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 زاى وك َز و ىذ رط ورى م   

 ا ر . ى.  

 ىزام 

   روةردة

اط   

 
 

         : َ  

         ،ومون و دادروو م ؤؤظ ر مو وةر و وو ىذ  

 روة وم ر  وى،  روام  ووزة زووى ذم رؤذامى ؤظ        

 دةرا  شمو وةر  رط .َدادةم     مو ؤظ و م ىَر و

 ) و دةرا  نو وةر رط َ امدة .َدة رط نءَرارد  وة

د١()ا(  .َدة ؤو و رى ردوو دمَر دةر َ ةرطَ ودو  دةرا

  دم ارى  رىر َو رؤم م ام ىَ  مو دةرا وةك و

رم ورى و زى و لَ و م ى ؤظ و   درودم رؤذى         

  مومى    لَ دة .ورى  ر ر   ،ََو

            ،رزوم ، ىَ) وة وةكَدةط و زىرةط َ (و ىذ) زاراوةى

) طم  رةطزة وم رؤذ دواى رؤذ ز دة ،َم  ردى ى   ٠٠٠وووا، ك ، و

ؤ دةرا و دةرا رط تدى م م ورى َم  ءَن دادةممر و 

وم  مو مزامَ و دة ر دامط ،َرةراى ش َو دامام ر      

.وم مو دةرا  اوة كو٢(م(  

 مط:وةَ   

                 ر ت ء ووردوزام وةَ َ وة  وةدا وةَ  مط

     َم وم اوةاوةو مزامم مو   مو ط زاى اوةوك م َز مو

  َةرَ ودى ورى      مةدات طو داوةَ  ةرَ  ،رؤذدا 

        امَرة ءوَ  وةى  نارةةم م ردة  وم  مو

 موودى َةرن.

 

  

                                              
 .٢١، ص ١٩٨٨ ا، أمر ى ، اارد ا وم   ،اد،  )١(

 .١٧، ص١٩٧٦و  اب، ي  اف، اارد ا ، ،، ا وم   ،اد،  )٢(
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:وةَ   

َ وة وةدات رؤ ذى و ز َوك  رو  م َ ى            

  وةك  و  مو ارى ورى، زى، لَ و ططزار.

  ة:طَ وة: دةام طَ وة  م َ و

١-    دة مزةو دم ىَود دن و   وك َوى ز  طود وةرم

. َزي  م مو م 

٢-      ورةط َط  َزي م مم ر وةاردم وى  ىَ ا ن 

.وم 

٣ -  طود وةرم         وةوام رى وؤذةى ط مزرامدا  وك َز  مو 

.   ونط 

رمَم  وم مو   زى وةك زى راك و      - ٤

 مارىء رةمم  ر.

٥- َدة  وك َوى ز طود وةرم.رة ووزةى م 

:وةَ ممط  

ذ ون رووى رو رةن رؤَ طمن  ورى ر موك طء       -١

. وةَ ىوم 

٢-   ةَ وةَ ىوم وةَوك دةط َز ى رزةوى وى ومدا 

 ن.

       :وةَ دى  َزَش ر (َ وةىدم) دى وة ن وةداَ 

طا ط خ دةدات َ دردةنء داومن   ش َةر َ مو      

وةو طم  وم مو  م ورى، روة     ى روو  ز روومدم

  َوة ن وة روةى رومو ردام ام  موى َوة.

    :وةَ م  و  ىوةى زدمرووم وةَ  دىمَ   م

:رة وةرى دوو  دووةن داوةَ وك َز  

.دمَ وةوَ ىوم دممم دة  : وةرى  

  وةرى دووة  :ودوةرط ذى و ز َوك  م ورى.

:وةَ ط  

 داى َء موم ووردةرى دان م داى ت ووواو روة وى     -١

  نء ةمن.

٢-  .وم مام ر دةرا وةَ  وةوَ ىوم  ىَروو ومم  

  : َوةمَ و     

و َوامى  َ دراون ر ز َوك َة طنء ت م زاى و        

      ذة ةداَ ورى م  تم م  ودى ءمو  س وورد ةَ
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َر ز دة وامَ  َم       ل ةى مر م دراوة، وةك  ط  وك

)مومم  ،م (وا اا  ره اا  ورؤ وةَ

) ١٩٧٦ ااب ا  ااق    روةَ وةى س زل ى، مومم ( )٣(راوة١٩٦٨

س ار، مومم  ضوة َوةى ر )٤(َ وة  م طو ودَى ز َوك

)اب اا م   وكدرا َوى ز  م  ()٥(     ىر م ءوة   ا

) ا  اب اا ض م (اقا   وةَ   ررؤ)٦(  روة    رى ىم

ا ء   در) :مومم  ،      (م ن وض دو  وة اى    ام ز

  )٧( روة وم وزَ دون رووى ط و رةرموة).

  

  : دةمدم موى َوةوَدم وةرى

:دمَوةوَ ىوم دممدة :   

  دردم موى َوة:

ز َوك رزام  ورى رؤذ زة م م ردم رؤذت ةَء        

     ءرة  م ذامَ ش د رى واىرؤذ ن دة ومدة مرة وةر

      ومرَ دواى ن دوارد َر  وم َن د ىمط م واورى رؤذ رةو رؤ

اراوة، مدىَ، و ،ودةل، ة،   ،َدةم ةرو رام مَ  ةرذَ وةك (ذ

طرَ)و رَطى َم مَ  ةرذ   َرة ز َوك دادةمَ وةك (ط ر،      

        زاى رى   َو ىطَر رى َداوداوة د  م و(وةت ،ن .)٨( 

   ).١مى (

) ن روون دةَوة ز َوك  رة روةى وى  ٢دم مى ذرة (      

مو دادةمَء  ر َرةوة مَان زاى و رك رَطى َم و رك.          

َدن)  ر زاى ن دةوم ر  روورةو          رك مم ، ) ق ق، 

طم   ممداوة. ر  مو م  روورو َ ةرذَ  وةك (ةن،          

                                              
 .١٩٦٨مة ل ام، اه ار  اا وأ، ر   ا  اداب، اد، )١(

 .١٩٧٦ي،  ااب ا  ااق، ر   ا  اداب،  اد،س  ا )٢(

)٣( ،ما  ،راا  ا   ر ،اب اا م   ر،دراا س ض١٩٨١ر. 

)٤( اب اا ض م ،يا  ء ا،اد  ،دابا  ا   ١٩٨٧،ر. 

)٥(  ،ح ا  ،دابا  ا   ر ،م ن وض دو  وة ادر ا ، ا ء

٢٠٠٣. 

 .٤٣ء ا ، ار م، ص )١(



 زاى وك َز و ىذ رط ورى م  
 

  

 ١٠٢٦                                                                                              راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)  

       دىَ دادةر ىرؤ  دوا (  ء ، رىروو ، رىر، روو  ،ن وات

  )٩(ورى رطت دةرذَ مو روورى دوة.

        ) دةط ط وزة رى٢٢٢٥٠٠روو (ى       ٢طَر ىوةر ر  وك َى زَدر ،

 )ى (     ٤٠٠دةطوة ىم اى داَ ،(٧,٠٨(٣      زا َوز ىَرو  ،ك/

دةط)١٠٥٨٠(٢) دةط  زاى ىَ٧٦، در.ََةَ زا ورى  ()١٠(   

) َ٣:   َز  ر ومدة ون را زاى ر وةَرط رووى ١١() م(  

ورةوة ورة طلَ رك     ،    ٢) ٣٣٥روورةوة  م دةط(    مى ق ق : -١

مم مرو مى رش،  رؤذ مى  و  رؤذوا مى  

   ) دةط مةمرةى طوة. ذَدةَوك در َز اَدر ورى را  ،مَ٢٠  (

امرةى دامو ذمط) دةط ط س. ١٩٦١٠ (  

٣ - : ىم )دةط م  ىرة١٩٤روو(٢  ورى رؤذ ورو  َودة ،

زاى   ،ورةوة ورة طلَ  مى مرو  رؤذ ورة طلَ زاى 

َ ىطَر ر مورى        دو رى و َو ز ق ىم وارؤذ  ءم

) دةط مةمرةى طذ .َََ٢٩ )) دةط ط امرةى دامو ذمس. ٤٧٠٦) ط (  

  

ة  مى رش دةو  َورىء  رؤذواى موةمى زاى د        مى َن: -٣

وَةو رؤذ مى ق و ز َو رى ورى َة ََ م روورةى  

) ٢٢٣دةط (٢  )٩وة) دةط امرةى دامن و ذم  ر مرة(٣٨٨٥) طى ذس. م(٣.(  

  

            
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
)٢(  ، ا ر ىَ ، ىر، زام ىن، مرةرة ءط  زاى مرة و دةرا

 .٩٩، واوةوة، ل٢٠٠٧روةردة، 

)٣(         ، ر ،رااض ا  رضادارة ا أر  ارد اا اد، أطا ا  

ح ا-  ،ر  ،دابا  ،١٢٤، ص٢٠٠٠ار. 

