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 مَ ىزام  

  َى زام ؤظن 

اط  

 

َ  

    َ  ورةط م رروةردط    ؤظ      ،ذ    و  ؤظ  مذ 

َا َزةردةطَ و  ََة  وةيدم َ،ماو وةكر م  م    ؤظ     

    دةرا َو،  ذ  رةمَ    ََ  دارن  موي،  زةوةرةم موةرو واوي

دةرا و َن،مةوة  م دي ري و ذ و ؤ .  

   من دارو َ مو ط رة  رو رووة  َريط دا مو ط 

 ن  روي وة، و ذؤ  َشوة وَ   ون  ز   رو رو 

  .طر  َوم دارم ط و طم ةوَر و ر

ممي موم َ وة:   

       َي ؤم  َرط   َودة َانم  يزم  م )´´٣٥° ٢´ ١     ´´ر  ي)  ٣٥° ٢٦´ ٤ 

´°٤٥ ٤٨´١´´( يدرَ َ و  ري     دةوَ وا  ، )٢٤.٣( وازي  ت،ؤذر ي)٤٦° ´١٢ ٧´

  .زةوي طي ري وةمي موي

     روة روي َ  وةاط  َودة     ري  ر َر يط  َ،وةم   

 ر  ري   دةو (َ ٢٦٣( دوري   ، )٨٣(موة  َري )  ري( مري دوري

َوي  َر مرد َ،وةا   ةز م نورا َرو  رو ري 

روة نداوة، دةورة  رةو ري )َان-َاق (َوة،دردة   زاي َ َ َودة   ري 

 ري رواو م دةوم وان ورير و دةرمن دةري  وة، وةَ موي

 تر  ري  م  روة  رواوة،    دةو َرةزور  زاي  رواوة،

رتو ريو روة رةو َلط و َ،اام ي٢،  ١(  م (  

مط  َوة وةَ مط : ،وةدا  مدار و َ مط رريو  

َرط َ َةَ و ري  و ؤَلرر    ر  را و  مو  و ذ َ وةي  مد 

و ،وم روة َدة وةك رة  زي و و را َرَ و 

رؤَ مط  وةك  و َ  اظ  زار  و طو ط  و  و  طوم 

َر امرد.  
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 ٥٣٢                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 َوة :  دةر وةَ  رورو رَةو ري ممي داروم 

َ ،وة َلط دمرد موةم را و َرةام نمدار رَي مؤ 

َطام ردةوا و دمدز وزا و دارم َة ن و زام  اودام.  

 : وةَ دىَوة دي )ري و وة ريراورد (،دووةةو دمدة و 

  . َامَ  و  روةي ردوو  اوة واي دةش دوو

 م  َط رَ وةك مو  طم   وةَدةطر   اردم ري رى اردن :

َر و  َوةي د ر مدار و وم.  

 : وةَ م َوة اوةر دا َ ك وو دةروازة َ  وةرو  و 

َ،ردا َكة  وةري ا دو  من  طمدار  اوة وو،ر  وراوة  ر  دي 

 دووة  وةري  ر  وو،ر َ  وة  و وطزاري  ط  و ري  و ذ  وير دارمن

مط    رة  و نؤ داوة   ن  و ؤَلررر   ر  نمدا    يوم 

َ،وةدا ومدا َي مدار مو َرشط  وةري َ.  

     وري دا ت  مر مارةةم َرط ط َوة ون.  

  ا  راز  َ وة    ََا ت  وو َ   را يذ 

و وم َد.  
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 )١(  مي

  ردن ر َطَةي  رَطى َي

:     ةرَ رى : وةر 

١.  أ ، ن أد اقت( ادرا  ا ا(،  ل، أو ،١٢ص ،١٩٩٩ أر. 

٢. راةَر ري ،مَ  و  ريزام Gis، يم َر نرد و ون، ماوةدا 

٢٠٠٩. 
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 ٥٣٤                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  )٢( مي

طَرى   ةىَط مَرط  ي ريو دةورو  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
  

   َ    :ةران ري: روة

- راةَر ري ،مَ  و ريزام Gis، يي م يطَر 

 و مزا ريدةورو   )٢٠٠٩(. 
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  دةروازة

 م ن  ،ل ك   وة :  (،وموة ر Forest  دارن (     

 َ واز  و دار و دةوةن و درة م ري  ي وزة  و ر،کەد وَر َ ندار 

واذةدة  َرد      مواو،  ذ    ي      وةيوم دارو  و درة 

ط ي ر ري م ووط وازي  وة وةك  روزة،  و و    رير  وم  م  ري 

ذة مو و ذة ،ك   و  م ر َرو  اودانرد    واووو  ت  ذ 

 دارمن  ن    و َ ر  دةن  وة  ذة وةنَ، ) ١(  ن

٤٠ %ريري ون طو، زةودا  َ رَرا يرم وةن موة  ذ 

)UNEP  ( ن ١٩٨٧مدار  م ي % ٣٠ر    زة ط ،وةن داو ر  داروة  اودةر  ز 

 )ن ١٥ ٢ (ريرن ومدار ) وةوم٢(َ يم ةي،وا ريرو رو. ) ى)١.(  

    ر را وة وة ردووةوم  واو  اي زةوي طم )١٥ ( ن َر )١٥٠٠٠٠٢ (

 ري رن  ومدار   َوة،دة َ ن  و رَ شة   و  نمك  وةك دار  ،م 

مدار ورام ن ن زؤرمز َوردة، َر َاي يم ريرو 

 ن  مو دارم ورير) ٣٠٠٢( ؤذام) وا ر١١٠٠٠٠٢ دةط (دارمم و

َودةم،  ش ١٢,٥( دة٢ ( ر ََ، وة  َا دةوم 

دارن م  م       وةَ، ذة  َ ما،  دادةمَ دارن

رَرو اوام اودارو دا دةوةن، و درة    َ ،ذ  

َ وة    َ  ي  ةوةريز )ر و ووة  ذة(، و  َ    م  و  َيم 

 َدةطَ طمَ ؤ ؤظ و ر روةرَ طردونَ  دادةم طمن وة 

 را وةر مو  وةي ودم ،وادا  رةري ايمط  روي 

ر وة، وز  وةير رة ودة )(،  َ زؤري 

زام َردة رة يرة وةكَ) ٣.(  

      َ ن ممدار ةيدرة وةرةوم مووةز  ورةدةن و طدةو ط 

 ، ةر َ َدن وةي و ا ةوة   َ دةمو ت ومر َ ن 

َ َ  مدرة مدةط م اورد )َو(ند َةرَ  ش

َوي وةيدم َناو و ر ممة  ونوز   َدرة ،   

   َر رة َط و زام َدمَود َذية   م ،َ وط رم

                                                   
 )١( وام :    

١-  ،تا  أ ،ا  وز١ ،  ،وا  ١٣، ص١٩٨٠، دارا .  

 .٢٧، ص  ٢٠١٠ا اي، ا ات أ وطق اا ،رات  م ا  ا، رض،  -٢

(٢) - Willam M.Marsh and  John Grossa Jr, Environmental Geography, John Wiley and Sonc 

Inc, New Work, Second Edition, ٢٠٠٢, p٣٦٧. 

 )٣ (  درا) نمو ا د، اا ا ز ،رة ا ،(ا  نمت ا٢،ر٢٧٩،ص١٩٩٧، ا. 
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 ٥٣٦                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

و    َري درةن دةطر  َم   ة واز نوةوزوم ةدور يةدارمن و 

   َ (ور) ي ( دارو   ١٠٠م) دار  ، َل(ر )  َ (٦٠      َل (

  . )٤( مَي وموة

  ) ١ى (

  رَةى ََم دارم ون رورى طى زةوى 

  * ٢٠١٠  ١٩٩٧  ١٩٨٧  ١٩٥٥  َل

  %١٦  %٢٠  %٣٠  %٤٠    رَةى (%)

 :   اوةدة  

- Willam M.Marsh and John Grossa Jr, Environmental Geography, ٢٠٠٢, Op.Cit, 

pp ٢٦٥-٢٦٣. 

