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 كان مرۆییه ر نیشینگهسه ری لهشبوونی جوگرافی پرۆسە جووڵەکردەکان و كاریگهدابه  

 یدانی مهناوچه له

 الم صابرسه سایه

 // زانكۆی سلێمانی کۆلێجی پەروەردەی بنەڕەتی //بەش ی باخچەی مندااڵن

 دمهلی محهپشتیوان عه

 وەزارەتی پەروەردە  //پەروەردی گەرمیان 

  

 پوختە   

 له كانهكردهجووڵه شبوونی جوگرافیای پرۆسەڕووی دابه خستنه وهم توێژینهئامانج له

ی جیۆلۆجی وتۆبۆگرافیا ك پێكهاتهكانی وهیدان و لە ژێرکاریگەرى ژینگەسروشتیهی مهناوچه

ر چااڵککردنى سه ریان لهكی و كاریگهی لێژی و ڕووپۆش ی ڕووهوا و پلهكانی ئاووههزهگهو ڕه

لە ناوچەى مەیدان،کە  ها بۆ ئەو گۆراوانەی دانانی بهڕێگه پرۆسە جووڵەکردەکان له

، مۆ هاوسنورهی بهباكور ناحیه رێمی كوردستان، لهاڵتی ههش ی باشوری خۆرههبه وێتهكهده

ش ی خۆرئاوا به هل ڵ ئێران هاوسنورهگهاڵت لهش ی خۆرههبهتوو و له ی قۆرهباشور ناحیه له

پشتمان  كان دیهێنانی ئامانجه، بۆ به ویل هاوسنورهكانی پێباز و شێخ تهڵ ناحیهگهله

پێناو  ( لهGIS 10.8ی)رنامهكارهێنانی بهبه میتۆدی تیۆری و پراكتیكی به به ستووهبه

( DEMیی)می ژمارهرزی و نز (و مۆدێلی بهLandsat 8جۆری) ی ئاسمانی لهی وێنهوهشیكردنه

كۆتایدا  ندیخان، لهربهشناس ی دهی كهوای وێستگهم( و داتای ئاووهه15ووردبینی ) به

  گاتهترسیدارن دهوی مهی زهو ناوچانهری ئهڕووبه ی كهوهبه یشتووهگه كهوهتوێژینه

ی ( نیشینگه17ترسیداری )ی مهمان ناوچههه یدان لهی مهری ناوچه(ی ڕووبه50.13ی)ڕێژه
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   :پێشەکی

ڕانکارى پرۆسە جیۆمۆرفیەکان بریتین لە کۆمەڵە چااڵکیەکى جیاواز، کار لە خاسیەت و تایبەتمەندیەکانى چینە بەردەکانى توێژاڵى زەوى دەکەن و گۆ  

ئاووهەوا لە ڕوخسارى شێوەکانى ڕووى زەوى دەکات لە ژێڕ کاریگەرى هۆکارە جیۆمۆرفیەکانى وەک بارى جیۆلۆجى و خاسیەتەکانى بەرزونزمى و لێژى و 

..هتد،لە سەر بنەماى هۆکارى دروستبونیان دەتوانین پرۆسە جیۆمۆرفیەکان دابەش بکەین بۆ چەند جۆرێک وەک پرۆسە )مۆرفۆتەکتۆنیەکان، 

مۆرفۆئاووهەوا کردەکان، مۆرفۆجووڵەکردەکان،مۆرفۆمرۆڤکردەکان(، لەم توێژینەوەیە زیاتر جەخت لە سەر پرۆسە جووڵەکردەکان دەکەینەوە، 

 رییههۆی كاریگه ، بهرانی بەرە و خۆی ڕاكێشاوهرنجی توێژهدا تێڕوانین وسهم دواییانهله ی كهگرنگانه تهو بابهله كێكهكان؛ یهكردهجووڵه رۆسهپ

نجامی رئهيومورفيه(، دهترس ی جیۆمۆرفی )املخاطرالجدەبێتە مه كانكردهی جووڵهجۆراوجۆرەکانى هۆکار و پرۆسە جیۆمۆرفیەکان. زۆرجار پرۆسه

 وێت؛ کە ناوچەى توێژینەوە بەو خاسیەتە دەناسرێت. كهرچاوو دهسەخت و ئاڵۆزەکان ڕوونتر به ناوچەكان له كردهجووڵه پرۆسه

 وانیش بریتین لهند پرسیارێک ئهچه له وهبینێتهخۆی ده وهی توێژینهكێشه: وهی توێژینهكێشه

 ر دروستبوونی پرۆسە جووڵەکردەکان؟سه له یهری ههكان كاریگهروشتیهس ئایا گۆراوه-1

 بەهاى کاریگەرى گۆڕاوە جیمۆرفیەکان چەندە لە سەر چااڵککردنى پرۆسە جووڵەکردەکان؟-2

 کارهێنان.لە سەر بنەماى کاریگەرى گۆڕاوە جیۆمۆرفیەکان دەتوانین چەند پشتێنەى ڕادەى گونجانى زەوى دەست نیشان بکەین بۆ بە-3

 گریمانەىتوێژینەوە:گریمانەى توێژینەوە بریتیە لە وەاڵم دانەوەى سەرەتایی بۆ کێشەکانى توێژینەوە:

 هەریەک لە )بارى جیۆلۆجى، خاسیەتەکانى بەرزونزمى و لێژى ، ڕەگەزەکانى ئاووهەوا ،خاک و ڕووەکى سروشتی(.-1

 ەى جووڵەکردەکان دەگۆردرێت .بەهاى گۆڕاوەکان بە پێی پلەى کاریگەریان لە سەر پرۆس-2

 دەتوانین زەوى ناوچەى توێژینەوە دابەش بکەین بۆ چەند پشتێنەیەکى جیاواز لە سەر بنەماى بەهاى کاریگەرى گۆراوە جیۆمۆرفیەکان.-3

 گرنکى توێژینەوە لەم خااڵنەى خوارەوە دەردەکەوێت::وهگرنگی توێژینه

ى ناوچەى مەیدان کە خۆی دەبینێتەوە لە )بارى جیۆلۆجى، خاسیەتەکانى بەرزونزمى و لێژى ، شیکردنەوى کاریکەرى گۆڕاوە جیۆمۆرفیەکان -1

 ڕەگەزەکانى ئاووهەوا ،خاک و ڕووەکى سروشتی(.

 دروستکردنى نەخشەى تایبەت بۆ گۆڕاوەکان و دیارى کردنى شوێن و ڕووبەر و ڕێژەى لە ناوچەى مەیدان. -2

 دەستنیشانکردنى ئەو ناوچانەى کە گونجاون بۆ بەکارهێنانى زەوى و دوورن لە پرۆسە جیۆمۆرفیەکان. -3

ئامانجمان لەم توێژینەوەیە بریتیە لە دەرخستنی کاریگەرى گۆڕاوە جیۆمۆرفیەکان لە سەر چاالککردنى پرۆسە جووڵەکردەکان. : وهئامانجی لێكۆڵینه 

نگاندنی زەوى ڵسهبەهاى گۆڕاوە جیۆمۆرفیەکان و دەسنیشانکردنیان لە سەر نەخشەى تایبەت، سەرەڕایی هههەروەها دیاریکردنى کاریگەرى 

 ناوچەى توێژینەوە و دابەشکردنیان بە سەر چەند پشتێنەیەکى جیاوازى ڕادەى گونجانى زەوى بۆ بەکارهێنان لەالیەن مرۆڤەوە . 

