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ملخص البحث :
ق لشــــر االــــى  اربعــــم ار تــــم ولــــ) كی ١٣٢,٥( هتحامســــ غالبــــلا ،بندكومســــبانر د ضو حــــ عیقــــ

 ليوجبین شرقاً فسبلًا بجیفراه جغوددد حدحتتو  ،اً ر لومت) كی٢٧(بـلیة أربنیدممن يقر لشل االشموا

ض(ر ع ئرتيین داكیا بوفل، الً شما كیز ایت بارتفعا وموبي جنو ابنه بلوجب اغرب ةكتر اسو  كةجیش

25◌َ و36◌ْ 16 ضـمن وجیولوجیـا )شـرقا◌ْ 44َ◌ 30 و◌ْ 44 ١◌َ 5(لطـو وخطـي )شـماالْ◌ 36

ا همار د أعدحتت، و  ةیجو لو یجلا اوینلتكان معدیدلا حهطس ىلعف كشتتو  ، وينالثامالجاق جمطن

.Eocene( نیسو االیو ) Creatceousي(بین الكریتاسام (

كة شــیجیـيواد نمــ ونالمتكـو ض و للحــة یـتر مو فر مو لا خصــائصلا دراسـة الــى البحـث فیهـد

ت اءجــــ كذلــــ قیـــقحتواض صــــرف مســـتقلة لغــــرض التحلیـــل والمقارنــــة ، ولحـــا رابــــعتاة ، و تكوســـار 

ا الخصــــائص مــــثانیهو  ،قــــة نطراســــة الخصــــائص البیئیــــة للمد مــــاولها لتنــــاو ، نراســــة بمحــــوریلدا

حــوض الراب شــكل اقتــو  رزت الدراســة وجــود ســتة مراتــب نهریــة للحــوض ،بــالمورفومتریــة ، فیمــا ا

عكس التاثیر البنیوي والتضاریسي للمنطقة .دیر ، وبمعامل انعطاف كبیر یتكل المسشلل

Morphometric Characteristics of Darbandgomsban
Basinan nothern east of Arbil city

Assist. Prof.
Dr. Ahmmed Ali Hasan

College of Art - Duhok University

Abstract:
Darbandgomsban Basinan (an area of 132.5 km2 ) situated (27)

kms east and nothern east of Arbil city. Its Geographical borders are

Siveen mountion to the east , Jeeshka and Sartaka Mountion to the west ,

Banabawi Mountion to the south and the heights of Baizeek to the north .
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Astrologically, it is situated between latitude( َ◌ 16  ْ◌ 36 -  َ◌25 36 ْ◌ ) to the

north and between longitude (15 ◌َ44 ْ◌ - 30 ◌َ44 ْ◌ ).

Geologically , it is situated within secondary Chamchamal . On its

surface , many geological formation can be seen , aged between the

Creatceous and Eocene.

The research aims at the study of the Morphometric Characteristics

of the Basin which formed the two valleys , Jeeshka and Sartaka which

were considered as drainge basins for the purpose of analysis and

comparison.

The study falls into two sections, the first is the environmental

characteristics. it includes the geological characteristics topography,

climate and soil , with the second dealt with the morphometric

characteristics. The study showed six stream orders of the Basin,and that

the shape of the basin is seme-circle and which reflects the struturas and

topographic effect the region .

المقدمة :
 هذهـــلن ، ِلمـــا ییجو لـــو فلجیمور ا تامـــامهتًا مـــن ایـــر بك اً نبـــائیـــة جالما اضراســـة األحـــو د ثـــلتم

ـــةیعمولوجیـــةدر هی تالدالض مـــن واألحـــا درولوجیـــة یوه يالمـــائ فصـــر لاص ئاصـــحیـــث خ نمـــن

  ة.تیلحوا یةباسر األ األشكال ءشو في نة همسامالو  سوبیات ،وین الر كتو المائیة  يجار مال

فــي ة یثــحدتجاهــات الاالد أحــMorphometry)ة (یــمالكجیــة ولو فر مو یلجااســات ر الد دعــت

یة ســـساألوم الوحـــدة امـــالع هـــري علـــى وجـــهنال فعـــد حـــوض الصـــر یإذ  النهریـــة ، اضحـــو ألدراســـة ا