  * من    وموةى مى دارن.

  

  

  وةري : طم و دةم دارن

    َدة  من  طو  دار    دو  رك وة  ومر  مدةَ،    َةي 

 دة َودة،  روةك َ  ذةي َن  راکمدار َ  و وةر و 

ميَ  طم  وةوام َدادةم،    رط َة  زام  رََة وا  مدة   ؤظ  

 و َدةز وة َوةوام  وشم را، َة ط مط 

 وير  دةن، و زار ذ ةمي   َدارن  امکدة 

  رك َ   ةروةد وةن وةن َم ،  رزي   روة

مى ( داروم   زار و (َ يذ تي دة )٦١٢٥ (

 ووواو دم و ون روة دن طريرَ وير ش ، دؤري

َدم  ك و  م  زاري   )٥(،  رةر دة  اي  مر ض  َةي 

ر َا ن رم،کەد اَر  َداە  ذة    و مکدةطن ب امکدارَر،  

    -: ريورودة يذم ؤظ و ذ ر رنر

١-   ر  وة وي   ن  :ذمدار   َر مدادة ط َم َر دنرط 

 مو  ذ )Eco-equilibrium ر ر (و زةوي، وي  ََري رة 

 ذ ەدادَم، َر ةرةر  مدام َر  وةيدم َاي 

 ايرةر   ، و ران وي و زددم امي ك     ک را و و

  رنر انکدارم وة، و ران وي ي ك ار ردة ةَر وةي

َدم َ وو ويطوا   رَي و وةردادةداريو  مر نرر 

                                                   

 )١ا ) تا (  رات ،(رةا ا، نن، ١ ،وت ،٢٩، ص٢٠٠٠. 

 .١٧، ص٢٠١٠) اع ا ت، رات ا او ع ا ،م ا اة، ١( 
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   نموةو و  موة   و   و  ط  ر وة يَ ر   كدم    زد

 و ودرةم) ر   يم    دارمن  درة  رطم ،مَ   وادي  دة   ا

 ؤم مو ت،   و  م  َاما   ، دةردةدةن  (َ رر 

    نموةي دار رير  ، اممدارة  وةيدم وا 

 ارن َمى  و  و َلدو  و وز  ث وان زو  رَ  وةك   رةن، 

دم  وادا  ن  َدة ن  ووا  َ ،وةمة    م  )١ َ ر   (  ندار   

 . )٦( وة واوي وك ر َواي  اما

    َ ة وةي   َر يط ، ي دةوم َر ط   ر ريوو    و) ندار

 طَ  ةَََ،  ة  ط ر َ  ريو ر %) ي٢١,٤(   ز    و دةد) 

رر  ر ذ و يم   وة  و َ ،  کدة َر  و  وميم  ي 

 دارانکم  ةز   وم  ةَ    وةرزى    ا ووک    و

 کەدارام را وة،  كادةرک رةوةى ام ک َة، راورد و 

 وميم  ن  يمة دار،   ر نمدار واوة  وويذ  َد ن 

َر  ووةمطط   .  

٢-  ر وة  وي ر:  نمدار  ار  ن    دمدا  زةرام  

رةزؤر ذ  امن دام  ودةوم ذارةوة مر َي ،واز 

 َكة  ام  م )ر)١،٦  س    دمدا َي  نمذ ر ا    

 َ وةك دةة َدارمموة رومي و دةامَ، )٧(دة  دارمن

 موةر وةي دام َرذ، َم و ي،وم  ندةوم  

 ؤ ري مم ذراوة، م ر     روة  وةك  طم  ،و  روةي 

  دموةي ماود َ دامان  دم َرو  دةردم وة 

 ن  مر  َروةي    دارمن وةي      رةن،  وةور طممن

  .ما

  َ يوم  وةدا ر نموة وويدارر ند  ووةمي طوام   دمدا 

َي نمذ   نمدار ،ش دة ي وةي  ممدار  وم 

 م  دي درة  روة  وير َ،ا    نمط    زوان ( داري(،  

  روة ووير   وة دووم  دي ََةردةط  ك  َدةر م )َ (و  

 طر َ  طممم  ذرةك  م( ، زوان( ري   وةرط  د   ةوة 

)َ زوان و (دن ي ،مرة ) ىَ١ودةر ،( ) (ن َةي روي 

  د روة، وير) ور( درة طم  ايرةر  ،  د َروة 

                                                   

 )٢ا ،وا ا  ،ت ا اوا ظا ، م  ( ١١، ص١٩٩٩، ٥١د. 

 )١ ع ا وا رات ا ،ت ع اص، )  ا ،ر ا١٧ا. 
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 ٥٣٨                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

) ط ي ورة  ( َوةردةط    َذةل، وة َم  ر   د   درة َوةردةط  

دمدرو ز و ؤ َو دي ،ار   َمرة ز  زؤري ممدار 

  َرط َمدةط ، وةي    راوو َودةردة،   ممدار  وم  روي 

 َر م َةيط َطر ةرََ زن دي دةام َو دن روة

َو َرَ.    

و طم دارمن م رت مَوة م ذ و را،        د روي ططزارةوة: -٣

  روة طم ذردة  َواموةو ت ردن، م دةومي         

و دار ط ةَ و ووةر كوةي   م ذةَل و يمَ وم َدة   ن

 طر  م اَر    رَ و دارمن  رة  ط وطزاري دادةمَ ،)٨( َي

 و ،ون ممراورد دار   موم    روي  مد  و و  ووة  طواوو 

  م ام  طو مو  وادووة ش  موم  ون

 ت  زطرونمةرة وة طران  ر   ش دةروم، ططزاري  ططزاري

   دارمن، ر   ومر رةن    واي  ذاوةذاوو زطرون ر و ن  ومة

رام نمدار رؤَ نمط َرام  زارطت و ط   وةداوام دن ور

  َ وةي ، رة يوم َوة وةك موي م َر نرد وم 

ام  زاريطط َدادةم     

  (َ و زوان)ي داري زوان ) دم١( وَي

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

         ر اوةطَو )٢٠١٥\٦\١٠ ( يمط مط.  

                                                   
 )٢ ،يمزاد م (ممم   مو ياط َر، ريم ،ا ري ٢٠٠٢، 

 .١٧ ،٢٣ ذرة
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           ري م  (ن رم مد و داردة) ني دار و  و  َاري 

 ا ومط نوم ، اوةامد م و ي ي ندار )و (َوةر 

   ام   ن َ وير طران  و طم طري  مو وةك

   َر م  يةم ش زاريطوة ط  ،  َدة ر   دام 

َروو :  

 ووخ و ت وادووة،  طران  ططزار ز ر        مو ميدةو  - أ 

  .  ردن ت  ن موم و

  ام  ةن َ وير طران  مومي،  و ط ةَ   - ب 

 ش  رزة،  ما َ زةوي وري ر ي  َي  و   رزو  مو  ططزارن

 روم  م  رو  ري  ر َر داط  َدة،      وم 

مري طون( مورا(دا  . 