ی ئیداره ر بهسه وهڕووی كارگێڕییه رێمی كوردستان، لهاڵتی ههش ی باشوری خۆرههبه وێتهكهیدان دهی مهناحیهوه:ری توێژینهسنوور و ڕووبه

ڵ گهش ی خۆرئاوا لهبه له ڵ ئێران هاوسنورهگهاڵت لهش ی خۆرههبهتوو و له ی قۆرهباشور ناحیه ، لهمۆ هاوسنورهی بهباكور ناحیه ، لهرمیانهگه

ش ی باكوری كۆتا سنووری شاخاوی و به كی نیمچهیهناوچه وێتهكه(، ده2كم580.02)گاتهی دهكهره، ڕووبهویل هاوسنورهو شێخ تهكانی پێباز ناحیه

:  40: 0− ◦35:  8:  0) ی پانینێوان دوو بازنه وێتهكهده یدانی مه؛ ناحیهوهسترۆنۆمیهڕووی شوێنی ئهرێمی كوردستان. له ههی شاخاوی له ناوچه

 (.2)ی خشه(،نه 2كم 580 ،02)  له ی بریتییهكهرهاڵت. ڕووبه(، خۆرهه ◦45:  30:  0 – ◦45: 50: 0نێوان هێڵی درێژی ) وێتهكه، باكور، ده(◦34
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 رمیانی گهپێی ئیدارهیدان بهی مه(: شوێنی كارگێڕی ناحیه1ی)خشهنه            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تی ئاماری سلێمانی، رایهبهڕێوهتی پالندانان، بهزارهوه ستن بهپشت به به(، Arc Map Gis 10.8ی)رنامهكارهێنانی بهبه ر  بهكاری توێژه /رچاوهسه

 .  2020(، GISش ی)رمیان بهی گهی كارگێڕی پارێزگای سلێمانی وئیدارهخشهنه

 یدانی بهردانی مهسه ستن بهپشت به به وهتهكانمان شیكردووهنجامه، ئهكارهێناوهندێتیمان بهچهصفی و ردوو میتۆدی وههه: وهمیتۆدی توێژینه

كارهینانی یدانی، دواتر بهمه راوردكردنی بهرگیراون و بهوه وهكانهخشهو نه رچاوهسه ی لهو داتا و زانیاریانهستی ڕاساندن و هاوتاكردنی ئهبهمه

 ( بهDEMم( ) 15ووردبینی ) ی و بهرزی و نزمی ژماره( و مۆدێلی بهLandsat 8) جۆری له وهی توێژینهی ئاسمانی ناوچهك وینهو داتای وه هسترهكه

ترس ی شوێنی مه هی لێژی و هاوتاكردنی بخشهڵ نهگهی سروشتی ناوچەکە لهژینگه ت بهی تایبهخشه( بۆ دروستكردنی نهGISكارهێنانی پرۆگرامی)به

ر گۆڕاوێكی ترسیداری ههنگاندنی ئاستی مهڵسهی سروشتی و ههكانی ژینگهتهسڵهخه ت بهكارهێنانی داتا و زانیاری تایبهكان و بهكردهجووڵه پرۆسه

 سروشتی.         

 ی گۆراوەجیۆمۆرفیەکانى ناوچەى مەیدان:وهتەوەرى یەکەم:شیكردنه

هۆی  بێتهو ده و پرۆسانهكان و ئاستی توندی و الوازی ئهجیۆمۆرفیه ر جۆری پرۆسهسه له یهری ههكاریگه ندێكی جوواڵوهن ناوهگۆراوە جیۆمۆرفیەکا

باری -1  یدان.لە گرنگترین گۆراوەکان بریتیەلە:ی مهناوچه ترس ی جیۆمۆرفی لهوی پاشان دروستبوونی مهكانی ڕووی زهشێوه ڕوودانی گۆڕانكاری له

 (Geologic formation and Tectonic)ی جیولۆجی  كتۆنی و پێكهاتهته

و ری ئهنیشانده نرێت، چونكهك دادهیهر ناوچهی سروشتی ههكانی ژینگهگرنگه زهگهر و ڕهفاكته كێك لهیه كتۆنی و جیولۆجی بهباری ته 

 كان، بۆیهردهبه ندی چینهمی ڕێزبهرد و سیستهستنیشانكردنی جۆری بهڕایی دهره، سهڕبووها تێپهپێد كهمێژووی جیولۆجی ناوچه كه یهگۆڕانكاریانه

 ڕوو:ینهخه، دهوهی لێكۆڵینهكانی جیولۆجیای ناوچهندییهتمهتایبه

ی ئاسۆی و و جووڵه مێكی ئاڵۆزهتان سیستهرێمی كوردسكتۆنی ههمی ته(: سیستهTectonic Condition) وهی لێكۆڵینهكتۆنی ناوچهباری ته-أ

ی ئاڕاسته اڵت و باشوری خۆرئاوا، هەوەرها بهی باكوری خۆرههئاڕاستهبه  ندێ لێكترازانی جۆرا وجۆر كاری تێكردووه، ههیهڵی ههشاقووڵی تێكه
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اڵت و خۆرئاوا، ی باكورو باشورو خۆرههرچوار ئاراستههه بهكی ند لێكترازانێكی الوهچه لهجگه مه، ئهاڵتباكوری خۆرئاواو باشوری خۆرهه

ی ناوچه وانیش بریتین لهكی، ئهرهی سهبێت بۆ دوو ناوچهش دهرێمی كوردستان دابهگشتی هه به وهكتۆنیهندی تهتمهڕووی تایبهكاریتێكردووه. له 

رێمی كوردستان هه شێك لهك به؛ وهوهی لێكۆڵینه(، ناوچهUnstable shelfناجێگیر)ی لێواری زۆنی ( و ناوچهGeosynclineرێمی)خاك قوپاوی هه

ڕاست به ی ژیانی ناوهماوه لبی لهی ئهری جووڵهر كاریگهبه تهوتووهكی گشتی، كهیهشێوه (، بهUnstable shelfی لێواری ناجێگیر)ناوچه وێتهكهده

ریای نیشتووی ده و به ستوورهی ئهوهرهی سهكهنیشتووه اڵم ڕووپۆشهكم(، به14-8قوواڵیی) تهوتوونهكه كانیییهبنچینه ردهجۆرێك به

كان رزهبه ماوهردوو زۆنی چهنێوان هه له شهكی هاوبهیهناوچه وهی لێكۆڵینهناوچه(، 33-31، ل 1999د سورداش ی، سعهلی محمود ئهعهداپۆشراوه)

(، 2كم370، 02)له كان بریتییهساده زۆنی پێچه (، له2كم210)له كان بریتیهئالۆزه پێچه له وهی لێكۆلینهری ناوچهكان، ڕووبهنزمه ماوهچهو زۆنی 

تۆنى دروست (. کە بێگومان ئەم تێکچوونە تەکتونیانە کارى لە چینەبەردەکانى ناوچەى توێژینەوە کردوە چەند پرۆسەیەکى مورفۆتک2ی)خشهنه

بۆ  یهكی زۆرى ههی ئاسمانیدا گرنگیهوێنه كان لههێڵیه دیارده له وه( توێژینه3(، نەخشەى )(Lineament Featuresکردوە وەک دیاردە هێلیەکان 

عزالدين جیۆمۆرفیەکان ) ندییهتمهر تایبهسه له یهری ههها كاریگهروهوی، ههی زهوهی ناوهر جووڵهسه كاتهكارده كتۆنی ، چونكهتی تهزانینی حاڵه

 (.21-20,ص2003جمعة درويش الباالني, 

 .وهی لێكۆڵینهناوچه كان لههێڵیه (: دیارده3ی)خشهكتۆنی. نهپێی باری ته یدان بهی مه(: شوێنجێگه2ی)خشهنه  

 :ستن بهپشت به ( بهArc Map, GISكارهێنانی پرۆگرامی)بهر بهكاری توێژه /رچاوهسه

Said Z. Jassim and Jeremy C. Golf. Geology of Iraq, Dolin, Prague and Moravian museum, born, 2006, p 56. 

