإ و وةسطشتين فايًي َؤديًَي بةسصى و 18/3/2017 )

( تايبةت بة ْاوضةى تويَزيٓةوة و ثاػإ ػيهشدْةوةو ضاسةطةسنشدْى ويَٓةي STRM.15M(و)DEM15mْضَى )
( بؤ بة ERDAS IMAGINE 2014َاْطى دةطتهشدي ئامساْي ْاوضةي تويَزيٓةوةنة ثؼت بةطت بة بةسْاَةي )

 دةطتٗيَٓاْى بٓهةى صاْياسي جوطشايف يةطةس ئاوصيًََي دؤيَي ناْى َاطي.
سيةى ية تايبةمتةْذييةناْى طشوػتى و نشداسةناْى جيؤَؤسفؤيؤجي ية نيَؼاْى ْةخؼةى نؤتايي تويَزيٓةوةنة ناسيطةسي ٖة

تايبةمتةْذييةناْى ػيَوةيي و بةسصي و ْضَى و ٖايذسؤيؤجي و َؤسفؤَةتشي ئاوصيًََي دؤيَي ناْى َاطي ثيؼإ دةدات, نة 
وصيًََةنة دةنةويَتة ْاوضةى ثؼتتيَٓةى بةسدي ْيؼتووى نة ػيَوةيةنى ئاوةسِؤيي نةْذسِي بةخؤيةوة دةبيٓيَت ية بةسئةوةى نة ئا

 ثيَو ٖاتووة ية جؤسةناْى بةسدي قوسِئ و ملني و طًيت ية ْيَوإ ضيٓة ْيؼتوةناْيذا.
ئاوةصيًَي دؤيَي ناْى َاطي ية طةسةتاناْى خويي داتاػيين و ساَايَيٓيذاية, ضوْهة بةٖاي ٖاونؤيهةى ٖبظؤَةتشيةنةى ْضَة 

ة ػيَوةي ئاوصيًََةنةؾ ية طيَطؤػةيةنى ْاسِيَهةوة ْضيهة ضوْهة بةٖاى ٖاونيَؼةى ػيَوة بؤ ئاوصيًََةنة صياتشة ية (. و13,05)
يةو بشِي  3( ًَياس/0,5ّ(ية,وة بة ثيَي ٖاونيَؼةى )بيَشنًى( بةٖاى قةباسةى ئاوى سِيَهشدوي ثيَؼبيٓيهشاوى طاالَْةى )0.17)

( ثًةية,ئةَةؾ ييَزايي ْاوضةنة ياسَةتى 16,02/ض((و تيَهشِايي ييَزي ئاوصيًََةنةؾ )3ّ 1.53ئةوثةسِي ٖةيَطوْى الفاويؽ)
بٓيات ْاْى ثشِؤرةي ئاوديَشى جياواص دةدات ية ْاوضةنةدا وةى بٓيات ْاْى بةْذاو ية نؤتايي ٖةسدوو دؤيَي )ناْى َاطي 

 ّ(.266بطوى(و)ابشاٖيِ ْـيف( ية داَيَين ػاخى )قضيَشِةبات 
 

 ثيَؼةنى:
ةبةطت ية ػيهاسى َوَسفؤَةتشى ئةوةية نة ػيَواصةناْى ئاوصيٌََ سِيَطةى دووسييةنإ و سِوثيَوى و ضشِى و ػيَوةى تؤسِى َ

ئاوسِيَزةنإ دياسي دةنات و ناسيطةسيةناْى ييَزى و طشوػتى جيؤيؤجى و تؤبؤطشايف و ئاووٖةواو خاى وثؤػةسى سِووةنى يةطةس 
. ثيَواْةنشدْى خةطًَةتى طشوػتى سِووباسةنإ بة ثيَؼهةوتٓيَهى ْويَي صاْظتى خةطًَةتةناْى ئاو سِووٕ دةناتةوة

جيؤَؤسفؤيؤجيايي ضةْذايةتى دادةْشيَت, نة سِيَطاى بريناسى و ئاَاسى بةناسدةٖيَٓشئَ بؤ وةطفهشدْى ػيَوةناْى سِووى صةوى, 

https://doi.org/10.24271/garmian.28 
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دةطت دةنةويَت طوودى ييَوةسدةطرييَت ية تويَزيٓةوة  وة ئةو ئةجناَةى نة ية سِيَطاى ثيَواْةى َؤسفؤَةتشى دؤيَى سِووباسةنإ
ٖايذسؤيؤجي و سِووباسةنإ و بشِى ئاوةسِيَزو ثيَؼبيين نشدْيإ و صاْيٓى تايبةمتةْذى الفاو ية سِووباسةناْذا, ضوْهة ػيَوةو 

ة ئةجناَةناْى تويَزيٓةوةنة بؤ طةيؼنت ب سِووباسةنإ دةطت ْيؼإ دةنات.ئاوى سِيَهشدوى قةباسةو ثيَهٗاتةى ئاوصيٌََ بشِي 
 ئةّ ٖةْطاواْةى خواسةوة دةطشيٓةبةس  بةّ ػيَوةى الى خواسةوة :

 نيَؼةى تويَزيٓةوة : -1

نيَؼةى طةسةني تويَزيٓةوةنة يةوة خؤي دةبيٓيَتةوة نة سِؤيَي ٖؤناسةنإ و نشداسةناْى جيؤَؤسفؤيؤجي ناسيطةس ضية ية نيَؼإ 
دؤيَي ناْى َاطي, يةطةٍَ دياسيهشدْى طشوػتى ػيَوةي تؤسِةناْى ئاوةسِيَزطةي ئاويي و و ويَٓانشدْى ػيَوةناْى ئاوصيًََي 

 تايبةمتةْذييةناْى ٖايذسؤيؤجي ئاوصيًََي ناْى َاطي.

 طشمياْةى تويَزيٓةوة : -2

يَت بة بشِي ئاوى ئاوصيًََي دؤيَي ناْى َاطي بة دؤيَيَهي سِووباي وةسصى دادةْشيَت نة ئاوي سِيَهشدووي ئاوصيًََةنةى ثؼت دةبةطت
باسإ و ئاوى الفاوي, ٖةسوةى ٖؤناسة طشوػتييةنإ و نشداسةناْى جيؤَؤسفؤيؤجي ناسيطةسي نشدوةتة طةس 
تايبةمتةْذييةناْى ئةْذاصياسي ػيَوةي ئاوصيًََةنةو خاطيةتةناْى ئاوةسِؤي سِووباسة طةسةني و يكةناْى و تواْانإ و 

 ًَةنةؾ ية نؤتايذا .تايبةمتةْذييةناْى ٖايذسؤيؤجياي ئاوصيَ

 :تويَزيٓةوة ْاوضةى  ىطٓوس -3
ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطي يةنيَهة ية دؤيَة سِووباسييةناْى خؤسٖةالَتى سِووباسي طريوإ يةْاوضةى ْاودؤَإ ية ْضيو ػاسةديَي 

تاْى عيَشام ية طٓوسى دةنةويَتة بةػي باػوسى ٖةسيَُى نوسدط  ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطي طشوػيت ىطٓوس قضيَشِةبات,
,  06-,  00=ْاوضةى ْيُطة ػا خاوى و ْاوضةى دةػتة  نةْاسيةناْى خؤسٖةالتي عيَشام. ية ْيَوإ ٖةسدوو باصْةى ثاْى )

(, 1( خؤسٖةالَت. بشِواْة ْةخؼةى)ة45,  05-,  18=( و)ة45, 26-, 15=( بانوس و ٖةسدوو ٖيًََى دسيَزى )ة35,  16-,  02=(و)ة34
وسةوة ئاوصيًََي  )طؤصةسِةقة( و  ية باػوسةوة ئاوصيًََي  )ضةَةْةفت( و ية خؤسٖةالَتةوة ػاخي )ضواسباخ( و ية نة ية بان

 خؤسئاواػةوة ئاوصيًََي  )عؤطةج(,ية نؤتاييؼذا دةطات بة دةسياضةى حةَشئ .
 

 ئاَاجني تويَزيٓةوة : -4

ية ية طةس تايبةمتةْذييةناْى ئاوصيًََي دؤيَي ناْى َاطي, ئاَاجنى تويَزيٓةوةنة بةسٖةَٗيَٓاْى بٓهةيةنى صاْياسي جوطشافي
نة دةنشيَت يةئايٓذةدا ثؼيت ثيَ ببةطرتيَت ية بوراْةوةو ثةسةثيَذاْى ْاوضةنة ية اليةٕ نةطاْى خاوةٕ بشِياسةوة, دياسة 

ْى تايبةمتةْذييةناْى ئةَؽ بةٖؤي صاْيٓى طشْطي ٖؤناسةنإ و نشداسةناْى جيؤَؤسفؤيؤجي و طشْطي و سِؤيَي ية دياسيهشد
َؤسفؤَةتشى ئاوصيًََي دؤيَي ناْى َاطي,يةواْة داتاي تايبةمتةْذ ية طةس ٖايذسؤيؤجياي ئاوصيًََي ناْى َاطي وةى 
)تايبةمتةْذييةناْى قةباسةي سِؤيؼتين ئاوي ثيَؼبيٓيهشاوى طاالَْة و بشِي ئةوثةسِي ٖةيَطوْى الفاوى و ٖاونؤيهةناْى 

تايبةتى نة دةبيٓني ية ْاوضةنة بةطؼتى و ْاوضةى تويَزيٓةوة بةتايبةتى ٖيج جؤسة ويَظتطةيةنى الفاوى و ...ٖتذ(, بة
ٖايذسؤيؤجي ْية,ئةَة جطة ية دةطت ْيؼإ نشدٕ و ٖةيَبزاسدْى باػرتئ ػوئَ بؤ بٓيات ْاْى بةْذاو بؤ ثشِؤرةناْى  

 ئاوديَشي و طةػةثيَذاْى ْاوضةنة .
 
 



 دلًة جاَعة نرَيإ                   Journal of Garmian University                             طؤظاسي صاْهؤي طةسَيإ
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 (1ْةخؼةى ) 
 تويَزيٓةوة ية ْاوضةى طةسَيإ  و ٖةسيَُى نوسدطتإ و عيَشام  ػويَٓى ْاوضةى

 (.ArcGis 10.5ناسى تويَزةس ية سِيَطةى بةناسٖيَٓاْى بةسْاَةى )  -طةسضاوة /  
 ى ناسطيَشَي ٖةسيَُى نوسدطتإ.(,ْةخؼةGISٖةسيَُى نوسدطتاْى عيَشام,وةصاسةتى ثالٕ داْإ,بةسِيَوةبةسايةتى ئاَاسى طًيَُاْى,طةْتةسى تةنٓؤيؤجياى طًيَُاْى ) -
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 طشْطي تويَزيٓةوة : -5

طشْطي تويَزيٓةوةنة يةوةداية نة تاى و ئيَظتا ٖيض تويَزيٓةوةيةنى تشي ٖاوػيَوة يةّ جؤسة ية طةس ئاوصيًََةنة ئةجناّ 
ووي ْةدساوةو بةو ثيَيةؾ نة ْاوضةي تويَزيٓةوة نةوتووةتة ْاوضةيةنى ٖةسيَُى ئاووٖةواى ْيُطةوػهةوة ية سِ

ئاووٖةواييةوة,يةناتيَهذا نة ثيَؼبيين دةنشيَت نة ئاووٖةواى ْاوضةنةو جيٗآْيؽ بةطؼتى بةسةو وػهى دةسِوات, ٖةسوةى 
طشْطييةنى تشي يةوةداية نة بةٖؤيةوة دةتواْيني بٓهةيةنى صاْياسي جيؤَؤسفؤيؤجي و ٖايذسؤيؤجي تةواوو دسوطت و صاْظتى 

ًَةنة نؤبهةيٓةوةو نة دةنشيَت دواتش طودي ييَ ببيٓشيَت ية بواسي ثالٕ داْإ اليةٕ نةطاْى ية طةس تايبةمتةْذييةناْى ئاوصيَ
 خاوةٕ بشِياسةوة ية ثيَٓاو ثةسةثيَذإ و بوراْةوةي طؼتى ْاوضةنةو طةػةثيَذاْى ية سِووي ئابووسيةوة.