   و موم زار طرن  مودا.   - ج 

   و اوموة  م  و   طر َ  دارمم     مَ   - د 

    موم.  ودةمر  دروة َوام ذم ر

٤- روي  وة ودمررة: نمي دار نو م ري واز  دارو درة 

 اري    دةامَ و  ي َم َمدةَ طم روة  دةَ دارؤ، و

 روة )ب طزي و )ا امدةر دَ نَةر  َو  َةيط َم 

َوةي ري  ،وةودةر  ز   )ي%)٤٠ َ ي  من  دةر  و و  و 

  % ٧٥(  رةردم  روةي  دةةون دارمموة طوطي و درة دارو  مش َدةو

 دا)٢٠٠٠(  دةن وة ذة رةن  مَ دواووةم ،ذارو ام ودام ي%)٩٠

َي و يممدةر روة وةو اوةن  وةرط  ٤٥( ي ( ر روة  دؤ )٩( ،    رةت

َر مميدارط  ي وةي  ممدار    وم  م دارو  راو  درة  ري 

َا و َم و شمدرة َامدة ند ََةر  اري  ،ا  شوام زوان ( داري (

  و ط   َدةردة درة  ياوة َ و َ  َدةو )َ  ( رةردة  اي  ير 

َة ور َردةَ  وةيدم ) (ن َرريط دن  )دمو 

(، ن ا ن وةكدةر َرد ن و وةيم م   ، ن(دةط )

َ  و يدةوةم روة وي دي ََةردةط و   ممدار   َر داط  وم   

  )وك ( ن َة د يرة َوةردةط  يوام   م ) ة( ن  ، 

   دةوةم  و درة  م   وه  ( ،رن  ما( يوام دة  َ ز ) ط )ن

  ).٢وَى ( .ةر ََدن دةام َوة وير ة َن

 

                                                   
  . ١٦-١٥، ص١٣٩٠ا رو اان، ث   ،ث و امرات دامه  مر، ان، د وي، )٩(
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 ٥٤٠                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  ) دم روو درة (ط) و(وك)٢( وَي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ر  اوةطَمو )دا)٢٠١٤\١١\١٣(و)٢٠١٥\٧\٥  يمط َدرة.  

             طم  نمش داروام ، ن دي و مط م نمدار

 َردان دادةم و ؤ،  مدار ون، مو  َر  

 و را اوندام  َررة نمز ، َر  نرد و َريط 

ا ي و رودؤ  ي وزر ر  داووة م نمدار 

مط  زي  ور نموة، ط  َكة وةيومو  نمدار 

 وم  مو  َ ردام ر اي َيرط داوة    ام  

  . )١٠(راما 

 َووةرةدا دةردة  ي،   نمدار روي )ري و ذ زارو وطط  و 

 (وة  من و طد  ، ممدار َر يط ش  ن َة  و د 

 طَل  دةن، ة َن وزان د امم مو  و اَ وطممن

 زؤر زم  َوا  موة  وَ  َ ر رم  ةيط   َو روة  وةرط د وةا

مدار  َرط وةر ) ي وةط مام ر و ة وةي زامو م  مم 

 ط  زام   مَََ َ و  اوةن ر َ َوةش دة  ،َ      .)دارمموة 

 وةم   رَوة َرريط نمدار َ و َرَر   ن ووةيم زامو م 

 ر  وةك دارمم  م،  ر َرَ مو  و  ذي  وة َر ام    َمودن،

َدةرا و د َ  َرام ويرة م َطام ردةوا َ 

                                                   

 )١  (    ت اا ،ط  ا.د        ،ات ارا ند  ،ند أ  ا 

 ،م٩٧، ص٢٠٠٥ا. 

 



  زا . ث . د         ود . ي .        . ي .    و  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٤١                                                           )٢٠١٦ 

 َ  َ َ   دوا  موةم  م، موةي  َ دارمن وةي ر

 .وةوة مَي طم و روة

  

وةري دووة  

   ر دارم و  طم و رامي ررن

  َواو دادةم ذ  ندار،   ر َرو  اورزةوي  د  َدادة و  ةم 

َي  َلط و يذ َا ،تدةط َن م ري  و و  ؤ   نرر  

   َ،  يَ  ررن  ا دةذ ،  م َ     َوموةرام و و دارمن ر

 و    َطر   ،  دارمن  ر  ررن  واوري  ةي  َوة  َون  رامش

رام َم وا رر ر دة مرة ض َةي َر  َ  ن  َرم   دةر  ،

َر ممر دار نؤ و و رة رر يط      َة  ر   

    -:دة َرن

   :رة ون 

ر طدن و داوم طا      طم و رة ومي،  رري     

 َر  و ميدارط دا     )،رزوم ،واوو و، دةرا 

    :ر س دة َة َرن ورري ؤَلر دةر و(، َك

١- :رزوم      َم و  و َا دممدار ري دار و درة ر انرط

واز موة دة وازي  رزي روي دةر و ي َي و  ن،     

 م  رزي  روي دةر طرامري رودةدات  ي طر و وري دار و      

مم  ردا، َن مش ررن ر راوري و وازي    

  َن دةمدار ر، )١١( دارودرةر ر  رزي وي دةر َر  َة 

 ك طر  م   ،دة َرةوة   ةوةذ  َ دارمن  ري   مي 

ََ ََار و َو  ر َ  م  م   مدار َ  م 

دة َتة  رزي دةط )رزي ( ٩٠٠ دوا ،(١٢٠٠ – ٩٠٠ ردةط (َ  مدار 

م ، ي وةي َو ،ة ش ش َمان رزي )١٨٠٠ – ١٢٠٠  (

ردةطَ   مدار ط ،وةر  دوا  َانم  رزي )٣٠٠٠ – ١٨٠٠  (نمدار  دة 

مدار   ) رزي  وا ،ريو٣٠٠٠ َ ار (ي وازي ندار ، 

   رزي دواي )٣٠٠٠  (ندار َمَ و  و رز َ درة َدةم )١٢(، 

 رةرري اير  و ي ي   درة َو   داري ،دمط 

                                                   

ردي،  : ر و وز ري اف،         ط ) رات و. ن و ط ،  اي ١( 

 ، ، هرات دام٣٧٤، ص١٣٨١ام. 

 )٢ ،د واد م ( مو َر ن  َريط َو و وطط ،مذ ر يم 

)اوةوم(، َي ن، زامؤظ يزام ، ٢٠٠٨، ١١٨. 



 ىطَر و مى دارَ  اط وةدم  
 

  

 ٥٤٢                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 َكة و  ) رزي  يمدان ١٨٠٠درة(و ي ي َ ن تدةط  )ي ي%) ٧٥ 

  ،ط  و مرزي درة  دان ويردةر  )ي ي%)٥٠  نط 

 َ تةط)١٣( ،رر رزوم   ري ري  دا َ ي رد دات زدة 

  و،  درة وَ ي ر ردة ش دةر، وير  رزوموة

َدة َي مدار و  َريط  َطةي  رزي  وير 

 وَدةر دا) ٧٠٠ – ٥٠٠(  رزي و وير دارم ي َمَ  دةطر دةروة 

  ،وَدةر دا) ١٨٠٠ – ١٢٠٠( رزي ) ارَ(دةمار وير دارم ي َوازة 

َ ن  رزوم رر  وة  ر دمرو  د  رودؤ واوو و 

ذَ  ر  ،يم َ َوة  .  

 ر   رر  ة  َن  ش  ،راي و زةوي ير ي   َرزوم رري 

رو رووة َة ن و طمدار  ،  َكة  و  يموي  م  َن 

 ن  ةن  َم  م  ة، ن دارمن داري  زؤر زةون وير و رزة

   دا)وران ( ي  زة   دة َ م ،ن َوي ي طاموةي امي مو

 رؤذ يَل( مر(،دا  و مَ ي  يمن َمان )٥   ١٤( %)٣٠( ،  دا

َ   يدارو ط درة م  مم امدة  ران دا  و َ   شزؤر 

 و وةةمش ط دارودرة  َامدة    وة  دي  ز َ َةر ي  وةك  َوي و 

 ي وموو م رةزؤري   ندةوم  مدار و  َن .  