 Arc map Gisكارهێنانی پرۆگرامی) تری(، بهمه 15دووری) ی ئاسمانی به(، وێنه-land sat-8ی ئاسمانی)وێنهست بهر پشت بهكاری توێژه/رچاوهسه

 (.Geomatica 2018(و)10.8

تا  2,7( ، کە درێژیان لە نێوان )1( دیارەى هێلى دەستنیشانکراون بە ئاڕاستەو دووبارەبوونەوەى جیاواز ،خشتەى )74لە ناوچەى مەیدان نزیکەى ) 

و درێژی  ئاڕاسته پێی كان بهجیۆمۆرفیه جیۆمۆرفیەکان و گۆڕینی شێوه هۆی چاالك بوونی پرۆسه بێتهندێجار ئههه یهم دیارده(کم ، بوونی ئه14.8

كان رزییهوه مهت چهتایبه كان بهئاوییه وهو ڕێڕه كهپێی لێژی ناوچه كان بههێڵییه ی دیاردهدا زۆربهوهی لێكۆڵینهناوچه كان، لههێڵیه دیارده

 قار و الوازی جیۆلۆجی بهبێت درز و شههه هێڵیانه م دیاردهی ئهو شوێنهوی لهر ڕووی زهكانی سهڕووكارییه هێڵیه ت دیاردهتایبه به وتووهڵكههه

 .وتووهركهده
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 .وهی لێكۆڵینهناوچه كان لههێڵیه ی دیاردهوهبوونه(: دووباره1ی)خشته                 

 ی جوگرافیئاڕاسته دیی سهڕێژه ژماره دیی سهڕێژه درێژی

9.1 6.6 4 5.4 
هه

ر
خۆ

ی 
ر
كو

با
ت

اڵ
 

14.8 10.8 11 14.8 

12.1 8.8 6 8.1 

11.2 8.2 5 6.7 

8.4 6.1 4 5.4 

13.7 10.2 9 12.1 

6.9 5.1 3  

 4.1 

4.8 3.5 1 1.3 

كۆی 

 گشتی

 

 81 
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 اڵتباشوری خۆرهه 5.4 
 

12.1 
 باشوری خۆرئاوا 10.8 8 8.8

 

 100 74 100 136.3 كۆ

 

 (.Arc map Gis 10.8( و پرۆگرامی)Land satی ئاسمانی)( و وێنه4ی)خشهنه رگیراو لهداتای وه /رچاوهسه

 وهو الوازیانههۆی بوونی ئه به شكاری و ڕاماڵین چونكهك كهكان وهكردهمۆرفۆ جووڵه ر چاالك بوونی پرۆسهسه تهكردووه كاری  هێڵیانه م دیاردهئه

ین زۆرترین كهر تێبینی بگهئه ت ڕاماڵینی ئاوی، بۆیهتایبه كانی ڕاماڵین بهكان و جۆرهكردهی مۆرفۆجووڵهكانی پرۆسهكات بۆ جۆرهئاسان ده زیاتر ڕێگه

 ی لێژی.هۆی توندی گۆشه دات بهاڵت و باكوری خۆرئاوا ڕوو دهكانی باكوری خۆرههلێژه ڕووه كان لهستهرهی خێرای كهجووڵه

 وهڕێتهگهنیان دهجیاوازن، پێكهاتوه نهمهڕووی جۆر و ته ، لهكهكانی ناوچهو نیشتووه (: پێكهاتهGeologic Formation) ی جیولۆجیاپێكهاته -ب

 -:یهیهم شێوهبه بۆ تازه وهكۆنهله وێت كهكهرده(دا ده4ی)خشه(، نه1)یخشته م لهچواره م وكانی سێهماوه بۆ

سین، ئایۆسین، كانی)پاڵیۆ چاخه وانیش بریتین لهگرێت، ئهخۆی ده كی لهره(:پێنج چاخی سهTertiary deposits)  می سێهكانی ماوهنیشتووه

 له دا نیشتوون، جگهیهم ماوهكانی ئهجیاوازه چاخه له وهی لێكۆڵینهناوجهله  ندێ پێكهاتهئۆلیگۆسین، مایۆسین، پالیۆسن(، هه

 (، 16، ل2016)هێرۆ  نصرالدین محمد امین،  نیشتووهنه وهی لێكۆڵینهناوچه ك لهیهتێدا هیچ پێكهاتهچاخی)ئۆڵیگۆسین(، كه 

  وه:ی خوارهشانهم بهئه بێتهش دهیهم پێكهاته(: ئهPaleocene and Eocene Formations) كانی چاخی پاڵیۆسین وئایۆسینپێكهاته-أ
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اڵت و خۆرهه رهبه وهباكوره كی ئاسۆیی لهیهی پشتێنهشێوه ی باكور، بهوهرهش ی سه؛ بهوێتهكهده (:Kolosh Formation) ی كۆڵۆشپێكهاته-1

 هێنێت.لە بەردى ملى سەوز و شێل و بەردى قورینی پێکهاتووە . ( پێكده2كم 55.66)ری له، ڕووبهوهتهدرێژبووه

اڵت، خۆرهه بۆ باكوری ری باكوری خۆرئاواوهوپهله ك كشاوهیهی پشتێنهشێوهش ی باكور به به وێتهكه(: دهPilaspi Formationی پیالسپی )پێكهاته-2

 .لە الیمستۆنى کریستالى و مارلى سپی و بەردە کلس ی سپی و مارلى ملى پێکهاتووە. شداره( به6.85ی)ڕێژه ( و به2كم39.74ری )ڕووبه

ی كۆڵۆش نێوان پێكهاته وێتهكه، دهشداره(ی به6.12ی )ڕێژه (، به35.49)گاتهده م پێكهاتهری ئه(:ڕووبهCercus Formationس)ركهی جهپێكهاته-3

 و پیالسپی.لە بەردى ملى و کۆبوەبەرد و تێکەڵە پێکهاتووە.

 ( Miocene  Formation ) ی چاخی مایۆسینپێكهاته-ب

بۆ باكوری  رئاواوهڕی باكوری خۆ وپهله وهتهدرێژبووه كی درێژكۆڵهیهشێوه (، به2كم8.55)ری دەگاتە (:  ڕووبه Formation -Fatha) تحهی فهپێكهاته-1

 اڵت.لە بەردى ملى و بەردى قورینی پێکهاتووە. خۆرهه

 و به ری داگیر كردووه، فراوانترین ڕووبهشداره(به21.35ی)ڕێژه (، به2كم116)گاتهری ده( :ڕووبهBomu Conglomerate)مۆی بهڵهتێكه-2

 بەردى ملى و ووردبووى کلس ی پێکهاتووە.    .تێکەڵە و لهوهتهكگرتووی ناڕێك باڵبووهكی یهیهشێوه

 ( Pliocene Formation)كانی چاخی پالیۆسینپێكهاته-ج

.لە بەردى ملى و وهی لێكۆڵینهناوچه (، له8.64دی)ی سه(، ڕیژه2كم50.11)گاتهری ده(:ڕووبه Formation -Bai Hassan) ن سهی بای حهپێكهاته-1

 بەردى قورینی و سڵت و تێکەڵە پێکهاتووە. 

