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 ء  دارت اخ واا  ما ا  
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ا   

ا   

اا   

 ل أ.د. أزاد  
  

ار /ح ا   

   اداب

اا   

  أ ..  
  

   

ا   

اا   

  

     أطو ارراه

  

  

ا  

        و ا اء اأ  ةا وف اا  و  ك تا

را   د وفه او   وف  رضا  اءأ  ء  إذ ان

   رضا  لان أ و  ك   و .ت ا   ان  رضا

  .ت اوا ا ط  ِاو   خا ط ا ا  

و      ،ا ا ا أ  ا رء ا   تو ت 

و ا ا ان د ات ار  ظوف ا ، و  ارض    

ف ا  وذ     إ رم  أاء  أ أ او  أى رت  ظو   

         ا و خ ا   اتر اوري اا و ،ارو ات اا ط 

          ا ا رل ا ات ان ا ءا أ و ،خ اا

   و  .  ا ا   و ك ط و وم  ت  

         دا  م رت اراا   م خا  

رت اوا       ن أا  دون ا   أي درا  و ،   

 أو ،    ة    ،رت ا   دارت اا   ،رر امأذ  وا

، ا   أ     اط  ه ات ارط و  اخ، و ا واارة و      

ر لا وا  ،ِو ع اوم را   ن.  

 :راا   

  :ال اح اط   ا  ا  

 ء ؟ و اات ا       اردا  ا  اوف ا ا وات  

         ا م ء وض إ؟ وا ا  ته ا          ا  

 ا  و ،م:-  
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١-   دة مز ادت ا راا     وث ات    ادا 

    ؟ارض

 :راف ا 

 : ا راف ا  

ف إ إاز و ا ا خ  ارا وات ادة  ه        -١

 اء.  ا   وأى 

٢-  . ا اا  ل  ه ا  إ ف أ  

٣-  خات ا ازت إا  ه ادارا   . ء   

  :راا  

  :ت اا  ا   

١- .  ء  ا ا و رت اا  ا خ دورا إن 

إن اب  ا واا ا أ   ام ت ار  ء      -٢

 .   

  :رار اأ دوا 

ان ا اي د را ا اع، ان ا ز ع  ا ا ، أم  رس  

وم  م  ا ا      ،)اردادرا ا(ا  اخ وات 

ا  س ذوأم ا  و  درا    أم   ،رات ا

     ،ا  هاف اا  ء، وذء اار  ،ا وا ،اما راا  ا

  وال ارات ودة و ا ال، و  ا ا    ه ارات. 

 : راا -   

:    ا ا رااف اأ  -  

١- .ا وا ا  ةت اا  د ا ا 

٢-    ي اا ا اا  ا ا  ءا  دارت ا 

٣-  اما راا    ار اا وا را اا  عطوا ات اوا

. تا   روا  ،ت اا و  

  :راا  اا ا  

 راا  ) ء(    ا ا ا  و ،أر  ى أإ    

   َ با  وة، أ ء با و ،ار  وة ا ء لا  و ،ا

وء    م ااب ا اود ا ا ء اي    ك  

 من  ا  ل     . ا   ء  ود اا ا 

) ر رط ما ض  ١وا دا    ء ن اا ا   ٣٥ْ( ). ا 

:   ٣٣َ (    . أن ء      ) ٥٨َ ٤٤ْ(و)١٥َ ٤٤ْ(  و  طل) ٢١َ ٣٦ْ(و) ٤٩َ

١ْ(  ا  أن ض، إ ةدا       .ء ا ا  ا  و    ات اا
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         )   ا ود راا  إن .ا ا  خ٢٠٦٩ (٢  )  ١٣.٩اي%   (

) ا  وا أر  ١٤٨٧١(٢ا  أ ،  )  ن  ء ن دارا ات  ٦و (

  .ادار، ما ( اء، م رش، م ط ط، م أ، م ن، م ن)

) ١أر    ء   (  

  
 ، أء ا ، م    ار:   ا د   أ ردن، وزارة ا

) اوا ات ااGIS ،(٢٠١٤   

  : راا  

    أر   ا  مو  ط  و رااف اأ  ور   

 ر :ا ا و راا ام  م   

١.  ال ااا:  

٢. ا ال اا: 

٣. :دارت اخ واا 

٤. دارت اا:    

  

:(اا خ ا) ا ال اول: أر اا-  

      )   يا اا ا   ا ات اا ٣-١      ا  يا  ن(

    دتام وا ،رض اا     ا ا  رضا   ي اا

   ا ا ا    وا ا )١(      ،  ا اا ا و .

                                              
   -للمزيد من المعلومات إنظر الى: )١(

  .٧، ص١٩٨٦هــ، اريت، ترجمة فواد حمه خورشيد، العصر الجليدي الباليستوسيني في كردستان، الجاحظ للطباعة والنشر، بغداد،  -
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و ر اب اأ و ا  و ت  اوأم ا ت اا  و ،ا 

    م ز  يا ا  ف  او ،ا  مو ،(ا  اذن ) ،وا راام

-   ر اا  فوض          )٢(ووا وض اا  اا   راا و .

   ر ر رط  أر ر  و  ه ار اط وا رة  ام

    ا و او ا ردا ةات اا  ن اقخ ا ،را را  ا   ة

ِأ   ط٣(ا(     ات اوا .          رض وا   را  ا ا

 .راا  

 - ا: -أ

            ُ يا ا  طا م  ص و عم   ا  ظ

      وا  ُه،  ا ا وث اات ا وا  ات ت وا  

         ت أي ،ة اه ا  ا ات اأو ا اات اد او  رضا

) ات  ٥) ر  و(٦ا وف    اات اة وا  .ت(

أ  ة و   ات  خ  دا درا  أ و ،ا ا ز 

:ا  أن  صا  راا و ا  اقا  ا ا -   

)، ا اخ وِه  ه اة رت اارة ا ا اخ  ه اة ( -

 اد     ات ا دة مز ة أدت ات امء ام أدت ا ة ار اوا

            ره ا   ،راد اب امرات وامت واما و ا را

   ا طا  وإر ا طا  ا ت ا دةن     زد ل تو ،

ااق ت   ا، وان  ا  دن ااق  ا اي ا ن   

)  د  ا ى ا ت  ٧٠٠در  ضا ا ا  ضا  دو ،(

ت ا دةارة، وز٤(ا(ه ا ات     . را وث  أ  ن م ت ر ة

  ل اة اة، ك ا  ال ار ا ل   اه       

واات ا ، وأ او ا م ارة ار  مُ  أل ت             

 .ن ادا  

- )ا ا          أدى ا  ارةت ادر ار  ا ات اا   وا ،(

ذون  ارض ر ت ار،  أن درت اارة ن أ اا   اء          

     ت، ووث ا ل دونخ وا ا ه ودورر اام       اا أ ن ا

ا  )٥(  . 

                                                                                                                                             
 .١٠، ص١٩٨٩المطيرفي الصحاري االسالمية،دار معرفة الجامعية،جودة حسين جودة، الجغرافية الطبيعية للزمن الرابع والعصر  -

 . ١٧، ص٢٠١٣، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،رساالر علي الدزيي، مناخ العراق القديم والمعاص )٢(
  . ٢٣٠،ص١٩٨٩، تموز، ٢٣سحر نافع شاكر، جيومورفولوجية العراق في العصر الرباعي، الجمعية الجغرافية العراقية، العدد  )٣(
  . ٦٧هــ، أ، رايت، المصدر السابق،ص )٤(
 . ٢٠-١٩ساالر علي الدزيي، المصدر السابق، ص )٥(
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- )ا ج،     اا  ة ت س راا   اق ول ا  ،(

 اض  رت اارة وزدة ا ،ا ل  أن خ ااق ل اة  

 رط  ا  ا  د ا فوا طا  خل اوأن ام ،ارة ات اودر

ا  وة اا اد ارات أ )٦(      خ اا  ل و .