دارم م وووا ررن ر اون و داوم طا     وووا:  - ٢

  َ رر  رط ، وة رَوا رؤ ريراو ا و دارمدرة 

 ن َةي رمَوا،  َ وي و ر دةرا رير ي ك ، َي 

اط دورو و م ررةوة وومو  رير  ر  رودؤ  وايوو  ر   ، كوم 

و و   طر  و  ا،موةر دةري ووواي ري  وا  وةَ موي ووواي  رةت

َ ردو مارة،و ز وم زةرا ةطمواوو ردوو زي ري ( ةط  رران  و ط ( مط 

زرةط َدادةم  نرر  ر  ومدا  َي  مدار  و     َةدا    و 

   -:وورَن دةورر ؤَلر و دةَ ةطزةر دوو

ر:   - أ  ي ط  ر مطزيةط واوو َدادةم،  رد  ون وا ر ة

  ومودا ط   ؤم ري ط م و مدار اط و زةرةط 

                                                   

  .٢٤٤)  وز  ا، ، أ  ات ، ار ا، ص٣( 

(١٤)   : د وةرط 

١- ، ا  وز ر ا٢٤٤، صا . 

٢-  مةمط ر ،  ود ذ رر ن وو وم و    يون (مر 

) ر يم ،(م ن وةكورااوةوم ، يزام ،( ،روةردة ٢٠١٥، ١٠٩.  



  زا . ث . د         ود . ي .        . ي .    و  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٤٣                                                           )٢٠١٦ 

 مواوو   ت١٥( دة( ،َن   ر  وةير رة  ي ،رط   درة 

َ  َ، َكة ط و  و م  درة ة   رر طط 

 و طر ي طر طر و درة  واي دةوروري و،     و ي  

واي درة ريدةورو وة ز وا َيوام دات،رَل وط اوة و 

َدرة َ  يراو طرد   وةي مؤ رَو ؤ 

  َ  َ   ةي  و  طر  ي  طر  ،  ودةردان  م    َمدان و 

   ديوز  َ  وا َدة   ي  وةيومو  يؤ  دمو  ط  و درة    

  َوةَ  موي   رةت  ،مودةَ و دةوةَ  طي درة  و ردةواا 

 ي) ١٧,٤( م  طر  اي َةك  َ،دة  ََل مم  طر  ي در  وازي 

 د َو ي     ي  )١٥,٣( و د   َي و    ري وة 

 ر وة َ، دةم َوةَي مو  رزةم مو   درو  و ،( َ ٢(ى  

 ةو)زاوان و ر ( داري ري  مو    و دارم  يَ ي%)٩٨( ز  وةي 

  رةش  دوو َن   َي  اي رط  يم )ي) ١٦ ، ١٧  دي ،    

وم ري وي وةروو زؤر طة ط  دن وط وةيومو مدار و 

 ردوو ري درة )ر زوان و  .( 

   و وة وَى  (س) مم و مَ اى ى طر) ٢( ى

َت  ٢ك  و  دار  نم    انزة  ز  ب  ل  اى   ١ك  ٢ت  ١تَ

م  

  ١٧,٤  ٨,٩  ١٢,٧  ٢٠  ٢٧,٢  ٣٠  ٢٨,٨  ٢٥,٥  ٢١,١  ١٤,٤  ٩,٤  ٥,٥  ٥  

  وة

)١٩٩٣ – 

٢٠١٢(  

١٥,٣  ٦  ١١,٨  ١٩,٨  ٢٥,٣  ٢٨,٧  ٢٧,٣  ٢٣  ١٦,٣  ١١,١  ٦,٧  ٢,٨  ٣,٤  

:    اوةدة :وةر  

١ -  راخ ااوى، اد ا ح ) رةذ ،ؤظ زام  روان ى ،اقل ا ١  ،(

 ،١٣٤. 

 ةادار مه،  ان  ا    رةرى ا اان، وزارت راه اى، زن ا ر، دا    - ٢

ا ،وة ة دادى م ٢٠١٤( ١٣٩٣، ة.( 

ران:   - ب      ران وةك ر   وةي َزةط ي  موا طوو  رير  ر 

 دار  ةم َو وةَ موي ط  ، دارمن داوم و طدن

  َوة دة (رزة ، ،ران)، ردا م ) (ةوة دة َتة  

م ) ( ردةوا َدة،   وةرزي ،و   ردا َا دات، رو وم  موةرزة 

                                                   
١٥)( ا  ،ما ا ،و ا ا اا ، ةطا ،ر رفا  ،٣٣، ص١٩٨٥. 



 ىطَر و مى دارَ  اط وةدم  
 

  

 ٥٤٤                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 و  دار ةم و    َمطم َوة ار ،   وم دار دا

 ووواي  ري  و وةرز وةدا َ موي   دار ،    وم  وةدا

 ) و Csa  َ ( ري  مما    َ  ،) َ  ) َ  ا موةر دةري

 مي  ي    رزة،  دار  ي)، ي و مووة  )Csb      ري  رزةما

 دة  َر  ران  ي  واز  و رزة   ) ٧٠٠(   مودا    ر  ران 

 ََوة  ََ  ى)٣،(  ة رام َ مدار و روةوة وي 

 ،وةش دة رر وة  ط َ ،داوم  و مدار دمي 

 ذة َوةيدروم ةن ز ن ورا و نردمي و َار رير ر ي 

 دارمم  رام  ون ر مي و ةك  َ،دةر   َ َرام و

 نو و يم  َ ي ارندذ و ومدة َري ،وةرام   وم  )ؤي (

  ري       موم    ومن  طوارة ََةَ   

 َي مدار و َ َةَ  ،داوم    ردارا  ،ري  

َودة  يمط )َ(ةوة ي مدار و ور  .تدة 

 

ك: .٣    َم ،دةو  ممرة ،اردةوا َا رةوةي َ زةوي 

َوة،دةط  دارة  و َر  وة ومةطز َ وة)ك ،)١٦

َ  مط ََمرة  يذ ،و َا  ك َوةمم ري وةكر 

دةرَو و ت طو دة ةم رطري َ َمان روة و و ط 

دارن  و ا ، دارمن ررن ر درووم وادي رطم مو    

    َ ممردا داررا و  ك  وم ك  يام ندمط  َم،  م 

( درةم  و وةكم ررا  و ما و ما  ةطزةر و و  دادم روةي  ك

 ،دة َموة دوو  و دارم داوم و ط و َر ك رري ،)

 َةدا ر ذةي ََة:-   

يَ    - أ     ك    )Soil Texture َ   :(ي  ك ي رم 

ََمرة  َطةي وازي نرة وةك يدةم  و ر و ،  َشم 

دة  مي  مو ز  رك  م  نو دة   َ ي    ك  رين  دو دة  ةم 

 ر  رري ك يَ،)١٧(  ا وم و   طَل ون

 و دادةم َرس   ََ  َر  يدةم   ي  و  ةك َ،  دارمن 

دةمم م َوة اون يو  َمامام و  ور ودا  

  ردةط َ    ر ةقر و رَ  َ     و دةدات َ ا  َ  ارةوة و و 

ش ة َدة ارةوة م ارةوة    َدةَوةو َدة .  

                                                   
 .٤١، ص١٣٨٥ان،  ة ، امرات و ث دامو دوام ،اي ك  ،ث م )١٦(

 )٢ ،را ، ون ا ،رضث ا ،ا أ ٥٣ – ٥٢، ص٢٠٠٨) ا. 