 وهی لێكۆڵینهكانی ناوچهجیولۆجیه (: پێكهاته4ی)خشهنه

العامة للمسح الجيولوجي  : وزارة الصناعة واملعادن, املديريةستن بهپشت به(، بهArc map GISكارهێنانی پرۆگرامی)به ر بهكاری توێژه /رچاوهسه

 .2003, 1/250000خانقین,مقياس-والتحري املعدني, خارطة جيولوجية ملنطقة كالر
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نی پالیستۆسین و هۆڵۆسین)كاتی ئێستا(، مهبۆ ته وهڕێتهگهده م نیشتووانهكانی ئه(: پێكهاته Quaternary deposits)  مكانی چاخی چوارهنیشتووه-3

( نیشتوەکانى 3و2و1وێنەى ) (،80, ص1998علی محمود سورداش ی، )ورهگه باره، ملی قهپێكهاتووه نیشتووی قوڕو لم و لیته له تیكی گشیهشێوه به

 : وهی خوارهمانهوا بریتیین لهكه یدابووهڵێك نیشتووی لێ پهمێك و كۆمهردهر سهم، ههردهبۆ دوو سه ش بووهئەو سەردەمە دابه

(: River Terracesی ڕووبار: )لە چەند نیشتوەیەکى جیاواز پێکهاتووە وەک، نیشتووی پلیكانه: (Pliestocene Period)می پالیستۆسین  هردسه-أ

ها روههه وهی لێكۆڵینهباكوری خۆرئاوای ناوچه وێتهكهن دهسهكانی نزیك گوندی حاجی حهناوچهك له وه (2كم 4.10ی)نزیكه گاتهریان دهڕووبه

ی كهره(ڕووبهSlope Depositsكان)وه، نیشتووی لێژاییهوهی لێكۆڵینهباشوری خۆرئاوای ناوچه وێتهكهخێری دهر گوندی ئاوهرانبهبه

چیاكانی زمناكۆ  ڵ زنجیرهگهله ریبك گرد و بانی هاوتهیههۆی زنجیرهڕاست به كانی باكوری خۆرئاوا و ناوهشهبه ونهكه(، زیاتر ده 2كم162.72)گاتهده

 وهی توێژینهش ی باكوری ناوچهبه (،له2كم 2.20)گاتهری ده( کە ڕووبهRegolith Deposits) رچاوهسهو خوشك.  ئەمە بێجگە لە نیشتووی فره

 یدان و گوندی هۆرێن.ی مهری ناحیهنتهنێوان سه وێت لهكهردهده

 Valley Depositsكان)(: لە چەند نیشتوویەکى جیاواز پێکهاتووە وەک، نیشتووی دۆڵه (Holocene Periodمی هۆڵۆسین ردهسه -ب

ی وتهڵكههۆی بوونی هه گرن بهردهوه ئاڕاسته نیانهنیشته م جۆرهاڵت و خۆرئاوا ئهی باكوری خۆرههئاڕاسته (، به2كم14، 45ی)كهره(ڕووبه

 چینه ناری ڕووبار لهی كه(پێكهاتهFlood plain) كتوف األنهار(كان)كان و لێواری ڕووبارهكه. نیشتووی الفاوكردهجوگرافیای تۆبۆگرافیای ناوچه

 .( 2كم65، 19) گاتهده وهی لێكۆڵینهناوچهری نیشتووی الفاوكرد له بۆ كاتی ئێستا)هۆڵۆسین(،ڕووبه وهڕێتهگهی دهكهنهمهو ته كانهنوێیه پێكهاته

 نار رووبار ( كه3ی)ی ڕووبار،وێنه(: پلیكانه2(یرمك،وێنهكان، نزیك گوندی گه(: نیشتووی دۆڵه1ی)وێنه

 .وهی لێكۆڵینه،ناوچهخێری، تۆڤگهرمك، ئاوه(، گه2021 /11 /20(. )5/11/2021وت)ر،ڕێكهیدانی توێژهردانی مهسه /رچاوهسه 

 له وهبوونهی ووردمیانه كان، لهجیومۆرفیه ر چاالككردنی پرۆسهسهین له بكه و پێكهاتانهری ئهتوانرێت شیكاری كاریگهده تهو بابهكۆتایی ئه له

قاری ئاسۆی و ستوونی ستوور و زۆری بوونی درز و شهردی ئهبه چینه ی لهو پێكهاتانهك ئهیهشێوه كان، بهردهكان و جۆری بهردهبه تی چینهخاسیه

كان ورهگه ردهبه وتنی تاشهكان و كهدهر به كردنی خلیسكانی چینهی جووڵهڕووی پرۆسهزۆری ڕووبه وا بهی بیالسپی ئهك پێكهاتهپێكهاتوون وه

شكاری فیزیای. ی كههۆی چاالككردنی پرۆسه بێتهده یهو شێوهدات بهی ئاو دهوهناوه تی چوونهیارمه قارانهو درز و شهبوونی ئه چونكه وهبێتهده

 بارهقه ردهوتنی بهكردنی كهی جووڵهڕووی پرۆسهوا زیاتر ڕووبهۆڵۆش ئهكو كڵ پێك دێت وهنك و فشهردی تهبه چینه له ی كهو پێكهاتانهئه

ی ڕووی پرۆسهوا رووبهردی قوڕینی زۆر بیت ئهبه ی كهو شوینانهاڵم لهردی شێڵی زۆر بێت بهبه ی كهو شوێنانهتی لهتایبه به وهبیتهكان دهبچووكه

وا كاربۆناتی كالسیۆم  ئه به ندهمهوڵهده ردی)الیمستۆن()كلس ی( كهبه به ندهمهوڵهده ی كهو نیشتووانهاڵم ئهبه. وهبێتهكان دهقووڕینه وورووژمه

و تحهكانی)فهپێكهاته ك لهشكاری كیمیای وهری كهژێر كاریگه ی كاربۆناتی كالسیۆم لهوههۆی توانه به وهبیتهوی دهسهێنانی زهرهڕووی ههڕووبه

 و له ڵهكی گشتی فشهیهشێوه كانیان بهپێكهاته ردوو چاخی) پالیستۆسین و هۆڵۆسین( كههه م لهمی چوارهردهكانی سهالم نیشتووهبیالسپی(. به

 رد و ووروژمهخاك و خشانی بهك خشانی بیت وهكان دهر ڕووهسهكانیان لهكردهجووله ی جۆری پرۆسهوا زۆربهشن پیك دیت ئهچه ی فرهپیكهاته

 كان. جیاوازه بارهقه ردهوتنی بهكان و كهقوڕینه

رێمی رزی ونزمی ههی به، هاوشێوهوهی لێكۆڵینهناوچه وی لهرزی و نزمی ڕووی زهبه (:جیاوازی لهTopography)رزی ونزمی كانی بهتهخاسیه -2

و باشور بڕۆین رهكات تا بهست پێ دهی شاخاوی دهناوچه كات و بهزیاد ده كهرزی ناوچهاڵت بڕۆین بهخۆرههو باكور و باكوری ره تا به كوردستانه