ارا  ط اد ا وار، ظ أن ا  ت ات          

ة،    واا ا  م ا ،ا ودا    دو   ا ت ا

.راا       وا   ة اا ودوا 

ا    اات وا ا ا  ا   اق   

          و ا ص، وا  راا و ا  اقا  ت اه ا سإم

ظر ا  ال ار   از  ا ا وارت   

وا راد ات او روا اوح اوا ودوا ا  .رل اا  

٢-٣-١-٢:ا  :-  

      )  دا(ا ا)ا   وف ات ات    ١١٠٠٠ع درر (

اارة وت ار  وا  ات رط و، و ة ا أ ة دا مال             

و اات ا ا  ل  ا  ااق  ل ة ات      ،)٧(م ا ان

ا  ٩(و(:-   

 رع   اا ار    ه اة   ). اد   ٦٠٠٠-٩٠٠٠اة او)    -  أ

 .درت اارة

ة اخ ا و ة دا رط           )ق.  ٣٠٠٠-٦٠٠٠ا اة ام)    -  ب

ا  ل ا ح اح ا  ردة از  وا. 

ار ه اب    ا  (ل ااد ا  ق.  ١٥٠٠-٣٠٠٠اة ا)    -  ت

ت ه اة دة اوع ا        اض م ار ا  ب ااق،    

 ا و  از م ا ار ح. 

)  ث   ه اودة        ق.  ٧٥٠-١٥٠٠ا اة اا)    -  ث

 ، د اوف ا م ا اودة.ج  ل ااقا

 درت اارة    )   اض  اد ا د   ٧٥٠ا اة ا)     -  ج

.ردة رط ة اق، أي امل ا  ر اارة ا  

                                              
، بغداد، ١١محمد رشيد الفيل، تطور مناخ العراق منذ الباليستوسين حتى الوقت الحاضر، مجلة كلية االداب، جامعة بغداد، العدد  )٦(

 . ٢٤٧،ص١٩٦٨
 .٢٣٨سحر نافع شاكر، المصدر السابق،ص )٧(
   -للمزيد من المعلومات إنظر الى: )٩(

  .١١٧، ص ٢٠٠٨المناخ واالقاليم المناخية، دار اليازوري العلمية للنشروالتوزيع، عمان،  قصي عبد المجيد السامرائي ،  -

أطروحة الدكتوراه، جامعة بغداد، كلية ، الزراعية في العراقتغير المناخ وأثره على إنتاجية بعض المحاصيل احمد طه شهاب الجبوري ،  -

  .(غير منشورة)٣٨-٣٧ص، ١٩٩٦االداب، قسم الجغرافية،
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، أن اات ا  ا ا اة، أ   مرُه  إرع         )١٠(ى (دي أمرن)

              ازدادت طات اا  دورة ا  ابوث ا  م ر اارة وات ادر

 او ا ت ا  دت ات اا أ ،ا ا        ة ا ن

   عت ا بردة ا ه ا  اا دا و ،راا  را ا  ا

     دة ا ذ  لص، وا و  ب اروا ا  وم ا 

ت ا واات ا   . أن ااق و   ا( ا)  را

        اي  را وان ا ،اا ا  را  ة ت أ ،راا 

          ت ا دةز  را ب، ورا و ا  : نن ا    

       أ ُ ن خ ال إن اا م و ،ا  طا  وار ا طا  ا

   اات ار اة.  

:مر اا :ا ال اا  

 ه ا خا ت اراا  ا را ا    و ،ر

              ،ا  را رت اا   إذ ،ي ا را

        ء خ  فول ا راا  ا ا و .دا وأم ت ااع اام

درا ا ا ا ذات ا ت ار د  ات ا         ل 

  )رط راا  ة٢ا      ،وا ،ا طوا ،ح، واارة، وات ار ا ،(

:ا ا و .ت اا  ا-    

١-٢-٢ :: ء  ارة وت ادر- 

          ام  ،ا ِن وما م  ا خ ذات اا  أ  ارةت ادر 

 ا اي واح وا واط وا        رة  ة    ا ا اى 

  ،وا       رض وذا  لا  ما ت ا  

ء ا ل ر و ١١(وا( .   رة ءن إو      ارةت ادر   

 راا    ت ا درا ط  ارة   وات ار وا  ل درا  و

  -ا ت اة  ارا و ا ا: واى ااريت درت اارة ا واى 

  -ات ا وا وا رت اارة: -أ

       م  ك ارة وت ادر    موز  ت ا وا    وا

 .راا   ارةت ار ول إذ  اردةءات اا ١(ر:  ا (-  

١- ) راا  ةت ا ارةت ار يل اا ١٩.٦   ك ان ا , در (

 ( ندو ، ) تا   .ىوا    ت ل اا  أ  ت

                                              
 جودي اندرسون، التغيرات البيئية (جغرافية الزمن الرابع)، ترجمة محمود محمد عاشور، الهيئة العامة لشؤون المطابع االميرية، القاهرة، )١٠(

 . ١٨٣، ص١٩٩٦
  . ٩٣،ص٢،١٩٨٣ط ان شحادة، علم المناخ، مطبعة النور النموذجية،نعم )١١(



ا م أ.د. أ        ل أ.د. أزاد      أ ..  
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ١٥١٥ 

ح ا ل ي أدم      ) در   اا١٩.٧   ,،  ٢١.٥,(اى

) ل ا١٧.٨ا(ْ. 

       )در ,    ٢١.٥ () ا ت ا رت اارة (  -٢

) در , وا  ان ا  م        ١٧.٨ح ا ادم ل ي رت اارة (

  )   راا  ةت اا  داارة, ات ار ت ا٣.٧   در ( 

ذ  اا دور را اا  . 

٣- ان ات ا   ا  ت  ت   اا  ل ا  ت   اا  اا

),   ات ا   ت  ادم      ت را وا)ت 

)ءا  ت اا  ات اا  ء ل اا  ت أرا .( 

٤-  )   ار ى      تا  ياري اى ا٢٨.٢ا  ،ْ(

) ح ا   ٢٥.٧ .راا  ةا ما  خا ر  ل او ،ْ( 

٥- ل اا   ارةت ال در تءا  ء و ال ا  )وا ٧.٦وا 

 ،٢١.٦،  ٣٢.١،  ١٧.٣(ْ اا       ىو ا    ك ان ا .    ا

ت اا        ادم ح ا     ل ا  ل ت  اا  

ل ا  ل.     

أ  ال ا ل  ل            ت    رت اات ذات ا -٦

)ا ( لا  . 

 م ت  أدم  ال ا ل  ل         ارت  ات ذات ا -٧

) ا (ح ا ا  ل. 

٨-   نت  دو          ت و ء واا  ل ل اا  أدم

 .وا ا  ل لا  أ 

 ا ام  ات ا و ا رت اارة   ارا, وا ن    -٩

 .ت ا  و ا ا         ارةت ار ت اان ا

) م ن ا     ١اول(  ن ا ا ا ا , و اع ا اءات ااردة

) در , وأدم  م ٤.٩, )  زت درت اارة  ل   م

  ل نم ما )  ٢.١.  اري   ) درا ل ا و

)ْ أ  ال ا     ٢.٢اري ي ( و أ ,)٣.٧ْت ا ت (

 ي) در    ال ا ١.٦ت ا )  وادم  م ااري اي،

 در . )٣.٧ا )  ام

و     أذارت درت اارة ا زدد ارا           أ ا ام -١٠

  .من ام ض  ادمه    أ  ان

١١-       ةت اا   ا أ  ارة وت ار تا ادم ح ا 

راا   و ا. 
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١٢-  ات اا   ا ط          ,ل اا  ا  ت  ا   

 ات اا  .ل اا  ادم ار ت ا طا  

) ٢راا  ةا ت ا اا زا (  

  
    ا    

  