رَةرا ط لَ و ودَى و    ،/َر َردن، وةزارة لَ و روةم و،    )٤(

)  ،نامم  ،زةوى وزار مر٢٠١٤زام.( 
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  )١مى ذرة (    

             َو ىطَر وةَ ىوى مَ  
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  )٢مى ذرة (

 مَرط زاى  

  
 :   .ةرَ رى:وةر ر ،رااض ا  رضادارة ا أر  ارد اا اد، أطا ا   ،

ح ا - ،ر  ،دابا  ،٢٠٠٠ار) ر رط ،١(. 

  )٣مى ذرة (

  دردم موى َوة

  
   :   ةرَ رى :وةراض ا  رضادارة ا أر  ارد اا اد، أطا ا   ر ،را

ح ا  ،-  ،ر  ،دابا  ،٢٠٠٠ار) ر رط ،١(. 
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  دووة : وم موى َوة.

١-  : ىَ  

َوة م م ر موك   ون طمء         

مى ى    ،ر َرا ر مي و  َوم  وةك          

.(و ووةو، ر ، ك ، ر)  

          ردة  وةَردةط َوردةد  ىَ م نرد َر

َ ،نوازة دا  ىَ َر م نرد َر َ وةَ ىون م

        وم  َووك دة َز زا ورى  ،زة وةومووى درور  َوردةد

رةك َازان (اا)ء موةى م  دة َوى  طدؤى و ،ر  مو ذ

وةك موةى (ا ) طورةَ ى موَ اَ  ،ازام) رداش ،  ء         

 .َردةَ وك َى زَلَ رط ()ى        )١٢م  وم م َ مط

)رةى ذارةوة: م٤.(  

  َم مَ  (زو): -أ

    :: طمَ م من:

١- :ر ش ء ىَ 

          رؤذ  َودة َوردةد وك َى زوم و َ َ 

 َنء ز و  ةمردى ر َ  ، ىم ر ى داوداوةمط 

   )١٣(ء رو م  َم مَت َوة.

٢- :ر ىَ 

    رؤذ   َوردةد وك َى زوم م زؤر َرروو  ورا

          ، ىم ر وم  َودة َ ىمط ش ىََ ر َودة

   َردى رى رةم ورء  و َ وء َ وة.

٣- : ىَ 

   ةَ َ مَ ةىَ ن َ      َوو دة َوردةد م  

 )١٤(رؤذ ز َوك ردى نء دؤ ء رلَ َوة.

 

 

 

                                              
 (١) Ayar ,B.S., and AL-Salim ,M.A , macrosecismic observation of the  ١٩٨٠ earthquake 

sequence in the lesser zab region  , north east Iraq j .geol . soc v.١٩,No .١٩٨٦, ٢ p ٨٠  

)٢(  ،  ،وا  اق، دار ال ا  ،دق .ى ودا ا  روق٧٠، ص١٩٧٧.  

)٣(     ،َ ى رامَ ىو  رن، را ت ىوى م ،ردا د 

  ،َو ،د ىزام ،٤، ل١٩٩٣.  
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  دووةَ  :  : م دةطَوة موى َوة:

١- :َذ ر ىَ 

ك دردةو  َطمى ط ر مى   َ   رؤذواى ز َو   

.اَ ى(رام ن و ، ) مردة  

٢-  :ر ر ىَ 

       َوردةد  َواى زيرؤذ   َذ ر ىَ ةز را َ 

 دوو طمى (م  و ر) مى   .ر

    : َ: طمَ م من:

 َى رى ذَ (ى ن): -١

 َ را راوام  موى ز َوك   رؤذواى طمى         

 ( م).وةَ  ى ور ردى ءَم ردى  

٢- :ر رى ىَ 

  وةرام  وةَدر َز اَدر وك َى زوم  را اوام ر

 وةَ  ءر و م ردى  .َاروى ز زةوى.وَوى ذ وةىامط  ودة 

  َم م ارة (ارمى): -ب

  و  َ  :رؤ روورة رةن و دا َن ومن 

 دةم ور زةوىء زارى م َ و ى ،ىددام    امددة م  را

) دةط وىَ مموك. ٢٠ َر ز َودة ورا  ق ق ىورى م  (

  ).٤مى ذرة (

  )٤مى ذرة (

  
زاى و رَم، مى(ر)،     :   ران اح ا ،وى ذَ زةوى  .    روة: رى َةر

 .١٦، لَ٢٠١٣ى داب، زامى دك، (وماوة)، 
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٣ - :رزو م    

  .  طا و َةم رزى و م ر رووى زةوى (، طد، دة، دؤلَ...)دةطَوة

ودوو م  وةرزو م رووى  زاى:نم َش دةدا اط ى  

  موى ن (وةرى َوةن مطَوة). - ١

 )١٥(موى َ طدةن (ون). - ٢

  

  موى َ طدةن (ون):     

        ) ىم  ىوم ة رزا وم ٨٠  ،تدةداط زا رى طى روو(%

         وم  ورى رى و َز  َ زةوى وة، واوَ زى زؤرىزو دا وم

.ََةَ)١٦(  دة م وم  روة  دة ، وت ، وةك دة َدى دة

ون)  دةم ةن، ن، ط ،مَ ، زان) دةوم م ز َوك مَن    

ك) راو دةوم ر  زَ وةك دةمَ) زان، م ، ط، دةم مرى ز َو 

         (رةجرط) دىوط () رزا وة َدى دة دء طرزا َىم دة وم  رو

         ).٥) دردةوَ مى ذرة(٣) دا روةك  وَى ذرة (٨٠٠-٦٠٠رزامن  مَان (

  )٥مى ذرة (

  
 ةرَ رى: وةر      ىاط كوةَ  زاى ،  ران :  

، ىروةردة، زام ى اوَ ر ىم ،َروة، ل٢٠٠٦اوةو ،٢٢. 

  

                                              
)١( ،ردا د  )د ،زام  ،اقن ارد لة أرض ووم ٢أ صا ح     )، ا  ،ا ا 

 .١٢٧ا، ص

  .٨٦، ص١٩٦٨مه ل ام، اه ار    اا، ر  ، اد،  اداب،  )١(
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 )٢٠/٢/٢٠١٥روارى ( –) مو ون ١وَى ذرة (

  
 

  وووا: -٣ 

             زاى واىوو  رىَ َ واوو وازى ى  رزوم وازى

       ) وةراى مواى دةروو  رة واىوو َر دوو  َش دةداCsa   (

ردةد زا رى رؤذ رو م واوو رة   وورام ردو مز و َو

  ) دا.٩٠٠-٦٠٠و طرء وو، وى رام مى مَان (

) موى طدو َ طدةن دةطَوةو ز َوBsh   رَ دووة ووواى طرَة (

ى طلَ موى  وةدا رام ةو    دةوَ ذ َررى  ر َووواوة واز

  )١٧()َ ا.٦٠٠ -٢٥٠ى طر رزة، رَةى رامرى دةط مى (

   ده را  و : - ٣

دةرا وو رَم َ و مى  َى  طام ،م ةمى       

 انَم     (ك واوو ،رزوم ، ىَ) وة وةكةرووم وم مو رة

   َرم ةَ وةَ ىوم و ةو. دةرا  نؤ رة ك وة

وةك ا وى ز َوك      داوةو واز رو دة َوةرط ر موك و. 

رووى ت و َوة وازى  ش ى ررى رة ون. روةم و      

:  رة وةىر َ  َش دةدا  زاى  

  دار. -أ

  وى رزةوى. -ب    

  وى ذَزةوى. -ج

                                              
)١ ( ى ،ر ىم ،َر ىاط كوةَ  زاى ،  ران  ، ى٢٠٠٦روةردة، زام ،

 .٦٥-٦٤ل واوةوة،
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 َروة رةم وى موى َوة وةرزى زن َ زؤر ران     دار:-أ

دةر َ َر رووى زةوى دةروات و ى  دةَ م زةوى. ز َوك وةرزى        

 َودى دة ش ،وةررام ى تدةى زوة ى نوةى     زامزةوىء طَوى ذ

  و  وةرزة وون. 