ی پلیكانه

 ڕووبار

 نیشتووی نێو لێژاییهكان 

كاننیشتووی الفاوكرده  

نار ڕووباركه  
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 كان بهردهسهێنان وخشانی خاك و بهرهی ههشكاری كیمیایی وفیزیای، پرۆسهكانی كهر پرۆسهسه كاتهش كاردهمهوێت، ئهكهردهشت دهی دهناوچه

م(، 1600نتۆری )ی ڕاماڵین، هێڵی كهر دروست بوونی پرۆسهسه له یهری ههمانكاتدا كاریگههه رزی دابارین و لهوه كان و لهلێژه د باڵهقه ت لهتایبه

 رزی و نزمی لهی بهكانڕێت، پشتێنهپهنار ڕووباری سیروان تێدهكه كانی باشوور و خۆرئاوا بهناوچه م(، له400نتۆری)ش ی باكور،هێڵی كهبهله 

 بینرێ.( ده5ی)خشهنه

 

 

 

 یدانی مهكانی ناوچهرزی و نزمیهبه كهی)%( یه(و ڕێژه 2ر)كم(: ڕووبه3ی)خشته

 دی %ی سهڕێژه  2ر كمڕووبه رزی و نزمیی بهكهیه ژ

 كانشتهده 1

شتای ی دهكهیه

 خت)ڕێك(ته
242.35 41 

 32 184.59 شتاییی دهكهیه

 كانبان و گرده 2
ی بان و كهیه

 كانگرده
59.84 10.31 

 چیاكان 3

ی نێوان گرد و كهیه

 چیاكان
38.92 6.71 

 9.35 54.25 ی چیاكانكهیه

 100 580، 02 كۆی گشتی

 (.5ی)خشهنه وتوو بهستكهداتای ده/رچاوهسه

وی ئاستی ئاسۆی خۆی. ڕووی زهوی له نێوان دوو خاڵی ڕووی زه یی لهندازهكی ئهیهوه؛ الربوونهله لێژی بریتییه:  (Slope Properties)تی لێژی خاسیه-3

كی ی لێژی گرنگیهو ڕێژه پله (،121ل ،2014الم صابر، ، سه سایه ی قوپاو ڕووچاڵ پێكدێت)زی شێوهگهخت و الرو ڕهزێكی هێڵی تهگهند ڕهچه له

وی كانی زهستهرهرد و كهو خشانی خاك و به مانكاتدا جووڵههه كات لهی دهكهستنیشانی تێكڕای ئاوی ڕۆیشتوو و خێراییههد چونكه یهزۆری هه

ی ی پلهپۆلێنكردن (دا دیاره4ی)( و خشته6ی)خشهنه ك لهی لێژی، وهبۆ پێنج پله وهی لێكۆڵینهكاندا، پۆلێنكردنی ناوچهد پاڵهقه كات لهدیاری ده

 : یهیهمشێوهیدان بهی مهلێژی ناحیه

 پێ پۆلێنكاری زینكرزی ونزمی بهوی و ئاستی بهی لێژی زه(: پۆلێنكردنی پله2ی)خشته

 دی%ی سهڕێژه 2ر/كمڕووبه رزی ونزمیپۆلێنی به ی لێژی پله وی ی ڕووی زهشێوه جۆر 

 47 274 دۆڵ  -شتایی ده 0 - 1.9 ساكار ختهلیژی ته 1

 29.14 167.55 شتای ڕاماڵراوده 2 - 7.9  لێژی ساكاره 2

 14.71 85 گردی نزم 8- 15.9 ندلێژی مام ناوه 3

 6.72 50.33  رز گردی به 16- 29.9 كان()بڕاوه  لێژاییه  4

 2.10 12.67 چیا  30 زیاتر له لێژی ڕک 5

 100 580.02 كۆی گشتی              

 (.7ی)خشهنه رگیراو لهوهداتای  /رچاوهسه
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 یدان.ی مهناوچه ی لێژی له(: پله6ی)خشه. نهیدانی مهكانی ناوچهرزی ونزمیهبه كه(: یه5ی)خشهنه

 (ی .DEM-30 mرزی و نزمی )فایلی مۆدێلی به ستن بهپشت به (، بهArc mapكارهێنانی پرۆگرامی)بهر بهكاری توێژه /رچاوهسه

ی كۆی گشتی ناحیه %(، له47ی )ڕێژه (، به2كم273) گاتهی دهكهره، ڕووبهیه(پله1.9 - 0نێوان)ی لێژیان له پلهكان:ساكاره ختهی لێژی تهناوچه-1

 . وهی توێژینهڕاست و باشوری خۆرئاوای ناوچهناوه وێتهكههێنێت،دهیدان پێكدهمه

كۆی  %(، له29.14ی)ڕێژه(، به2كم55.167 )گاتهی دهكهرهیه، ڕووبه(پله7.9 - 2نێوان ) ی لێژیان لهپلهكان:ندهناوهمام  ی لێژی ساكارهناوچه-2

 هێنێت.پێكده وهی لێكۆڵینهگشتی ناوچه

(، 2كم 85)گاتهی دهكهرهبرێت، ڕووبهم ناودههپۆالوی كوی شهزه، به یه( پله15.9 - 8نێوان )ی لێژیان لهپلهكان: ندهمام ناوه ی لێژییهناوچه-3 

 پێكدێنێت. وهی لیكۆڵینهكۆی گشتی ناوچه %( له14.71ی )ڕێژهبه

(،زیاتر %6.72ی) ڕێژه ، بهیه( پله29.9 - 16نێوان)ی لێژیان له (، پله2كم 38.33) گاتهده یهم ناوچهری ئهڕووبهكان(:بڕاوه كان )ناوچهی لێژهناوچه -4

 و شمشێركوڵ. رهكانی هۆرێن و باقوبهكانی باكوری گوندهناوچه  وێتهكهده

كان تێدا كردهی مۆرفۆ جوڵهاڵم زۆرترین پرۆسهبه یهری ههمترین ڕووبه، كه(پله30 )زیاتر له گاتهی لێژیان دهپلهكان(:كان)دابڕاوهزۆر لیژه ناوچه -5

 %(.3.88ی)ڕێژه (، به2كم67،12)گاتهی دهكهرهدات، ڕووبهڕوو ده

یدان بۆ تۆماركردنی ی مهناوچه وای لهی ئاووههبوونی وێستگهرچاوگرتنی نهبهله (: به(Elements of the Climateوا كانی ئاووههزهگهڕه -4

ری ستین ڕەگەزەکانى ئاووهەوا كاریگهندیخان ببهربهشناس ی دهی كهوێستگه كی وورد و زانستی، ناچاربوون پشت بهیهشێوه وا بهكانی ئاووههزهگهڕه

وای كان، ئاووههكردهی مۆرفۆجووڵهر پرۆسهسهله  یهری ههش كاریگهیهم دوو پرۆسهوخۆ ئهشكاری و ڕاماڵین و ڕاستهی كهر پرۆسهسه له یههه

له  رمانگرتووهی وهو داتایانهپێی ئه ین بهدهوڵدهتا ههره، سه*(Csh)وای شێدارهۆری ئاووههج پێی پۆلێنكاری كۆپن له، به وهی لیكۆڵینهناوچه
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شناس ی داتای ش ی كهندیخان، بهربهنداوی دهست و بهتی بهرایهبهڕێوه(، له به2020 –2010نێوان سااڵنی)ندیخان له ربهشناس ی دهی كهوێستگه