) ول ر١(  

(ا در)ارةت ار وا وا ت اا  

  

ا  

  

ا  ى  ت وارا    

  ال

  

 أ

 ا

  ااري

  

)٦١٠ (  

دون  

)٦٩٠ (  

ح ا  

)١٠٨٨ (  

ة ا  ٢٠١٤ -١٩٩٢  ٢٠١٤ - ١٩٨٤  ٢٠١٤ -٢٠٠١  -  -  

  

  اء

  ٢.١  ٨.٩  ٨.١  ٨.٢  ١٠.٣  من اول

من ام  ٢.٣  ٦.٣  ٥.٣  ٦.١  ٧.٦  

  ٣.٢  ٧.٥  ٦.١  ٧.٢  ٩.٣  

    ٧.٦  ٦.٥  ٧.١  ٩.١  ل ا اء

  

ا  

  ٣.٢  ١١.٨  ١٠.٤  ١١.٣  ١٣.٦  اذار

  ٢.٩  ١٦.٨  ١٥.٤  ١٦.٨  ١٨.٣  من

  ٣.٧  ٢٣.٣  ٢١.٤  ٢٣.٥  ٢٥.١  

ا ل ا  ١٧.٣  ١٥.٧  ١٧.٢  ١٩    

  

ا  

  ٤.٨  ٢٩.٧  ٢٧.١  ٣٠.٢  ٣١.٩  ان

  ٤.٩  ٣٣.٥  ٣٠.٩  ٣٣.٩  ٣٥.٨  ز

  ٣.٩  ٣٣.١  ٣١  ٣٣.٥  ٣٤.٩  أب
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ا ل ا  ٣٢.١  ٢٩.٧  ٣٢.٥  ٣٤.٢    

  

ا  

  ٤.٣  ٢٨.٨  ٢٦.٤  ٢٩.٢  ٣٠.٧  ال

  ٤.٥  ٢٢.٣  ٢٠  ٢٢.٥  ٢٤.٥   اول

ما   ٣.٦  ١٣.٨  ١١.٩  ١٤.١  ١٥.٥  

ا ل ا  ٢١.٦  ١٩.٤  ٢١.٩  ٢٣.٦    

      ٢٥.٧  ٢٧.٨  ٢٨.٢  اى ااري اي

  ٣.٧  ١٩.٦  ١٧.٨  ١٩.٧  ٢١.٥  ال اي

  -  ا د  : -ار :

-  ت، ااوا اق، وزارة ان ارد أ  تم ،خت ا ،اء ام ا

 رة.

  

) ر ١( 

راا  ت (ْ) ارةت ار ت اا  

 
)ول ر  د ا   :ر١ا.(  

  

٢-٢-٢: ء  و ا :  

 أو   ا ،  ات  رة         و ا ا    رات ة، أو

  أن  ارا   أماع         وأ ا   وا واد. ،)١٢( ارض

 وا ا ا م وذ ، يا ا   ا  أن درا إ ا 

    ال اى   أى.ا ل ا   و ود امت  أ

 وا ا ا ا  را     ،ا ت ا   وا ا   

     ت أري وام تو   ا م م      وا ا  د يور اا

 ا ار ا م اارة واح  . و   ا   ا اوي

   ل ارا م و وم ر وا   ل دور  راا  

واار و اات ا وز      ار وا  ت ط  و ودة.

                                              
 . ٢٠٢، ص١٩٩٤، ١علي حسن موسى، أساسيات علم المناخ، دار الفكر، دمشق، ط )١٢(
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 موا مرض واا  ارا در ور  اه او و ر ودرع اوم ا

ا    ا را ا    دور   .راا   ةا ر ا

) دا  ،هي وا ه اا  ض٥     ا ز ذات و  ت (

              ،ما ا    ا   اوا و ا    

) ات، أو  م  ام وأدر        ٥ امت ة أ  ( و ات ا ا

  ).   ٤ول(

  ا  ء    ت ا وا ر ا ) ا ٤-٢ول (ا   ت

:-  

١-         ر ا ت اا او ) را٦٧٦.٢ا    (ندو 

و   ى اوت،  ان ار ا   دون    ،ط ط  ( ٣٥٠.١و(

 .ط ط   ر اا  رب ا  ) رق٣٩٨.٢     رق و ,(

 .م ة ا   

٢- )راا  ت  ر اا  ول(٥٥٥.١٤ل ا و ،(٤-٢     ،(

  ،ح ا ،ندو)، ا ا  ات اا  ر ات ا ل ان (

ا ا  ات اأن ا   ،ء ل ا  أ    (ط رش، ط) ،ا 

  أ  ال ا  ارا، وه   (زدة ا دة ارع).

ان ا  ت ار ا   ا  ت ا ا وت   -٣

ت ا  ذ   ،ا  اوح   ا ا ت ا  ،ةاا 

)٦٧٦.٢-٥٧٣.٧ا          ،اا  ن اودو ح ا   (

)  اوح ٥٤١.٦-٣٥٠.١ا  .اا  رش او ط ط   ( 

٤-   يا ا  را    و ا      وا ا  وا ا    

  أ ا. اماة  ا و

٥-        من ام   را  ة ت  ي، إذا  را  

)١١٩.٢٨ا        ) نواذار وم     ر و ،(٥٧.٨٢، ٨٤.٢٢، ٩٤.٣٢    (

 ،اوا   )ا  لأ ١.٥٢ .( 

  

  

  

  

  

                                              
  المنطقةخط الفصل بين القدمات سلسلة جبال هيبت سلطان والتي تكون متم ادخال (محطة كويه) ضمن المنطقة الجبلية الن وقوعها عند 

  الجبلية وشبه الجبلية. 



ا م أ.د. أ        ل أ.د. أزاد      أ ..  
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ١٥١٩ 

  )٤ول (

()ر ا وا وا ع ا  

  

ا  

 ى  ت وارا ا    

    ال

)٦١٠(  

  دون

)٦٩٠(  

ح ا  

)١٠٨٨(  

  ط ط  رش

ة ا  ٢٠١٤-٢٠٠٦  ٢٠١٤-٢٠٠١  ٢٠١٤-١٩٩٢  ٢٠١٤ - ١٩٨٤  ٢٠١٤-٢٠٠١  -  

  اء

 ٩٦.٦  ٥١  ٩٥.٢  ٧٩.٤  ١٢٧.٦  ١٢٩.٨  من اول

من ام  ١١٩.٢٨  ٨١.٥  ١٢٧.٧  ١٠٧.٣  ١٢١.١  ١٥٨.٨  

  ٩٤.٣٢  ٥٨.٢  ٩٧.٣  ١٠٣.٢  ١١٦.٥  ٩٦.٤  

  

ا  

  ٨٤.٢٢  ٦٧.١  ٧٢.٩  ٩١.٧  ١٠٥.٤  ٨٤  اذار

  ٥٧.٨٢  ٢٨.٧  ٥٨.١  ٧٠.٧  ٦٨  ٦٣.٦  من

  ١٧.٩٢  ٨.٦  ١٦.٣  ٢٥.٤  ٢٢.٧  ١٦.٦  

  

ا  

  ١.٢٤  ٠  ٠.٤  ٤.٤  ١  ٠.٤  ان

  ٠.١٢  ٠  ٠  ٠.٥  ٠.١  ٠  ز

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  أب

  

ا  

  ١.٥٢  ٠  ٠  ٣.٩  ١.٤  ٢.٣  ال

  ٢٨.٢  ٢٤.٣  ٢٠.٩  ٣٣.٦  ٣٢.٩  ٣٠.٨   اول

ما   ٥٣.٩  ٣٠.٧  ٥٢.٨  ٥٣.٦  ٧٩.٥  ٥٢.٩  

عا ي٥٥٥.١٤  ٣٥٠.١  ٥٤١.٦  ٥٧٣.٧  ٦٧٦.٢  ٦٣٥.٦  ا  

    -  ا د : -ار :

-      تم ،خت ا ،اء ام ا ت، ااوا اق، وزارة ان ارد أ

 رة.  