وى ر زةوى ى روورة م وةك ز َوك  دةَوة رةراى       وى رزةوى: -ب 

     .( و) رىوةك روو َدة ن ووموة و وةرزى  رى وةرزىروو م وم

  ىامو دامورزةوى م وى مرة وةر َ وك َز  دة َ ودى

  )٢اردموة، رَم مولَ، لَ، َدم  و طء طزارى.وَى ذرة (

         َز َذدةر ورا زا مط ء وى رورزةوى وةك روو وى موةر و

َذدةر َؤث م رىوى روو م وةو       وة، واو َز َذدةر نء دواى دودةر

) ى َوك دة َوى ز وَ ىوة ورا ةَ  وام٨ رة َوز (

م   )١٨(دةَوة   ( ،ن، ةن، ط ، ،ق ق،  ،َر).  

 . زاى َوك دادةم َرزةوى ز وى مرة وةر  

وى ذَزةوى روة طم وى مو دادةم َدامامى ى     ج/ وى ذَزةوى:

 لَء وم ن ماوَ دمدا  وة دة ر    .زى لَء

رةت مى ق ق  وى ذَزةوى دة  َو مومى دوورن زيَ وة 

    مدووة ط ش واى م وةرام كوات مدا دةرارةوةى م ى  َزي  م

ذَزةو مى ق ق ى ةنء مء ر     َوى زيَ َ  وة   م .وى

 ) دةط م نة ط رةىذ وةَان (    ١١دةَم نة   (٢٨٠ -١٥٠ (

     ) دةط م ن ة رةىذ  ،ان (   ١٩داَم ن  (١٠٦ -٣٠  .( 

) ن دةطدةة دة رةىان (٢١ذَم ن  (١٢ -٢,٣٠    ام  .(

مو رد َوام م  َلَء اردموةو ذةارى.... ذرةى موةن مى  

)ق دةط قن دة٤٨ةَر رةىو ذ م () ١٣ط.َر (  

) ن دةطة ط رةىذ  ىم ق ٢٠ ى رى ز م ،(

َراون،  ة ن ر طمةم مو مرى مَ  ة زؤر      

) م و ذرةى   ٣٣.  ذرةى مم  م دةط      ) ون  ر َ َن َاوة

) دةط مةَر١١ ،و وةرزى   دة وو امَر و م و زؤر رةذ .َر (

)دةط مم رةىذ مةمن و طَ ىم ة١٥َر رةىو ذ م () دةط م٢ (

        امدام  ن وم   َ م م  مة رةىذ م  .َر

.   َردة َر و م وى ز و١٩(م(   

                                              
 .٩٩ر ا ، روةى َو، ل )٢(

)١(    ، زاى و ر دةرا رىزام ر ، ماوةم ى وَود راةَراوة.٢٠١٢وم ىدا ، 
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  )٢وَى ذرة(

  )١٥/٢/٢٠١٥روارى( –ز َوك  مى َن 

  
  

  ك : - ٤

              َر رىء مدارة  واممرة  ردةوا  و َ ك

     ،ةطزى، زط ،رد) رة رط ار انَم  وةوة درومةطو ز  و و

  دووى رة دة م      رةت دادم  زاى        )٢٠(وى).

  و رؤ امامَم  َ ةم  دوو  م ، و واو رووةوو مَر

  َش دةدا ط زا  م  ر ك ممرة ونءدرو  نَورةش دةطط

 رى دوو )رةى ذم :م   ٦رة(  

  وةراى مواى دةروو رى َلط ةَو  رة  :وةراى مدةر َر  : 

  )  وة رى دوو  َش دةدا َر  (ر) َ َ زا

  و م  ،َوردةد  زاى رى رؤذ رو م َر  (وي

.َور مد زا رى  

    ىزؤر َ امدة   َر رى َودة َر  :َرط َر  : دووة

َ ىوو     م وة ) وة  دوو َدة (ر) رىَ َ ش .وةَوة دةط

  ).٦مى ذرة ( )٢١( ل).

                                              
 .١١، ل٢٠١٤د.ورى  ا ،طاى ك، مى ران، )١(

 . ٩٤ -  ٩٣ا ااد ، ار ا، ص )٢(
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رووى ددةى    وة َ :راوان زةوم دةورورى ز َوك داطدةت،     -أ

%) َ  ة ط     ٢-١ى  دةط مى (   رطموة ذارة  م رةوة

     ) دةط  ةىَوةو رَ (و و  ، َلَ ىر ، ز)٥١     َ ىووطط َم وم  (%

  )٢٢(دةرو   َوةرامم ذةلَ طوة.

َى  وة ط رةم روور    َل:  رة  دةوَ مَ  -ب

     و وم (َ  و) مةمط  تدةوك داط َرى زدةورو مزةو

            َم .وةَ  ء  ىظ وم َ م ،ودى م َل   رة

ووطط. طوةر   َودةر َ ٢٣(ى وةرزى(  

  )٦مى ذرة (

  
 :   .ةرَ رى :وةر ارد اا اد، أطا ا  

     ح ا  ، ر ،رااض ا  رضادارة ا أر -  ،ار

 ،دابا   ،ر٢٠٠٠) ا رط ،١٨.(  

 
 
 

  

                                              
  .١١٠، ص ١٩٧٣ك، ااق ا، درا ا (ا وا )،  ، اد،  )٣(

)٤( َر  ،ن         ،روةردة ى وةزارةم ،  ،ا رىم َ ،اقَ مرد

 ،َو٩٥-٩٤، ل١٩٨٨.  
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  )٣وَى ذرة (

  )١٨/٤/٢٠١٥زةوى َ  ارى ز وك  مى ق ق  روارى(

 
  

٥- رو ووة  

ر  زاراوة    َ و رودؤ  كوم َوؤظ دةر ريدة َ  َدةو مووة

ر،مووام ر وةَدة شوؤظ دة   ووةَ.تي دةَود ءَ)٢٤( ر    َ و ووة

ذم،   را ك ،زي، ووزة ،دةرا و رةن دادةم َروة  راك

       م ر كور م رووة مذ . ...زاروء طاري ط   مط روة رانمط

 ردة ريء دة َي وازي يء ريء َازي داوم           وك رةوة

    شم  مط  .رووةك) وووا،  ري ط،  ،ران     ك ءرزو م(.   يوم

ر ةموة دةوَ َلط  و ووةووةر  كواز ا  َدة 

.وم رزء م واووو وازي  ر ةدةو ةداَر ي ر و ووةمة 

  : ا   رَمد

  رَ دارن:  -١

و مأ.دار.  

  )(ب.دارم دةد.

٢.َرط ووةر َر .  

  . رَ رووةَ ار ء روورةن.٣

                                              
  .١٥٩، ص ١٩٩٠) ازاد ا و  داود، ا اارد ا  دار ا ،ة، ٢٤(

  (.وةرى وةن مطَوة) 
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  :رَ دارن -١

طم دا و  و ت    ةطزةم ذي وء روة ةطز َررن، راد     

وةداوم َيمر و دار رة دمدة  وة   ن وةكدارة ددة مَدةر) ة- 

طمري َي موا دةذء    وري وردو َوةروة رة زةو )اام ،ددة  َرةن

ك دة وار  تء.ََردة ٢٥(ا(    َ يوم وةم  ر      وة نوة دار

م ري  ءونء  دارةنو  نرز  ىوة ة  طرامرىروورةي 

. 

 - و مدار: Natural Forest)(  

 ،) دؤ٤٢٢٣دةط (دارم و    رووري  رووى زؤرى  د   َى      مي        

ةىَ٧٧,٦( ر ري طروو (% ََةَ ندار،       مم  كر ن و دواَ ق  ق 

)٤٩٠-٧٢٥دة دؤ ( ةىَر )٩-١٣,٣ ري طروو (% ،ندار     مدارة موة ط

) مروكقدارة ء  ،...، ،ذَط ،ؤ()رةي ذ وام .٢.( 

  )٢ى ذرة (

 زاي مَرط   ر و مري داراي رووَ  دا. ٢٠١٤  

%  "دؤ "و مري دارن  رووَرط   

  مي ق ق  ٤٩٠  ٩

  مي َن  ٧٢٥  ١٣,٣

٤٢٢٣  ٧٧,٦   يم  

٥٤٣٨  ١٠٠  ى ط  

 زاي ري زةوي زاري ، ،َو ،يَودلَ ء  ط راةَر :وةر ، ٢٠١٤. 