جوطشافياى ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطي  باطي تايبةمتةْذيية طشوػتييةناْىبؤ طةيؼنت بة ئةجناَةناْى تويَزيٓةوةنة بؤية 
 دةنةئ بةّ ػيَوةى الى خواسةوة :

 شوػتى ئاوصيًََي ناْى َاطي: تايبةمنةْذييةناْى ط يةنةّ :
 ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطيثيَهٗاتةى جيؤيؤجي   -1

يؤجى طيَ يةّ نة صؤسبةيإ طةس بة صؤسى دةنةويَتة نؤتايي طةسدةَى جيؤ ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطيثيَهٗاتة جيؤيؤجيةناْى 
و ضواسةّ .  ثيَهٗاتةناْى طةسدةَى طيَ يةّبةَاوةى رياْى تاصةٕ ية ْيَوإ) َايؤطيٓى خواسوو و ٖؤيَوَطني( نة بةصؤسيؽ ية 

 (  نة يةتةَةْى نؤْةوة بؤ تةَةْى تاصة سِيََهخشاوٕ.2( و ْةخؼةى )1بشِواْة خؼتةى )
 : ثيَهٗاتةناْى طةسدةَى طيَ يةّ - أ

 ثيَهٗاتةى َكذادية: -1
( 55.6(و بةسِيَزةي )%2نِ 116.2َيَزووى دسوطتبووْى ئةّ ثيَهٗاتةية دةطةسِيَتةوة بؤ قؤْاغى ثاليوطيٓى صوو, بة سِووبةسى )  

نؤى سِووبةسى ئاوةصيًَةنة دةطشيَتةوة, وة ثيَهٗاتووة ية ْيؼتووى يةى بة دوايةنى بةسدى ملى و بةسدى قوسِى و ييتة ية ػيَوةى 
دةى طةيتى يةْاو ضيٓة قوسِةناْذا, سِيَزةى نوْيًةداسى صؤسة و ياسَةتى نؤبووْةوةى ئاوى ريَش صةوى دةدات. ية ْاوضةى َا

ييَهؤيَيٓةوة يةْاوضةناْى ْاوةسِاطت و خؤسئاواو بانوسدا دةبيٓشيَت,ئة ّ ثيَهٗاتةية بة ػيَوةيةنى طشوػتى سِوَوضووة بةْاو 
 طةٕ  بةيةى دةطةٕ.صةويذا يةطةٍَ ثيَهٗاتةى باي حة

 ثيَهٗاتةى باى حةطةٕ:  -2
ثيَهذيَت ية ْيؼتووى نةيَةنةبووى جياواص ية بةسدى ملى بة ، َيَزووى دسوطتبووْى دةطةسِيَتةوة بؤ قؤْاغى ثاليوطيٓى دوائ

و بالَو ية ئاوى بةسدى قوسِئ نًع ضيٓى ئةطتووسى نوْطًوَ َريةيت نة ية دواى ٖةيَوةػاْذٕ وسِاَايَني طؤسِاوة بؤ بةسدى ثةسؾ 
( نؤى 18.7( و بةسِيَزةي )%2ن39.2ِدةػت و دؤيَةناْذا دواتش بة ٖؤى الفاوة طواطرتاْةتةوة بؤ ْاوضةناْى تش, بة سِووبةسى )

 سِووبةسى ئاوةصيًَةنة دةطشيَتةوة ,ية ْاوضةناْى ْاوةسِاطت و بةػي صؤسى بانوسى خؤسٖةالَتى ئاوةصيًَةنة دةسدةنةويَت.
 اْى بةَؤ:بةسدة طوسةن -3

%( نؤى 2( و بةسِيَزةي)2نِ 4.3بٓطيٓةى دسوطتبووْى دةطةسِيَتةوة بؤ ضاخى ثاليؤطيٓى طةسوو , سِووبةسى ئةّ ثيَهٗاتةية )
سِووبةسى ئاوصيًََةنة دةطشيَتةوة, نة ثيَهٗاتووة ية ضيٓيَهى بةدوايةنذا ٖاتووى يوغ و دسػتة مل و ضيٓى بةسدى قوسِ ية طةٍَ 

ية ْيَو ضيٓةناْذا, ئةّ ثيَهٗاتةية ية ثؼتيَٓةيةنى بطوى يةو ثةسِ باػوسي ئاوصيًََةنة دةسدةنةويَت. بووْى ووسدة نًظي 
 (.2بشِواْة ْةخؼةى )

 : ثيَهٗاتةناْى طةسدةَى ضواسةّ - ب
 –ْيؼتووةناْى دةػتى الفاوى   -1

و ئاوى باسإ, ئةو َاددة  َيَزووى دسوطت بووْى دةطةسِيَتةوة بؤ ضاخى ٖؤيَوطني, ثيَو ديَت ية ْيؼتووى سِووباسةنإ
( نؤى 12.9( نة بةسِيَزةي )%2ن27ِْيؼتوواْةى نة دةػتة الفاويةنإ دسوطتى دةنةٕ قةباسةيإ جياواصة. سِووبةسةنةى )

 سِووبةسى ئاوةصيًَةنة دةطشيَتةوة.
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 : ْيؼتووةناْى دؤيَةنإ  -2
صو ئةطتوسيةنةى بةثيَى جياواصى ْاوضةنإ (قةباسة جياوافتاتيةئةّ ْيؼتوواْة ثيَهٗاتووة ية َادةى ٖةيَوةػاوةى )

ئةطؤسيَت, ئةّ ْيؼتواْة ئاطتى نوْيًةداسييإ صؤسة, ئةَةؾ ٖؤناسيَهة بؤطًذاْةوةى ئاوى ريَش صةوى, بؤية بة ضيٓيَهى 
ى سِووباسو دةويَةَةْذ ٖةرَاس دةنشىَ, ية ئةجناَى نشداسى سِاَايَني و داَايَني ية بةسصايةناْةوة ثةيذابووة, نة دواتش يةطويَ

%( نؤى سِووبةسى 10.8( و بةسِيَزةي )2نِ 22.4ضةَةناْذا ْيؼتووة بة ػيَوةى قوسِو ييتة و بةسد, سِووبةسى ئةّ ثيَهٗاتة )
 ئاوةصيًَةنة دةطشيَتةوة.

 ( طتوْى ثيَهٗاتة جيؤيؤجيةناْى قةصاى نةالس1خؼتةى )
 تايبةمتةْذيةنةى ثيَهٗاتة ئةطتوسى)ّ( ضاخ َاوة
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Valley fill deposits 

 ضةو ,مل ,طًت ,قوسِ.
Gravel,sand,silt,clay 

0.5-3ّ 
ْيؼتووةناْى دةػتى الفاوى 
Flood plain deposits 

 ضةو ,مل ,طًت ,قوسِ

Gravel.sand,silt,clay. 

 450ّ 
 بةَؤ بةسدةيووطةناْى
Bammu 

conglomerate 
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Conglomerate,sand 

T
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y
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 باليوطني

Pliocene 

 
300-1900ّ 

 باي حظٔ
Bai hassan 

 نؤْطًؤَريةيت ,مل,بةسدى قوسِئ.
Conglomerate,sand,clay 

 stone 

 
300-1200ّ 

 َكذادية
Mukdadiyah 

بةسدى ملني, بةسدى قوسِئ.طًت 
 طتوٕ

Sandstone,siltstone,
claystone. 

خنعإ ذلُد روشتِ ايباالْى، جيوَورفويوجية َٓطكة نالر،)دراشة تطبيكية(، رشاية َاجصتري)غ.ّ(،نًية  -طةسضاوة / 
 .01،ص0202ايعًوّ االْصاْية،جاَعة ايصًيُاْية،

 . 43.ص1977ة املوؿٌ , فاسوم ؿٓع اهلل ايعُشي , عًي ؿادم , جيويوجية مشاٍ ايعشام , نًية ايعًوّ , جاَع -

- GEOLOGICAL MAP OF KHANAQIN QUADRANGLE,SHEET N-38-7, Scale 1 : 250000                

 (  سِووبةسو سِيَزةى ثيَهٗاتةى جيؤيؤجي ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطي2خؼتةى ) 
 يَزةنةى %سِ 2نِ س ووبةسِ ثيَهٗاتةى جيؤيؤجي

 10.8 22.4 ْيؼتوى دؤيَةنإ
 12.9 27 توى دةػتى الفاوى     ْيؼ

 2 4.3 ثيَهٗاتةى بةَؤ
 18.7 39.2 ثيَهٗاتةى باي حةطةٕ

 55.6 116.2 ثيَهٗاتةى َيكذادية
 100 209.1 نؤ

 (.Arc gis10.5ناسى تويَزةسإ ثؼت بةطت بة بةناسٖيَٓاْى بةسْاَةى )  -طةسضاوة /  
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 ٗاتةى جيؤيؤجى ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطيثيَه( 2ْةخؼةى ) 

 ArcGis10)( و بةناسٖيَٓاْى بةسْاَةى)STRM.15M.15Mناسى تويَزةس إ ثؼت بةطت بة فايًى َؤديًَى)  -طةسضاوة/  
- GEOLOGICAL MAP OF KHANAQIN QUADRANGLE,SHEET N-38-7, Scale 1 : 250000                                                 
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 :خانى ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطي -1
بةثيَى ئةو ثؤييَٓةى نةصاْاى ٖؤيَةْذى )بيوسيٓط( بؤخانى عيَشاقى نشدووة, خانى ْاوضةى ييَهؤيَيٓةوة بةطؼتى خانى 

يةنًظى  بةثينت بؤ نؼتوناٍَ بةتايبةتى نؼتونايَى داْةويًََة, ضوْهة َةوداى سِيَزةى ئؤسطاْى تيَيذا بةسصةو بةالَّ ضيٓيَو
 :سةوة  نؤبوة وة و بةسدي قوسِئ و ملني داي ثؤػيوٕ, جؤسةناْى خانى ْاوضةى ييَهؤيَيٓةوة دابةؾ دةبيَت بؤ ئةَاْةى خوا

  قوٍَ: سخانى قاوةى طووسباو ئةطتو  -أ
ة, نة دةنةويَتة ئةو ( نؤى سِووبةسى ْاوضةى ييَهؤيَيٓةوة دةطشيَتةو10.4( و بة سِيَزةي )%2ن21.7ِئةّ جؤسة خانة بة سِووبةسى )

 ثةسِي  خؤسئاواى باػوسي خؤسئاواى ْاوضةى ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطي ية ئاوةسِيَزطةنى ئاوة صيًَةنةدا .
 َاّ ْاوةْذ:  سخانى قاوةى طووسباو ئةطتو -ب

شيَتةوة, نة ية صؤسبةى ( نؤى سِووبةسى ْاوضةى ييَهؤيَيٓةوة دةط64.7( و بة سِيَزةي )%2ن135.3ِئةّ جؤسة خانة بة سِووبةسى )
بةػةناْى ئاوصيًََةنةدا ية بةػةناْى بانوسى خؤسٖةالَت و خؤسئاواو باػوسى دةسدةنةويَت, سِةْطةنةػي قاوةى َةيًةوطووسة ية 

 صؤسبةي بةػةناْى خانةنةيذا, بةصؤسي بة ثيَهٗاتةى نًظي و بةسدي ملني و قوسئ داثؤػشاوة.
 خانى بٓهى  بةسدةالَٕ :  -3

( و بة سِيَزةي 2ن52.1ِاْى بانوسو خؤسٖةالَت و ْاوةسِاطتى ئاوصيًََةنة دةسدةنةويَت, ئةّ جؤسة خانة بة سِووبةسى )ية بةػةن
( نؤى سِووبةسى ْاوضةى ييَهؤيَيٓةوة دةطشيَتةوة, نة ية سِيَطةى ئاوى ضةَةوةسصييةناْةوة بةنشداسى طواطتٓةوةو سِاَايَني 24.9)%

طت دةبيَت بةنشداسى داتاػيٓى نةْاسبٓهى دؤيَةنإ و دواتشْيؼتاْذْييإ ية بٓهى دؤيَةناْذا, وْيؼتاْذٕ دةطواصسيَتةوةو دسو
 (1) بةػي طةسةوةيإ دةْهؤيَةناْيإ وسدٕ وبةػي خواسةوةيإ بشيتني يةقوسِومل .