-      زرا  ,رااق, وزارة ان ارد إ أر ,   وا ا     تم ,

  .رة

- FAO Representation in iraq , FAO Erbil sub – office , Meteorolqical Monthly 
sheet  . 
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)ر ٤( 

راا  ت ()ر اا  ع اا  

  
              )ول ر  د ا   :ر٤ا.( 

٦-  ما ا     ر ا ت اا     رات ا ,      ن ا

  و ء اتا ا ر ا .    عي  ار  ا

ا  ءا ا ا ا ن ا    أ من ام    ،ُم ا 

     )ا  (ط رش وطو و ح ان ودو)ت  ت ا١٠٧.٣،١٥٨.٨، ١٢١.١ا 

،٨١.٥، ١٢٧.٧ .اا   (  ت ا م  ان ا  او    من ام   ,

 ت اا)  ءا  راا  ة٧٧.٣(. 

٧-   يان ا ر ات ا   ولن ام  )٧٨.٨(.  

٨-   يا ر ات ا   ز  )٠.٤(    . 

٩-     ، ر ا ت ا    ءول(  اا  اردة٥ات ا،(     وا

 ا   ل، اء       اء ا ا  ار ا ا  ت     

       ،را   و  ةل اف، وا  ا  و وا وا

  -)، م : ٥ول(

وز ظة  ار  اء،   ار ا م اوح       - أ

)٦٠.٥-%٥٠.٨       أن أ  او ،راا  ت  ر اع ا  (%

 م  ار ا    وا و  اء.  

%)  ع ار    ٣٢.٢-% ٢٥.٨اوح    )  م     أر  ا،   - ب

ا راا  ت  ،وا (نآذار وم)وا ا   رها  ن

)٩١.٧-%٨٥        ت اوا ،اا  ط ن وطدو  ،(%

.ا  را إ  ،ا 
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%)  ع ار    ١٦.٨-%١٣.٥ م اوح  (      ار  ا ،   - ت

،و ا             و  ةا ا   ا ا را  ان

 )  رُهأ   ولا ٧٦-%٥٥.٨       ،اا  نو دو ط ط  ،(%

  ت اوا  ا  را إ  ،ا     ولا ا أي ام)

( ن د ا  . 

 

  )٥ول (

ا ر اا  ا ا() راا  ت   

  ات
اع   ا ا  ا ا  ا ا  ا اء

  %  ار  %  ار  %  ار  %  ار  اي

  ٦٣٥.٦  ١٣.٥  ٨٦  ٠.٢  ٠.٤  ٢٥.٨  ١٦٤.٢  ٦٠.٥  ٣٨٥  

  ٦٧٦.٢  ١٦.٨  ١١٣.٨  ٠.١  ١.١  ٢٩  ١٩٦.١  ٥٤  ٣٦٥.٢  دون

ح ا  ٥٧٣.٧  ١٥.٨  ٩١.٤  ٠.٨  ٤.٩  ٣٢.٢  ١٨٤.٨  ٥٠.٨  ٢٨٩.٩  

  ٥٤١.٦  ١٣.٦  ٧٣.٧  ٠.٠٧  ٠.٤  ٢٧.١  ١٤٧.٣  ٥٩.٣  ٣٢٠.٢  رش

 ط٣٥٠.١  ١٥.٧  ٥٥  ٠  ٠  ٢٩.٨  ١٠٤.٤  ٥٤.٤  ١٩٠.٧  ط  

 . ) ٤ ا د  ول ر( -ار :

 ا ا  ت ا اي ا   ام ا وام            - ث

ا)ل ال او وا ا-      او ،(ا   ا

ا  ا  ل اح  اا وا وات ا ل      

ا   داد ات ا  م  ا  أ   اء       

ار ود   أ  ُاروا ُو ُت وع اوان م .ا    

٤-٢-٢:ا طا :  

            زا ا اء اا   دء ار ا ار ا ا م ا طف ا

            ا    راا   ا طا و ارة ما در  اءع ا

ءا. و عروا      ارةا ع درار  ا طارة واا در    ك

   ار ا عار  ا طت ا)١٣(  .  طا  ا       ا ا ا 

    وا  ،ا   ور ،رت اراا       ان  ،طا طا  

    ا   دي ا ،ا  دةاء وزف ا إذ إن ،ا ا  م  

ا طا   و، )  أ ا ُرط م إذا  خا اذا  ٥٠ طا و ،(%

                                              
 . ١٠٤، ص ١٩٨١، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ١حسين سيد احمد ابو العينين، اصول الجغرافية المناخية، ط )١٣(
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 م) ٧٠-%٦٠ )  ا ا م أذا طا  ا ١٤(%)٧٠%)، ورط( .  اردةءات اإن ا

  -) ا ا ا ط ا   ارا و ا ا:٦اول(

١- ا      راا  ت ا ط يت ا)ان %٥٠.٣ ا ,(        ك

 واى ا اص.

٢-       ا  ت اا   ا ط)٥٣%(،         ندو   ادم

ا ط ت اا )٤٥.٧%(   ا ط ت اا  قن ا و ،

) ،راا  ٧.٣ .(% 

٣-  ) ، أذ ا    أدم ا ا ط ل ا٢٧.٦ا    (%

%)   ح ا   ، أ    اء  ٣٧.٤%)   دون و(٢٢.٧و(

) ،و(٦٨.٥    (%٦٥.٨)ن ودو   (%٦٧.٤   (% .ح ا 

٤-   ا     وا ت اا   ا ط      ن وا ,راا   أ

و   .ت ا    ان  أ   ت اا  ،ا ط    ا  

   ا أ  ء وأدمن   اودو        ن ام   م)٦٧.٨% و ٧١.٣%( 

اا ,     ح ا نم  ول٧٤.٦( ا%.( 

) ول ر٦(  

(%)ا ط وا وا ت اا  

  

ا  

ا  ى  ت وارا    

    ال

)٦١٠ (  

  دون

)٦٩٠ (  

  اح 

)١٠٨٨ (  

ة ا  ٢٠١٤ -١٩٩٢  ٢٠١٤ - ١٩٨٤  ٢٠١٤ -٢٠٠١  -  

  

  اء

  ٦٧.١  ٧٤.٦  ٦٢.٦  ٦٤.١  من اول

من ام  ٦٨.٦  ٦٦.٥  ٦٧.٩  ٧١.٣  

  ٦٦  ٦١.٢  ٦٦.٨  ٧٠  

  ٦٧.٢  ٦٧.٤  ٦٥.٨  ٦٨.٥  ل ا اء

  

ا  

  ٥٧  ٤٩.٢  ٥٩.٦  ٦٢.١  اذار

  ٥١.٥  ٤٠  ٥٥.٨  ٥٨.٨  من

  ٤١.٨  ٣٤.٩  ٤١.٧  ٤٨.٩  

ا ل ا  ٥٠.١  ٥٢.٤  ٤١.٤  ٥٦.٦  

  

ا  

  ٣٢.٣  ٣٤.٤  ٢٤.٥  ٣٨.١  ان

  ٣١.٢  ٣٤.٤  ٢١.٦  ٣٧.٧  ز

  ٣٤.٢  ٤٣.٥  ٢٢.١  ٣٧.١  أب

                                              
 .  ١٨٨،ص ١٩٨٥فهمي أبو العطا، الطقس والمناخ دراسة في طبيعة الجو وجغرافية المناخ، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،  )١٤(
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ا ل ا  ٣٢.٦  ٣٧.٤  ٢٢.٧  ٣٧.٦  

  

ا  

  ٤١.٧  ٥٧.٢  ٢٦.٤  ٤١.٥  ال

  ٤٩.٦  ٦٠.٩  ٤٠.٣  ٤٧.٦   اول

ما   ٦٣.٢  ٧٠.٩  ٥٩.٧  ٥٩  

ا ل ا  ٥١.٥  ٦٣  ٤٢.١  ٤٩.٤  

  ٥٠.٣  ٥٢.٣  ٤٥.٧  ٥٣  ال اي

    -  ا د  : -ار :

-      تم ،خت ا ،اء ام ا ت، ااوا اق، وزارة ان ارد أ

 رة . 