 ملم(.664.3) كاتهده ، كۆی باران بارینی سااڵنه(◦س22 .16) كاتهده رمی سااڵنهی گهتێكڕایی پله . 2022،كراوهباڵونه

ی ناوچه ت لهتایبهكان به كردهجووڵه گشتی و پرۆسه كان بهجیومۆرفیه پێكهێنانی پرۆسهنرێت له زێكی گرنگ دادهگهڕه بهرمی:ی گهپله -1

(،بێگومان جیاوازیەکى زۆر 4س(، خشتەى)22.1. تێکڕاى پلەى گەرمى دەگاتە )یهكانی تریش ههزهگهر كۆی ڕهسهری له ، كاریگهوهلێكۆڵینه

کراوە  بەدیدەکرێت لەسەر بنەماى تێکڕاى مانگانە و وەززانەى پلەى گەرمى کە نزمترین پلەى گەرمى لەمانگى کانوونى دووەم لە وەرزى زستان تۆمار

ین تێکڕاى پلەى گەرمى لە مانگى تموز و ئابى وەزرى هاوین تۆمار کراوە، ئو جیاوازیەى پلەى گەرمى کار دەکاتە سەر مەوداى گەرمى ، بەالم بەرزتر 

ازى مانگانى و دەرئەنجام کار دانەوەى دەبێت لەسەر پرۆسەکانى کەشکارى فیزیاى بە ڕێگاکانى )بەستن و توانەوە و تەڕبوون و ووشکبوون و جیاو 

ەمە جگە لە چااڵککردنى پرۆسەى کەشکارى کمیاوى بە تایبەتى لە وەرزە شێدارەکان لە پرۆسەکانى )یەگکرتن لەگەڵ ئاو و شیبوونەوە لە گەرمى( ئ

ار و ئاو و توانە لە ئاو و بەکاربوون بوون و بە ئۆکسان بوون( کە هەریەک لە پرۆسە الوەکیانە کار لە پێکهاتەى بەردەکان دەکات و درز و شەق

 ازان لە سەر چینەبەردەکان دروست دەکات و ئامادەیان دەکات بۆ ڕوودانى پڕۆسەى جووڵەکردەکان.لێکتر 

 ندیخان ربهشناس ی دهی كهوێستگه له رمیی گهو پله رزانهو وه تێكڕایی مانگانه(: 4ی)خشته

 (2020 - 2010ی سااڵنی )ماوه له

می سیسته یه،كان ههكردهمۆرفۆجووڵه ر پرۆسهسهریان له كاریگه كهزهگهم دوو ڕه، ئهفرهدابارین، باران و به ست لهبه(: مهPreciption)  دابارین-2

زو ڵبهبۆ ساڵێكی تر هه وهساڵێكه له وهڕاستهریای ناوهده وا لههه ڵهڵێك تۆپهبۆ هاتنی كۆمه وهڕێتهگهرزی زستاندا دهوه لهكه ناوچه دابارین له

نێوان بڕی باران بارین له  له یهكی زۆر ههجیاوازییه كه یهوهری ئهرخهش دهمهئه(115ص ،2019ل أحسان القشطيني, باسدات)زێك ڕوو دهدابه

شكاری و ی كهردوو پرۆسهبۆ چاالككردنی هه رهخۆشكهدا ڕێگهوهی لێكۆڵینهناوچهندی باران بارین له تمهتایبه كانی ساڵ، بۆیهرزهكان وهمانگه

 (5.خشتەى )وهكانیهموو جۆرههه كان بهكردهۆرفۆجووڵهی مبۆ ڕوودانی پرۆسه یهوخۆی ههڕاسته وهوێشهڕاماڵین و له

 وهی لێكۆڵینهناوچه( له2020-2010كانی)نێوان ساڵه(: کۆی باران له5ی)خشته  

 تێكڕا 2ت 1ت یلول ئه مایس نیسان ئازار شوبات 2ك 1ك كان مانگه

تێكڕایی 

 مانگانه
108.9 122.9 107.2 104.7 57.4 33.1 0.2 34.7 95.1 66.43 

تیكڕایی 

 رزیوه
 پایز هاربه زستان

 

  339 195.2 130 166.0 

نداوى ست و بهحكومەتى هەرێمی كوردستان، وەزارەتى كشتوكاڵ و سەرچاوەکانى ئاو، بەڕێوەبەرایەتى به: ـ ستن بهر پشت بهكاری توێژه له

 .2022شناس ی، داتاى باڵونەکراوە ، ش ی كهنديخان، بهربهده

 مهردهو سهكان دروست بوون ئهجیولۆجیه مهردهسه كێك لهیهله  ردانهو بهئه(، Parent Rockردی دایك)به له بریتییه(: Soil)   خاك -5

، 1973الشمالي ،شاكر خصباك، العراق )خاكیان دروست كردوه كان جۆرێك لهی جۆری تاوێرهگوێرهدا هاتوون به كهر ناوچهسه ش بهجیولۆجیانه

 (.109ص

 ك لهستی زانینی چڕی ڕووپۆش ی ڕووهبهمه (: به Natural Vegetation)  كیڕوپۆش ی ڕووه -6

 كارهێنانی(و بهLandsat8جۆری) ی ئاسمانی لهوێنه به ستراوهپشت به وهی لێكۆڵینهناوچه

 تێكڕا 2ت  1ت ئویلول  ئاب موز ته یرانحوزه مایس نیسان ئازار شوبات 2ك 1ك ساڵ 

 16.4 23.9 32.1 36.2 36.1 33 25.9 19.1 14.1 10.1 8 10.9 تێكڕای مانگانه

22.1 
 پایز هاوین هاربه زستان رزی تێكڕای وه

 

 9.7 

11.8 35.1 34.1 
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ی كهرهڕووبه م كهی چڕی كهبێت بۆ ناوچهش دهك دابهی ڕووپۆش ی ڕووه(،چر Arc GIS10.8پرۆگرامی) (لهNDVIكی)ی ڕووپۆش ی ڕووههاوكۆلكه

 بینرێ.( ده8ی)خشهنه ( له2كم302.69)گاتهی چڕی زۆر دهری ناوچه(و ڕووبه2كم 277.31) گاتهده

 یدانمه ك له(: چری رووپۆش ی ڕووه8ی)خشهكانی خاك.  نهش بوونی جۆره(: دابه7ی)خشهنه

 Fao northern:ی فاوخشهنه ست به(. پشت به  DEM 30mی ئاسمانی)(، وێنهArc Map 10,8كارهێنانی پرۆگرامی)به ر بهكاری توێژه /رچاوهسه

coordination office by ground water unit of wri sup. Sector and mapping unit scale 1: 500000 

ی وی و پرۆسهر ڕووی زهی خێرای ئاوی ڕۆیشتووی سهوهمكردنهكه له یهی ههوورهڕۆڵێكی گه یهسروشتیانه ییهندتمهو تایبهپۆشەرى ڕووەکى له

ك ، گرنگی ڕووپۆش ی ڕووهوهكانیانهگههۆی ڕه ی ڕاماڵین و خشانی خاك و بهپرۆسه كانی خاك و پاراستنیان لهنكۆڵهستنی دهبه وهڕاماڵینی خاك و پێكه