 ( 2خؼتةى ) 
 سِووبةسو سِيَزةى جؤسةناْى خانى ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطي

 يَزةنةى %سِ 2/ نِس ووبةسِ جؤسى خاى

 24.9 52.1 خانى بةسدةالٕ

 10.4 21.7 خانى قاوةيي طوسباو)ئةطتوس قوٍَ(
 64.7 135.3 خانى قاوةيي طوسباو)ئةطتوس َاّ ْاوةْذ(   

 100 209.1 نؤ
 (.Arc gis10.5ناسى تويَزةسإ ثؼت بةطت بة بةناسٖيَٓاْى بةسْاَةى ) -طةسضاوة /  

- Buringh, Soil And Soil Condition in Iraq, Exploratory Soil map of Iraq, 

Baghdad,1960.                                                                                                          

 
 
 

 ئاوصيًََي ناْى َاطي:  تايبةمتةْذييةناْى َؤسفؤَةتشى دووةّ :

وطيظتةَى ٖةطتهشدٕ ية دووسو طيظتةَى صاْياسية جوطشافيةنإ (STRM.15M15Mيةسِيَطةى داتاى سِاداسى) ٕويَزةسات
(GIS(و ية سِيَطاى بةناسٖيَٓاْى بةسْاَةى)ArcGis10.5 ػيهشدْةوةى َؤسفؤَةتشيإ بؤ,)ئاوصيًََي  دؤيَي  خةطًَةتةناْى

 ناْى َاطي ئةجناّ داوة. 
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 ْيؽ ئةَاْةٕ :طشيٓطرتئ خةطًَةتةنا
 ( خصائص املصاحة:  تايبةمتةْذيةناْى سِووبةسى ئاوصيٌََ : ) أ

تايبةمتةْذيةناْى سِووبةسى و ػيَوةى ئاوصيٌََ ثةيوةْذيةنى سِاطتةوخؤى ٖةية بة بوْيادى جيؤيؤجى وثًةى ييَزى و جؤسى 
دةسِوات نة ئةَاْة ٖةَوو ناسيطةسي طةوسةيإ بةسدةنإ و ئاووٖةواو تؤبؤطشافياي ئةو ْاوضةيةى نة دؤيَة سِووباسةنةى ثيَذا 

 ٖةية ية طةس ػيَوةو ػيَواصى ئاوسؤيؼتٓى سِووباسةنإ.
 ( َصاحة احلوضسِووبةسى ئاوصيٌََ :) -1

سِووبةسى ئاوصيًََي ( 2)طةوسة بووْى يإ بطووى بووْى سِووبةسى ئاوصيٌََ بةٖؤى ييَزى و سِيَشِةوى سِووباسةنإ و يكةناْى دةبيَت .
, ئةَةؾ بةٖؤى باسودؤخى ئاووٖةوايي ْيُطة وػهى ْاوضةنةو جؤسى بةسدةنإ و جوويَة ()(2ن209.1ِة )ييَهؤييٓةو ْاوضةى

 ثيَطاو ثيَطةنإ نة تةْاْةت ئةَاْة ٖةَوويإ ناسيطةسػييإ ٖةية يةطةس دسيَز بووْى سِيَشِةوى سِووباسةنإ و يكةناْى 

 (طوٍ احلوضدسيَزى  ئاوصيٌََ :) -2
( بةطتووة, نة وا دادةْيَت دسيَزى ئاوصيٌََ بشيتية ية دسيَزتشئ ٖيٌََ نة Gardiner-ؼتيإ بة سِيَطةى)طاسدايٓشتويَزةسإ ث

دسيَزى ئاوصيٌََ يةنيَهة ية طؤسِاوة َؤسفؤَةتشية طشْطةنإ, (3)دسيَزدةبيَتةوة يةضيَوةى ئاوصيًََةوة تاوةى و ئاوةسِيَزطةنةى.
ى ئاوصيًََةنإ طةوسةتش و بةصتشبيَت ئةوا دسيَزي ئاوصيًََةنإ صؤس دةبيَت و بة ثيَطةواْةػةوة ضوْهة تاى و سِووبةسو بةسصي و ْضَ

 . (4)دسيَزيةناْيإ نوست دةبيَت
 (عرض احلوضثاْى  ئاوةصيٌَ :) -3

 صيًََةنإ.ثاْى ئاوصيًََي ْاوضةى ييَهؤيَيٓةوةو ٖةس ْاوضةيةى دةطؤسِيَت بة طويَشةى سِووبةسو ثيَهٗاتةى بةسصى و ْضَى ئاوة 
 (َعدٍ ايعرض احلوضْاوةْذى ثاْى  ئاوصيٌََ :) -4

ثةيوةْذيةنى ساطتةواْة ٖةية ية ْيَوإ سِووبةس و ثاْى ئاوصيًََةنإ بةوةى بة صياد بووْى سِووبةسى ئاوصيًََةنإ ْاوةْذى 
اوضةى ييَهؤيَيٓةوة ئةّ بؤ دةسٖيَٓاْى ْاوةْذى ثاْى ئاوصيًََي ْ , ثاْيإ صياد دةنات و بة ثيَطةواْةػةوة نةّ دةنات

 (5)ٖاونيَؼةيةى خواسةوة بةناسٖيَٓشاوة .
 (2سِووبةسى ئاوصيٌََ )نِ               

 ْاوةْذى ثاْى  =                               
 دسيَزى ئاوةصيٌَ )نِ(            

, نة ٖةوٍَ دةدات سِيَشِةوى خؤى بهات و وة بةٖؤى ثيَهٗاتةى جيؤيؤجي ْاوضةنةو بووْى ييَزايي و دسصو نةيئَ و ػهاوةنإ
 صؤسجاس يةناتى باساْى بةييَضَة دةبيَتةٖؤى طةسٖةيَذاْى الفاو ية ئاوصيًََةنةدا.

 سِيَزةى دسيَزى بؤ ثاْى  ئاوصيٌََ : -5
بةطت بةّ  ئةّ ثةيوةْذية َاوةى ْضيهى و دووسى ػيَوةى ئاوصيٌََ سِووٕ دةناتةوة ية ػيَوةي النيَؼةيي ,دةسدةٖيَٓشيَت بة ثؼت

 ٖاونيَؼةى خواسةوة .
 دسيَزى ئاوصيٌََ )نِ(

 =         سِيَزةى دسيَزى بؤ ثاْى  ئاوةصيٌَ   
 ثاْى ئاوةصيٌَ )نِ(

( دةسدةنةويَت دةبيٓني جياواصيةنى باؾ ٖةية يةْيَوإ بةٖاى ئةّ ٖاونيَؼةية,نةبةسصى بةٖانةى َاْاى 4وةى يةخؼتةى)
وصيٌََ ,وةنةَي بةٖانةػي بةٖؤى نةَى رَاسةى يكةناْى سِووباسى ئاوصيٌََ و نوستى وةسطشتٓى ػيَوةى النيَؼةيية بؤ ئا

 دسيَزياْةوةية.
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 (خصائص ظهٌ احلوضب :  تايبةمتةْذيةناْى ػيَوةى ئاوصيٌََ : ) 
يةنيَهة ية  ػيَوةى ئاوصيٌََ سِةْط داْةوةى نؤَةيَيَ ٖؤناسي طشوػيت ناسيطةسة ية طةس ئاوصيًََةنإ, ٖةسوةى ػيَوةى ئاوصيٌََ

دةسئةنةويَت ية َاوةى ثةيوةْذى ْيَوإ ػيَوةى ئاوصيٌََ و  نة تايبةمتةْذييةناْى َؤسفؤَةتشى ئاوصيًََي  ئاوةسِؤي ئاويي
ٖايذسؤيؤجيايي ئاوصيًََةنةى ية سِووي بشِي ئاَادةبووْى ئاوةنةو طةػتٓى ديَؤثةناْى ئاوى بؤ ئاوةسِؤيي ئاوةنةى, نةئةَةؾ 

ػيَووةناْى ئاوصيًََى ئاوى بةساوسد دةنشيَت بة بؤ دةسخظتٓى َةتشطي سِووداْى الفاوي و دسيَزي َاوةنةيةى,  بةيَطةيةى ئةبيَت
ػيَوة ئةْذاصةييةناْى وةى طيَطؤػةو باصْةيي و النيَؼةيي. دةتواْني طشْطرتئ تايبةمتةْذييةناْى ػيَوةى ئاوصيًََي  دؤيَي 

 : بريناسيياْةى خواسةوة ناْى َاطي دياسى بهةئ بةٖؤي ئةّ ٖاونيَؼة
 خصائص ْصبة االشتدارة(تايبةمتةْذى سِيَزةيي باصْةيي:) -1

سِيَزةيي باصْةيي َاوةى ْضيهى و دووسى ػيَوةى ئاوصيٌََ سِووٕ دةناتةوة ية ػيَوةي باصْةيي و بؤ ئةّ َةبةطتة ئةّ ٖاونيَؼةيةى 
 (7)خواسةوة بةناسديَت .

 (2* سِووبةسى ئاوصيٌََ )نِ 12.57
 سِيَزةيي باصْةيي   =                    

 دوو جاى ضيَوةى ئاوصيٌََ )نِ(
 
(,طةس 1بة رَاسة ) (, ئةّ ئةجناَةؾ بةساوسد ئةنشيَت0,17ػيَوةى ئاوصيًََى ْاوضةى ييَهؤيَيٓةوة)ةثيَي ئةّ ٖاونيَؼةيةؾ ب

ةثيَطةواْةػةوة دووس بهةويَتةوة بةيَطةى ٖاتوو ْضيو بووةوة ييَي ئةوا ػيَوةي ئاوصيًََةنة ْضيو دةبيَتةوة ية باصْةيي وة ب
دووسنةوتٓةوةي ػيَوةى ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطية ية ػيَوةي باصْةيي, ٖؤي ئةَةؾ دةطةسِيَتةوة بؤ ْاسِيَهى دابةؾ بووْى 

تايي خويي ٖيًََةناْى ئاويي ية ْيَوإ ئاوصيًََةنةو ئاوصيًََة ئاوييةناْى دةوسو بةسي, وة سِووباسةنةؾ ٖيَؼتا ية طةسة
داتاػيٓيذاية, ٖةسضةْذة بشَيَهى نةَي بشِي داباسئ ية ئاوصيًََةنةدا ٖةية يةطةٍَ ْضَى بشِي سِؤضوْى ئاويي ئةَةؾ 
دةطةسِيَتةوة بؤ ٖةسدوو ٖؤناسى بةٖةيَِ بووٕ و ضوْةخواسةوةى ريَش صةوى ية َاوةى سؤػتٓى ئاوةنةى ية طةسضاوةنةيةوة بؤ 

 ئاوةسِيَزطةنةى . 
 االشتطاية( ْصبةالنيَؼةي ئاوصيٌََ : ) سِيَزةى -2

 بشيتية ية سِيَزةى ٖاوضةػٓى ئاوصيٌََ يةطةٍَ ػيَوةى النيَؼةى نة بة ٖؤى ئةّ ٖاونيَؼةية دةتواْني ئةّ خاطيةتة دةسبربِئ :   
 

 ( 2سِووبةسى ئاوصيٌََ )نِ×    1.127              

                      = سِيَزةى النيَؼةى ئاوصيٌََ                    
 دسيَزى ئاوصيٌََ )نِ(             

ػيَوةى بةَةؾ بؤَإ سِووٕ دةبيَتةوة نة ( 0,44بةثيَي ئةّ ٖاونيَؼةيةؾ سِيَزةى النيَؼةيي ئاوصيًََى ْاوضةنة بةٖانةي )
يَو دةبيَت ية طةٍَ سِيَزةي باصْةيي النيَؼةيي ٖاوسِ سِيَزةى, بةَةؾ ى النيَؼةيي دةسِوات وةى ية باصْةييصياتش بةالئاوصيًََةنة 

بةٖؤي ئةوةى نة ٖيَؼتا ئاوصيًََةنة ية طةسةتاي خويي داتاػيٓيذاية, ٖةسوةى ٖةَيؼة سِوباسةنإ ية ثيَؼذا دةطت دةنةٕ بة 
ي بةنشداسي داتاػني و داخوساْنشداسى داخوسإ و داتاػيٓى بٓهى ئاوصيًََةنإ و صيادنشدْى دسيَزييةناْيإ ية ثيَؼذا 

بٓهةناْيإ دواتش ية قؤْاغةناْى  نشداسى داتاػيٓى نؤتايي ثاؾ طةػتين بة قؤْاغى ثيَؼهةوتوو ثريي دةطت دةنات بة 
نشداسي داتاػيٓى التةْيؼتى. بةَةؾ ية ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطي يوتهةى سِيَهشدْى ئاوةسِؤيي و باسي الفاوى دوا دةنةويَت 

ةؾ بةٖؤي دسيَزي َاوةي ْيَوإ طةسضاوةنةى و ئاوةسِيَزطةنةى و نةّ بووْةوةى سِيَهشدْي ية ريٓطةي ئاوةسِيَزطةنةيذا, ئةَ
ئاوةسِؤنةى بةٖؤي ٖةسدوو ٖؤناسي بةٖةيَِ بووٕ و ضوْةخواسةوةى بؤ ريَش صةوى, ٖةسوةى بةسصي و ْضَييةنةى طٓوسداسو َاّ 

 ية.ْاوةْذةو صياتشيؽ طةس سِووي صةويةنةى سِووتةختةو نةَرت ييَزايي ٖة
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 (َعاٌَ ظهٌ احلوضٖاونؤيهةى ػيَوةى ئاوصيٌََ :) -3
 . (8)ػيَوةى ئاوصيٌََ سِةْطذاْةوةى ناسيطةسى باسودؤخى جيؤيؤجياو ٖؤناسةطشوػتيةناْة

(, ئةَةؾ بةيَطةى ئةوةية نة  0.17بةجيَبةجيَهشدْى ئةّ ٖاونيَؼةية بؤ ئاوصيًََى ْاوضةنة دةسنةوت نة بة طؼتى بةٖانةي )
ْضَى ئةّ بةٖايةؾ بةيَطةى ئةوةية نة ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى , ةْضيه ةنى ْاسِيَهةوةى ْاوضةنة ية طيَطؤػةييػيَوةى ئاوصيًََ