ة وحــــد اد ذاحـــلو ا يهـــر نلا لصـــرفا ضو حـــون كــــ ســـببب، ةریـــمتفو ر المو جـــراء البحـــوث إل األنســـب

ــــات ومعائصجبهــــا خصــــو بم دتحــــدتة یحمســــا ــــًا ،كا هیاســــقمكــــن یطی ــــذ ىلــــعو می  سك فهــــو أســــال

د ربنـــــدض و حـــــ رختیـــــا سســـــاألاا علـــــى هـــــذ ءً انـــــبو . )١(فنیارنـــــة والتصـــــمقالو  ي للتحلیـــــلعو ضـــــو م

.اسهاقین كمی صصائخ اهبد بموجتتحد ةحمسا وذ لتقمس رفصض حو  رهباعتبا،نومسباك
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:ھھجحث ومنبلاف ھد
دالالتهـــا  ىعلـــ فقـــو و وال ریـــة للحـــوض ،متفو ور المائصصـــلخاســـة البحـــث الـــى در ا دفیهـــ

،ومــدى امكانیــة الجیمورفولوجیــة وكــذلك تبیــان أثــر الخصــائص البیئیــة للمنطقــة فــي شــكل الحــوض

ق حقیــل لتمثــألاوب لالســهــو او  يمــالك لیــلتحبــع الباحــث اســلوب الك اتذلــ قیــقلتحو  هــانمة االســتفاد

  .وضلحاء از جأبین ما ةنار قمال

لعمل:اة قیطر
طوات االتیة:خلابلملعا ةقیر تمثلت ط

 سقالوة مقیـاشـ ةیـحانل وغرافیـةوبطلا طائمن الخر ض و حلا ودبتحدید حدثلتمتاألولى: وةخطال-

 ةكشـب دارحانه اجتوا عاتاتفر اال طونقاط الكنتور طو خلى االعتماد عب كوذل.) ٢(٢٠٠٠٠: ١

  . فصر لا

ض و للحــة ة التصــریفیبكلشــاة طــر اخحــثاالب دعــا ةابقلســء الخطــوة اضــو ي فــ انیــة:الث وةخطــال-

ساس الستخالص واجراء كافة القیاسات المورفومتریة علیها .األ تكانو 

"  هـازم جداخسـتاب،  ركذلـا ةقلسـابة اطـار لخا مـن وضحـلة احسـاجت مخر سـتا :ةثـلاثلاالخطوة -

."ترمیینبالال

ــــا نابســــومدكبندر يیســــحــــوض الرئالم قســــ: ةالرابعــــ ةو طــــخلا- ة) تكر اســــ،ةكشی(جینوضــــح ىل

یل .للتحارض الدراسة و غل ةلقتمسف صر ض او حأ تر بعتوا

طــة ر خامــن ) ٣(و) ٢ین رقــم(ولجــدال لــواردة فــيا امرقــت كافــة األرجتخاســة: مســخاال وةخطــال-

.یةتر ملمورفو الت امعادلا ضوء يفوض و للحیةیفلتصر ابكة شلا

الطبیعیـة ئـةبیالاسـة خصـائص در ا همـتنـاول أول،ینور حـبحـث الـى مالم قس:السادسة وةخطال-

  وض.للحتریة رفومص المو ائلخصاسة ادر على ز فركثاني أما ال،للحوض

ض:لحوة لیعیبطئة اللبیائصل: خصاوألاورمحال
Locationلموقع: ا. الأو

ل الشــرقي مــن مدینــة اشــملاو  قالشــر ) الــى رةتو بســابع وادي نــ(م ناســبمندكو ض دربحــو ع یقــ

جبـل بنـه و  ربـاغة تكار وسـفین شـرقًا وجبلـي جیشـكة س) كیلومترًا، ویتحدد جغرافیًا بجبل ٢٧یل بـ(أرب

25◌َ و36◌ْ 16عـرَض رتيائین بـدبـ )١الشـكل رقـم (الً ك شـمایز یبات اعفتمر و  باوي جنوبا 36 ْ◌

  .عابرا مر مت ولكی) ١٣٢.٥ة تقدر بـ (حاسبمو  اشرق◌ْ 44َ◌ 30 و◌ْ 44َ◌ 15لو ط طيشماال وخ
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  )١شكل(ال