  زا . ث . د         ود . ي .        . ي .    و  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٤٥                                                           )٢٠١٦ 

 



 ىطَر و مى دارَ  اط وةدم  
 

  

 ٥٤٦                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 َ وو درة َا درةم ت طو و دة ي  يدةم  ن و 

ََ  ن َة  وط        َم اوان  م ني دارط  انم 

ا دةمم   ياموةو وامط  ط وي   ١٨(م( ،     وة ك وط 

َ ويط َ و  ري  ََ وا  يدةم ر و ََ، 

  و  دارم  ي    َمن و مومي دةو    طي ر   َرةت 

 َةي  َك    ري ر وة    رير  رت َوة دروة   

 رةوةي ةمر ،دة ََل م َ  زؤر  ة،)م م )ري

وة  وير  َ،ة     َذ مةوةي دةي ) لدو ( َدةط،        داوم 

 ر َةي ر   نرزا و  ام   زؤر ر َةي ر  َدؤل و  دة 

 م وة وة، اار ؤم رري ذ َش  ، مما و ود

وم    ر  ،رد ي ردي  ري ي ري داد و ةموة 

 ام  م و   ادؤم  ،  َم  يودا مد    م َل 

 َوردةد  وةط  يي و دار طن دارؤمو دار روة ،د   

ومَم  َ َي ر ةو ز َم َ د َي  

 .  )١٩( زة

   -  ب    ك   )Soil Depth:(    و دار و درة  ،ك يم و 

 ر امن دةنرووةمةط َا ر،وةم ك  م ر َ وا َ 

 مرة ك  ز َدة،       )،و  ،وا َ  مرط و َ 

 رةرة  م درة، و دار طدم  ة ز َك    ، )٢٠(مان)

 َوم رمةط ا درة و َامدة و ي وادي و مرط َ َا 

     ََ  ،  وة   ََوازة  وةدا َ موي   ك   ت،  دةر

   ،ك  وران  رزةم  ري  ت    زؤر  ةماَ زؤر

   ن و ن دة و ن دةدةو و و يموم  َن  

َة ط  ك ةو ز ي ممة دارش ز ةرر وة  

 .مودا  و دارم طدم موةو

و:    - ٤    دةرا      َ ة، وةك(ر زةوي وي) و دةرا  ن   نذة    د 

    وةروةط دارم ري طر  َو دارم ي%)٩٨( مي

 ن  َوةي  ة  و دموةي    درةمش  (، زوان  و و(ر  درة  ردوو

َ    و وة  دة  ا   َلط  و وةي  ة وةك )َ (وادا 

، م رووة و َة ن و طمدار  َيوام ؤظ 

                                                   

 )٣(  ،ا اون، ادات و أو ا ٢  ، ،د ٦٩،ص١٩٩٧ا. 

)١٩( َ وةير ،  ود،و ١٣١ – ١٣٠. 

)٢٠ ،اا  ،دابا  ،اد  ، اق، را  روت اا ، ري ء  (٤٦، ص١٩٨٢. 



  زا . ث . د         ود . ي .        . ي .    و  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٤٧                                                           )٢٠١٦ 

وا وي رزةوي  ،  )٢١( موة م  ك ر روةي وي م  ذة و

  مط   َر  و مي دار  داط زؤر ،   م يم 

) ورةن ر و   مر ( دارم    مو    ،و  دارم  ي ي%)٠.٨(

  طدمن  ، .... (ََ و،  ،ر،( درةم  و ماون

درةم و رامن  طدمما    م دة ،رزةوي وي 

َ نزؤر  و    م  و روروة ور 

  .طدةن و دة  وموة

: ؤ رى :دووة  

  و و ي رة  رردام َوة،دة  ؤظ داو َو د و وةرط 

 وةيدم َماو ،نمدار رةد رر ؤظ ر نمدار َطةي 

 َم  رودؤ ر ي و  ردةطَ    وةوم   وم ،   َةدا 

 مو ط  رة يمؤ نرر  ر مدار و   َريط دا 

 َدةروو:-    

من:   - ١ دار م     ي نمي دارو دارؤ دار و درة م  

 ر  ،ةوةطَرو ورةداط َ ن ،وك  ا دندن و ووم و رماوة 

  طورة دارمن م دردةي وة،ةوََ درةم و دار طي

  ما دارن اوام ورَر م ،دادةمَ دارمن اواموم و  ط ر

 رر ايرةر   ،وةةوََ طورةي ؤ و ري زم و مودة وة 

ما  ر ك. 

 َر يط  م َي مدار و م داوري من دو 

َوة دة    وةرزي  ،او    رط  و وو  م  رط َرزدة     م  ،وة

) ى (٢٠١٣ردةى٦٣)دا مد (      مو طوةر ن وى داروم  ط

)دا ٢٠١٤) دؤ زةمةاوة، ن َة   (  ١٨٠٠رَطدا راوة  مى ( 

  )  وةوة وةو ط ودامردةى رى (٥٩دردة و مو ٩٠٠) دطوةر زةوى دؤ (

  و مدار      )   ر ىَ  ،وة٢٠١٥   ط ودامر مردةدا د(

  )  دووة وةو٤٨      )  ََوة دة وة  رىوو ر ت و (٤٥٠ (

   ) و ىطوةر ن وزةوى دار ري٢٢دؤ ،(  م  مدار و   َر ط

َم  ر ن  وةمممط َةدر   َرم  ط   

 ي دةَ و َم َطةن دممؤ امي ن ةزةمنر و خ دموةي

مم رَرو اويرد مدار ،و  ةوة  َم  داد 

                                                   

 )٣ ،ر ات، اخ و اا ا ، ا  (٢٩٥ص. 

)٢٢(  ىرط راةَر ،وم ن، وةزارةرد َاوة. روم ىر، دا ى ، مر 



 ىطَر و مى دارَ  اط وةدم  
 

  

 ٥٤٨                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

   ر  ام ي نوةوط ،وةدماو روة  ي وةي   َر ط 

  َن    َاموة َو ر م م اما َو طَل ورة

  ط َردةوة و  َ  مدار و   َر وةط  َدة .

 م ،ن ر  َطر َ دارمم  م دممؤ ؤي   ي  َوةي 

 م  َ   َي  مدار و   َر ط ي  وةي َودة  ري 

َمدةو )َاق – َان(و و ةوة وش  مم ر َاوة  م َذط وة و 

و م  ممط  امم ةط َذ وة    ن مةمن  ط  وم  َو  

َوة، دة  َلط  اوة  مم  رَ اوام رَ م     رَ   د ردة 

 م  يرط  ر،م  رةر اي   و  و  زةوي وير  يموم و 

 ن  مدار ،و  رام َوة  ونةرر   م رَرو اوان  

مدار و  َرداط  .  

من:    -٢  وةى دار   وةي  نمدار َ   و  يرام ،   رير 

 َر َرو م   ر  نمدار  ،  وةي و دار  ن  درةمدار َة 

زامو م ر ة َدة   ي  نن  زمو ط  دموم  ي   ،نمدار  رودؤ

    ري    ار رؤىط م   ةرر ،وة   وةي  كرةذ   امدام 

َ ،ومماو ن  م رَي وةي و دار درة مدار 

 وة دارا دي دارمن وةي وةش رةراي ن، دة وموة

 طَل  ورة طر  َم دارمموة، دراوي داري  ؤ يَر ن،

مزا ) دق رةزور  و (ي  و  يو  َ  ناط    رةزوردا  دة 

 موم و  م وير اون َدموةي ويَ و و دارم ذارن

) وم   ( نم  دووة  ر  دار   ،نم  ش  ةرم وة   وةي 

 َر  امدام ط رَرو ز   مدار و  وةوم ؤ  َو 

ودة َ  ،رةدا   دواي  )ي  ةوة)٢٠٠٣ ش  وم رري  ةو و 

 ومدز  ر  وم      نم و َ وة  ادامو  و  م  نمي دار

وةدةم  ردةوه دو  و و َة ياوام ران وةم  . 