ی ڕاگرێكدا شێوه كانیان لهگهڕه كاندا كهلێژه ناوچه ت لهتایبه وێ بهكهرئهی ڕاماڵین و خزانی خاك دهی توندی هێزی دابارین و پرۆسهوهمكردنهكه له

 (.47,ص2013م عبدالحسین,ستێ)حسین كاظبهده وهكانی خاك پێكهنكۆلهكات دهكان دهستهرهسهێنان و ڕاماڵینی كهرهخزان و هه ڕێگری له

 :وهی لێكۆڵینهناوچه كان لهكردهمۆرفۆ جووڵه پرۆسه ندی بهیوهجیۆمۆرفیەکان و په ری گۆڕاوهنگاندنی كاریگهڵسهتەوەرى دووەم: هه

سەرخۆ(کان ئامانجى سەرەکى ئەو ڕووی پارێزراویان بۆ پرۆسە جووڵەکردەکانى )خێرا و لە له وهی لێكۆلینهكانی ناوچهویهنگاندنی زهڵسههه

وا، ی لێژی، ئاووههكان، تۆبۆگرافیا، پلههێڵییه كانی)جیۆلۆجیا، دیاردهگۆڕاوه به ستراوهیدان پشت بهی مهكانی ناحیهجیاوازه شهبه توێژینەوەیە له

 Arc Gisی)رنامهبه (، لهSpatial Analyst Toolشریتی) ( لهMap Aljebraفرمانی) ر گۆڕاوێك لهها بۆ ههك(، دانانی بهخاك، ڕووپۆش ی ڕووه

(یان 22کەهەر یەک لەم گۆڕاوانە بە پێی کاریگەریان بەهایەکى ژمارەییان بۆ دانراوە بۆ نموونە گۆڕاوى بەرزونزمى و لێژی بەهاى )(،6ی)(،خشته10.8

ى جووڵەکردەکان بەرانبەر بەاڵم گۆڕاوى ڕووەکى سروشتی تەنها بەهاى بۆ دانراوە ئەمیش بە هۆی کاریگەرى ئەو گۆڕاوانە لە سەر چااڵکردنى پرۆسە

( بۆ دانراوە ئەمیش بە هۆی کەمى کاریگەریەکەى و جیاوازى لە جۆر و چڕی پۆشەرى ڕووەک.بە لێکدانەوەى ئەو خشتەیە بۆمان ڕوون دەێتەوە 4)
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ردەکاندا دابەش دەبێت و چەند پشتێنەیکى زەوى مەترسیدار دروست کە ناوچەى توێژینەوە بە سەر چەند ئاستێکى جیاوازى چااڵکى پرۆسە جووڵەک

دەکەن کە ئاستی چااڵکە پرۆسە جووڵەکردەکان لە سەریان زۆرە بە هەموو پرۆسەکانى کەوتنی بەرد و هەرەسهێنان و خلیسکانى تاشە بەرد و 

ێنەى ئاستی مەترس ی لە ناوچەکە دیارى کراوە،پشتینەى ( پشت5(.نزیکەى )9ووردەبەردەکان و خشانى خاک و ووروژمە قورینیەکان،لە نەخشەى)

، مەترسیدارى مامناوەند و توند و زۆر توند دەکەوێتە بەش ی باکوورى خۆرهەاڵت و خۆرهەاڵتى ناوچەى توێژینەوە کە ناوچەکە شاخاوى و ئاڵۆزن

ى خۆرئاوا و باشوورى خۆرئاوا دەگرێتەوە کە ناوچەکى بەاڵم پشتێنەکانى مەترس ی کەم و زۆر کەم زیاتر بەشەکانى ناوەراست و خۆرئاوا و باکوور 

 ترسیهكان و مهكردهی مۆرفۆجووڵهر پرۆسهرانبهكان  بهمرۆییه ت بۆ نیشینگهتایبه پێی گونجاویان بۆ چاالكی مرۆیی به تەخت و ساکارن، به

ر سهكان له كردهی مۆرفۆجووڵهری پرۆسهبینرێ.سەبارەت بە كاریگه(ده9ی)خشهنه ك لهك وهیهند پشتێنهبێت بۆ چهش دهكان دابهجیۆمۆرفیه

ی ناوچه كان لهجێی بووهنیشته كهش بوونی جوگرافیای بۆ یهپێی دابه كان ، بهمرۆییه جێبوون و نیشینگهبواری نیشته وی لهكارهێنانی زهبه

 دا بهس ێ ناوچه له وتووهركه(، دهGisی)خشهپێی نه(پۆل، به 5بۆ) كان پۆلێنكراوهجیومۆرفیه ترسیدارییان بۆ پرۆسهپێی ئاستی مه ، بهوهلێكۆڵینه

و ئاستی  ندییهم پۆلێنبهئه وهخواره ، لهرهسه ترسیان لهمه وهم سنورانهئه ونهكهی ئهجێی بووانهنیشته كهو یهئه ندییهم پۆلێنبهی ئهگوێره

 : وهینهكهوون دهترسیان ڕ مه

 .وهی لێكۆڵینهناوچه كان لهكردهجووڵه چاالككردنی پرۆسه كان لهجیۆمۆرفیه ری گۆڕاوەهای كاریگه(:به6ی)خشته 

 % ری های كاریگهبه ری ی كاریگهپله كی()پۆلێنی الوهپله كانگۆڕاوه
ر گۆڕاوێك ری ههئاستی كاریگه

 كانبۆ گۆراوه

 جیۆلۆجی بهی پێكهاته

 رگریانی بهگوێره

 

زۆنی قوپاوی 

 (Geosynclineرێمی)هه
2 1 1.4 

4.43  

 Unstableزۆنی ناجێگیر)

shelf) 

1 2 3.03 

 كان هێڵیه دیارده

 1.5 1 4 (81اڵت)باكوری خۆرهه

15.03 
 3.03 2 3 (35.3باكوری خۆرئاوا)

 (7.9باشور) -باكور 

 
2 3 4.5 

 6 4 1 (12.1خۆرئاوا) -اڵت خۆرهه

رزی و نزمی ڕووی به

 وی زه

1338.5 -1825 5 1 1.5 

22.53 

973.5 – 1338.4 

 
4 2 3.03 

651.2 – 973.4 3 3 4.5 

456.5 – 651.1 2 4 6 

274 – 456.4 1 5 7.5 

 وی لێژی ڕووی زه

 1.5 1 5 (30)زیاتر له

22.53 

29.9 -16 4 2 3.03 

8 - 15.9 3 3 4.5 

2 – 7.9 2 4 6 

1.9 – 0 1 5 7.5 

 15.03 1.5 1 4 رمیی گهپله وا كانی ئاووههزهگهڕه
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 3.03 2 3 بڕی باران )ملم(

 4.5 3 2 ش ێ

 6 4 1 با

 كانی خاكجۆره

 

 1.5 1 2 ی سوورخاكی قاوه
 

15.03 

 

 4.5 3 3 خاكی الفاوكرد

 3.03 2 1 خاكی چیایی

 6 4 4 لیسۆسۆل خاكی 

 كڕووپۆش ی ڕووه

 

 

 

 چڕی زۆر 

 
1 2 3.03 

4.53 

 مچڕی كه 

 
2 1 1.5 

  100   كۆی گشتی

 (،  به8( و)7( و)6( و)5( و)3(و )2كانی )خشهنه ستن بهپشت به ر بهكاری توێژه /رچاوهسه      

 (.Arc Gis10.8كارهێنانی پرۆگرامی )به

 ترسیداریان پێی ئاستی مه به وهی لێكۆڵینهكانی ناوچهوییهزه شبوونی(/دابه9ی)خشهنه
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 (.  m30،DEMرزی و نزمی )فایلی مۆدێلی به ستن بهپشت به (، بهArc Map Gis 10، 8كارهێنانی پرۆگرامی)به ر بهكاری توێژه/رچاوهسه