 دووة- ر َرَرط ووة:  

وازي وة  رزوو مرووى ةو  ررامو ى   رَ دةو َوري رَ دران

ووةمي  طم  ر   )٢٦(دة َش  ي وازي  يء ري طوطي مو. زؤري

     َودةر َر)، ر ،   ،ارط مم ،ة ،َ ،   ،زةردةدر

  ( ...ذَردى، ط ،ك ، ي           ط  َذةل يطوةر  وم مط وم 

  َل مم  ون مزةو مَر)ط  دواي ) ء َل وم  ريلَ روو

 )٢٧( وة وةن ي وةرامم ذرة زؤر ذةلَ رووةم  وة.

                                              
)٢٥  و) زا درا ، زي ح اوي وا      م   ت وع ءم دوا ى،ا    وة اا

 ، ،تا ٦٥، ص ٢٠٠١.  

)١    َو يَود لَءء راةَر ،زةويء زار  اويَ "ر   "َر َلط وَو (/   ،

  .)٢٠١٥/ ٤/  ٢٠روارى (

) وَو طلَ رَ (را مرا)، َاوي ي دةردو مم رووةك، رَةراَ وةى          ٢(

   ٢٠/٦/٢٠١٥و ،َرواري 
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 َ- ر َرء ر اريَ نووةرةوو:  

َ ىوم مرةء روو اريَ  َر .َور دةد وة   اريَ  وك َز

   مدارة مط)       ،ف، زةل ،ز، ذاط ، ،()ةى       )٢٨َط َر  رىوور

 مى  دردةو َدةط  ة) دؤ  طورة روور ٤٥٣دةط ( .)٣ى ذرة(

)٢١١ دوا دؤ( َد ى دووة  يم ) ى دةطرةرووو١٥٣(    رروو   ىم 

 دةط  ق)١٣٤( دؤ. 

  )٣(ي ذرة 

  روورةن م َ طمةم  ءرووةَ ار  رَ رووري

قم ق ي  ن ءَ و   ) ٢٠١٥.(  

رري رووء ر اريَ ن ووةرةوو

"دء  
م   مط  

  ق(مر) ق  ق ق  ٢٥

  ط ق  ق  ق  ١٠٠

   ةر  ق ق  ٢  

  ةس  ق ق  ٢

   زد  ق ق  ٣

  م طورة  ق ق  ٢

  َن(مر)  َن  ١٠

  َمَ  ن  ١٥

  رَ  ن  ١٠٠

  ولَ  َن  ٨٠

   ردةَ  ن  ٦

١٠٠      

٥    َ  

٣    ون  

٤٥٣  -    

َو ،يَود لَء راةَر :وةر/ ،ى .زةويء زار  

  ،َو يَود لَء راةَر اوةوةرط رزام * مةمط َم ن داوة ؤرط َ 

)مم ، ،ق  (نَ  ٢٠١٥.  
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وةرى دووة  

  طر ذى و ز َوك  م ورى

   :طر َ م موو ودى ورن.

         ىَ م وةَ ىوم دَ نذة وةَ  وةرى وةك

      َدةط رد َ مَ  كر واز  ردة  وةَردةط َوردةد

 وم ردام  َم ، نور ى       ،وةر ا ةَار وةَ ى

ى موم  روو ََ وورد مو َ واوى رى ردةن مزاماوةو َ َةدا 

 َوةر َ نود ودا َدة دة ردام رة  َم ذة.ورى م  

ردى   :رة ردة َى ر موى َوة دردةوَ َوة     -١

رم ء رةم  رةو رود ددة رة دادةم َدرووم ردى    

 وىء  ء زى َرد ىء.و)٢٩(  

  :رة ردة َى ر ذ َدردةو َموى َوة َوة           -٢

 ء و،  رة ردة مو مرن   مرةم ز َوك   

َ ىوم امورى زؤرةو دة ى ردة  زىء رىم  َةرَ ودى وة

 )٣٠(دةدم ء م  رد َ طوةى  َن ى ؤظ.

٣ -     مر ء مر َ ءَوردةد  ىَ ردة  :دؤ

ردة مرةم ز َوك وم  دةام دوارؤذ ودى َ وةر  ، َرة 

   درودم مو رةى زى.

ردى   : رة ردة َة راوان موم دة ودةنء دؤ روورةن    - ٤

 َوكء دؤ روورى و م  دةرذَ مو ز َووة  َ ،ن دةم م ز

دردةو ،َمم  ردة وة مى زؤر و رَ مدات و موى         

   ودى امدنء دة  َك دادةم   ،وةَ ءَرَ    ةرَ

 ردة موى ز َوك       )٣١(درودم مو درودم وو رةى زى.

        اَدر روة .زراوةدا  ىم ى داوداوةمط  ىرط  اوةةرطَ ودى

      رةذ  ( وو) ىرط م وك َرى زروو ) ن دةطر    ١٢ ر رط (

 ) ك دةط٤٠٠ -٣٠٠(ن           ٢َ ىم َودة  ك م رةذ  ،رؤذام

)دةط   رىروودوورى (٢٥ و ٤٠٠) دؤ  َز  و ود وة دوورةوو َز (

.َوك وةردةط  مرط      وم  ود ق ق و  ىم َودة 

                                              
)١( ،ار ،وا ا ،وا  راس اق، دارن اد  وات اا ، ار.٤٩، ل٢٠٠٧د.  
 .٧١ار م، ص) ٢(
)٣ ( ، زاى مام ت ىدا ، ماموت وم راةَراو.٢٠١٤وم ، 
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      روة ،مَ ىطَر  َدرَدةم َ و َرد زا وةوةىم َ نوةردةط

 )٣٢(ود  مو وةردةط َ درودم  ك رطن.

٥-  :ىر ردى   ءَودةم (ما ردى)  رةو زؤرَ وة ردة  مم

درودم ى رَومنء درودم ردى م رد .َروة  رة ردة وة 

           ومرَ  َرد دادةم رى   ورةى طم َدةم  ورةوو ط

.ردة رة  م ن و وةىوم مط)٣٣( 

ىَ : َارةم ز َوك  ىَ دردةوَء راى َ دة ،َرادوو موى  

 َ ودى وزرار دام ىم َى رط وةَ ،توك وةردةط َز مرةم

 .َت ددةرةوةى وو  َى ى رى م وما ى ش اوةدا رط  َ 

روة ىَ م ودى ى  دةامىَ موى َوة ودى َةر َارى زى 

 وى وةك و  و ط را ،م دمن، دروم  ىرط ،ن ،غ) مز

 درودم و  دةدم طزى ر.)  

 َطم دةرا مان  ورى طورةى و  ما موى         :موت -٦

َ وةَ        ومو َ  . وم ( ،و  ن و ، ام) م

) ورى رؤذواى رؤى  ١٥)َ ى موم رك، روة دةوَ دوورى (٦٠دوورى (

) َ  ىَق. در قى (٢٠م و (٧ دةط وم دةط ،() ى١٢٢١,٨م ،ر/ن (

    ) دا دةطَ  ،و َ م رة َ  مة رةىةى ٢٩ذَط ، (

) ر  ام م   موت ر دةََء وامTTOPCO        زامرم مى (

 َدة  نردة ر . داوم  زةىو ط ود وةرط  َردة َ ش 

) زار ر دا رؤذَا.  رة مو  َ   ١٣٠-٩٠رؤذامى َ  مو مَان (

دةن  مو ق ق  رى        رى موت دادةم َ زؤر  رةزام ارى موت س وة  

  )٣٤(مو م ة  مو س ة.

 ا دةامَ  دةومى مو  َ  وازةن ودةرا مان              

دمى دروَر  ش ،وةَ  َ َ َدة      امَرة  ر راو ىرط م

ز  مو  ،طمَ ا م  رةماموةى دة َر رى رى  موو دانء         

رزدموةى َى ذمن و دموةى َرى و دادم  رى ز  مو ت دواى و 

مرة ور اى روورووى ر َردن وة، روة دة  َرَ رؤ        َرة

      ش ،و روونمزام ةَ مط م و مَر ووم ورةى م َ راى

                                              
)٤ ( ار.وةى ، دروَ٧٣، ل. 