٣ -   : ة ر م م ا وةرَ و رة مؤ َدادةم رر  ا   

 م زؤري ي وةي      َدا  طي ر   َو دارم  طي  ر 

 ن،َ و  رزوم وةم وان دارم يَ  موي   ؤن

   طممن  امي  دةن،  َمذة و اذة  دم َ دامامن

 وة   ة،)ن(     ذةدر درة ، ذدا رة  طَل

  مموةي ي  َدةوةر ا   َ،دةطمَ  مو و  زؤر زمَ و زةرةر ماوة 

 و و و طدةن  َ درةمي، و رةوةي  اردم و درةن  و

اردم رو ةط ،يمدرة  رةر  ،ونودةر اي رر ر ،ك  ري 



  زا . ث . د         ود . ي .        . ي .    و  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٤٩                                                           )٢٠١٦ 

 مؤ ر ا م  ،تدة َن  و شم  رر نا  ر يط 

  .دةن طن م دوري و دةَ دارمن

  

  و مى دارَ ومدا :َ وةرى  

َي  مدار  و   َر يط  دا و  وةك م   َر ي مو  نرد 

م و دار  واز  درة َ َ و  َة  ن  ر  م َر داط  ،وةدا 

 رةروةي اي يم  )ي%)٩٨ مدار و  َرط ري  وةطوةر       

 ري    ك  َةي  َطدا ر   َو  دارم  يَ  ،)ور ( درة  ري 

ر وة رةو  ري رت َدرَدة ،وة    وم وةو  يووة م ،   

َدروةوم ري يَل مر  ةز  م  َر  دة  َ،تة   رز ) ي٢٢٣٢ (

َ رةدا يم  نورا م ةز  نرةَ و دوا    ي  َوي )٢٠٠٧ (   ري 

 ر يوان م ي و   )١٦٠٣(   ر  يا موام َرةَ،  

 ي وان  دةري م    طداري رواي  ر٦٥٩ (  َ(  دارةز َي   ا 

َد.  

 َامدة  َي  مدار  و   َر ط  ر  ي ) ن ( َدا    َ 

     ي  )٤(،  َية ارةوة  :  

ةن):  - ١  ) ناوة مداررت و منداروة  َوة،دةط   ن  و 

 و دار و درة ك دةوةم راي و َةو وَي َ ون وداي  و  اوان  َمان  امدرة 

  )٢٣( ،ريرو  رة مدار )٩٦٠٠  دؤ ( وا )ي%)١٢،٥  ر ري روو  مدار  مو 

َرط ََةَو  ر   َرط م يوان م ي  َد   

)٤١٦٠دؤ(ة  )ي%)١٠،٦ ر ريرو مدار ماوة  م َ َةَ،  يم  ر 

 ريرو مدار ماوة  َرط َوه،دةط    )١٨٨٠ ي%)١٧،٦( و ة) دؤ  ر ري رو 

مدار ماوة  م ََةَ )  ي ٤(   . 

ةن:  - ٢  م مدارَوة دةم ممدار وة ن يمدارة  ،وةم  ش 

   د    زةوي دة      ة ر ةَ  دارةمموة  وةي  ي 

 مم ،نمدارة َ نوة زؤروم  و  َ ي  و   َم وةانو   وةممدارة
)٢٤(،ريرو  رة مدار  )٦٥٨٨٠ دؤ (َدادةم و )ي%)٨٥،٨ ر ريرو مدار 

مو َرط ََةَ،  وا زؤر ريرو مدار  مو  َرط   

  ) دؤ ٣٤١٦٠(  ورةي  رة دارم  مي واما ر   مرط  َر رةن،

                                                   
 )١ر  وان (،ة م ياط و و َطام زار طوط  َريط َ،م ريم 

َوةي ا ،نرد َ،م ٢٠٠٧، ٢٦٥. 

 )٢ر ،  زا (ووة ر ،  ياط  َر  ،نرد  روةردةي  وةزارة  َر  مرد  َ،اق 

 .١١٠ ،١٩٩٨ ،و ،  ، َا مري



 ىطَر و مى دارَ  اط وةدم  
 

  

 ٥٥٠                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

   د  َرة  مي  دووةا  ي  وة،ََ مي  دارمم ورير ر ي%)٨٧( و

)٢٣٠٠٠ ٨٥،٤( و  ) دؤ(%ي ر ري رو  ممدار    ت،  مي  دةلَ  مر  م) ٨٧٢٠ 

 م مدار (دؤ    َدةط    َلط  اوة )ي%)٨١،٩  ر ري رو  ممدار   

ت مدة       وةوة يةم دام  شمرة دار  ريور  ري    راورد

و مدار دموان و طر  وةط  طَر ي مم. 

  ) ٤ى (

(دؤ)  ىطَر  و مرى دارور  

ي 

 اري

روري 

ط 

 مدار

 اوة

%  مدار

 م 

%  مدار

 

%  مدار

  رم

 و رور

  

% 

  

  ٠،٦  ٢٤٠  ١،٨  ٦٨٠  ٨٧  ٣٤١٦٠  ١٠،٦  ٤١٦٠  ٣٩٢٤٠ وان

  ٠،٠٨  ٨  ٠،٤  ٤٠  ٨١،٩  ٨٧٢٠  ١٧،٦  ١٨٨٠  ١٠٦٤٨ رَل

  ١،٤  ٣٦٠  -  -  ٨٥،٤  ٢٣٠٠٠  ١٣،٢  ٣٥٦٠  ٢٦٩٢٠ رة

٠،٨  ٦٠٨  ٠،٩  ٧٢٠  ٨٥،٨  ٦٥٨٨٠  ١٢،٥  ٩٦٠٠  ٧٦٨٠٨ ك.ط  

 :   اوةدة :وةر  

١- رَراة  ،   ري  ، ري رو  مدار  و   ،دا 

  .٢٠١٢ وماوة، زامري

 ٢-F.A.O representation in Iraq, F.A.O coordination office for the Northern 

Iraq, Arbil, May ٢٠٠٠.   

ةن:  -٣  مدار  اونوة م ممرة دار ن ري  و زؤرة  مدرة   و 

َامدة َدةم  يرة  دان  دارود َ َةر،    رة  ممو  دار  داموم 

 دا طير َ دارم رة  ورير، )٢٥( ةر ََرامن زؤر  َم   ن،

 ر  َ،ة َ َط ر   َوم  دارم  وري ر ر  ي%)٠،٩( و  ة)دؤ ٧٢٠( مي

َرط م ن َة   يا  موام ي ررةي  و٦٨٠( م دؤ(،ة    )ي%)١،٨ 

ريرو ر مدار مو  م ََةَ ي وم را يررة٤٠( و 

دؤ(،ة    )ي%)٠،٤ ر ريرو  مدار مو     َ ت وةي ،تدة م  

   طدمَ      دار  ي  م  و مو    ووواي  طوي ايرةر رة مي

 دةام  َوة دوو   ش  رماوة،  مدا    دارم  ورَر   دارم رة

َوةيام  َ ن : مممط    وم  ز    ر و  د  ام  نمم 

  و موة  دارمن  درةم  و دار ام  َم   وة  رةر  ش  درودووة، 

                                                   

 اا ا)، أطو دراة ( رة)،  ام  ، ام (درا ن موان اد،  )١(

 ،اا  ،مما ا ٧٠، ص٢٠١٤. 



  زا . ث . د         ود . ي .        . ي .    و  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٥١                                                           )٢٠١٦ 

 را ر و دي  َ،نةر  ندووة : رمَ و  ي  و   راوم يرامرةت  و   

 .  دارمن

 ي%)٩٨(  ز  و،ر دار   ،دار و درة دةطَ دارم ون م ر  

درة  ممدار َ ََ  م  ر ش  داريد    داممدار  وم  ،    نمط 

   زوان،( داري ،ش، ط َ،  ،ر ي َي  شمو مدار  ( ...،

 ي        و      ر و ووموة وةما مر و ر موي  و دؤَل

 )٤ (َدة  َة ممدار  َرط َدا  :  

١-  ر مودار .  

٢- و ر  رم منداررةو.  