 وزهگرێت)كهخۆده له م گوندانهپێكدێنن، ئه كهكم( ناوچه47.1ی )(،ڕێژه2كم273.5)گاتهده یهم پشتێنهری ئهڕووبه وی زۆر گونجاو:یی زهپشتێنه-1

 د(. حمهئه لیفهرمل، خه، هۆمهبراوه، ئازادی، جهكه، كانی بۆرهناڵی، تۆڤگه

ندی كانی)ناوهك گونده، وهوهگرێتهده كهوچهكم( نا28.8دی)ی سهو ڕێژه(ه2كم167.5)گاتهده یهم پشتینهری ئهڕووبهوی گونجاو: ی زهپشتێنه-2

 دێ(.، تازهلكهم، زهچهرهكان، قهلی پهیدان، خوڕخوڕی خواروو، عهمه

زا، دێ رمك، چیاڕهر، گهكانی)حاجیلهكم( پێكدێنێ، زیاتر  گونده14.5دی)ی سه(، ڕێژه2كم6.86 )گاتهری دهڕووبهند: وی مام ناوهی زهپشتێنه-3

 ساڵن، میشیاو، ناودێ، دار ئیمام(.ووتك، قهس

 .وهی لێكۆڵینهناوچه یی لێژی لهپێی ڕێژهكان بهمرۆییه ش بوونی نیشینگه(، دابه7ی)خشته

 دی)كم(ی سهڕێژه (2ر)كمڕووبه ی مرۆییی نیشینگهژماره ی لێژی ڕێژه ترس یجۆری مه ژماره

 47.1 273.5 8 0 –1.6 زۆر گونجاو 1

 28.8 167.5 8    1.6 – 9.12 گونجاو 2

 14.5 6.84  9 9.12 – 22.5 ندمام ناوه 3

 6.66 38.06 8 22.5 – 36.3 ترسیدارمه 4

 2.08 12.07 9 36.3 -76.6 ترسیداری توندمه 5

 100 580.02 42  كۆ

 (.3)ی ژمارهخشهنه رگیراو لهداتای وه /رچاوهسه

 (/ گوندی بانی بی6ی)وێنه

 (. 25/2/2022وتی)،ڕێكهوهی توێژینهر بۆ ناوچهیدانی توێژهردانی مهسه/رچاوهسه

سار، ك، حهكانی) ئاوبار، كوێرهگونده هێنێت، بریتین لهكم( پێكده6.66ی)، ڕیژه(ه38.6) گاتهی دهكهرهڕووبهترسیدار:وی  مهی زهپشتینه-4

 راو(. ناو، بانی بیی، سه ، ژاڵهخڕكنێ، كانی ژاڵه

ك، رتهك)شمشێركوڵ، سهوه كانی كم(پێكدێنێت، گونده2.08دی)ی سه(، ڕێژه2كم12.07)گاتهری دهڕووبهترسیدار:وی زۆر مهی زهپشتێنه-5

 (.ندی بێلوولهربهمتیاران،سۆاڵو، ده، كهنارههه ه، باخبێلوله
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 كرته(/ گوندی سه5ی)(/ گوندی شمشێر كول          وینه4ی)وێنه                                                         

ر، یدانی تویژهردانی مهسه/رچاوهسه

 .وهتوێژینهی ( بۆ ناوچه25/2/2022(،)19/3/2022وتی)ڕێكه
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 كان  مرۆییه ر نیشینگهسه ری لهكان و كاریگهجیۆمۆرفیه ترسیهكانی مه(:پشتێنه10ی)خشهنه
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 (. m30،DEMرزی و نزمی )فایلی مۆدێلی به ستن بهپشت به (، بهArc Map Gis 10، 8كارهێنانی پرۆگرامی)به ر بهكاری توێژه/رچاوهسه

 كان نجامهرئهده

ی لێژیان له نێوان ی پلهویانهو زه، ئهوهگرێته(ی ده2,10ی)( و ڕێژه2كم12.67) گاتهده ◦(35)له ی لێژیان زیاترهی پلهو ناوچانهری ئهڕووبه -1

 .  وهگرێتهیدان دهی مه( ناوچه6.72ی)(ڕیژه2كم 50.33)گاتهریان ده(، ڕووبه29.9 -16)

كاته ده ( كه2كم 46.17ری)كان، رووبهمرۆییه نشینگه ر بهرانبهترس ی جیۆمۆرفی بهمه وتنی بهركهبه ری ڕووی ڕووبه له یهجیاوازی هه -2

 ترسیدارن.  ی مه(ناوچه7.82ی)ڕێژه

 دا. كهناوچه ( گوند له17)له كان بریتیهترسیدارهمه ناوچه كان لهمرۆیه ی نشینگهژماره -3

      

 كان  ڕاسپارده

 كان.  تونده لێژاییه ناوچه نزیكن له ی كهو گوند و مااڵنهدنی ڕاگری كۆنكریتی بۆ ئهدروستكر  -1

 ترسیانهو مهله وهزیاتر فراوان ببێت و ئاگادار و هۆشیار بكرێنه وههێڵرێت لهترس ی جیۆمۆرفین نهنزیك مه ی لهو ناوچانهوڵ بدرێ ئههه  -2

 دا.     و ناوچانهله

 كان    راویزهو په رچاوهسه

    . وهی توێژینهی جیۆلۆجی و تۆبۆگرافی ناوچهخشهیركردن و تێبینی كردنی نهسهبه   -1

ی تی، چاپخانهری برایهنتهرێمی كوردستان، سهرێمی كوردستان، كتێبی جوگرافیای ههد سورداش ی، جیولۆجیای ههسعهلی محمود ئهعه  -2

 ، 1999ولێر، م، ههرێمی كوردستان، چاپی دووهی ههدهر روهتی پهزارهوه

    . 33-31ل 

عزالدين جمعة درويش الباالني, أشكال سطح األرض لوادى نهر الفرات بین الزلة و راوة, اطروحة دكتورا, كلية تربية, جامعة املستنصرية,    -3

  . 21-20, ص2003غیر منشورة, 

وای ئاووهه ك لهیهوهقین )لێكۆڵینهزای خانهقه ی سروشتی لهر ژینگهسهری لهوایی و كاریگههێرۆ  نصرالدین محمد امین، ڕاڕایی ئاووهه  -4

 . 16، ل2016كان، زانكۆی سلێمانی، تیهمرۆڤایه (، كۆلێژی زانستهكراوهر)باڵو نهی ماستهپراكتیكی(، نامه

   . 80, ص1998اربيل,  -, جامعة صالح الدين2اصل ونشاة جبال كردستان, مجلة زانكۆ، املجلد علی محمود سورداش ی،  -5

ی پێشوو،، رچاوهپێدانی كشتوكاڵ، سهرهر پهسهری لهداغ و كاریگهرهی قهوی ناوچهكانی ڕووی زهالم صابر، ڕووماڵكردنی شێوهسه سایه  -6

 .121،  ل2014

 .109, ص1973)دراسة النواحى الطبيعية والبشرية(, مطبعة شفيق, بغداد, شاكر خصباك, العراق الشمالي -7

 