حوض دربندكومسبان والسالسل الجبلیة المحیطة بها

الشـبكةبداللـة–عن : احمد علي حسن ، التعریة المائیة في حـوض وادي دربندكومسـبان شـمال شـرق اربیـل 

٣٩٦ص  ٢٠٠٢، ٥٨المائیة ، مجلة كلیة االداب ، جامعة بغداد ، العدد 

:Geologyالجیولوجیا .انیثا
تبعـا ي تقـعوهـي التـنطقةالمیئةب فهملال فعا صراعنا و ممهمتغیرایالوجو جیلدراسة ال شكت

یف غیــــرصـــن الر مـــ ءز ، وهــــي جـــوي انلثـــا جمجمـــالق من نطـــا. ضــــ)٣(نیـــةتو كتال قاة العـــر لخارطـــ

وجیـــة المتباینـــة فـــي درجـــة صـــالبةلجیو لن ایكـــاو تى ســـطحها العدیـــد مـــن الف علـــتكشـــو ،  رقســـتلما

واالیوســین وهــي ســيتاكریلین امــابمارهــاعأدد حــتت، و ةریــتعیــة والو جمقاومتهــا لعوامــل التصــخورها و 

تتمثل بالمكاشف التالیة:

جبل جیشكة

دربندكومسبان

جبل سارتكةجبل سفین
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  )٢شكل (ال

الدراسةخارطة الجیولوجیة لمنطقةال

- Sisskian , V . K, and youhanna ,. Regional Geological Mopping of Erbil – shaqlawa
– Koisonjaq- Area ., Baghdad , 1978

Qamchuqaة قمجون قویتك. ١ Formation
ال ونتــوءات بـــارزة ، كــتا ونــالمحدبــة مكن فیســفــي لــب طیـــةینكــو لتكاشــف هــذا ام هــرتظ

دة جیـ،عالیة ةبصال تاذ ،ي یتالدولوما ريجیالجیري والر حجالویتكون بشكل رئیس من صخور 

 نمـ اائحهوصـف قـةیقر  تابقـط نـاللهـا أحیاتخویصـي ، رصالمیـل الـى ایبیضأ ونت لوذا ،بقطالت

یــــةو تجــــاه التجة یــــلعالقاومتهــــا ابم نویكــــصــــخور التیــــزمتوت.)٤(ســــوداألو  لرصاصــــيا الطفــــل رجــــح

اویف تجــــذلــــك بكثــــرة الثال كثــــر وضــــوحا ممــــأ اهــــیكانیكیــــة ، اال ان فعــــل التجویــــة الكیمیاویــــة فیلما

ل سفین في منطقة الدراسة.،كما في السفح الغربي لجب فو هكلوا

FormationBekhmeبخمة ن ویتك .٢
فعــل یــة تجــاهللعاا ومــةاقات المیــة* ، ذولوماتة دیـبر جو ة ریــجب ورخن صــمــكــوینالت ألفیتـ

ت مقاومـــة أقـــل اذ هوتـــالل ، اال ان صـــخور  ةالیـــعات عـــرتفمتظهـــر منـــاطق تواجـــده ك لـــذا ة ،یـــعر تلا

اسة،الشـكل السـابق الدر  ي منطقـةفین بل سفسفوح ج يف وینكف هذا التش. ویتك ةاه فعل االذابجتا

)٢.(   
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Shiranishشیرانش ن ویتك .٣ Formation
و أكثـرمركـزي وهـه الئـز ج فـيصـة سـة وبخارادلة امنطقـمعظـم يف ینتكو كاشف المر ظهت

ي هــة فیــر ویــة والتعالتجلمــمتهــا لعوامقاو  فعصــخوره بضــة . وتتمیــز نطقــماوین انتشــارًا فــي الكــالت

ة یــلجبلا حلســفو ا مــن رةالمنحــدودیــةمــن األ ةكبشــب ةطعــومتق ةئــطاو  تلیــةاریسضــت زاء ذلــكتتــرك أ

مجاورة.لا

ي نـلطیاري لجیاالحجر  اتقبط منتكونلسفلى تاي هأولهما و ن یتدحو  ین منتكو لن او كتی