-       زرا  ,رااق, وزارة ان ارد إ  ,   وا ا    تم ,

  . رة

٥-  ا ا و ا  يا  ا طت ا   ء     ت رةأو م  ا

ار ا, وارع  درت اارة  أ  ا, و ار واض درت        

وا د ا ط ا اا وات ا وأاد ل          اارة  أ  اء.

  .ل ا   

 )٥ر( 

(%) راا  ت  ا طت ا  

  
)ول ر  د ا   :ر٦ا. ( 

٦-٢-٢:ا ما  راا  خ :  

  ا    ،  ا ا    ا ا مف ا

       ،    ا ما  . ورةا طا   

 ارات     ا أ وا   ا ا     م ام ا، و 

ا     ان   ىا  ا ر       ر  أي م  ت اا

         ا ا ول اا ،م  درا  تر و ، ل ارج اام دي ا

    موا ،رل اا  دة اعم ا طا   ا  ن ان ا 
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      ا را ع ا د اا  خع اان م  او ،رل اا  

 ور    اعام             خ واع ام  تا  زت ا ة وا رل اا

  ن ا  ه ارا. ار وا   ع  مع اخ وه  ار

        )    را  ،ا ما  راا  خ   فو

  ا و ،ارا  ت ءات اا  داا راا  خ  (رمو

:١   -ا .    ر -٢   :م  

١ - :   

          ا و داا ة، وا ا ما أ    

     ا  أ  ،ا ذج اا ا  ،ارةا ر وا ت اي ا

،ما   را      أ  ا خ ا ١٥(و(      خ  ضو .

) ا  ن ا طا   إذ ام ،ا دا   را٧٠ا    يا  (%

  اخ اف واخ      ، او ن  ار ا  أ ر اء ا، و((ا اي

ا دا اا  راا   ط١٦(ا(:  

R=٢T 

   ان :

R .() ر اع ا =  

 T .() ارة اا ل در = 

     وم راا  ت  رةا دا   و   )ول رت  ), ٧ااظ  

  ). ٢-٢(ارط ر-   ا ا: ا

 : (Csa)أ خ ا ا ذو ا ار  -١

   ا ا  ا ا ا د ،رد اء اف وار اا ل، ذات اخ اذو ا

 ء، واا  وا ا وا)٧٦٧.٢٨ (٢  )  ٣٧.٠٨، وا    ا ا (%

 .٢)١٠٢.٨٨(ار   رم   اطا  ا ا  اخ  وء، 

                                              
  - قسم (كوبن) مناخ العالم الى خمسة اقاليم مناخية رئيسة اربعة منها رطبة و الخامس جاف وهي: )١٥(

  . م٥)١٨ابرد اشهر السنة اليقل عن ( -:)A(المناخ المدارى المطير- أ

  .م٥)١٠و معدل احر أشهر السنة اليقل عن ( م٥)٣-و لكنه اليقل عن ( م٥)١٨ابرد اشهر السنة اقل من ( )C(المناخ المعتدل الدافى الرطب -ب

  .م٥)١٠و ادفأ أشهر السنة اليقل عن ( م٥)٣-ابرد اشهر السنة اقل من ( -:)D(المناخ المعتدل البارد -ج

  .م٥)١٠ادفأ أشهر السنة اقل من ( -:)E(المناخ التجمد  -د

  . للمزيد من المعلومات انظر الى : )B(المناخ الجاف - هـ

 .  ١٦-١٥، ص٢٠٠٢، ١المناخ الحيوي، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، طعلي حسن موسى،  -
)(  . نقصد بالنصف الشتوي هذا كمية االمطارالساقطة للفترة من شهر تشرين االول لغاية شهر أذار  
االمطار تتركز في فصل الشتاء، اما اذا كانت قيمة ، فالمنطقة رطبة، أذا كانت )T(أكبر من ضعف قيمة الحرارة )R(أذا كان قيمة االمطار )١٦(

  ، فالمنطقة الجافة . للمزيد أنظر الى :)T(اقل من ضعف قيمة لحرارة  )R(االمطار

  .  ١٧٥-١٧٤،صالمصدر السابققصي عبد المجيد السامرائي،  -
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 .(BSh)ا خ اب ارة  -٢

إذ  ا ا       اخ اف، د  ا ا وا ا وا  اء،   

)   ء١٣٠١.٧٢ا(٢) ء . ٦٢.٩٢، و ا ا  (%  

٢- :رم   

ا ر ا ط  فب ا ا ُدا رم ١٧( ا( :  
 = ١.٦٥(r/t+١٢.٢)١٠/٩ 

    - ان:

r ع اا =.() ا ا  

t  .(ْ) ارة ال ا =  

ارا   ا واو م      و   اد ار  ت    

وا  ا ود    ), ٥٤.٧و ٢٢.١( ) وم أن ر ا ا٢-٢)وارط ر (١٠-٢اول(

: ،خ اا  نم-   

١- :طا  خا-   

    ا  ا  د  م     د ا  خ  ا   ا ا       و 

ا ، ) ٦٦٤.٤وا(٢)  ء، ٣٢.١١، وا ا ا  (%        ن  ودو 

 .ح ارش وو و 

٢- خ ا:فا -   

      وا راا   ا ا ١٤٠٤.٦(و(٢،    وا)٦٧.٨٨(%   ا ا 

،    ا ا  ا  و    (ا) بخ ا أ        ار 

)١٠٢.٨٨(٢.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              
وفي ضوء هذه المعادلة ميز ثورنثويت خمس مناطق مناخية حسب كفاية المطر وهي على النحو االتي، اذا كانت نتيجة المعادلة أقل من  )١٧(

 - )فأكثر رطبة جداً. أنظر   ١٢٨) الرطبه، اذا كانت من(١٣٧-٦٤) شبه رطب، بين (٦٣-٣٢) شبه جافة، بين (٣٢-١٦)فهي جافة، بين(١٦(

 . ١١٤،ص١٩٩٠قصي عبد المجيد السامرائي و عادل سعيد الراوي، المناخ التطبيقي، دار ابن االثيـرللطباعة والنشر،جامعة الموصل،
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)ول ر٧(  

(رمو )  راا  خ  

  اة  ات

 در

اارة 

(ْ)  

ار 

()  

رم      

 م

دا  
  مع اخ

 م

دا  
  مع اخ

  ٤٢.٩  ٦٣٥.٦  ٢١.٥  ٢٠١٤-٢٠٠١  طا   Csa  أا خ ا  

  أ خ ا ا  Csa  اط  ٥٤.٧  ٧٤٨.٣  ١٩.٧  ٢٠١٤- ١٩٨٤  دون

ح ا  ٤٤.٧  ٥٨٦.٨  ١٧.٨  ٢٠١٤-١٩٩٢  طا   Csa ا خ ا أ  

  أ خ ا ا  Csa  اط  ٣٥.٩  ٥٤١.٦  ٢١.٥  ٢٠١٤-٢٠٠١  رش

ط ٢٢.١  ٣٥٠.١  ٢١.٥  ٢٠١٤-٢٠٠٦  ط  ا   Bsh رةب اخ ا أ  

  ) . ٤) و (١ار: ادا  اول (

  

 :دارت اا   وف اا أ :ر اا  

   ا را (رت و) ف)Climatic Geomorphology(   درا م ،

. وذ(دي) ان اخ د  وزع ال ارض  ا، أ )١٨(ال ارض  د اخ

     را  و ،ا را  ءا  ا ى ان ا ()

     يع اارة وات ار يل اا         او ا     ر، وا

  رض اا  ط  ١٩(ا(       رات واا  ا را ر و .