َاطي دووسة ية ػيَوةيةنى ٖاوسِيَو, ٖةسوةى بةيَطةى ْةبووْى ٖاوسيَهية ية ْيَوإ دسيَزبووْةوةى يكةناْى ئاوةسِؤي 
ناْى خؤسٖةالَتيذا ية ْاوضةي بةسصاييةناْيذا ئاوصيًََةنة ػيَوةيةنى ئاوصيًََةنةية ية طةٍَ سِووبةسةنةيذا. وة ية بةػة

طيَطؤػةيي وةسئةطشيَت نة يوتهةنةي بؤ طةسةوةيةو بٓهةنةي بؤ خواسةوةية, بةالَّ ية بةػةناْى ْاوةسِاطتيذا بٓهةي 
يَوةي ئاوصيًََةنة ْضيو دةبيَتةوة طيَطؤػةنة بؤ طةسةوةيةو يوتهةنةي بؤ خواسةوةية, ية ناتيَهذا يةْاوضةى ئاوةسِيَزطةنةيذا ػ

 ية ػيَوةى النيَؼةيي.
(داية, ٖةسضةْذة بةٖانةى ْضّ بيَت َاْاى ْضيهى ػيَوةنةية ية ػيَوةى طيَطؤػةيي و 0,9-0,1بةٖاى ٖاونيَؼةنة ية ْيَوإ )

ْيَوإ طؤسِإ ية  ( بة ثؼت بةطنت بة ثةيوةْذىHorton-بة ثيَطةواْةػةوة دووس دةبيَت ية ػيَوةى طيَطؤػةيي. )ٖؤستؤٕ
  ( 9)سِووبةسى ئاوصيٌََ و دسيَزيذا ٖاونؤيهةى ػيَوةى ئاوصيًََي  و بةّ ٖاونيَؼةيةى خواسةوة دياسى نشددوة : 

 (2سِووبةسى ئاوةصيٌَ )نِ
 ٖاونؤيهةى ػيَوةى ئاوصيٌََ      =      

 دووجاى دسيَزى ئاوصيٌََ )نِ(
 

 (ْدَاجَعاٌَ االٖاونؤيهةى بة يةنبووٕ ئاوصيٌََ :) -4
 (10)ٖاونؤيهةى بةيةنبووْيؽ بة ثيَى ئةّ ٖاونيَؼةية دةبيَت .بةٖاى  

 ضيَوةى ئاوصيٌََ )نِ(
 ٖاونؤيهةى بة يةنبووٕ  =             

 (2سِووبةسى ئاوصيٌََ  )نِ
 

ةى ( ْضّ بووْةو0,45بةجيَبةجيَهشدْى ئةّ ٖاونيَؼةية بؤ ئاوصيًََةناْى ْاوضةنة دةسنةوت نة بة طؼتى بةٖانةي)
بةٖانةػيى بةَاْاى ٖاوسِيَهى ضيَوةى ئاوصيٌََ و طوجناويةتى يةطةٍَ سِووبةسى ئاوصيًََةنةديَت, نة ئةَةؾ ياسَةتى ئاوصيًََةنة 
دةدات بة باػي ئاوةنةى ؿشف بهات و َاوةيةنى صؤستش مبيَٓيَتةوة بشِيَهى صياتش َواد بطواصيَتةوة نة ية نؤتايذا ٖؤناسيَو 

ئةَةؾ بةٖؤي ٖةيَهةوتةى ػويَٓى جوطشايف ئاوصيًََةنة ية وةى ْيؼتةْى دؤيَةنإ.  ى ػيَوةى ْويَدةبيَت بؤ دسوطت بووْ
ْاوضةيةي ئاووٖةواى وػو ٖةسبؤية بشِيَهى صؤسي يي دةبيَت بةٖةيَِ و بشِيَهيؽ بة ْاو صةويذا دةضيَتة خواسةوةبة ئاطاْى 

 بةٖؤي ئةّ تايبةمتةْذييةوةية.

 

 

 

 (ْصبة متاشو احمليطيي ئاوةصيٌَ :)سِيَزةيي يةنطشتٓى ضيَوة -5
ػيَوةي ئاوصيٌََ  (بوو ئةوا 1.4 – 1.0)طةس بةٖانةي ية ْيَوإ( داية, 1.9 – 1.0بةطؼتى بةٖاى ئةّ ٖاونيَؼةية ية ْيَوإ )

يةنيَهى  .بوو ئةوا ػيَوةنة دووس دةبيَت ية ػيَوةى باصْةيي( 1.9 – 1.5)ْضيو دةبيَت ية ػيَوةى باصْةيي, بةالَّ طةس ية ْيَوإ
تشة يةو ٖاونيَؼاْةى نة بةناسديَت بؤ صاْيٓى َاوةى ْضيهى و دووسى ػيَوةى و ئاوصيٌََ ية ػيَوةى باصْةيي و النيَؼةيي بةٖؤى 

 ( 11)ئةّ ٖاونيَؼةيةى خواسةوة: 
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 1                       سِيَزةيي يةنطشتٓى ضواسضيَوةيي     =                

 (االشتدارةخاطيةتى سِيَزةيي باصْةيي)                            
 

( نة  1.85بة جيَبةجيَهشدْى ئةّ ٖاونيَؼةية بؤ ئاوصيًََى ْاوضةي ييَهؤيَيٓةوة دةسنةوت بةطؼتى بة ٖاى ئةّ ٖاونيَؼةية )
 .تى و دسوطتى ئةجناَةناْى ثيَؼووَإ بؤ دةسدةخاتئةَةؾ سِاطئةَةؾ ئاَارةية بؤ دووسي ية ػيَوةى باصْةيي 

 
 ( 4خؼتةى ) 

 تايبةمتةْذى سِووبةسو ػيَوةى ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطي
 ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطي تايبةمتةْذيةناْى َؤسفؤَةتشى

 209,1 (2سِووبةسى ئاوصيٌََ )نِ
 34,5 دسيَزى ئاوصيٌََ)نِ(
 15,1 ثاْى ئاوصيٌََ)نِ(

 95,2 ةى ئاوصيٌََ )نِ(ضيَو

 6 ْاوةْذى ثاْى ئاوةصيٌَ )نِ(
 2,2 سِيَزةى دسيَزى بؤ ثاْى ئاوصيٌََ)نِ(

 0,29 سِيَزةى باصْةيي ئاوصيٌََ)نِ(
 0,44 ٖاونؤيهةى النيَؼةيي ئاوةصيٌَ )نِ(

 0,17 ٖاونؤيهةى ػيَوةى ئاوصيٌََ )نِ(
 0,45 ٖاونؤيهةى بةيةى بووٕ)نِ(

 1,85 اسضيَوةيى ئاوصيٌََ سِيَزةي يةنطشتٓى ضو
 طةسضاوة / ناسى تويَزةس إ ثؼت بةطت بة :

 (Arc gis10.5( و بةناسٖيَٓاْى بةسْاَةى ) STRM.15Mفايًى َؤديًَى بةسصى و ْضَى ) -

بةناٖيَٓاْى ٖاونيَؼةناْى َؤسفؤَةتشى بؤ تايبةمتةْذيةناْى سِووبةسو ػيَوة. -
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 (خصائص ايتطرط):ٌَ ج :  تايبةمتةْذيةناْى بةسصى و ْضَى ئاوصيَ
ئةّ تايبةمتةْذيية بة يةنيَو يةتايبةمتةْذيية طشْطةنإ دادةْشيَت ية بواسى تويَزيٓةوة جيؤَوَسفوَيوَجيو 
ٖايذسؤيوَجيةنإ, وة ثيَوةسيَهى طشْطة بؤ صاْيٓى تؤبؤطشافياى ْاوضةى ئاوصيٌََ و ثيَواْى تيَهشِايي ييَزى ئاوصيٌََ, خاطيةتى 

 ضةْذ خاطيةتيَهى الوةنى تش دةطشيَتةوة  وةى ئةوةى ية خواسةوة ئاَارةيإ ثيَ دةنةئ:  بةسصو ْضَى ئاوصيٌََ
 (خصائص َعدٍ ايتطرطتايبةمتةْذي تيَهشِايي بةسصى و ْضَى ئاوصيٌََ : ) -1

ت بةوةى نة تيَهشِاى بةسصوْضَى ئاوصيٌََ بة يةنيَو ية ثيَواْة طشْطةناْى دادةْشيَت نة دةطت ْيؼاْى ئاطتى بةٖاى الفاو دةنا
بةبةسصبووْةوةى بةٖاى تيَهشِايي بةسصى و ْضَى و ييَزايي ئاوصيٌََ ناتى نؤنشدْةوةى ئاوى سِؤيؼتوى صياد دةنات ئةَةؾ دةبيَتة 

 (12)ٖؤى بةسصبووْةوةى بة ٖاى الفاو.
 (13)ئةّ تايبةمتةْذيةؾ بة ثيَي ئةّ ٖاونيَؼةيةى خواسةوة دةسدةٖيَٓشيَت :

 
 ضَرتئ خاٍَ )ّ(ْ _بةسصتشئ خاٍَ )ّ( 

 تيَهشِايي بةسصى و ْضَى ئاوصيٌََ  =    
 دسيَزى ئاوصيٌََ )نِ(

نِ/ّ ( 16.02بة جيَبةجيَهشدْى ئةّ ٖاونيَؼةية بؤ ئاوصيًََى ْاوضةي ييَهؤيَيٓةوة دةسنةوت بةطؼتى بة ٖاى ئةّ ٖاونيَؼةية )
 َيةوة َاّ ْاوةْذة.نة ئةَةؾ ئاَارةية بؤ ئةوةي نة ْاوضةنة بةطؼتى ية سِووي بةسصى و ْض

 (خصائص ايتطاريض ايٓصبيةتايبةمتةْذي بةسصى و ْضَى سِيَزةيي ئاوصيٌََ : ) -2
تايبةمتةْذي بةسصى و ْضَى سِيَزةيي ئاَارةيةنة بؤ َةوداى ثةيوةْذى ْيَوإ سِووبةسى ئاوصيًََةنإ ية اليةى و ثًةى بةسطشي  

 ةوة .ةاليةنى تشيو تواْاى بةسدةنإ بؤ نشداسةناْى داتاػي 
 (14) وة دةثيَوسيَت بةّ سِيَـطايةى خواسةوة :

 ْضَرتئ خاٍَ )ّ( _بةسصتشئ خاٍَ )ّ(         
 بةسصى و ْضَى سِيَزةيي    =              

 (2ضيَوةى ئاوصيٌََ )نِ
ّ( نة 5.8ؼةية )بة جيَبةجيَهشدْى ئةّ ٖاونيَؼةية بؤ ئاوصيًََى ْاوضةي ييَهؤيَيٓةوة دةسنةوت بةطؼتى بة ٖاى ئةّ ٖاونيَ

ثًةى بةسطشي و تواْاى  ئةوةي نة بةسصي و ْضَى ئاوصيًََةنة ٖاوسِيَهة يةطةٍَ  سِووبةسةنةي ية اليةى وئةَةؾ ئاَارةية بؤ 
 . ةاليةنى تشةوةيبةسدةنإ بؤ نشداسةناْى داتاػي 

 املعاٌَ ٖبصوَرتى(ٖاونؤيهةى ٖبظؤَةتشى ئاوصيٌََ : ) -3
ؤ ثةيوةْذى ْيَوإ سِيَزةى بةسصي ْيَوإ ٖةس ٖيًََيَهى نةْتوسي بؤ بةسصتشئ خايَى  ئاوصيٌََ ٖاونؤيهةى ٖبظؤَةتشى ئاَارةية ب

)االستفاع ايٓظيب( و سووبةسى طةَاسؤدساوى  ْيَوإ ٖةس ٖيًََى نةْتوس و ضيَوةى ئاوصيٌََ بؤ سِووبةسى طؼتى ئاوصيٌََ, وة بةثيَي 
 (15)ئةّ ٖاونيَؼةى خواسةوة دةسدةٖيَٓشيَت :

 
 )سِيَزةى بةسصي ْيَوإ ٖةس ٖيًََيَهى نةْتوسي بؤ بةسصتشئ خايَى  ئاوصيٌََ( سِيَزةى بةسصايي)ّ(                                      

 )االستفاع ايٓظيب(
 ٖاونؤيهةى ٖبظؤَةتشى  =   

بؤ سِووبةسى طؼتى  ًَى نةْتوسي و ضيَوةى ئاوصيٌََ)سووبةسى طةَاسؤدساوى  ْيَوإ ٖةس ٖيَ (2سِووبةسى سِيَزةيي)نِ                         
 ئاوصيٌََ(

 



 دلًة جاَعة نرَيإ                   Journal of Garmian University                             طؤظاسي صاْهؤي طةسَيإ
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ئاوصيٌََ بة قؤْاغى الوى دادةْشيَت طةس بيَت و بةػيَهى صؤسى سِووبةسى )صياتش ية  (Horton-1945بةطويَشةى ثؤييَٓى )
يَت ية ْيَوإ ٖةسدوو نشداسى %( توػي سِاَايَني ْةبووبيَت, وة بة قؤْاغى ثيَطةيؼنت دادةْشيَت طةس بيَت و ٖاوطةْطيةى ٖةب75

%( سِووبةسى و بةسةو 55%( سِووبةسى توػي سِاَايَني بووبيَت , وة طةس ية )45سِاَايَني و نشداسى ْيؼتاْذٕ, واتة طةس ْضيهةى ية )
 (16)طةسةوة توػي نشداسى سِاَايَني بووبيَت ئةوا بة قؤْاغى ثريي دادةْشيَت.