.(٥) http://ar.wikipedia.org 

 (١) Kurdistan Regional Government, Ministry of Natural Resources, Monthly Report, October 

, ٢٠١٣,p ٨.   
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      وم مَ رةزاو م امم ىَر        وم م ،وتوةى مان و دؤزرط  ت

مو دادةم َ موَ زؤر ش  رووى اَء رَن.  ط و رام دة ى وةى 

 مو رةَام زى وة  ،َروةى َوء طم دان  ر زى   

  ادةم  َردى ى ذَم رى و ؤى رةَام ورى ر موك.    د

  

  دووة : د وةرط  طاى مو  م ورى:

طا َ طم دردة ونء ررى  ر  َم ورى ر      

موك، روةك َوة مد ذى و ز َوك رووى رزو موة وةن    

  ،َوردةد دا رزوم مردةدو دؤلَ دنء ط و ءدة وم  اط

زام ةَ رط  ى  شردامد  كر   .َةرَ نود  

               َرا رم ان و َمد م زارء طط م  وةوة طَ ىوم م

طران دة وةك رزام ( طر رةج ، و...)  رةراى مَ ازى          

 ر .َروة رزام موى َوة دةومة         ططزارى واز دةامىَ دا  

م ما و م دارو رووةكء طووط ن دةرو َودى ورن   مو    

م    درودن و ارى زى دةرنء  ،روة موى م ى وةى َن زؤر  

  ى َ ى ش زةوىَوى ذ وم ةمذةلَ و دةو دمَ  وةط

     وم  .َر ووم  َمدووة دةو ش واى روة ،وةَ و  ردى

وم و وةَ ىوم مدة مزرامء دامزرط وةوادنء ط 

 موكء دة َرى زم من و دة من وةك دةز نء زراوةدا

  طو م  و َزان.

  

   : َد وةرط  ووواى مو  م ورى:

وووا  َو  ومى  ررى راوو مراوى  ر ؤظ و        

مَ ن ر موو ر ََمى ى  رووى ووواوة ش ى و          

     ، ؤم َ) رووى واوو ر ردة ىرام    ذة اروة .(..اط

  :رةطزةم (ى طر و ران) دةدة و ممن دةروو

١- :رى ط  

) ٢١,٢) ن دةردةوَ َاى ى طر موى َوة دةط(٣رام ى ذرة(     

وةى طَار وةك (        وا مور   ام ؤظ و ىو دا رى ط

          َ ن  وم  وةوم رى ط اىَ اَ  (زى لَ و

 دةردةو ،َر َ     َد وةرز َ وةرز  َوازى و رووم  وازن     

)دةط و وةرزى رى ط اىَ٣٤,٤٦) ن دةطوةرزى ز اَ  ةدا ٨,٤٦) سَ ،س(

وةن  دردةو  َووواى مو رووى ى طروة طوة  م  ورى      
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  نمط    وزةو رووة ردارو و دارى و و و ط مم لَ وةك

     ط م  رة وةرى ط رووى وواى موو روة .َ ذة تمم ءو

         مو زو زارىطط  وةوك ط َواى زوو َ امدة زارولَ    وطط راوود

         زى و مزرامدا  وةوك ط َز رى ط روة ، زاى ى م

   . مور  

  )٣ى ذرة (   

  )٢٠١٣-٢٠٠٥مَ ) اى ممى ى طر وَى   وةى

  ى طر  من

دووة ومم  ٦,٨  

  ٨,٩  ت

  ١٣,٣  زار

  ١٨,٢  من

  ٢٥,٨  

  ٣١,٥  زةان

  ٣٦,٨  وز

  ٣٥,١  ب

  ٣٠,٦  ل

   ٢٤,٤  

دووة   ١٤,٤  

 ومم  ٩,٧  

  ٢١,٢  َا

ط راةَر ،و موةرلَ و وة: وةزارةر  م رى ط  مدا   ،/َو 

 وماوة. )٢٠١٣-٢٠٠٥(

  ران: -٢

وةك رةطز َووواى طم ررى  ر   موى َوة طوى        

 ر وة رىر وةم ر وواى موو َ ى  ران  دن

و م مو دةرَء زؤرى م موى َوة دةوم م َارَةى        

) ررام ى رةوةط رام٤٥٠    َد  ر  رىر ش ،ة(

  روةك ( و ط) )رةوةى       ٤ى ذ زا ررام اىَ وةَن روون دة (

) م٢٠١١ -١٩٩٩) ٥٧٨,٩٩) دةط        دة دووة ومم م ران ى زور  (

)١٣٦,٤)م انَم ران ى و زؤر (٢٠١١ -١٩٩٩) ى دةطة (٣٨٢,٣ َ ،( ة

ط دةام  َ رة وووا و رةطزةم وة  لَ و زى و           

وم زارط٠٠٠ط   
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  )٤ى ذرة(

  ىَو  ر ران ى ىمم اىَ  )م وةى٢٠١١ -١٩٩٩(  

  ى ران/   من

دووة ومم  ١٣٦,٤  

  ٩٣,٨٤  ت

  ٧٥,١٦  زار

  ٧٨,٢٥  من

  ٣,٦٦  

  ١.٦١  زةان

  -  وز

  .ر.٧  ب

  ر.٨  ل

   ٢٦,٦  

دووة   ٥٥ر٨  

 ومم  ١٠٧ر٨  

  ٥٧٨ر٩٩  َا

   ،/َو  ط راةَر ،و موةرلَ و وة: وةزارةر    ت ىدا ،

) م وةى  ر ران اوة.٢٠١١-١٩٩٩وم (  

) دؤ. طورة  ٣٢٣٥٦) دةردةو َروورى و  من دةط( ٥ران ى ذرة(      

 ) دةط  ق ىم نم  و رىى( ٣١٨٦٠روووم  ٥٧٥٧) دؤ    ،راوة زةوى دؤ(

)دؤ زةوى د   َران دة  ،َمى  روورى زةوى و      ٢٦,١٠٣مى(

)ن دةطمو(٣٧٠ ،راون و(  )د٣٧٢٥) دؤ زةوى ن     ٢٤,٦٠٠ؤَ ىم  ،َزةوى د دؤ(

)ن دةطم  و رىو (١٢٦روو،راونء (٣٦٤٤)دؤ زةوى ١٢,٤٠٤) دؤ وا  َزةوى د دؤ (

      زةو َموة دةط ش ،راو رىروو ةز َرى دروو ط ةَ  م

.َران دة    ى وةَ ىوم 
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  )٥ى ذرة(

)  دؤ وةَ ىوم َراوو د ٢٠١١زةوى(  

م   رى طروو

دؤ م  

روورى  زةوى 

و  من / 

دؤ  

روورى 

زةوى راو/ 

دؤ  

روورى 

َزةوى د  

  ٢٦١٠٣  ٥٧٥٧  ٣١٨٦٠  ١٠٩٩٥٥  ق ق

  ٢٤٦٠٠  ٣٧٢٥  ٣٧٠  ٧٦٥٣٩  

  ١٢٤٠٤  ٣٦٤٤  ١٢٦  ٧٩٦٤٤  َن

ى ط  ٦٣١٠٧  ١٣١٢٦  ٣٢٣٥٦  ٢٦٦١٣٨  

 ) ،م ور مامم ى  ، راةَر ،و موةرلَ و وة: وةزارةر٢٠١١ (

 داى و ماوة.

  

َةدا دةام  َ  مو دةوَ موى رام طرةوة طر  و زؤر   َ ى       

 وة َامو دة ءط ر  نَر  ر  َرى مر زؤر ر ران

 ى موم  راك و  ىَراك و دم دا   نرد َر

 مَ ومط  انَرة روةران وة زؤر ةَر  ر  ممى ورةامدام

َ َدادةم   وةىر ،وةو روو وى م مرة  

  َو ورةَام ورى و موك.