تكــونت الیـعأبـیض مائـل الــى الرصاصـي الفـاتح. وثانیهمــا وهـي ال لــون ذات وهـي أو المـارل أحیانـاً 

 ردقــ، ویقعیــاو تتكســر مو ي صــألزرق والرصاان لــو مــارل ذات اللاي و فائحلصــفــل اطلا رو ن صــخمــ

.)٥(متر) ١٥٠( بنحو هكسم

Tanjeroانجرو ت نیوكت .٤ Formation
قــدام جبــل انــد عصــة خابة و ســانطقــة الدر م ءاز جــأ عظــممفــي ن یتكــو لاكاشــف هــذا م رهــظت

ن یا مـر خاصـ و ةیـتفتا دواف مـن مـتألی) و نيو یت(ز ضركي) واخخار (أخضلون ا ذن یو كتسفین، وال

مكه فیقــــدر ســــمــــا). أConglomerotesات (عــــمجملى اصــــوحلالطفــــو ي الطینــــو  لــــيلرما الحجــــر

)٦(ریبًا.قتر تم)  ٢٠٠بـ(

Koloshكولوش ن ویتك. ٥ Formation
 اعرضــه كیلــومتر  اوزجــتیال قیط ضــیر شــلكشــتكــوین علــىلا اذهــ كاشــف صــخورم رهــظت

 فـي وكـوین تـانجر ر تظهـو  طقمنـامن یة ربلغیة اوبنالج ءال األجز طو  ىلعك ذلو  دلمعلا في ااحدو 

مسبان .و ندكبدر  قمضیتكة ، ویضیق في مدخلر سا يواد

والرملـــي ینـــيلطلحجـــر اوا للطفـــخور اصـــلـــة بمثمتالو  ةیـــفتات ورصـــخن مـــ نیو كـــتلان كـــو یت

 هـــاتمو امقره بضـــعف خو صـــز یـــتموتكمـــا ، )٧( دســـو ألوا يصـــارصالن یبامـــلونـــهوح رایتـــ،ینـــير غلاو 

  قة .طلمنامن المنخفضةء زاألجثل امت فهي اة لذیالمائ ةریلتعا مایسالو ریة عتالت و لحات الیلعم

Gercuseجركس ن ویتك. ٦ Formation
ـــ ـــبجنحـــدراتمي فـــین التكـــو ا هـــذر تواجـــد صـــخو بطرتی ن كـــویت قفـــو  جیشـــكةو  تكهر اي ســـل

و حـــنب امكهلـــغ ســـبویي ، ملـــر لاي و نـــیلغر وار ـاألحمـــنـــيیطالمـــن الحجـــر  هر و خصـــف ألوتتـــ شلـــو كو 

.لمائیةة اریـعلتال فع هجاة تفیعضومةاقم تذاه ر ـو خوص، )٨(ار ت) م١٢٠(
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Pilaspiالبیالسبي ن ویتك .٧ Formation
 امهیفو  ةكتر اسیشكة و جي بلج يوفن ادكومسبندربق یفي مض نویتكال ذاهشف اكم ظهرت

،المنطقـــــةمـــــن یـــــةربغالو  ةیـــــوبجنلاألجـــــزاء ا يفـــــي ، أالیـــــةع مظهـــــر التكـــــوین علـــــى شـــــكل قمـــــی

یــد ج،  رصـفألن او اللـ والمائـل أحیانـا الـىض یألبـا ونلـلا تي ذالجیـر ا جـرلحا مـنینتكو لراخو صـو 

  .رو لد التبامع وق ، مدملت ابالتط

:Topographicاریسالتض: لثاثا
.)٩(ءتــوالاال یطةســالیــة البلعا لاجبــلا ةقــطنضــمن م ةلتضاریســیة ایــحانلان مــ ةقــطنتقــع الم

 ةنـد قولنـا بـأن المنطقـعلـك ذنا ل ىجلتیو وسط ، تالمو  شدیدرس التضال ةفصحهلب على سطغی ذال

ربیل).أ ة (شمال شرق مدینةر ستو بلوادي  اعلیل) تمثل المنابع ابندكومسبانر ي ددوا ض(حو 

ســل اطــة بسالحمأي  ةلقــمغضرســة تمبةضــهب نمــایكو  هشــبأ وهــن ادكومســبنربد ضو حــف