( دا سِووٕ دةبيَتةوة نة نشداسى سِاَايَيٓى ئاوى بةثيَي ئةّ ٖاونيَؼةية, بؤ ئاوصيًََى ْاوضةنة 5ية خؼتةى ) وةى
 %(,ئةَةؾ واتة ئاوصيًََةنة ية قؤْاغى ثيَطةيؼتٓذإ ية نشداسى  ْيؼتاْذٕ و سِاَايَيٓذإ .13.05)

 

 (  5خؼتةى )  
 نؤيهةى ٖبظؤَةتشى ئاوصيًََى ناْى َاطيسِووبةسى سِيَزةيي و بةسصى سِيَزةيي و بةٖاى ٖاو

ْاوى 
 ئاوصيٌََ

ٖيًََى نةْتوسى 
 وةسطرياو )ّ(

بةسصتشئ 
خايَى 
ئاوصيٌََ 

)ّ( 

هشاي جياواصي دوسي تيَ
َعدٍ فرم ) دساوؤةَاسط

سِيَزةيي بةسصايى  (املصافة احملصورة
)ّ()سِيَزةى بةسصي 
ْيَوإ ٖةس ٖيًََيَهى 

نةْتوس بؤ 
بةسصتشئ خايَى 

 (ئاوصيٌََ

سِووبةسى 
سِيَزةيي 

 (2)نِ

سِووبةسى 
طؼتى 
 (2ئاوصيٌََ)نِ

ٖاونؤيهةى 
ْاوةْذ ٖبظؤَةتشى

ى 
بةسصى
)ّ( 

سووبةسى 
طةَاسؤدساوى  

ْيَوإ ٖةس 
ٖيًََى نةْتوس و 
ضيَوةى ئاوصيٌََ 

 خطى( 2)نِ
 نفإ_

ناْى 
 َاطي
 

50 – 100 

463 

75 36.8 0.16 0.17 

209.1 

0.94 

100 – 150 125 26.8 0.26 0.12 2.16 

150 – 200 175 63.3 0.37 0.3 1.2 

200 – 250 225 54.2 0.48 0.25 1.92 

250 – 300 275 18.3 0.59 0.87 0.75 

300 – 350 325 7.9 0.7 0.03 23.3 

350 – 400 375 1.8 0.3 0.01 30 

400-450 425 0.35 0.9 0.02 45 

 تيَهشِا
13.05 

 ناسى تويَزةس إ ثؼت بةطت بة :طةسضاوة / 
 (Arc gis10.5( و بةناسٖيَٓاْى بةسْاَةى ) STRM.15Mفايًى َؤديًَى بةسصى و ْضَى ) -

بةناٖيَٓاْى ٖاونيَؼةناْى َؤسفؤَةتشى بؤ تايبةمتةْذيةناْى بةسصى و ْضَى . -
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 (ايتهاٌَ ٖبصوَرتىبة يَطةى ٖبظؤَةتشى ئاوصيٌََ : ) -4
ٖؤى دؤصيٓةوةى ثةيوةْذي ْيَوإ  سِووبةسى ئاوصيٌََ و تيَهشِايي بةسصى و ْضَى ئاوصيٌََ دةسدةٖيَٓشيَت, ئةّ تايبةمتةْذية بة بة

 (17)وةى يةّ ٖاونيَؼةية دياسة : 
 (2سِووبةسى ئاوصيٌََ )نِ

 بةيَطةى ٖبظؤَةتشى   =                 
 تيَهشِايي بةسصى و ْضَى )ّ(

 
ية  ايبةمتةْذى( ئةَةؾ بةٖؤى ت13.05ى ئةّ ٖاونؤيهةية بؤ ئاوصيًََى ْاوضةنة)بةثيَى ئةجناَى ئةّ ٖاونيَؼةية بةٖا

 وييَزى و ثًةى يكذاسى سِووباسةناْةوةية. ةسِووبةسى ئاوصيًََةن
 َعاٌَ  ايوعورة(ٖاونؤيهةى طةختى ئاوصيٌََ : ) -5

ةى بة ثيَوةسيَهى بةطود دادةْشيَت بؤ بشيتية ية ثةيوةْذى بةسصوْضَى و ضشِى تؤسِى ئاوسِيَزةنإ ية ئاوصيًََيَهذا, ٖةسو
 (.تصريف ايفيطإثيَهةوةبةطتٓى ْيَوإ َؤسفؤَةتشى ئاوصيًََى سِووباسى و بةٖاى سِوَيؼتٓى الفاوى)

 (18)نة بة ثيَي ئةّ ٖاونيَؼةي دةسدةٖيَٓشيَت : 
 

 ضشِى دسيَزى ئاوةسِيَزطة  *   تيَهشاي بةسصى و ْضَى ئاوصيٌََ )ّ(    
 ى طةختى   =  ٖاونؤيهة     

1000 
ْضَى ئةّ بةٖايةؾ دةطةسِيَتةوة بؤ ْضَى بةٖاى ضشِي ئاوي سِيَهشدوو ( 0.002بةٖاى ئةّ ٖاونؤيهةيةؾ ية ئاوصيًََى ْاوضةنة)

 (دياسة. 3. وةى ية خؼتةى )بةساوسد بة ْضَى سِيَزةي  بةسصى و ْضَى و طةوسةيي سِووبةسةنةى
 ( 6خؼتةى ) 

 شى  و بةسصى و ْضَى ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطيتايبةمتةْذييةناْى َؤسفؤَةت
 ئاوصيًََي  ناْى َاطي تايبةمتةْذيةناْى َؤسفؤَةتشى

 463 بة سصتشئ خايَى ئاوصيٌََ )ّ(
 90 ْضَرتئ خايَى ئاوصيٌََ )ّ(

 373 جياواصى ْيَوإ بةسصتشي و ْضَرتئ)ّ(
 16,02 تيَهشِايي بةسصى و ْضَى )نِ/ّ(

 5.8 زةيي )ّ(%بةسصى و ْضَى سِيَ
 1,7  تيَهشِايي ييَزى )نِ/ّ(
 13.05 بةيَطةى ٖيبظؤَةتشى
 0,002  ٖاونؤيهةى طةختى

 0.74 ْةطيجى ئاوصيٌََ
 طةسضاوة / ناسى تويَزةس إ ثؼت بةطت بة :

 (Arc gis9.3( و بةناسٖيَٓاْى بةسْاَةى ) STRM.15Mفايًى َؤديًَى بةسصى و ْضَى ) -

َؤسفؤَةتشى بؤ تايبةمتةْذيةناْى بةسصى و ْضَى . بةناٖيَٓاْى ٖاونيَؼةناْى -



 دلًة جاَعة نرَيإ                   Journal of Garmian University                             طؤظاسي صاْهؤي طةسَيإ
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     ايتـشيف( ئاوصيٌََ : خصائص ظبهةد :  تايبةمتةْذى َؤسفؤَةتشى تؤسِي ضشِى ئاوةسِيَزطةيي ئاوصيٌََ  )
 سِيَزى ٖةس ئاوصيًََيَو ية ضةْذ خاطيةتيَو ثيَو ديَت, نة ئةّ خاطيةتاْةؾ تيَو ئاالَوو ثةيوةْذى داسٕ بة يةنةوةةئاو

 يةْاوطيظتةَى ئاوصيًََةنة خؤى .ئةّ خاطيةتاْةؾ ئةَاْةى خواسةوةٕ:
     (:املراتب ايٓٗريةثــًةى بة يـل بووْى سِووباس) -1

 ثًةى سِيَشِةوةناْى ئاوصيًََى ْاوضةى ييَهؤيَيٓةوة بة ثيَى سِيَطاى )طتيًةس ( دياسي نشاووة, بة ثيَى ئةّ سِيَطاية ئةو يكةناْةى نة
يَذا ْاسِريَت ئةوا ثًةى يةنةّ ثيَهذةٖيَٓيَت, بةالَّ ثًةى دووةّ ثيَو ديَت ية يةى طشتٓى دوو ثًةى يةنةّ و ٖيض يكيَهى تشى ت

ثًةى طيَ يةّ ثيَو ديَت ية يةى طشتٓى دوو ثًةى دووةّ بةّ ػيَوةية بةيةى طشْتى دوو ثًةى ْضّ تش ثًةيةنى بةسصتش ثيَو 
 ديَت.

( داية ,وة نؤى طؼتى  4 – 1ثًةى يكةناْى ئاوصيًََى ْاوضةى ييَهؤيَيٓةوةنة ية ْيَوإ )( سِووٕ دةبيَتةوة نة 7وةى ية خؼتةى )
 ( يل داية.36 – 1رَاسةى يكة ئاويةناْى ئاوةصيًَى ْاوضةنةؾ ية ْيَوإ)

 ( 7خؼتةى )
 إتايبةمتةْذي ئةْذاصةيي ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطي و رَاسةوة ثًة بةْذى يكةنإ و سِيَزةي بةيل بووْي

 رَاسةسةى يكةناْى سِووباس ية ٖةس ثًةيةنذا  ثًةى يكةناْى سِووباس

1 36 
2 7 
3 2 
4 1 

 3,5 سِيَزةي بةيل بووٕ
 46 نؤى طؼتى رَاسةى يكةنإ

 طةسضاوة / ناسى تويَزةس إ ثؼت بةطت بة :

 (Arc gis10.5( و بةناسٖيَٓاْى بةسْاَةى ) STRM.15Mفايًى َؤديًَى بةسصى و ْضَى ) -

 ةناٖيَٓاْى ٖاونيَؼةناْى َؤسفؤَةتشى بؤ تايبةمتةْذيةناْى تؤسِي ئاوةسِيَزطةي سِووباسىب -
     (:اطواٍ اجملارى ايٓٗريةدسيَزى بة يـل بووْى سِووباس)  -2

( بؤَإ 7دسيَزى بة يـل بووْى سِووباس طشْطى طةوسةى ٖةية ية ييَهؤيَيٓةوة َؤسفؤَةتشيةناْذا. ٖةس وةى ية خؼتةى رَاسة )
 بةٖؤى فشاواْي  سِووبةسةوةية.نةدا سِووٕ دةبيَتةوة نة جياواصى ٖةية يةْيَوإ دسيَزى يكةنإ ية ئاوصيًََة

 
     (َعدٍ طواٍ اجملارىتيَهشِايي دسيَزى يكةناْى سووباس: ) -3

ةنذا و رَاسةى يكةناْى تيَهشِايي دسيَزى يكةناْى سووباس بشييت ية ية ثةيوةْذى ْيَوإ نؤى دسيَزى يكةناْى سِووباس ية ثًةي
 (21) سِووباس ية ٖةَإ ثًة , بة ثيَي ئةّ ٖاونيَؼةيةى خواسةوة :

 
 نؤى دسيَزى يكةناْى سِووباس ية ثًةيةنذا

 تيَهشِايي دسيَزى يكةنإ   =          
 ثًة سِووباس ية ٖةَإرَاسةى يكةناْى 
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 ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطي ىًةى يكةناْ( ث 4ْةخؼةى ) 

 
 (.ArcGis10.5( و بةناسٖيَٓاْى بةسْاَةى)STRM.15Mناسى تويَزةس إ ثؼت بةطت بة فايًى َؤديًَى ) -سضاوة/  طة
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(دا دياسة دةبيٓني 8( داية, ٖةس وةى ية خؼتةى رَاسة)22.01 – 4.06بةٖاى تيَهشِايي دسيَزى يكةنإ بؤ ئاوصيًََى ْاوضةنة يةْيَوإ )
وإ تيَهشِايي دسيَزى يكةنإ و رَاسةى يكةناْى سِووباسى ٖةس ثًةيةى بؤية دةبيٓني تيَهشِايي ثةيوةْذيةنى ثيَطةواْة ٖةية ية ْيَ

 دسيَزى يكةنإ ْضّ دةبيَتةوة بة بةسصبووْةوةى ثًةناْى.
 (  تايبةمتةْذي ئةْذاصةيي ئاوصيًََى ناْى َاطي وثًة بةْذى يكةنإ و دسيَزى يكةناْيإ 8خؼتةى )

 تيَهشِايي دسيَزى يكةنإ    رَاسةى يكةناْى سِووباس ٕيكةنا دسيَزى رَاسةى ثًة
 2,2 36 81.54 1ثًة
 4,06 7 28.43 2ثًة
 8,35 2 16.7 3ثًة
 22,01 1 22.08 4ثًة
 9,1 46 148.75 نؤ

 طةسضاوة / ناسى تويَزةس إ ثؼت بةطت بة :

 (Arc gis10.5بةسْاَةى ) ( و بةناسٖيَٓاْى STRM.15Mفايًى َؤديًَى بةسصى و ْضَى ) -

 بةناٖيَٓاْى ٖاونيَؼةناْى َؤسفؤَةتشى بؤ تايبةمتةْذيةناْى تؤسِي ئاوةسِيَزطةي سِووباسى. -
     (:ْصبة ايتععبسِيَزةي بة يـل بووْى سِووباس) -4

سِووباسى و ئةو طؤسِإ ناسياْةى  تويَزيٓةوة ية سِيَزةى بة يل بووٕ طشْطة بؤ صاْيٓى تيَهشِايي بشِى ئاوى سِؤيؼتوو و تؤسِي ئاوسِيَزطةى
او, نة ئاوصيًََى ئاوى و يكةناْى ئاوةسِوَى سِووباسي تياياْذا سِوودةدات, بةسصبووْةوةى سِيَزةى بة يل بووْيؽ ئاَارةية بؤ سِووداْى الف

 (22)بة ثيَطةواْةػةوة َةتشطي سِووداْى الفاوى نةَة.