  

  :ارة  : طر دةرا ك  م وروة

دةرا ك  َ طمن دادةم  َرَم  وى ورى ردمو      

روةى دا وم، طر ردن و  َرةا   ارة طم وةك            

رى وما، موى َوة ن َة وةك َ َ رؤ ى مة دمم و

ود ذى و ز َوك وةرمطاوة  ارى  رمة  مو م ى        

  ةرةر و كء واووو وىرووى ط دن  اَ وىط و م مم

. ن ورى ى ورو  

 دوو  طوة   )٣٥(موى َوة دوو ر ك    (وة و ل)    

مم ط و  ،روة ى وم وى ز َوك مو طوة  مم م ماوة         

  و رؤذةوط مم  نوة وم َ وك َز مرةم ،ردى ٣/٤  ر

زا موى َوة ردوو مى ق ق و  ر د ،َروة روو من  

م .(كو م م )  َودةر وم     مو زو وزةى مم موم وةَ ىو

                                              
  .٩٤-  ٩٣ا ااد ، ر ، ص )١(
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رةراى طوى مو مم دارى ة وةك ( ،َمر، ، زةن، خ، و، ق، وى،      

  .(َر ،َ ، ،رو ،َط)٣٦(      ى زةوىام دمَ)  َ–classification 

Land Capability()٣٧(    )   ى وةَ ىومش  ٤-٣-٢ َوردةد(

)  مزةو َدةط٣-٢    )   دن وةدنء   ٤) ط ردارة (

)   زةوم طو م        ٦-٥( ز  وةرط رد  ،َى دووة ردوو       

 ).٧دنء طوة  وةرطو مم دارن. (مى ذرة

طم و روو  ومى  ورن  موى َوة مى    

  ارةوةن:

 َو  موى َوة ردوو رى (راوو   طرؤذة رووأ/ ط رؤذة:  

  ور  َرى دلَ رووط راود   زؤر راو دة  رةىو روو ،َرَدة(َد

َؤمرة ر ىوم وام َةردةطَ ودى رووةوة م وةز وم َدة  ََةردةَ

       َ ى و زى  وة(رط) وىم رة دمدرو ءَرد َ 

ردة ،ََروة  طرؤذة دواى دةرَم رؤمى   ذةن ردَء طى         

ارة  وم ، ما دةامَ َى  رووةى  ام رةوخ رديَ و د

.ََر م دمَ  رؤذة٣٨(ط(  

 : و /ب    ،وَ م دةدرا مم زؤر َ وةَ ىوم م َر

    د  ر ى دوام         ر تء ن و طى وةرم ش

        زةو ممو دا َر مزارة م رةى رة وم  ،و دم ىرط

  و   و ط ن٣/٤    ر  ق و ق ىردوو م زا و

و.دةوم  دا م٣٩(ت و ط(  

: /ج )دةط اَ زؤرى رؤن ةَر  واردنء م   ود ٦٠-% ٥٠ ،(%

       ءَرد نووةَ مدةر دمدرو  اَ ى( ) ددةى  روة

َ ودى ار دمدرو .َرد مو  م وء طَ٤٠(وةردةط(  

                                              
  .١٩٣-١٨١ان  ، روةى َو، ل )١(

  ن،  اا  و اب  أر و أرا ام، ر دراه،  ح    )٢(

  .٢٩٦-٢٩١، ص٢٠٠٤ا ، اداب،  ر،

)٣(        َء رزام َرظلَ، ط رىظرؤذة، ط ط مم ،د  نلَء   رةز وةزارة ،

  .٢٩ -٢٨، ل٢٠٠٠)،  ٦ودَى دةرةت، ذرة (

وةزارة لَء روةم و، رَةرا ،  ى مامم رو،،    ر َردمَ اق) ٤(

 ) ،ماوة.٢٠١١و م ىدا (  

ظرى و ،َظرَ وةرز، وةزارة لَء ودَى دةرةت، مى ، ذرة      در،  ( ،ادر ا٥(

)٢ م٣٨، ل١٩٩٩)، م.  
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موى َوة موم مم وزة ردوو رى (و و زم)  روو      ت/ وزة:

   ورو َامدة َرَ  زام ةَ رط  ،َرد زا ىوةم  وزة

        درو وم زى م امدة روة ،َؤ  مرة ءََ ر ز

  َ وةك زى رَم وى و زى  وزة.

        دَ نذة رةوة ىمور و ورى مرووى ط دواى  َ  وة

           م اوةةرطَ ودى  ةَار مزرطزى و ارى اومم مورو

اردم رؤذامو وةرزى وَ  زؤر  وزام مودة و اث دة ى م زاروة ن  

ى م د ندمزي م         ؤ ك ووة  ن  وم مرد وم

   ، َ زمَ زؤر وةن َن دةطت.

  )٧مى ذرة (

  
      :    ةرَ رى :وةر         و ار  ب و  ا  ،ن  

،ح ا  ،دابا  ،راةد ر ،م٣٠١،ص٢٠٠٤ا) ر رط ،ر.١-٥  (  
  

   /َطر دةرا و   ارى ورى:

دةرا (و) وةك و دةرام ى مو  ورى ى  ،دةام َودى         

 :  شم  ،وة م َةرَ  

  لَ: -١

مى  ارى لَ مو  ردوو روةى و (رزةوى و ذَزةوى) دة  مو        

       زةوي ودام  نوك وةردةط َوى ز ود  د م وك َر ز ومدة ورا
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    م ران دة وى  موم  نوةرزى ز  ،و وةرزى  ن

ةطن،   زةو مى  دوورن ز       َوم ران ود وى ز َوك وةرد

         و زةويم  امَ ون زةوى دةَوى ذ   ور رادة وك

  ن.

ران رَى  َازى ودام روو ن َك  ط  َوازة  زؤرى   

         ن و زةوم   َرى زيم ط امَ  ة َردة دة ودام

        وةرز َم  وةى ازة طَ   ، زؤر م ومَ  َ وم َر

مَوةو راَدة  وة        ىَران ر روة ،ن زةو  َت دةزة وة

راَم و  و ردة َش ى دوورى زةو ن مرى زَوة ن رزى   

  )٤١(مرة وة ن وم و مَ وةرزى ا.

ةلَ وة دةزام  َر ذة  َ م          رةت  م ذ     

طم    دادم ر را  دامامى، وةى  م دةزام َر راو 

 رى رة رةم  وةك ود وةرط  طى ن رى وَى  وة

             زؤر ةَر  ر  َاموة دةذة ر وم و ى زىء م َدة

دامام مو دا َ  رَى دموةى ودرودم زى راك  ش دة َى   

  دم ورى و وةىمذام  نوم وم  ىمذة  موةط  ىَ

      َوى ز    وى دمدا  مذة وة (َرَط ،َط ،م ،ن ،ر)  

  .)٦وك  وةم دة) .ى ذرة

  )٦ى ذرة (

َذةلَ و رى رةووة (ذَ ىوم  نو ٢٠١١او.(  

  ى ط  طَرَ  ط  َم  ن  ر  من

  ٣٦١٣٦  ١٧٨  ٦  ٢٥٨٩  ١١٩٣١  ١١٤٣٢  ق ق

  ٣٣٩٣٨  ١٠٥  -  ٣٨٩٥  ٧٧٨٥  ١٣١٥٣  

  ٨١٨٥٥  ٤٢٠  ٣٢٠  ١٩٢٥  ٤٣٣٤٠  ٣٥٨٥٠  )َ)ن

رَم و 

)ذةلَ ١ر (

ل٣َ /)(  

    ٦  ٨  ٨  ٣ر٥  ٣

)        .اوةوم ىدا ، رىمَظ راةَر ،َذةل م ط راةَر (  
)       (،اد ،ا  ،ثا  ماق وا  ارد اف،اى ا١٥٥،ص١٩٧٦  

 
 

                                              
داى ) ٢٠١١وةزارة لَء روةم و، رَةرا   ى ودَى، ( ، ر َردمَ اق) ١(

  وماوة.
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  ط و طزار:   -٢

           وة وةر   و َز وم ام و و وةر  وم اىرةر

  روة ،وم  تو دامم مى ط ش ،ووةمطم وم ورى َود 

 ى مدارا ام  وةدد رووى وم امدام  م  نوةر َز  وى ود ام

: وام زارىطط  م  َىوةر َ ودى َىامرؤذ دة  ،زارطط  

 راوة  :مَ َ زَ طوة  راوة  م ط ن     -١

  وةك ،اَ          رى مرةم  ر نموة اَ ىرط  ىمَ 

 ،اَ ىوة ىرط ىمَ و اوةر  ر مَر   ، ىواى مؤذر

  طوة       َ روةك َوة ذةن َد مو م ى ورى َا 

.وم زارطط ر  

٢- .رةووى رَى در وك  ت و ر  ودا وم انرانء طَ َول مر 

٣ -           نَ  ىمَ   دن  رةروو   زؤر مَر

            رةوى روو رى ط وىةراى طر  وك َز وةى طومَ  وةَدة

 دن.