٢٠(ا(:-    

-    ت ا ع  وا و رت اس اا  ت اان ا   وا

 .ا  

-      خدور ا ذ خ ووا رت اا   ة ة و ت 

.ل واار واع واا   ته ا   

- ا وف اا  ل رضر ا د اوو  نا    .ةوا     

                                              
)١٨( Tricarts. J. and A. Cailleux. Introduction to climatic geomorphology, Translated from the French by C.J.K. de 

Jonge, Longman, London, ١٩٧٢ p . 
حسن سيد احمد ابو العينين، أصول الجيومورفولوجيا(دراسة االشكال التضاريسية لسطح االرض)، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  )١٩(

  . ١٠١،ص١٩٨١، ٦ط
   -للمزيد ينظر الى : )٢٠(

  .  ٤٤٤، ص٢٠٠٤عمان،  حسن رمضان سالمة، أصول الجيومورفولوجيا، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، -

- ١٧٢،ص٢٠٠٩فتحي محمد الشرقاوي، أسس علم الجيومورفولوجيا(دراسة اشكال سطح االرض)، دار الوفاء للطباعة والنشر،االسكندرية،  -

١٧٥ .  

   . ٣٦-٣٤، ص١٩٧٩أمال أسماعيل شاور، الجيومورفولوجيا والمناخ(دراسة العالقة تحليلية بينهما)، مكتبة الخانجي، مصر،  -
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دي ا ا ا ا   ازع ام ل ارض وات ار اي  -

 تاو م أر ا  -    لا  ر أو ا ار

 ا وات ا ا ، أم      ار وات ار اات ا

            ص  ذ و خ اا ظ  ة  وا خ اا  رو

.ا ا  ةا ود رض ال اا 

ا ا  أو د ،  أزت   ارات ار دور اخ ، و -

        و ت اراا ذ ا و ، رت اا و م  

      حارة واا ر ودرا رض، وا    (خ اأو ا)ات ادور ا

 وم ت اا .ررات امر واما 

-    و   لرة اوأ رت اراء اأ  ات اا 

      اءاا رت ارض وال اا و ة وم  خل دور ا تا

    ا  ودورة   دورة ا ا ا  دورة ا ا ا ا 

         ا راا ر او ا ا  راتر ا او طا ا  ا

   رض ال ات وادا رو طا ا رو

.وا 

 ا ااري دورا ا   ار  ث مع  ا م ض ا    و -

              ان   يا ارة ات ادر  ات اا ر اا  ا

 ات ا م ر   وا ا اة ااء اا    ارة وت ادر  

.ر     ر لام ه ا   

- )  وز ا ت اأن ا ت اراا د ٣٠   ا   ن ذات (/

   ة ز ل  تز ة ور اا  اي ان ،ف ا    ُ  ،ة

     ةا ا  ،ء م  ا ا  د  ة ت ل وام

            وان ا ،ات وا   دط  وا ،ا  ات ا اا

 ،ره اا  را  ةا ا ةا  و ،ا  در  دي ا 

    رات ق ه ن اداد ا ،تل ا  هب ا  

 ارا، و  ا  امت وامرات.

-   ن و   ا ء ا ن ،ء ا       ا ق ا 

        دا  م و ،ر ادة ا و   من ود  

ار، وا اع  ا   ار  ارات، و م ار و اء          

 ا  رضا  ن  ءاو .ة    ا تاوث ا دي ا  ،ره ا

و ال ا، أ ا و اما ا اا او ا ا، او امت، وك     

  .ررات اماو ا رت اما ، ر ا ن ه ا  نم 
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     و  ان ار  ا اا ار ا ا        م ا ال  -

  رضا ءا ر واا  ويوا ما  ل       ت ا

.ارض ا 

-    ارةا در    ا  ،ا  ا طا  د     هأ ،ا 

.ا م   ا ا    ،أو ا ا  ءا  

: ء  خ ا دارت اا :ار اا  

 ار ا   ف ات اردا م  اد  ارض   وار  أ 

را ذا  ِ٢١(ا(: و ،ا اا ى وا ا ه و ،  

١-    ل  ،ا ا  ةأو ا ا   ة م ا  

أو    أو ت اط واف،    اودة، ا  اارة و    ت اد وامش اي،  

  ،ت ا ل          ،     ة اا ت ال    أو ا  أو

       ،ت اا  ةا ت اا و إ د اق واا دا 

، قوام  ت وات ا)٢٢(    ت اا اأو ام  ذ   .

   ام دارت اا  أدى إ  ،ا ل ا  ،راتح ا

    ،ا  ،  ت أيأو ا      دي إ  ،ت اا

ررات اما. 

 دور    ات ار ا  اط ا و ا  ت   -٢

          و  فأ   ةا ما ر اا  ا ا

 ن ردةا طت اا   .    ر   ن دورووا ا و ا 

 . )٢٣(ح  ة

٣-         ر مت اما  ا إذا     طا

 . اى ا و    وا وا ر اا 

٤-   را   ،و   دي إ رةح ا ا  ت إ  ل

          و ح ز  وا ا   ر ا  را م اذا 

  ااد   ار.

٥- ا  رر اا  ت ااا  سء اا     را    يا 

  اى اا  و  اار ار. 

            ط  ىا ال دور اإ  دارت اا  خور ا ضا ا إن

 ،ء اا ع وم ،ر وع اوم ُو ا  ةا ا ودر  م 

                                              
 . ٢٧١،ص١٩٨٤، ١محمد سامي العسل، الجغرافية الطبيعية، مكتبة االنجلوالمصرية، القاهرة، ج )٢١(
 .٢٩٧،ص ١٩٨٠بيروت، النهضة العربية للطباعة والنشر، دار ،معالم سطح األرض ،جودة حسنين جودة )٢٢(
 . ١٠٨، ص٢٠١٣الموصل الجيومورفولوجيا أشكال سطح االرض، دار الكتب، أسباهية يونس المحسن،  )٢٣(
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ه اا  د در اار  ار. و  اد  ارض  أماع ااد  

ام وا ا ك ، وك ه م ا    أماع ا اد  ارض   

، اي        )Sharp١٩٣٨(د ومع ا، و أ ه ام        إدا  اا

،  و أماع ات ااة  اSharp(   () وأدا   ٨ا وااد، ول(

:راا-   

  )٨ول (

   رضا  ادا  اعأم)Sharp ١٩٣٨(  

ع ادة  مع ام  

ا  
  ا   اس

ا   ا   

    ا   ار   

  امب ار  امب ا  امب ي  امب

 اتدوري  و      دوري  

  إمق    إمق   إمق   إمق   امت

          وات ة

   

  ت ا  أو ط ر     م  

  ت ا   ر اام  ا    

طت اا          

  

 ااد اب اام

ا  ا أو 

ا  

 ت ار اام

ت اا   
  

امب ااد 

اا امب 

اد اا  

    ادا      ع ام  

  . ٧٠، دار ا، ا، ص١ار: و دي رمي، أ ار، ت: و  اب، ج

   : راا   اد ا  و  

١-٢-٣:رض، وا  اد ت ا :-  

١ -  ا ز(Soil Creeping): 

         فو ،و و   ا  ا ا ت ا  

وأر ا ن واء أة ا وار  اح ا أو ج  ا  ت    
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 ٢٤(ا(        ا ز  ان ،       ا   وث دي ا ا ت ا

ذة اا  )٢٥( .  