 (23)بةثيَى ئةّ ٖاونيَؼةى خواسةوة :ة و
 يكةناْى سِووباس ية ثًةيةنذارَاسةى 

 سِيَزةى بة يل بووٕ    =       
 رَاسةى يكةناْى سِووباس ية ثًةي دواى خؤيذا

(داية, بة ػيَوةيةى نة ٖؤى ئةّ بةسصيةى سِيَزةى يكذاسيية  5.14 – 2بةٖاى ئةّ ٖاونؤيهةية ية ئاوصيًََةناْى ْاوضةنة ية ْيَوإ )
ثًة ْضَةنإ ية ئةجناَى جياواصى ثيَهٗاتةى جيؤيؤجى و ثيَهٗاتةى بةسدةنإ و بووْى جياواصى دةطةسِيَتةوة بؤ بةسصى رَاسةى يكة 

 .نةية ْيَوإ ثًة داسى يكةناْذا, ويَشِاى جياواصى ييَزى ئاوصيًََة
 (  سِيَزةي بةيل بووٕ ية ئاوصيًََى ناْى َاطي 9خؼتةى )

 سِيَزةي بةيل بووٕ ثًة بةْذى يكةناْى سِووباس
 5,14 1/2ثًة
 3,5 2/3ثًة
 2 3/4ثًة

 10.64 نؤ
 3,5 سِيَزةي بةيل بووٕ

 طةسضاوة / ناسى تويَزةس إ ثؼت بةطت بة :
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 (Arc gis10.5( و بةناسٖيَٓاْى بةسْاَةى ) STRM.15Mفايًى َؤديًَى بةسصى و ْضَى ) -

 باسبةناٖيَٓاْى ٖاونيَؼةناْى َؤسفؤَةتشى بؤ تايبةمتةْذيةناْى تؤسِي ئاوةسِيَزطةي سِوو -
     (:نجافة ايتصريفضشِي ئاو سِيَزطةى ئاوصيٌََ ) -5

ٖةس يةى ية ٖؤناسةناْى بةسصى و ْضَى و جيؤيؤجي و ثؤػةسى سِووةنييةنإ وثًةى ييَزى سِووي صةوي  و ثًةى نوْيًةداسى و 
 تة.( بةسدةنإ و باسى ئاووٖةوا ناسيطةسى خؤيإ ٖةية يةطةس ئةّ خاطيةاملصاَية وايٓفاذيةْةفاصيةى )

 (25)( دةتواْني ئةّ خاطيةتةؾ ػيبهةيٓةوة ٖةس وةى ية خواسةوة ئاَارةى بؤ دةنةئ:10بةثيَي صاْياسييةناْى خؼتةى رَاسة )
    (نجافة ايصرف ايطويية) ضشِي دسيَزى ئاوصيٌََ : - أ

ى طؼتى ئاوصيًََى ئاوى نة بةّ َةبةطت ية ضشٍِِي دسيَزى ئاوسِيَزطة سِيَزةي ْيَوإ دسيَزى نةْذسِةناْى سِووباسةناْة بؤ سِووبةس
 (26)ٖاونيَؼةية دةسدةبشِيَت :

 
 نؤى طؼتى دسيَزى يكةناْى ئاوصيٌََ )نِ(

 ئاوسِيَزطةى ئاوصيٌََ =    ضشٍِِي دسيَزى  
 (2سِووبةسى ئاوصيٌََ )نِ

 
تـةوة بـؤ ٖؤنـاسى ئاووٖـةوا و     (, ئةَـةؾ دةطةسِيَ 0.17ضشِى ئاوسِيَز طةى دسيَزى ية ئاوصيًََى ْاوضةنة بة ػـيَوةيةنى طؼـتى ْضَـة و )   

بالَوى طيفةتى دسصو ػهإ ية بةسدة نإ, طةسةسِاي ئةوةى يل و ثًة ْضَة نوستـةنإ بـة ػـيَوةيةنى سِاطـتةوخؤ سَِيـِشةو دةنـات بـةسةو        
ٌَ يةاليةى و يةاليـةنى تـشةوة جـؤسى تاوَيشةنـاْى ْاوضـةنة نـة بـةسصى ثًـةى نوْيًـةداسيإ بـةس           صة, ئاساطتة طةسةنيةناْى ئاوصَي

 ئةَةؾ دةبيَتة ٖؤى ئةوةى نة بشِيَهى باؾ يةو ئاوة بشِواتة ريَش صةوى و نةَرتى بةطةس صةويذا بشِوات.  
     (:نجافة ايصرف ايعدديةضشِي رَاسةيي ئاوصيٌََ )  - ب

ةْذى ثةيوةْذى ْيَوإ رَاسةى يكةناْي ئاوصيٌََ و سِووبةسى ئاوصيًََةنة دةسدةخات, دةتواْني بةٖؤيةوة ضةْذئ تايبةمت
 (27)ٖايذسؤيؤجي و جيؤَؤسفؤيؤجي ئاوصيًََُإ دةطت بهةويَت. ئةّ ثةيوةْذييةؾ بةّ ٖاونيَؼةية سِووٕ دةبيَتةوة  .

 
 نؤى طؼتى رَاسةى يكةناْى ئاوصيٌََ

 ضشِي رَاسةيي ئاوصيٌََ   =              
 (2سِووبةسى ئاوصيٌََ )نِ

, واتا بةٖاى ئةّ ٖاونؤيهةية صياد دةنات بة نةّ  ئاوصيٌََ و ضشِي رَاسةيي ئاوصيٌََثةيوةْذيةنى ثيَطةواْة ٖةية ية ْيَوإ سِووبةسى 
(ة ئةَةؾ بةٖؤى ييَزايي سِووي 0.33بووْةوةى سِووبةسى ئاوصيٌََ و بة ثيَطةواْةػةوة نةّ دةنات, بةٖاى ئةّ ٖاونؤيهةية)

ية ثيَهٗاتةى جيؤيؤجى و رَاسةى يكةناْيإ بةتايبةتى جطة  ةصةويةنةو بة ٖؤى طةوسةيي سِِِووبةسى و ريٓطةى طشوػتى ئاوصيًََةن
 بةسصى رَاسةى يكة ثًة ْضَةنإ , ويَشِاى جياواصى ية ثيَهٗاتةى بةسدةناْيإ بؤ دةالَْذْى ئاو بؤ ضيٓةناْى ريَش خاى .
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   ( َعاٌَ االْعطاف او ايتعرج)  ٖاونؤيهةى ثيَض خواسدووى ئاوصيٌََ: -6
ثةيوةْذى ْيَوإ دسيَزى سِاطتةقيٓةى سِووباس بؤ دسيَزى منووْةيي سِووباس, دةتواْني ئةّ خاطيةتة بةّ  ئةّ خاطيةتة ئاَارةية بؤ
 (28) ػيَوةى خواسةوة دةسبربِئ:

 (دسيَزى سِاطتةقيٓةى ئاوصيٌََ)نِ
 و  =  ٖاونؤيَهةى ثيَض خواسدو   

 (دسيَزى منووْةى ئاوصيٌََ)نِ
 

(ة ئةَةؾ بةيَطةى ثيَهةوة بةطنت وطووجناْذْى )تٓاطل( دسيَزي ضيَوةى 0.8بةٖانةي) دةسدةنةويَت بةثيَي ئةّ ٖاونيَؼةيةؾ
ية يةطةٍَ سِووبةسةناْياْذا  وةثيَطى سِيَشِةوة طةسةنييةناْيإ نةَة يإ ْضَة ئةَةؾ بةٖؤى بةسصى سِاَايَيٓى ئةطتووْى ةئاوصيًََةن

 و بةٖيَضى ثيَهٗاتةى جيؤيؤجيةنإ.
     (َعدٍ بكاء اجملارىاس: )تيَهشايي َاْةوةى سِووب -1

دةتواْشيَت طود يةّ ٖاونؤيهةية وةس بطرييَت بؤ صاْيٓى ْاوةْذى يةنةيةنى سِووبةسى ثيَويظت بؤ ئاو ثيَذةسى يةنةيةنى يكذاسى 
 (30)دسيَزى ية ضواسضيَوةى تؤسِى ئاو سِيَزطةيي سِووباسيذا و بة ثيَي ئةّ ٖاونيَؼةيةى خواسةوة:

 

 (2نِسِووبةسى ئاوصيٌََ )
 =     تيَهشايي َاْةوةى سِووباس         

 نؤى دسيَزى يكةناْى ئاوصيٌََ )نِ(
(ة ,دةتواْني بًَيَني نة بةٖانةيإ بةطؼتى ْضَة ئةَةؾ ئاَارةيةنى طشْطة بؤ نةَى رَاسةى يل 1.4بةٖاى ئةّ ٖاونؤيهةية)

 وثًةناْيإ يةطةٍَ نةَى دسيَزيإ.
 ( 10خؼتةى ) 

 فؤَةتشى تؤسِي ئاوسِيَزطةيي ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطيتايبةمتةْذيةناْى َؤس

 ئاوصيًََي  ناْى َاطي تايبةمتةْذيةناْى َؤسفؤَةتشى
  15,5 دسيَزى ساطتةقيٓة)نِ(
  19,2 دسيَزى منوْةيي)نِ(

 34,5 دووستشئ دسرى ئاوصيٌََ)نِ(
 4,5 سِيَزةيي بة يل بووٕ

 0.7 (2ضشِي دسيَزى ئاوصيٌََ )نِ/نِ
 33 (2رَاسةيي ئاوصيٌََ)نِ/نِضشِي 

 0.15 (2ضشِي رَاسةيي ثًة يةنى ئاوصيٌََ)نِ/نِ
 0.8 ٖاونؤيهةى ثيَض خواسدوو

 1.4 /نِ( 2()نَِعدٍ بكاء اجملارىْاوةْذى َاْةوةى ئاوةسؤ )
 طةسضاوة / ناسى تويَزةس إ ثؼت بةطت بة :
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 (Arc gis10.5ْاَةى )( و بةناسٖيَٓاْى بةس STRM.15Mفايًى َؤديًَى بةسصى و ْضَى ) -

 بةناٖيَٓاْى ٖاونيَؼةناْى َؤسفؤَةتشى بؤ تايبةمتةْذيةناْى تؤسِي ئاوةسِيَزطةي سِووباسى. -

 
 (خصائص اهليدرويوجية ايصيوٍ):  ٖــ :  تايبةمتةْذيةناْى ٖايذسؤيؤجياي الفاوى ئاوصيٌََ

ى الفاويي و تايبةمتةْذيةناْى تشى ( بؤ دةسٖيَٓاْى قةباسةSnyders Modelبة ثؼت بةطنت بة َؤديًَى طٓايذةس)
 ٖايذسؤيؤجي, بؤ ئاوصيًََى ْاوضةى ييَهؤيَيٓةوة ئةجناّ دساوة, بة ثيَي ئةّ خاطيةتاْى خواسةوة.