و:  - ١ ر مداري رونمموام َمان و  يمون  مرز )١٨٠٠-٥٠٠ ( دا  وي ر 

 ري    مة ) ي  _ ورو ( دارمم    ز  ذوة  وير  دارمم   دةروة،

ممي داردةر وةرم،ا  داممداري دار  وز َد، َ ي رام 

يم  ممدار َمان )١٠٠٠ – ٧٠٠ ( دا )ى ()٢٦٣، م ،(ر مر  ودار  ي  رزي 

  وة ويرارةوة دةر  رةوة َدة  م َك  َية ارةوة  : 

 مموة و مو دةوَ ور دارم رة  :و ويم ردار يَ  - أ 

 نرز َمان )٧٠٠ – ٥٠٠( ،دا    شموري  م  يوم     َ  ندة َوة، دةط  ي 

رام َ  نم  ٧٠٠( دةط( )٢٧(،    َ يوم  مرة دار وة دا    َدا 

م َر ر ريت و روة   وَي   ري ر يم 

 طمي ري  وران ي زة  د َ م  روة، دة َواما

)َدةرة ( رة مدا وم ،  ي م   ممدار    م َم موم 

 و ةرطاوة  َدن  داماموة  ن  اوان  ة  َن َ دة  ن  و دامان

 وةاوم     وةيدم َ او  م   َر  َم  َا واوي 

و مي  دورون دة داماموة وموةو         وةش ايرةر  مواون، اوموةو

َمامام م ي درة زوان وةك و و ط َ ي و َي َدة.   

 وا  دا  ،)١٢٠٠ – ٧٥٠( انم  َرزي  دارمم   ووموةي: زوو دارم يَ   - ب 

 َممةم ام َدة، وةك  م   )رة و  ر  و (ا 

 طوي و ري ر  ،وم وراما ي زة ي  م َ و وَي ي

رودؤ وايوو داري رزوو و و ،ون    رزي  )١٢٠٠ (داري رو َةوم زو داري و 

َي َوةدةط.   

                                                   

 .٨٠، ص١٩٧٣)  ك، ااق ا (درا ا ا و ا)،  ، اد، ١( 

 و،  َروةي م َ،طير َ وطزار ط اماي و و ط (َوان  رة ،م ط٢( 

٢٦٩. 



 ىطَر و مى دارَ  اط وةدم  
 

  

 ٥٥٢                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 ن  ر  ةم   دارمم رة :( ارَ( دةمار وير دارم يَ  - ج 

 داري و ) داري زو ون دة١٣٠٠ َ) دا ، دارممدا دواي رزاي (    ١٨٠٠ – ١٢٠٠( انم َرزاي

 رار  ويدةم )َار ( َ َوة، دةط ي  ردا  يم   ممدار  َمان )١٣٥٠ – ١٢٠٠ ( 

٢٨(دا(،     ،ش ،زوان، ط) وةك َوي دار دةر ري م داَ  اروي دةمر داري 

 روةي دؤ طمَ      ي،... )، طم و مومي،   رة دارمي  ََي 

 .  رَطداري ر    دا َر ي ؤَي

  

٢ . و ر  رم ننداررةو:   ممدار    و  و ر ط ريم روو دؤ وم 

 وري ر،)٢٩( َ  ون    زؤر  َ   ماون  وة و وَدةر) ١٥٠٠ – ٦٠٠( رزي  ون

 ممدار  َريط  دا)٦٠٠ )  ،(٠،٨دؤي ر ري %)يو  مدار  و   َر ط 

ََةَ، ر   َرطم يرة م ي  َد،  )٣٦٠ دؤ ( 

 مدار  َودة   وةش  م يةم    و اط    ،وةوم  

ةدةوم  وةي ور وي وةك  ومط  رةو   َو و  م  وةير 

 ي    رلَ  مي  و ،دةطَ ) دؤ ٢٤٠(   دَ  دووة ي  وان مي ن  ،وي

َ َد  م )١٠(دؤ َدةط  ر اش  ا  و رَ ة  را  ،م  م     م 

ةدةوم وةير وي رزةوي وةك رَ د و وا و  وط  رة و  م  وةير 

 ،   د وة  ري رو    مدار    داو  م رَ ة  ةز    ي  ،اوةدام    رة 

 ممو دار   مو دارؤ درة  ََ،   ررةو وي رو  وة وازن وةش و 

َدة،وة   ري دارو مدرة ور زمو ةط َ  َ َةَ، و  ذ 

دةط مو و زةو       ةتَ  دة  رزةموة  و مو رة ون وةر  ومي

 )  ن، داريمSalix           ر داري م  داري  ،ممدار  مري دارة و (

َ دَة ر،( دار وةك ،ار ،و َط، (،  َدراي  م  مو  ط ر َ و 

زة رة و  و َو و  ورَا دةوام ري. ) ىَ٣و.(    

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 )٣ت اا ،ط  ا.ص  )  د ،ر ان، اد أ  ا ٩٢-٩١. 

 )١ ،وَ وةير ،ر ووةر ،  زا  (١١٦. 



  زا . ث . د         ود . ي .        . ي .    و  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٥٣                                                           )٢٠١٦ 

  )٣ى (م

 ىطَر  و مدار ومدا  

  

َ ري :وةرةران     ) ي٤َر و (م يرم )Arc Gis ١٠.(  

  



 ىطَر و مى دارَ  اط وةدم  
 

  

 ٥٥٤                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  )٣( وَى 

  دم دارم مر  و رورةن 

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 ر  اوةطَو )٢٠١٥\٧\١٨  ( رَ.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  زا . ث . د         ود . ي .        . ي .    و  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٥٥                                                           )٢٠١٦ 

   

١-  )  ز (دو دة و) نم٢١،٤دار .ََةَ  ىطَر رى طوى ر(% 

د وةرط  دار و رو دارمن ن ذرةك  دامام رَطوة،  مى  -٢

د وةرط  دارى (زوان)  دةرَمَ  و َدموةو دموةى دةم زوان (رى 

م رىرة  (ك و ط) مَر روة ،(زوان .ارو 

٣-   ن و زامو م رة ةَ طَر  ممدارى دار  د وةرط

 دامماو. 

 د َ وةرمط دارم و مو  ام  ططزارى.  -٤

٥-  موةى دارومو دن وط  وةوة زؤر طرام و رى ط وىر وةَ ىوم

 و  ردوو رى درة رو ، زوان. 

٦-   و مى دارَ ومدا موم  وةو ط مردةوةى دوم رةدو

) و  ٢٠١٥)  (٢٠١٣)  طووة وة  وةى مَان  (١٧٠ا،  مى (رَطد

)  وة زوة. ٣٠٠٠وم  وةو و مدار  دؤ ( 

%)ى دارم و رَط رى درة ط وةروة،  رى ٩٨مى (  -٧

) و). درةر 

٨-   وةر رى  كَ ةىَ طَر  و مى دارَ ومدا

 زؤر ( م) من دار ى ر كةَ ،وةَدةَت درر رى

 دة  ََةَ وم و مرى دارو٨٥،٨(ر مدار رى طور ر (%

 .وم و  

  

  َر 

طم دان َ وةى زام و د ر م ذو دارم ون و        -١

          و ىذ  دن رىطَر  وةداَ ىوو م َر  ردةوا امَط

 رمروموةى ط ذن.  

٢-   زام دة مََ     و موةر َل و و مَ مان وةزارةَم  ر

          رط روة ،دماوام وةوَ و را و و وةر  ان 

 رةو َى  مَى  ارةدا.  

٣-     دة  ىم نز  و و َم   مدار دموم ون ووم  ى 

          دؤ  داوة دة نو ىذ مو  ىموو م وةىَرة رن و دوو

 و ن.   

اوامدم رى رَوم مو  ر م  م رطى رم و              -٤

 امن.  طران و دةو

  



 ىطَر و مى دارَ  اط وةدم  
 

  

 ٥٥٦                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  روةن 

  روة ردن: 

  أ / روك :

١-  ،يمزاد مممم   مو ياط َر، ريم 

،ا ري رة ،٢٠٠٢٢٣ ذ. 