ومَ  رورى انء رم راَ وةك َوَ زؤرو َ ىء و وَة   - ٤

 وة اوةرم وك ىىَ دورطم وم نءردة.اونوى م ىدورط )٤٢(  

  

   : رووةك ودارم ون  ارى ورى          

              ووة مم ر ؤظ مر ذ وة  وةم ر نو ن وروووةدار

وة رةطزَ طم م    دارمن َ مَون و روةى را ؤظ وة، ر  

) ٧ورى ووت دادةمَ. موى َوة دةومة َ رووة و ى ذرة(   

روة وةرطن  طون  وةرامم ذةلَ دوا ردة َى زدوم ذرةى ذةلَ ش  

 ومدى زوا.َد ور راك)رة( )٤٣ى ذ٨.(  

            دمدرو  كوةر ز ووةك نءوةم  دمدرو  و رووة روة

  ،ذ را  رى زؤرةر زارىطط م   زؤرى َد ءََردة نء ووزةدةر

مدةو روة       دم  و ار ك را ى َدة و رووة كور م ى

.مطر ددةى ك  

  

                                              
، ٢٠٠٦ن و ر، ام طا ططزارم زاى ، مى ر، زامى  ،ى روةردة،  )١(

  .١٤٠واوة، ل

)٢ (ا ،ا  ا  ،دابا   ،اقل ا  ت اد د١٩٥، ا ،دار ا ،اا ا .ا 

  .١٢٦، ص١٩٧١
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  )٧ي ذرة (

وطء طري دارو درة وةَ ىوم  و  

وي زامي  م ويم  ووي مم  

Rhus coriaria Sumak ق  

microcarp Punus   روك  

svriaca Pyrus Pear ؤ  

azarolus Crataegus Common haw thorn ورذ(زَط ي(  

hispids Ficus Red Wood fig ""  

Oxycedrus Juniperus Juniper رر  

Khinjuk Pistacio  Pistachio "زوان اءا"  

staued glaucum Hordeum Sea barely grass "ي " يَ ي  

Farctum chium Lagony -  (ك)بم  

Chamomillo Matricaria  (م)  

.َ ردام    ةرَ ري  :وةر  

  

  )٨ي ذرة(

مو طو ط م ي رووانءري دراو ذ ىمو يووة مَ  

ووي مم  
موي 

  ي
وي زامم  

ر 

امَ  
ي رووامر  ذ لَءط   م  

ظن" -١

"طط  
Wild oat Avena Spp 

  ت

Poaceae 

م طدو 

 رزا  َدؤل

)١٢٠٠   (

رووي دةر  

م زارو 

  ر

 وةرز َط  َد

 دةط  يَو درَ

١٠٠ وَدر مء ط  

   ي-٢
Bermuda 

grass 

Cynodon 

actykon 

  ت

Poaceae  

 زةوي َار 

 وةرؤ 

) ١٠٠٠ (

 رووي 

دةر  

م زارو 

دووة   

  ةَن در َط

دةط درَي دةي 

)٣٠  ورا  (

  درَ دةَوة  زةوي

٣ - ا

  (ب)

Small bind 

Weed 

Comvolvlus 

aruensis 

Convolula

ceae 

َ نء 

  موي َار

م منء 

  ر

  ر ن َط

طَ درَة ي ول 

  دةدات.

٤ -  Clover Trifolumsppم   يوانء مزة ر ن وةرزي َط
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  Legumina

ceae 

درامن 

 ١٣٠٠ -

١٤٠٠  

  رووي دةروة

  ي    َ ز

دةَوة طمَ ةي 

 َ د  

٥- 

(َو)  
Medics 

Medicago 

Sativa 
م  

 د ،ندؤ

 مدرا م

  َ ووءر

) ١٠٠٠-

٢١٠٠  (

رووي دةر  

 م

زةانء 

 وم  ب

نء زارو 

  ر

موي 

  دةن

 ي دةطَن در َط

)   ر زؤر ٩٠(

  وردي َ دةَوة

ق س 

  (ك)

Common  

Licoruce 

Glveyrrhiza 

glabra 
م  

د نء 

  ندؤ

)١٩٠٠-١٢٠٠ (

 رووي 

دةر  

زةان 

  ل

  ةَن در ط

 رزا  وةَرزدة

  ء طي زؤرة١٠٠

زي 

(ا)  
Almond 

 Prunus

Arabica 

  طن

Rosaceae 

موي نء 

درام روو 

) ١٥٠-

١٥٠٠  (

.رووي دةر  

زار، رء 

زةان، 

  ب

ط ن درَة 

رةي و طن 

 َةي درَ

ةوةرَ رةطَ َي 

.  

:    ةرَ رى :وةر    ا و، د   ،تا         ،اقل ا  ان ال ا ا

،راا  ،ما  ،٣٣ -٣٠ -١٥، ص٢٠٠٢ار.  
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دةر  

       وم مو  مط  ىمدةر  ا طموةَ  

 دةام َودى َ وةر  َارى ورى مى ارةوةن:

ى ووواى مو ر  ووواى دةرى موةراَ َ رى   ،ر   -أ

)ة،  ة   َ  َرووى   ٦٠٠) و ى رام مى مى (Bshووواى طرَة(

رو ما طرام ردا د  .َرة وووا طوة  زؤر روو ى وزةو      

   َر ط وطزارى.ة، روة طوة  دامم م رط و

موى َوة و رةم دةرات و روةى وى دا دى دة َوى(رزةوى و        -ب

       ووى م م ط ةَ  .َور دةد  وَر و م روةى رووَ  (زةوىََذ

  ةو دن و زى.طوة  وى اردمو

رووى طء طزاروة مراوو َار  و رؤم رز َوك زؤر رم را  َم ط  -ج

  م) مةموةك ط  َز م مةمط كادةر شَ ،زاروط–  ط-    َ (َ

 مرة زؤرى زؤر َء داََر وو ط زام ةَ َدة  ،َى د وةمرد

     َ وزو ط َ ةىَ رىؤذةى ط م ام ووم  َ وى ددىء

 ودامَ اَوة.

م م روو  و ام م ؤذةى       دةرا  مو طوة  م   -د

  وةرى و ذةارى و ؤذةى زىء رَون.

  

  راردةن

١-         ر وم و وةى ر م ، زاى و م ز ام انءم

   رووى وم امَرة  ى       دةرةَر ش (زارو ط ط ،  ،زى)وةر

  َوةى زام و راطمموة و  دَدى.

   ز  رة َوام ر َزا ت و ارةى ة م ووة. -٢

٢-   َو مزرامء         داواز و و زام  زا م 

.َد وواى موو ر ىمامرط  

٣-       اوةطوك وةرم َز  رزةوى وى ود وم َ وة َ وة

ى رَر َر ىَود مؤذة خ َ     رى رى مةمو ط دة  و مَا

 دةامىَ  زؤرى  موى  َراو َ درة  ؤذة  ارى طرا    

.َدة  

   ز  ارى زى ر َو  رَى دازرامم م َو زمى          -٤

            ،م ضءط دمى درورط وةك  داوم زؤر ازةم  نو ىرة

           ورو  ةمدةو وم ا م  ز م مزرامةراى دار

. ةو وزةو  
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٥-  رط م َر ز    رؤذةى ط م مزرامى داَر وةش وم

را َود وةرط درَا مرةم ز َوك مم دارو درةَ ارةم زَو        

   وام َ دمدا رىى طزو طمَ وةىدم و رى ط دمدرو   وة

  طران دموةى امى طرى.

طمان ودم رِومن وطمن م ز َوك  موم و وةى  رة        -٦

رؤ اَدر آازى مَ كَر دما دروم ،(ك و مَ ،َو) وةك مورةط 

ز َوك ر  طمى َوة  رؤى دىَ  طم زؤرى دة َر ارةم وو       

 .َومور ورى َم  نوَر وم َ م .رى ى مم زاروءطط  

ى  و َمى ت  ر رىء      دموةى وامو رى رى و و م -٧

  ن.

وان  ود وةرط  روةو رَط وةرزم ز َوك رَى طاموةى وةمن             -٨

ى وةرزى زنء زؤرى و درودم  و ماوى طورةو وك دؤلَ و مرةما وة          

ك   وا  ططزار ودى َةرَ و   دى  ودَى و لَ          

.َدة 

 

  

  روةن

 رو ردن:               

 ،ر ا، دةرا و رةم زاى  طء رةر، مى ر،  -١

 ، واوة.٢٠٠٧زامى  ،ى روةردة، 

٢-   زاى ، ان ،–  ، ىر، زام ىم ،َر ىاط وةَ

 ، واوةوة.٢٠٠٦ى روةردة، 

٣ -  ا رىم َ ،اقَ مرد َر  ،  ،ن ىم ،  ،

 ،َو ،روةردة ١٩٨٨وةزارة. 