ـــلجب الل لـــتن امـــلعشـــراتا یفـــة تاركـــةة كثئیـــامبكة شـــب ةطعـــقمتة ضـــبهلوا ، اهـــجهاتمعظـــم ة فـــيی

یهــــاللي، و یغلــــب عو الطــــ شــــكللن امــــرب تــــتق االشــــكل الــــدائري ومنهــــ تذا ةغیر صــــال تلهضــــیباوا

ار نحـــداالذا هـــ زبـــر وی يالشـــرقوالجنـــوبب نـــو الجالـــى ي بـــغر لا يالشـــمال ةهـــجام مـــنعـــنحـــدار الالا

 نخـریآ ینار حـدقـة اننطملافـي ز ر بـو ین ،یفل سـبـلج يربـغال سـفحال منة در حنملا المائیةري اجلمبا

 ةكجیشـمال الغربي ممثال بجریان واديشوال اليمالشلجنوب الشرقي باتجاهاب و و لجنان ماحدهما

ه اجـاتالغـرب بي و ربـلغامال لشن ام كلذو ي الثان ارحدالنكة ارتسا يدواان یر جل ثما یفیمئیسي،الر 

  .وضركز الحم

ѧϣϭϥϟ�ΔѧѧϳΣΎϧΟϟϳϣϭϭϭϓέϭϟѧѧϳΟ ةϣϳ�ϥѧѧϛϥ نΩѧѧΣѧѧΛ�ΩΩѧѧΣϭ�Ι ϼΎο Η�ΕέѧѧγϳΔϳ:

:)٣(ل شكال

بـ :ل مثتتو لمرتفعات : ادةوحأ. 

ین :سفل جب. ١
 يبو نـــج–ا اتجــاه شــمالي غربــيذهــو و للمنطقــة  ةیــبر غلاالشــمالیة و  ةیلاملحــدود الشــا لثــمت

، ةلمنطقا في ةیلجبلل اسالالس ىعلمن ایضا أ وهو، )١٠(ترم) كیلو ٧٠بـ(فیقدر هلو ط امشرقي ، ا

یــي دحــر ، وتقــوم منــابع وابح المســتوى ســط عــن تــرام) ١٩٣٩رتفــع (ت وضلحــلــه فــي ا ةقمــ لىعأفــ

بي .و كة بتصریف میاه سفحه الجنتر اسو  ةیشكج
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  ة :كشجیلجب. ٢
ارتفاعــاأقــلندكومســبان وهــوربددي وا وضلحــیةقر الشــالجنوبیــة د دو ل الحــجبــالا ذهــ لثــمی

 وىسـتم عـن متـرا) ١٢٤١( وددحـ لـىفیـه اة نقطـ لـىأع تصـل ذا نیفسـجبـل نتضرسا مو ا متداداو 

) ،اال أن ليامشـلا حیشكة (السـفة جیقر  منمترو یلك) ٢( وحنبشرق قلیالال ىلا لكذحر و سطح الب

.بانسمدكو ربندیق مض دنا عتر ) م٨٥٠( دودح الى لیق هارتفاع

رتكة:سال جب. ٣
لن جبـزءا مـجـلیمثـ وهـون ابومسـكبنددر  ضو لحـة بیغر ال ةینوبجلاو ة بینو الحدود الجل مثی

ا ر ) متــ٨٢٠( هأقلــ بــینعــن مســتوى ســطح البحــر هفاعــتار  حتــراو كة ، ویجبــل جیشــل داداتــموا مرمــایب

مـــةقال (ســـه ره رش) فـــي قضـــیم نمـــرب قبـــال را) متـــ١٣٣٨( هعنـــد مضـــیق دربندكومســـبان وأعـــال

  رزة.ة قییر ى قلة عرفشالم

كوتة:مزل جب. ٤
حـو نه ولـط لـغوري، یبكـو  سـنج القـ تـيقری نیبـ نفیسـو  مامـبیر جبل ةوازامبل الجب اذه تدیم

ا اتجاهــه مــســطح البحر،أتوىســن معــرا تــ) م١١٨٨ى قمــة فیــه تصــل الــى (لــوأع ت،ار تمو لــكی) ٨(