 ه ا    در اار  ، و درت اارة وا وف 

  ذوم  ا ا  مو ا  ا ل را  ا دا ا 

ت ات ا ن  ا    ء و  و ظوف  ك        

 ارات  ا، وا     اط ا   ارا    ارة       

)١.(  

  ووه) ز ا    ١رة(

  
) ر ا ١٦/٣/٢٠١٥.( 

 :  (Rock Creeping)ز ار - ٢

     ا   ت اا طا   و ح اا  ا ا  

ت اا  ق واا ر  و ٢٦(وا( ا    .  ا ا 

              نة، واا طت او ا ارت اا    رةو ،ا

.راا   اء واأ  و  و ،ا و أ  

  ) ظة ز ار  ب م رش٢رة(

  

                                              
، ٢٠١٠، ، قسم الجغرافيةرقية احمد محمد امين العاني، جيومورفولوجية سهل السندي، أطروحة الدكتوراه، كلية التربية، جامعة الموصل )٢٤(

 . ٥٠ص
)٢٥(

ـ        ة جامعـة  جون، أي، ساندرس، واالن، ج، اندرسن وروبرت كاربوال، الجيولوجيا الفيزيائيـة، ترجمـة، مجيـد عبـد جاسـم، مطبع

  . ٣٦٨،ص١٩٨٣، ١البصرة، ج
غادة محمد سليم ابراهيم، محمد مهدي عباس، وفاضل نوماس السـعدوني، مبـادئ الجيولوجيـا والجيمورفولجيـا، مطبعـة مؤسسـة        )٢٦(

 .٤٣٢، ص١٩٨٤المعاهد الفنية، دار التقني للطباعة والنشر، 
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 ا ) ر١٥/٦/٢٠١٥(  

 : )Talus(ا اي  - ٣

    ء اا  ا ا وا ا ا اا   (يا ا)  

 اوف ا. و ا ا ا  اا (ر ا اي)، و أ ااد    

  ا ا ف در اا ى،  اأ   ر اا و ، 

        ر اا  ة   اا  ا ت واا رج أ  رةو)Lower 

Slope(     يا ار اإ در و ،ا   ت د إ  و  أ  إ

 - ٣٠) ااد ا ا  ، ا ن در إار اوح )            )  وا   ف

٣٥()٢٧(. أر ط  ةه ا ت-       ) رة     د  ب ٣  ا (

 .راا   يا ا   

٢-٢-٣:رض، وا  اد ت ا :-    

١ - ) ا ا Falling Rocks(  :  

      و ا ر اا أ او ا  أو ا ا ا  

 أو ا    اط  اة وط اف اا ا   ، ار ا

     ا ا اثإ  ا طم  نما و  ، ة ة ا ا ا 

  .)٢٨(   اد

  ) ظة ا اي  اء٣رة(

  
) ر ا ١٥/٦/٢٠١٥(  

      ،راا  رات  ة ةوف اا طا   ةه ا  

      ر اد او  رو ،أار اذات ا ،ت اوا ت اا  و

 را  ةا ا ر اد او   ة     دررل واوا ا  

            ، ض ر اا  (وا ا) ا ا   اذ   ر

        ان ر  ارا   ا  ة ة ر اا ا ا ا و

                                              
)٢٧(

  Leet and Judson, Physical Geology, Prentice-Hall, Ing.,New Jersay, ١٩٦٥, p١٣٠. 
)٢٨(

يني، التعرية في حوض وادي دوين دراسة في الجيمورفولوجية التطبيقية (باستخدام معطيات الصور الجوية)، رسالة مزالشإسماعيل يوسف صالح  

 .٩٥، ص٢٠٠٤ ماجستير، كلية اآلداب، جامعة صالح الدين، أربيل،
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 م ا ا        ارة وت اض درء اأ و اا  ءا  دوازد أو 

  ).٤ا، وه اا  ا ا ا ،ة   ق ى ذ ار ،رة (

  ) ظة ا ا اي٤رة (

  
) ر ا ١٥/٦/٢٠١٥.( 

 : ) )Rock Slidingت اما - ٢

    دون  ار اا  د ر وا  ة  ث ي قاو ام  

     ا اق واد اة و ر ز ا ح اا  ا ا  ة أي او

،   ر أ  ظة  ل ارات اام          )٢٩( و ا  و ه اق ض   

)، وذ د اوف ا ت  ر دة طت      ٥ارة إ ا   ا  رة(

    ، اد ا  ط  ةوا ا ة ةا ا ا ا ط

ادة  ا ا  مذ اه   ا ات ا  ء   ار            

    م  إ ل ا ورهر وا ا  ا ة وزمه اا و ،ذم ام

  ى اا  و             ر يا ك ا اى اا   و

  امق اي.  

  ) ظة امت ا٥رة (

  
) ر ا ١٥/٦/٢٠١٥(  

 

 

                                              
)٢٩(

 .١٠٢، ص٢٠٠٢، بيروت،  ،دار النهضة العربية محمد صفي الدين، جيومورفولوجيا قشرة األرض 
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 : )Slump(ار - ٣

    ر ا  ت ا دو  ةرات اا  ةه ا ا

        ة ز    طا   ر و ،و ر ا 

       رةاد ا كن وا    ر             ادا

        اا)  او ات اا   ة أوة واوSlump()٣٠(    ا  ن او .

) ظة ار(ا ا ا)   ، او  ا ار وام        ٦رة (

  ة رجا  ورامر.   اا   

  ) ظة ار ب ٦  رة (

  
) ر ا ١٦/٣/٢٠١٥(  

٤ - راد اب اإم )Earth flow( : 

و  ااد ار (ا أو ا)   ،  أ اماع   ا ا اد  ارض

، وث  ارات ة     )٣١()Hillsides(ا ء  أ ارات أو ام ا وال       

واط اط  ، ااد ا  اح ا ه أء  ار م ب ت      

           ط  ام ةه ا   ،ادا مار وا زاو  ه ا ة و

رة( -أر     د  ب ٧ .راد اب اة امظ  ا (  

  ) ظة امب ار ب  د٧رة (

  
 ر ا )١٥/٦/٢٠١٥( 

                                              
)٣٠(

 . ١١١اسباهية يونس المحسن، المصدر السابق، ص 

 . ٦٧، ص١٩٧٥،دار الكتب، الموصل، ١اسس الجيومورفولوجيا، ت: وفيق حسي الخشاب وعلي محمد المياح، جوليم دي ثورنبري،  )٣١(
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  ات

:   زتو ة م ا ا  راا ا ل -   

إمس ات ا  ا  ااق  ا و ارا  ص،            -١

     ا ا  زا   رل اا  ر اظ و ا وا

     راد ات او روا اوح اوا ودوا ت اروا  ا  

 .رل اا  وا وا 

٢-  ظ ،روا ا دا ط  راا  خ اا  ل و

. ت اوا ات ا ت  أن ا 

ة  ار  ا اا، و م    أن ااق و   ارا، أ ت - ٣

 ال إن اخ ا ن ُ أ   ات ار  اة. 

٤ -    ارت ا ز أ    ،ارت ا أ من ام  

 اء .

٥ -   ا ا  يا ا          ا اام  ز وأب يا ا و ء، و

. يا 

٦ -  .خ ا وا ا خ ا أ ء، وا  ا ا  دة أ 

ار  إن دورات اف ودة أ  اخ  اف و اط، إذ   أمع          -٧

  ا  ،را ا م    و ،ن دور د رةو ات ا

              ا ا    م ،(وا ا) رضا  اد   

 اردا ا ا  ات   وأ  ار ا ، وا ل   إن خ دور     

. ء  ا ا و (ا ). 

  ارا   إ مج ب ا ا  ات      ات ار  إن   - ٨

  ا ا  بإن ا ا ار، وارة واي ا    ىوأ رط

 ء  رت ا ما   أ.(ا ) . 

٩ - دارت اي       اا ر واا وز ا ت زا ءا  ةا 

              ا  تا  ت اا  ،رضا اد ا ت اا  

 .راد اب ار وإموا رت اموا ا  
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  ات

 راا  :ت ا  

١-         ث و ا ا ض ر ,راا   اءأ   ت ر ءإم

         د  اتء ذات را   زت ا تما ن أ د  ات 

.و طح واا  ة و و 

٢-    (ط رش و ط)   ن وذ ،ا  ي اا   ت ءأم

   امت ا و  ا اى . 