 .٢٠١٤ا ،ورى  ،طاى ك، مى ران،  - ٤

  َة زامن:                

١-  ، ىر، زام ىم ، زاى مزارطط اط ام ،ن و ،ر

 ، واوة.٢٠٠٦روةردة، ى 

ران اح ا ،وى ذَ زةوى زاى و رَم، مى(ر)، َى داب،  -٢

 . ٢٠١٣زامى دك، (وماوة)، 

  م و ماوة ن:             

١-  موةر لَ و ن، وةزارةرد َر ىَود لَ و ط راةَر ،و

)  ،نامم  ،زةوى وزار مرزام ،/َو٢٠١٤.( 
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٢-    ، زاى و ر دةرا رىزام ر ، ماوةم ى وَود راةَر

 ، داى وماوة.٢٠١٢

٣ -  راةَرَو ،يَود لَء/ ،ى اوة ، زةويء زاروةرط رزام 

 َم ن داوة ؤرط َ   ،َو يَود لَء راةَر

 .َ  ٢٠١٥ن)  ق، ، مم )طمةم

 ، وماوة.٢٠١٤مام ، داى ت مام زاى   ،رَةرا موت و - ٤

٥-    ،/َو  ط راةَر ،و موةر لَء وةزارة

)  رى ط ماوة.٢٠١٣-٢٠٠٥داوم( 

٦-  ،و موةر لَء وةزارة ،  ،/َو  ط راةَر

) م وةى ر ران  ت ىاوة.٢٠١١-١٩٩٩داوم ( 

٧-  ور مامم ى  ، راةَر ،و موةر لَء وةزارة

 ) ،ما٢٠١١وم ىوة.) دا 

 رَةرا ط م ذةلَ، رَةرا ظَمرى ، داى وماوة. -٨

ر َردمَ اق، وةزارة لَء روةم و، رَةرا   ى  -٩

 ) داى وماوة.٢٠١١ودَى، ( 

١٠-  ،د  ،ردا  رامَ ىو  رن، را ت ىوى م

  ،َو ،د ىزام ،  ،َ١٩٩٣. 

١١ -  ، َء رزام َرظلَ، ط رىظرؤذة، طط مم ، ند، رةز

ى دةرَود لَء رة(وةزارةت، ذة٦  ،(٢٠٠٠. 

در، ادر ا ،، طظرى وَ، طظرَ وةرز، وةزارة لَء ودَى  -١٢

  .١٩٩٩)، مم ٢دةرةت، مى ، ذرة (

  و َون:            

١-  اويَ "ر   "َر َلط وَو لَءء راةَر ،زةويء زار 

َو يَود/ ) روارى ،٢٠١٥/ ٤/  ٢٠(. 

وَو طلَ رَ(را مرا)،َاوي ي دةردو مم رووةك،  -٢

 ٢٠/٦/٢٠١٥رَةراَ وةى  و ،َرواري 

  
 

            :ا ا  

 .١٩٨٨ا ،  ،، أمر ى، اارد ا وم   ،اد،  -١

 .١٩٧٦اف، ى، اارد ا  ااق و م  اث،  ا ،اد،  -٢

ااق، دار ا  وا  ،، اى ،روق  ا ود. دق،  ل  - ٣

 .٧٠، ص١٩٧٧
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٤ -  ،مو ا ، ، ،ارد اا ، ي ،فا ، ب، وا

 .  ١٩٧٦اد، 

 .١٩٧٣، ك، ، ااق ا، درا ا (ا وا )،  ، اد -٥

٦- ،ار ،وا ا ،وا  راس اق، دارن اد  وات اار، ا ،٢٠٠٧. 

اي ،ازاد ا ، و  داود، ا اارد ا  دار ا ،ة،  -٧

١٩٩٠.  

            :ا ا  

١- ا ء ، ا   ر ،م ن وض دو  وة ادر ا ، 

 ،ح ا  ،دابا ٢٠٠٣. 

٢-  ،رااض ا  رضادارة ا أر  ارد اا أط ،ا   ،ادا

ح ا  ، ر -  ،ر، ار  ،داب٢٠٠٠ا. 

ام، مه ل، اه ار    اا، ر  ، اد،  اداب،  - ٣

١٩٦٨. 

٤ -  ر ،ما أرا و أر  ب و  اا  ،  ،ن

،ح ا  ،راهر، د  ،دابا ٢٠٠٤. 

 اورت :

)، ا اص ٢أ ومة أرض ول ردن ااق،  زام ،د( ردا  ،د، -١

.ح ا  ،ا ا   

٢- ا ،   ،اا  ،دابا   ،اقل ا  ت اد د١٩٥، ا ا ،

دار ا ،اا .ا ١٩٧١ 

ا واد مء وع ت    ااوي ،ز  و ح زي ، درا او - ٣

ى،م  ، ،تا  وة ا٢٠٠١ا.  

              : ت  اا  

١-   ،تا  ،راا  ،اقل ا  ان ال ا اا و، د   ،ار

 ،م٢٠٠٢ا.  

٢-  ،داراق اا ر ،رطا  ا ١٩٨٣ا  .  

            :مدر اا  

(١) Ayar ,B.S., and AL-Salem ,M.A , macrosecismic observation of the  ١٩٨٠ earthquake 

sequence in the lesser zab region  , north east Iraq j .geol . soc v.١٩,No .١٩٨٦, ٢. 

(٢) Kurdistan Regional Government, Ministry of Natural Resources, Monthly Report, October 

, ٢٠١٣. 

  روة ؤمن:

.(٣) http://ar.wikipedia.org  
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  ى َوة  زم ردى

)رط ىذ و َوك ز زاى  رووى وةور(  

      َوك ز َودة  رى زاى و   َرى رةوة انَم ىطَر  وَو

 ممَ، ة  ََزاى رى  ،)٧٦( درَاَ .م و رك ردوو رَطى

 ق و ن وَ ورا ومر دة مرةم  َزي .  

      َرووى ز وةؤم َوان دةَم مَ ىَت ى)٤٤,٢٠( و) ٤٤,٣٠(دران رؤذَى مزم 

م)ر ى)٣٦,٥٥( و) ٣٥,١٥ . َز  مرزا مرد انَ َة دواى  

راوان روو  نرد م  داوداوة َرى دوزاى م   دواىومرَ م 

 و دىَ رؤى دةط دوا مو  روورو م ذامرَ َ وةو موى  ؤَد

  . دوة روورى دةرذ َطت رى

   مط  َوة وةدا  َزي  روة َ دم راوان روو زا َو دة 

ر اوام وم ،َََ  وة َ وة َ َد ورى ىو اوةطةرمَ، 

َ ى َء رط تءدةرا  و مرة وم  انَةوء 

َ ر رىو وم اوةو مرط مَوة مور .  

       داوةَ  َ دةزام  مو وم َم  )واوو 

، و دا ، ىَ  ، و ر ، ك ، رووة و (   

مؤ ن( وةكوَلَ – ر – زار و طط....(  

 

 

ا  ا  

(دا م   ء  اب اا  ا ا )  

      (م ، ك) تا    ود اا و  ء ب اب اا ا 

)  ب  ء  ا ف   ما (ط ط ,  ،       ٧٦ ار ا  ل (

 ء  ا اب اا  ة (ن.  

) اق و  ٤٤,٢٠ -٤٤,٣٠) و  ال (٣٦,٥٥ - ٣٥,١٥ا ااب  م ا   ض (   

          اقن ار  اا  ور  انن ارد ت  ابا ا  .ل

 ند ور   ء ود  ت   داوداوه     ذ   ء  

        ام ا م ا  نا  و  ء  اا   ا م ان .د  

    ا  وا ا م ت اا  م ا ا ل   اق ام  دا

   .دا 
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Abstract 

      Passes the small southern spend Koya a border interval between each of the 
provinces of the river  (Kirkuk, Suleimani) with the province of Erbil, which extends 
the length of 76 km south Koya spend that oversees all aspects of (Taq Taq, Iachty, 
Seckertkan) directly on the micro- belonging to spend Koya. 
      This is River astronomical hand between Longitude (44.30 to 44.20) between the 
East and the two lines display (35.15 to 36.55) north. This stems from River Kurdistan 
Iran Heights after the passage of the broad area of Iraq near the Kurdistan Dawedawa 
enters limits spend Koya after the passage of a narrow valleys spend Koya yet so close 
to the city of Shirqat flowing river Tigris. 
      This river occupies a vast area of spend Koysanjaq but so far this has not used the 
river to the economic aspects of large-scale, through this research, we make an 
assessment of natural ingredients for this river and exploited economically. 

 