 (  ) زَٔ ايرتنيسناتى نؤبووةوة   -1
ى طةس صةوى بؤ طةيؼتٓى َةبةطت ية َاوةى نؤبووةوة ثيَواْى ئةو َاوة ناتييةية نة تيايذا ئاوى باسإ دةطؤسِيَت بؤ ئاوى سِؤيؼتوو

ية دووستشئ خاٍَ ية ئةوثةسِيي ئاوصيًََةنةيةوة بؤ ئاوةسِيَزطةنةى, بةَةؾ تواْني بضاْني نة ئةو َاوة ناتيية ٖةٍَ بظةْطيَٓني نة 
ثيَى ئةّ  ئاوصيًََى ئاوى ية تواْايذا ٖةية بؤ طؤسِيٓى ئاوى باسإ بؤ ئاوى سِؤيؼتووى طةس سِووى صةوى ودسوطت بووْى الفاويي, بة

 (31)ٖاونيَؼةيةي خواسةوة :
 

                                                     (L    1.5     +S   4  )0.75 
                            Tc  =   

H                                                             
 Tc   = )ناتى نؤبوْةوة)خويةى 

   H   = )ّ( ْاوةْذي بةسصى ئاوصيًََى ئاوى 
   S  =  ِ(2سِووبةسى ئاوصيٌََ )ن 
   L =   )ِدسيَزى ئاوصيٌََ )ن 

 

(خويةنة, ئةَؽ دةطةسِيَتةوة بؤ   34(ناتزَيَش )20(دياسة )11بةٖاى ئةّ ٖاونيَؼةية بؤ ئاوصيًََةناْى ْاوضةنة وةى ية خؼتةى )
وةى ػيَوةو سِووبةسو دسيَزى و ييَزى ئاوصيًََةنةو و بةسصى و ْضَى و سِووثؤػي سِووةنى  تايبةمتةْذية جياواصة فيضيؤطشافيةناْى

طشوػتى و جؤسو قويَى ئاوصيًََةنة .ئةَة جطة ية تايبةمتةْذيةناْى تشى وةى خيَشايي داباسئ ودابةؾ بووْى ناتى و ػويَٓى 
 داباسئ نة يةناتى نؤبووْةوةى ئاوصيًََذا ناسيطةسة.

 ( زَٔ االجابة ّ داْةوة  ) ناتى وةالَ -2
َةبةطت ية ناتى وةالَّ داْةوةى ئاوصيٌََ ئةو َاوة ناتيةية نة ية ْيَوإ طاتى يوتهةى بةخوسِو ييَضَةى باسإ باسئ و طاتى نؼاْة 

 (32)ية ٖايذسؤطشافى الفاويذا و بة ثيَى ئةّ ٖاونيَؼةيةى خواسةوة دةسدةٖيَٓشيَت :
Tp(Hr) = Ct * Lb * (Lca)

0.3  

Tp(Hr) =  )ناتى وةالَّ داْةوةى ئاوصيٌََ بؤ باساْى بة خوسِ )خويةى 
Ct         = ( ٕ2.2 – 0.2ٖاونؤيهةى تايبةت بة طشوػتى ئاوصيٌََ و ييَزايي نة ية ْيَوا ) 

  =  Lb        )ِدسيَزى ئاوصيٌََ)ن 
       Lca = ْذى ثاْى( )نِ/ّ(.َاوةى ْيَوإ طةْتةسى قوسطايي ئاوصيٌََ و ئاوسِيَزطةنةي)ْاوة 

 

 (.2,2(خويةنة بؤ ٖاونؤيهةى )16(ناتزَيَشو)3بةثيَى ئةجناَةناْى ئةّ ٖاونيَؼةية بؤ ئاوصيًََى ْاوضةنة بةٖانةى)
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 (  نُية ايتدفل االقصى يًصيوٍيى ئةوثةسى ٖةيَطوْى الفاويي  ) بشِ -3
يَهشدووى طةس صةوى دةطات بة ئةوثةسِي صؤس بووْى بشِي ئاوى سِ بشيى ٖةيَطوْى ئةوثةسى الفاويي ئةوةية نة ناتيَوَةبةطت ية 

 (33)ئةَةؾ دةبيَتة ٖؤى ٖةيَطوٕ و سِووداْى الفاو ية ئاوصيًََةناْى ئاويذا و بةثيَى ئةّ ٖاونيَؼةيةى خواسةوة دةسدةٖيَٓشيَت :
CP A 

Qp ( m
3
 / s )  =                                              

TP ( hr ) 
 

Qp  =  ضشنة(3ٖةيَطوْى ئةوثةسى الفاويي ية ئاوصيٌََ )ّ بشيى/ 
A    = ِ(2سِووبةسى ئاوصيٌََ )ن 

TP ( hr)  = )َاوةى وةيَاّ داْةوةى ئاوصيٌََ بؤ باساْى بةخوسِ )ناتزَيَش 
CP =(ٕداية. 6.5– 2ٖاونؤيهةى ثةيوةطت بة تواْاى ئاوصيًََى ئاوى بؤ ثاػةنةوتهشدْى ئاو نة ية ْيَوا ) 

 

 ( .6,5/ض(ية بؤ ٖاونؤيهةى )3ّ 1.53اَةناْى ئةّ ٖاونيَؼةية بؤ ئاوصيًََى ْاوضةنة بةٖانةى )بةثيَى ئةجن
 (  َعاٌَ ايفيطإٖاونؤيهةي الفاويي  )  -4

 (34)ٖاونؤيهةي الفاوى بة ثيَى ئةّ ٖاونيَؼةيةى خواسةوة دةسدةٖيَٓشيَت :
 

  ئاوصيٌََ بؤ ثًةى يةنةّضشِى رَاسةيي    *ضشِي دسيَزى ئاوصيٌََ    =ٖاونؤيهةي الفاوى  
 (داية .0.23بةثيَى ئةجناَةناْى ئةّ ٖاونيَؼةية بؤ ئاوةصيًَى ْاوضةنة بةٖانةى )

ْضَى بشِي ئةّ ٖاونؤيهةية ية ئاوصيًََى ْاوضةنة بةٖؤى ْضَى سِيَزةيي ييَزايي و نةّ بووْى بةسصى و ْضَية ية طةٍَ ْضَى رَاسةى 
ية ضشِي ئاوةسِيَزطةي نة دةبيَتة ٖؤي طؤسِيٓى ئاوى باسإ بؤ ئاوى سِيَهشدووى طةس سِووى صةوى و يكةناْى سِووباس تياياْذا , ئةَة جطة 

سِووداْى الفاو يةو ئاوصيًََاْةدا ية ٖةْذيَو ناتذا, نة ئةَؽ ٖؤناسيَهى َةتشطيذاسة بؤ صيإ طةياْذٕ بة ٖةْذيَو يةو صةوية 
نةوْة بةس ئةّ الفاواْة, بةتايبةتى ية ْاوضةى بةيةنطةيؼتٓى ٖةسدوو نؼتونايَي و ْيؼتةجيَ بووٕ و سِيَطةوباْاْةى نة دة

ئاوصيًََي )دؤيَي ناْي َاطي بطوى( و )ئاوصيًََي دؤيَي ئيرباٖيِ ْـيف ( ٖةس بؤية بؤنةّ نشدْةوةى َةتشطييةناْى ئةّ سِووداواْة وة 
و دةنةئ ية ْاوضةي داَيَين ػاخى )قضيَشِةبات ثيَؼٓياصي بٓيات ْاْى بةْذاوي.* *( ) بةثؼت بةطنت بة ٖاونيَؼةى)بيَشنًى(

 ( دياسي نشاوة.4ّ(.وةى ية ْةخؼةي )266
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 ( تايبةمتةْذييةناْى ٖايذسؤيؤجيايي الفاويي ئاوصيًََى ناْى َاطي11خؼتةى )

 ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطي تايبةمتةْذييةناْى ٖايذسؤيؤجيايي

 (زَٔ ترنيسَاوةى نؤبووْةوة)
 20 ناتزَيَش

 34 خويةى

زَٔ ناتى وةيَاّ داْةوة)
 (االشتجابة

 

 2.2 ٖاوؤيهةى تايبةت

 13 ناتزَيَش

 16 خويةى

بشيى ٖةيَطوْى ئةوثةسى 
نُية ايتدفل االقصى الفاويي)

 /ضشنة(3( )ّيًصيوٍ

 6,5 ٖاوؤيهةى تايبةت

 1,53 

 0.23 (َعاٌَ ايفيطإ)ٖاونؤيهةى الفاوى

 ثؼت بةطت بة : طةسضاوة / ناسى تويَزةس إ

 (Arc gis10.5( و بةناسٖيَٓاْى بةسْاَةى ) STRM.15Mفايًى َؤديًَى بةسصى و ْضَى ) -

 بةناٖيَٓاْى ٖاونيَؼةناْى َؤسفؤَةتشى بؤ تايبةمتةْذيةناْى ٖايذسؤيؤجيايي الفاويي. -

 ئةجناّ
ةَى جيؤيؤجى طيَ يةّ نة صؤسبةيإ بة صؤسى دةنةويَتة نؤتايي طةسد ئاوصيًََي  دؤيَي ناْى َاطيثيَهٗاتة جيؤيؤجيةناْى  -1

وةى  ثيَهٗاتةناْى طةسدةَى طيَ يةّطةس بةَاوةى رياْى تاصةٕ ية ْيَوإ) َايؤطيٓى خواسوو و ٖؤيَوَطني( نة بةصؤسيؽ ية 
وةى )ْيؼتوى دؤيَةنإ و ْيؼتوى دةػتى الفاوى( نة ثيَهٗاتةناْى )َيكذاديةو باي حةطةٕ و بةَؤ( طةسدةَى ضواسةّ 

يَزةى نوْيًةداسيإ صؤسة و ياسَةتى نؤبووْةوةى ئاوى ريَش صةوى دةدات, بؤية بة ضيٓيَهى دةويَةَةْذ ٖةرَاس سِبةطؼتى 
 ية ْاوضةنةدا.دةنشئَ,  ٖةسوةى ية سِووي ثيَهٗاتٓيؼةوة ياَةتى بٓيات ْاْى بةطت و بةْذاو دةدةٕ 

ي صؤس ئايَوص ْيية بةػيَوةيةى نة ٖيًََي نةْتوسي يةسِوي فيضيؤطشافييةوة بةػيَوةيةنى طؼتى ئاوةصيًَي دؤيَي ناْى َاط -2
ّ(ية ْاوضةى ئاوةسِيَزطةنةيذا تيَذةثةسيَت يةناتيَهذا بةػةناْى طةسضاوةنةى ية داَيَين ػاخي )ضواسباخ( ٖيًََي 50)

ات ية ّ(تيَ ثةسدةبيَت ئةَةؾ ياسَةتي بٓيات ْاْي ثشِؤرةناْى بةطت و بةْذاوو ئاوديَشي و بوراْةوة دةد450نةْتوسي)
 ْاوضةنةدا. 
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ئاوةصيًَي دؤيَي ناْى َاطي ػيَوةيةنى ئاوةسِؤيي نةْذسِي بةخؤيةوة دةبيٓيَت و ية طةسةتاناْى خويي داتاػني و  -3
ساَايَيٓيذاية يةبةسئةوةى نة ئاوصيًََةنة دةنةويَتة ْاوضةى ثؼتتيَٓةى بةسدي ْيؼتووى نة ثيَو ٖاتووة ية جؤسةناْى 

 ية ْيَوإ ضيٓة ْيؼتوةناْيذا.بةسدي قوسِئ و ملني و طًيت 
بةثيَي ٖاونيَؼةناْى َؤسفؤَةتشي بؤ ئاوصيًََى دؤيَي ناْى َاطي ػيَوةي ئاوصيًََةنة ية طيَطؤػةيةنى ْاسِيَهةوة ْضيهة  -4

 (ة.0.17ضوْهة بةٖاى ٖاونيَؼةى ػيَوة بؤ ئاوصيًََةنة صياتشة ية )

ٓيات ْاْى ثشِؤرةي ئاوديَشى جياواص دةدات ية ْاوضةنةدا. ضوْهة تيَهشِايي ييَزيي ئاوصيًََي دؤيَي ناْى َاطي ياسَةتى ب   -5
 ية. 3( ًَياس/0,5ّبة ثيَي ٖاونيَؼةى)بيَشنًى( بةٖاى قةباسةى ئاوى سِيَهشدوي ثيَؼبيٓيهشاوى طاالَْةى )

 
 سِاطجاسدةنإ

 يؤجي ئاوصيًََةنة.ئةجناّ داْى تويَزيٓةوى جوطشافى ية طةس تايبةمتةْذييةناْى طشوػتى و نشداسةناْى جيؤَؤسفؤ -1
بٓيات ْاْى بةْذاو ية نؤتايي ٖةسدوو دؤيَي )ناْى َاطي بطوى(و)ابشاٖيِ ْـيف( ية داَيَين ػاخى )قضيَشِةبات  -2

ّ(. ئةَةؾ بؤ نؤنشدْةوةو ثاػةنةوت نشدْى ئاوى الفاوى صطتاْة صؤس بةطودة بةتايبةتى ية ناتى وػهة طايَيذا 266
 يَى و طةػت طوصاسى ية اليةى و ثاساطتٓى نشداسى سِاَايَيٓى خاى ية اليةنى تشةوة.دواتش بةناسٖيَٓاْي ية بواسى نؼتونا