أمء ت   اي  اء ا وا   ارا ما  ارع     -٣

  اراا  ء اا  اتا      . 

٤-       رات ا ارة او  ت اا   اروا راا 

     ض ،فا  م ا ط رواا رء اأم ا ت أة وور وأ

ا  . رت امرات واما ط 

  

  

   ادر

 :ا ا :أو  

١- اس، او        دئ ا ،ومس ام ي ، و  ،  دة

 ،وا  دار ا ،ا ا   ،ر١٩٨٤وا. 

دي، اات ا (ا ا اا)،  د  ر، ا ا       ،امرن -٢

 . ١٩٩٦ون ا ا، اة، 

٣- ا ا،    ،ا ال اا ،ا  وت،      ١ ،وا  ار اا ،

١٩٨١. 

٤-  ،ا أأ ،ا       ارا ،(رضا  رل اا درا)رل ا

 ،وت ،وا  ١٩٨١، ٦ا . 

٥- ا أ،  ،را ،ا خ، دار اا او ا ط  خ دراوا ا ،

١٩٨٥ . 

 .١٩٨٠وت،  ا  وا،ا دار ،  ارض ،دة ، دة -٦

دة ، اا ا  اا وا ا اري ا،دار ،       دة  -٧

،١٩٨٩ا. 

٨-       ، ،ا ا ،ر تورو رن، ج، امرس، وام ،ن، أي

   ،ة، ج١٩٨٣، ١ا . 
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٩-  ،ر  اد  ،ار ،،         ن، اد  ي اا ا

  .١٩٨٦وا ،اد، 

١٠- زا، وا اق اخ ا ، ر،اد ،ا ون ا٢٠١٣، دار ا . 

١١-  ،رل ان، أر  ،ن ،وا زوا  ةدار ا ،٢٠٠٤ . 

١٢- ان،  ،ا ،زوا زوري ادار ا ،ا خ واا ،ا  ٢٠٠٨ . 

١٣-  ااوي،او ا      ا دار ا ،خ اا ، دل و ا  

،ا ،١٩٩٠وا . 

 . ١٩٨٣، ٢ من،  اخ،  ار اذ، ،دة -١٤

 ، أ  ار(درا ال  ارض)، دار اء            ،اوي  -١٥

ا،وا ،ر٢٠٠٩  . 

١٦-  .ر اا ،ل أور أ  

١٧- ا ، رضة ا ر ، ا وت،  ،دار ا ،٢٠٠٢. 

١٨- ة، ،اا ،اا  ،ا اا ،  ١٩٨٤ ،١ج . 

١٩- ،  ،د ،خ، دار اا  تأ ، ١٩٩٤، ١ . 

٢٠- ،  ،د ،زوا ت وارا ىي، دار مخ اا ، ٢٠٠٢، ١ . 

٢١- ا، ،م أ  ا ،رض، دار اا  لأ ر٢٠١٣ا . 

،  اد،  ١، ت: و  اب و  اح، جا ار و دي رمي، -٢٢

 . ١٩٧٥اد،

  م: ا واطوت:

أطو ،   اخ وأُه  إم  ا ارا  ااق      ا ط ب،  ،اري -١

،اا  ،دابا  ،اد  ،راه١٩٩٦ا  )(رة. 

٢- ا،      إ       ا را  درا ض وادي دو  ا ،

 ،أر ،ح ا  ،دابا  ، ر ،(ر ات ا ا)٢٠٠٤. 

٣- ما، ا وي، أطا  ر ،ا  ا ر    ،ا  ،راه

ااا  ، ،٢٠١٠ . 

  : ات : 

١- ،            دا ،اا اا ا ،ا ا  اقا ر ،م ٢٣ ،

  . ١٩٨٩ز، 

٢- ا،   ،ا ا  ا  اقخ ا ر ،ر    ،دابا 

 . ١٩٦٨، اد، ١١اد، اد 
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 : در اما :را 

١- Tricarts. J. and A. Cailleux. Introduction to climatic geomorphology, 

Translated from the French by C.J.K. de Jonge, Longman, London, ١٩٧٢ 

. 
٢-  Leet and Judson, Physical Geology, Prentice-Hall, Ing.,New Jersay, 

١٩٦٥.  

 : ا واا :  

١-   اوا ات اا م  ،ء اأ  ،ن، وزارة ارد أ 

)GIS ،(٢٠١٤ 

٢-         تم ،خت ا ،اء ام ا ت، ااوا اق، وزارة ان ارد أ

 رة.  

٣-  زرا  ,رااق, وزارة ان ارد إ ,وا ا   تم ,

   .رة

٤- FAO Representation in iraq , FAO Erbil sub – office , Meteorolqical 
Monthly sheet  

  

  

  

  

ا  

 ،( ء  دارت اخ واا  ما ا)راه ا و ازإ ف إ

  و ا ا خ  ارا وات ادة  ه ا   وأى     

إاز ات اخ    ، و ف أ إ  ه ا  ل  اا ا            اء، 

 ل درا اال ا ا اق   ء .  ارداه ا  ات 

ا وار، ظ أن ا        ط اد     و ارا  ص

ت اوا ات ا ت      ل  راا  ا ال اا درا و ،

 وو و ا ا ا ت ر ( وح ا ودون ورش وط)، إذ      

 درا      ظ ،طر، واوا ،(لى واوا ا) ارةت ار ا ه ا و

            أم ا    د ات هخ وا   ت دو رال ا 

  .  ات ار  اء
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  زم ردي

        ندر دارةوا ووو انَم َ ىةم) مومم  وةَ

زاى  ،(ن َ وة وة درى دم م رةم ووواى      

       َ  ََ  روو  شمواز  وة وةَ ىووة   م ،َدى دة  َ

روومدموةى و رامى  ررى   ر ووواى زا ،ن روون دموةى و       

م  ررى  ر دارة ردا  زاى دا، ش  رَى روومدموةى   

  واىوو رودؤ  وةَ ن        ةَ  وةَ ىووم ط ةَ اق م

ت ش  رَى  ن ورن،  وةا ن دةرووة 

  وم مدار دارة ر وة وىر رىر ،واوو وا وراراوو رىرامط  ى

َوة، ن  رودؤ ووواى ى زان دووة  رَى مَ وة،  

  َدن و ل ن داوةو  ،( ن وودوو ) وة وةك كَو م  نوة

 وم رى ط رز) وةك َ م وةىدم       ىو (رى ط اىَو رى ط

       م  وازى زؤر  وةون دةر داوةَ  ىَر  ةى، وةَر َو ر ران

وووادا وة، ش  َ ممم  طرام وووا  زاى  و مش      

  دارة ردا  زاى  .   رةماموةى وة ر
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Abstract 
Dealt with this study (the spatial relationship between climate and 

processes Almorvodainmakih in the district of Koya), aims to highlight and 
define the main characteristics of the climate of the study area and variations in 
these characteristics between the region and the other of the judiciary, also aims 
to analyze these characteristics by identifying the causative factors, and to 
highlight the Climate effects on its various components Almorvodainmakih 
operations in the district of Koya. Through the study of ancient climatic 
conditions of Iraq in general and the study area, in particular through the 
geological and geomorphological evidence, it appeared that the region has been 
affected by climate changes and climate fluctuations, and emerged through the 
study of modern climatic conditions of the study area through the collection, 
description and analysis of the various climatic elements of the monitoring 
stations (Koya and Salahuddin, Dukan, Shoresh and patter), as has been 
studying and analyzing these different elements like brushed temperatures 
(maximum and minimum and average), rain, humidity, demonstrated by the 
study, the presence of fluctuations in the climate elements and these indicators 
for the existence of climate change in the region was reflected in the 

geomorphological processes in the judiciary. 

  

 
  