٢- ر ،  زاووة ر، ياط َر ،نرد روةردةي وةزارة َر 

مرد َ،اق ريم ا ،  ، َو، ١٩٩٨ . 

٣- ر  وان،ة م ياط و و َطام زار طوط  َريط َ،م 

 .٢٠٠٧ م َ،ردن، ا وةي َمري

: ى زامَ / ب 

 طوط و و َطير  َن ر َوم د، م واد  .١

،مي ذر م )اوةوم(، َي ن، زامؤظ يزام ، ٢٠٠٨ . 

٢. و يذ رر ن وو وم مةمط ر ،  ود  نر

) ر يم ،(م ن وةكورا يوم)اوةوم ، يزام ،( ،روةردة ٢٠١٥ . 

 ث / م و ماوة ن :

 ر َردن، وةزارة مو ،رَةرا رطى رم ، ى ر،  .١

 وماوة.داى 

٢.  راةَر ري ،مَ  و ريزام Gis، يم َر نرد و وم 

 ..٢٠٠٩ دااوةن،

٣. رَراة  ،  ري ، ريرو مدار و  ،دا 

  .٢٠١٢ وماوة، زامري

  

  ب / روة رةن : 

  أ / روك :

١-  ،را ، ون ا ،رضث ا ،ا أ ٢٠٠٨ا. 

٢- ت اا ،ط  ا   ترا ند  ،ند أ  ا 

 ،ما ،ا٢٠٠٥ا . 

٣-  أ ، أ ند اقت( ادرا  ا ا(،  ل، أو ،أر 

١٩٩٩ . 

٤- ،رة ا ،(ا  نمت ا  درا) نمو ا د، اا ا ٢ز ،

،ر١٩٩٧ا. 

٥-  ،(و ا ا ا درا) اق اك، ا  ،اد ، ١٩٧٣ . 



  زا . ث . د         ود . ي .        . ي .    و  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٥٧                                                           )٢٠١٦ 

٦-  ،ا  ا م  رات ،اق اوط ت أا ا ،يا ا  

 . ٢٠١٠رض، 

٧-  ،ما ا ،و ا ا اا ، ط اةا  ، ،ر رف١٩٨٥ا . 

 . ١٩٩٧،   ا د،٢دات و أون، اا ا  ،و ا -٨

 . ١٩٩٩، ٥١ م ، اظ واا ا ت،  ا وا، اد  -٩

١٠-  ،تا  أ ،ا  وز١ ،  ،وا  ١٣، ص١٩٨٠، دارا.  

  :  َى زامب / 

ن موان اد،  ام (درا  اا ا)، أطو دراة ( رة)،  -١

 ،اا  ،مما ا  ،ما ٢٠١٤.  

٢-   ،اد  ، اق، را  روت اا ، ري ء ،اا  ،دابا

١٩٨٢ . 

  

 

وة :  وا  ر وظج / ط  

)،  ١ى روان  زام ؤظ، ذرة (ح د اا، اخ ارا  ل ااق،  -١

 ). ،١ى (

٢- ، ن  رات ،(رةا اا ) ت١ا ،وت ، ،٢٠٠٠ن . 

 .٢٠١٠اع ا ت، رات ا او ع ا ،م ا اة،  -٣

  ت / روة رن :

  أ / روك :

١- ث دام رات وام  ،ث م ، ك يا ،دوام وان،  ھ١٣٨٥  . 

٢-    ن و ط .ت ووز          را و ر  : ،دير ي طا ، 

 ، ، هرات داماف، ام ري١٣٨١  . 

 .  ١٣٩٠د وي، ا رو اان، ث   ،ث و امرات دامه  مر، ان،  -٣

واوة ن :  / ب 

١.   رى ا ان، وزارت رار، دار   ةا ا نز ،ىاە   ا نة، ام 

 ).٢٠١٤( ١٣٩٣، ة م ى ەداد وة، ا ةادار

  ث / روة ن :
١- F.A.O representation in Iraq, F.A.O coordination office for the Northern Iraq, Arbil, May 

2000.  
٢- Willam M.Marsh and  John Grossa Jr, Environmental Geography, John Wiley and Sonc Inc, 

New Work, Second Edition, 2002. 

  

  



 ىطَر و مى دارَ  اط وةدم  
 

  

 ٥٥٨                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  

   

  َ  نمر دارزؤر ،َوة دادةمؤظ مذ  ارةم مط ذ َ

وةك ( راى زةوى) ذردة  ،َردةوا طى زةوى  طزة ر و زن  و 

 ث و ز ةموة،  ررى وةى دارمن  َ دةرا و مَى وةوة و

.َر دادةمراو مو ذ و َارة وم  ا ن و َن دادةممط  

 ممرى دار ة وَر و رور مد و ط دةر  وةَى دة وةَ  

 موةم دمرَل دط ، ىطَر مؤ ىَر نمدار امَرة و را

طَام ردةواوة، َ وة دااوة َ ك و  َوةر و  و َر، 

وةرى ا د و طمم دارن اوةروو، وةرى دووة طم و رة و و 

ؤ مى دارَ ومدا ، وةَ ىوم ممر دار نرر  داوة م

وم رَطش  وةرى  ،َا  َوة م دةرةَ طوة، 

:   نمط   

١-  رو دار و  د وةرط ىم  ،وةطَر امدام  كرةن ذ نمدار

.وةى دةمدم و َ مَدةر  َةردةطَ دى  ،زوان دارى 

موى َوة روى رةطزةطم ى طر و راموة زؤر طوة  طدن و ووموةى  -٢

   و   ردوو رى درة زوان و روو.دارم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  زا . ث . د         ود . ي .        . ي .    و  
 

  

  راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٥٩                                                           )٢٠١٦ 

  

ا  

     ا ا)  تا ا  ،نمت ا ا ا ا   ءا  تا

ِ ،روا وا زات اا  رضا  رض)، ا واتا  ةوا  تان ا ا 

.ة ا ة ط   ا م  و دة واا ا  

      ، ا  تا و م و م ا ات و ا ن   راه ا افا

  ا  راه ا ،ةا ا اا ط  تر او ا  اتا 

 ن ات ا ات،  ار ام  ا  و ث ور و اج و ااح،  ار اول

  ت اق ار او ام ،راا   تا   ا و ا ا ا

: ت، اة ا  راا م و ،ر اع ا  ا  

 اب و ات ات    ا ا، ك( ة ا) ا  ادة .١

.ا  و اج ا د 

 ارا    ا  ا ارت اارة و ار  و امر ات  .٢

.(و ا ا) ر  ا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ىطَر و مى دارَ  اط وةدم  
 

  

 ٥٦٠                                                            راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  

Abstract 
Forests that continuously protect Earth from harmful gas wastes and dusts are 

considered one of the essential components in Earth's ecosystem, and usually 

they are counted as (the true lung of earth), additionally forests are considered 
as one of the important natural renewable sources, an attractive place in 

nature, and a place of diversity of species.  

The aim of this research is to show the importance of the area, quantity, types 
of forests in Halabja city, and to point out the steps of protection and growth in 

these forests through continues development plans. This research is divided 

into an introduction section, three body paragraphs with three topics, 

conclusion and suggestion. In the first topic section, the importance and 
benefits of forests are discussed. The second topic is about the impacts of 

nature and humans on the forests that were covered in the research. The third 

topic is about the area of expansion of the natural forests of the city. Finally, 

the research concluded some important points that are: 

١) Some residents of the area benefited from the trees and other products of 

the forests; such as, Pistacia atlantica tree, which is used to take out gum and 
to collects its seeds.  

٢) The researched place has a very good temperature and rain which makes it 

very proper environment for developing and expanding natural forests in 

general and Pistacia atlantica and Oak trees. 

 