 

 ضاوةناْي ثةساويَض س طة
ئاساّ حظٔ حمُذ, ْواْذْى ناستؤطشافى تايبةمتةْذية طشوػتيةناْى قةصاى نةالس بة بةناسٖيَٓاْى ٖةسدوو  -1

 .2015,ْاَةى َاطتةس)بالَوْةنشاوة(,صاْهؤى طًيَُاْى,(GIS@RS)بةسْاَةى

 .081، ص022حصٔ رَطإ شالَة،اصوٍ جيُورفويوجيا، داراملصرية يًٓعروايتوزيع وايطباعة،عُإ،االردٕ،  -2

()  تويَزةسإ ية طؼت نشداسةناْى ثيَواْةييذا وةى سِووبةسو دسيَزي و ثاْى ئاوصيٌََ و .....ٖتذ. ثؼتيإ بةطتوة بة فايًى َؤديًَى
 (Arc gis10.5) ( بةناسٖيَٓاْى بةسْاَةىDEM.15M( و) STRM.15Mبةسصى و ْضَى )

()اشاشيات وتطبيكات يًجغرافيني (،َطبعة َٓعاة املعارف ، GISذلُد شعيد اخلساَى عسيس، ْظِ املعوَات اجلغرافية ) -3
 .318،ص0221،  3االشهٓدرية. ط

 .33صْاىل جواد ذلُد ،حتًيٌ ايتبائ يالظهاٍ اجليوَورفؤيؤجية فى حوض وادى )ٖيسؤب( ،َصدر شابل، -4

 .02ذلُد بٗجت ثاَر ايراوي،ٖيدرويوجية حوض حبر ايٓجف باشتدداّ ْظِ املعًوَات اجلغرافية، َصدر شابل،ص -5

عبداحلفيظ ذلُد شعيد شكا، اخلصائص املوفوَرتية حلوض تصريف وادى ينب باملًُهة ايعربية ايصعودية )دراشة  -6
ة املًو عبدايعسيس،نًيةاالداب وايعًوّ جيوَورفويوجية باشتدداّ ْظِ املعًوَات اجلغرافية(،دلًة جاَع

 .18،ص0200،شٓة0ع03االْصاْية،ّ

 .59طاية طةالّ طابري,خةطًَـةتةناْى ييَـزى ضياي ٖةيبـةت طويَتإ وَؤسفؤَيَتـشى ئاوصيًََةنـــاْى,طةسضاوةى ثيَؼوو, ٍ -7

ٗا ،رشاية حهُت عبدايعسيس امحد احلصٓى،جيوَورفويوجية جبٌ بريَاّ واحواضة ايٓٗرية َع تطبيكات -8
 .003،ص0220َاجصتري)غ.ّ(،جاَعةصالح ايدئ،اربيٌ،

 .100()اشاشيات وتطبيكات يًجغرافيني (،َصدر شابل،صGISذلُد شعيد اخلساَى عسيس، ْظِ املعوَات اجلغرافية ) -9
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 .010خنعإ ذلُد روشتِ ايباالْى، جبوَورفويوجية َٓطكة نال،رَصدر شابل ، ص -11
 .000ورفويوجية جبٌ بريَاّ واحواضة ايٓٗرية َع تطبيكاتٗا ، َصدر شابل،صحهُت عبدايعسيس امحد احلصٓى،جيوَ -11

عبداحلفيظ ذلُد شعيد شكا، اخلصائص املوفوَرتية حلوض تصريف وادى ينب باملًُهة ايعربية ايصعودية)دراشة  -12
 .11جيوَورفويوجية باشتدداّ ْظِ املعًوَات اجلغرافية(،َصدر شابل،ص

اخلصائص املورفوَرتية واهلايدرويوجية احلواض ايتصريف فى املٓطكة نريرت عدٕ  عبداحملصٔ صاحل ايعُرى، حتًيٌ -13
ظبوة، -)باشتدداّ َعطيات ْظِ املعًوَات اجلغرافية(،قصِ اجليويوجيا اهلٓدشية،نًية ايٓفط واملعادٕ،جاَعة عدٕ  عتل

 .128،ص0200،شٓة

 .023،ص 0220عربي ، ايكاٖرة ، ذلُد صربي ذلصوب، جيوَورفويوجية االظهاٍ االرضية ، دار ايفهر اي -14

عبداحلفيظ ذلُد شعيد شكا، اخلصائص املوفوَرتية حلوض تصريف وادى ينب باملًُهة ايعربية ايصعودية)دراشة  -15
 .10جيوَورفويوجية باشتدداّ ْظِ املعًوَات اجلغرافية(،َصدر شابل،ص

جية حوض وادى املُوجبة ايرئيصى فى االردٕ،َصدر يطفى راظد املًح املوَٓى، االشتععار عٔ بعد فى اهليدرويوجية ،)ٖيدرويو -16
 .030شابل.ص

 .000حهُت عبدايعسيس امحد احلصٓى،جيوَورفويوجية جبٌ بريَاّ واحواضة ايٓٗرية َع تطبيكاتٗا ،َصدر شابل،ص -17

عبداحلفيظ ذلُد شعيد شكا، اخلصائص املوفوَرتية حلوض تصريف وادى ينب باملًُهة ايعربية ايصعودية)دراشة  -18
 .10رفويوجية باشتدداّ ْظِ املعًوَات اجلغرافية(،َصدر شابل،صجيوَو

 .02ذلُد بٗجت ثاَر ايراوي، ٖيدرويوجية حوض حبر ايٓجف باشتدداّ ْظِ املعًوَات اجلغرافية، َصدر شابل،ص -19

 .038أبتصاّ أمحد جاشِ، ٖيدروجيوَورفويوجية حوض ايتوٕ نوبري يف ذلافظة نرنوى، َصدر شابل، ص -21

 .038شِ، ٖيدروجيوَورفويوجية حوض ايتوٕ نوبري يف ذلافظة نرنوى، َصدر شابل، صأبتصاّ أمحد جا -21

امنار عًى جواد ايعالَة، االْسالقات االرضية و اثايرٖا ايبيئية فى َٓطكة ضوارتا)دراشة جيوَورفويوجية تطبيكية(، َصدر  -22
 .38شابل، ص 

ة فى َٓطكة ضوارتا)دراشة جيوَورفويوجية تطبيكية(، َصدر امنار عًى جواد ايعالَة، االْسالقات االرضية و اثايرٖا ايبيئي -23
 .38شابل، ص 

يطفى راظد املًح املوَٓى ، االشتععار عٔ بعد فى اهليدرويوجية ،)ٖيدرويوجية حوض وادى املُوجبة ايرئيصى فى االردٕ،َصدر  -24
 .011شابل.ص

 .011َصدرْفصة ، ص -25

ٖا ايبيئية فى َٓطكة ضوارتا)دراشة جيوَورفويوجية تطبيكية(، َصدر امنار عًى جواد ايعالَة، االْسالقات االرضية و اثاير -26
 .010شابل، ص 

عبداحلفيظ ذلُد شعيد شكا، اخلصائص املوفوَرتية حلوض تصريف وادى ينب باملًُهة ايعربية ايصعودية)دراشة  -27
 .11جيوَورفويوجية باشتدداّ ْظِ املعًوَات اجلغرافية(،َصدر شابل،ص

ٓى، االشتععار عٔ بعد فى اهليدرويوجية ،)ٖيدرويوجية حوض وادى املُوجبة ايرئيصى فى االردٕ،َصدر يطفى راظد املًح املوَ -28
 010شابل.ص
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25 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

 

 

عبداحلفيظ ذلُد شعيد شكا، اخلصائص املوفوَرتية حلوض تصريف وادى ينب باملًُهة ايعربية ايصعودية)دراشة  -29
 .10صجيوَورفويوجية باشتدداّ ْظِ املعًوَات اجلغرافية(،َصدر شابل،

عبداحلفيظ ذلُد شعيد شكا، اخلصائص املوفوَرتية حلوض تصريف وادى ينب باملًُهة ايعربية ايصعودية ، َصدر  -31
 .10شابل،ص

عبداحلفيظ ذلُد شعيد شكا، اخلصائص املوفوَرتية حلوض تصريف وادى ينب باملًُهة ايعربية ايصعودية ، َصدر  -31
 .10شابل،ص

ئص املورفوَرتية واهلايدرويوجية احلواض ايتصريف فى املٓطكة نريرت عدٕ َصدر عبداحملصٔ صاحل ايعُرى ، حتًيٌ اخلصا -32
  .108شابل،ص 

عبداحلفيظ ذلُد شعيد شكا ، اخلصائص املوفوَرتية حلوض تصريف وادى ينب باملًُهة ايعربية ايصعودية ، َصدر  -33
 .10شابل،ص

وجية احلواض ايتصريف فى املٓطكة نريرت عدٕ َصدر عبداحملصٔ صاحل ايعُرى ، حتًيٌ اخلصائص املورفوَرتية واهلايدروي  -34
 .108شابل،ص 

بؤ تيؼو خظتٓة طةس بشِى ئاوى سِؤيؼتووى طاالَْةى ثيَؽ بيٓيهشاو بؤ ئاوة صيًََى دؤيَي ناْى َاطي و ثيَواْى بشِي طاالَْةى  * *()
توة بة خةَالَْذْى بريناسيياْة و طوود سِؤيؼتٓى ئاو, ية بةسْةبووْى ويَظتطةي ٖايذسؤيؤجي ية ْاوضةنةدا بؤية ثؼتُإ بةط

وةسطشتٔ ية ويَظتطةى قةصاى خاْةقني و دةوسووبةسيإ يةطةٍَ بةناسٖيَٓاْى ٖاونيَؼةى )بيَشنًى(, نة بةصؤسيؽ ئةّ ٖاونيَؼة 
ؤيؼتووى بؤ ثيَواْى بشِي طايَاْةى ئاوى سِ ية ػيهاسييةناْيذا دةبةطتيَتةطةصى ئاووٖةواو بةسصى و ْضَى ثؼت بة ٖةسدوو سِ

  , بةّ سِيَطةيةى خواسةوة :ئاوصيًََةنإ
R = (CIS)1/2 (W/L)0.45 

R   = ّ/( . 3قةباسةى ئاوي سِيَهشدووى ثيَؼبيٓيهشاوى طاالَْة )ًَياس 
C   =1.3 . ٖاونؤيهةى جيَطري 
 I = ّ/ة)ًَِ( و سِووبةسى ئاوصيٌََ و (,) ييَهذاْى  بشِي باساْى طاال3َْقةباسةى ئاوي سِيَهشدووى ثيَؼبيٓيهشاوى طاالَْة )ًَياس

 ( .1000000دابةػهشدْى ئةجناَةنةي بةطةس 
S = . ) ٌََتيَهشِايي ييَزى ّ/نِ )جياواصيى ْيَوإ بةسصْشئ و ْضَرتئ خاٍَ و دابةػهشدْى بة طةس دسيَزى ئاوصي 

W = . ٌََْاوةْذى ثاْيى ئاوصي 
L  = ةى .دسيَزى ئاوصيٌََ ية طةسضاوةنةيةوة بؤ ئاوةسِيَزطةن 
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Abstract 

 

Kani Masi basin is one of the eastern basins of Sirwan River in Nwdoman area, 

near to Qizlbat sub district. This paper focuses on the influence of physical factors 

on morphometric characteristics of Kani Masi basin in the west of Qizlbat sub-

district within Kanaqhin district in order to show the most important morphometric 

and hydrologic characteristics in terms of amount and quantity especially when it is 

apparent that Kani Masi basin is located in semi-arid climate region.  

The study used analytic and quantitative approach combined with GIS & RS 

techniques. Furthermore, topographic and hydrologic maps have been used with the 

scale of 1:2500. Also, Land sat 8 satellite images of the study area have been 

obtained from usgs website on March 18, 2017. In addition digital elevation model 

files of the study area have been used(STRM.15m,DEM.15m). The satellite images 

have been analyzed using Erdas Imagine 2014 in order to obtain geo-database of 

Kani Masi basin.  

The paper illustrates the influence of physical and geomorphological factors on the 

final map of topographic, hydrologic and morphometric characteristics of Kani 

Masi basin. The morphology of the basin appears as the eroded valley because it is 

located in sedimentary rock rich area where mud, sand, and silt are dominant.  

Kani Masi basin is at the beginning stages of erosion, because the value of 

hypsometry index is low (13.05). The shape of the basin is close to an irregular 

triangle because the value of shape index for the basin is more than 0.17. 

According to Berkley index the estimated amount of runoff is 0.5 billion m3.   The 

maximum flood rise is estimated at 1.53 m3/second. The slope of the basin is 16.02 

degrees, therefore, the slope of the area facilitate in building irrigation project 

including dams at the end of Lesser Kani Masi and Ibrahim Nsif valleys at the 

foothills of Qizlbat Mountain (266 m).  
 

 
 