وادي سارتكة ابع من نبی همیایم القستلًا طة خیالجبل ةلسلسلل اثوتتمي،قشر  ينوبج-فشمالي غربي

  رى.خأُ جهة ن ة موتكمز ي ادوو هة من ج

  )٣الشكل (

خارطة الشبكة التصریفیة لحوض وادي دربنكومسبان
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  ة :ضبلھادةوح.ب
سالســل الجبلیــةلبااتــههم جظــعه فــي متــطحاالقــة هضــبة مغل ناســبومكندحــوض دربل مثــی

رسـاضحا متسـط ةكونـمها مداق اقـطانـل مثـمتحـد ذاتهـا  يف يهو المرتفعات ة دوح يفها ر ذك اردلو ا

 نباســــــمبندكو در  یقضــــــمدخل مــــــ) متــــــرا تقریبــــــا فــــــي ادنــــــاه عنــــــد ٨١٠ن (یبمــــــا هاتــــــاعتفر وح ااتتــــــر 

اللتالـ نعة مجمو م الى بةهضلا حطس طعتق نعضال ف،سفینجبلات مدند مقع تر)م١٣٠٠و(

اء ز في األج افاعهتتراوح معدل ار یل الطولي ،و واخرى ذات الشكئرياالدها نة میر صغالت باضیلهوا

حـوض، ال فـي وسـطا ر تـ) م١٠٥٠-١٠٠٠ن(بـیو  ،رامت) ٩٥٠-٨٥٠( نابیموض حبیة من الو لجنا

حافــات مثــل ت هــامظعمو  ایــللعا ضو لحــا ءافــي اجــز  امتــر ) ١٣٠٠-١١٠٠ى (الــعــدل ملا فــعتمــا یر یف

.)١١(لحوضافي  ئیةاالم اريجالمر مشرفة علىانحداال ةیددش

  ة: ئیلشبكة الماادةوح.ج
طـــي مســـاحة الحـــوض تغیـــة ئما ضاأحـــو  ثثاللـــ یةحات الحوضـــســـالما دةحـــو لا هذهـــ ملتشــ

  :وهياسة) الدر  ة(منطق

  ة:شكجیديواض حو.١
ي دلـــواا مو ،اذ یقـــه عـــنابم مظـــعمل نتضـــلمحة اشـــكجیجبـــل  لـــىا بةســـن مألســـا بهـــذاســـمي

ى ر خــألُ اري المائیــة اجــملاألودیــة مــع ا ذهء هــقــا،وبالت)یشــكةجبــل جي (له الشــمافحســ اهریف میــصــبت

ة یـاغیلـومترا ل) ك١٨(لو طبسي رئیة الجیشك ديان و یتكو  نفیسجبللة یح الجنوبو سفلا نملمنحدرة ا

.عاً ربممترًا و یل) ك٧٤.٤بـ ( ردتقیة ضحو  ةاحرتكة وبمسدي سابوا هتقائال

  :ةرتكاي سوادض حو.٢
مـــع أقدامه،فضـــال عـــن  ديواالـــى شـــتمای،اذ ةرتكاالـــى جبـــل ســـبةنســـة تكر ســـا يبـــوادســـمي

 طولـــه طــول،اذ یقــدرث الة مــن حیــكجیشــوادي بعــد یــةنلثااي بالمرتبــة دلــوااجاهــه،ویأتي تد ایــتحد

ســـفح فین والل ســـجبـــلالغربیـــة بیـــةو نجح الفو ســـلاه میـــابتصـــریف يداو الـــ مویقـــو تر) كیلـــوم١٣.٥(بــــ

یـةأود يیسـة هـئر د فـارو  ثـالثمـن  يدالـو كـون اتوی،تكةر سـالالشـمالیة لجبـو  زكوتـةمبـل جقي لر شال

  .امربعتر م) كیلو ٥٧ـ(بر دقفتوضیة الحتهحامسأماران)، و خ و ،جي زورونسقال ة،رز (قی
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ن:باسمدكوربنوادي دض حو.٣
طوله نحـو بلغیه،و لن اسالرئی فدانار الما وهة،كتار سو جیشكة ادیا ء و قاتالمن  يادو ن الو یتك

مربعا.ا ) كیلومتر ١٣٢.٥ر بـ(تقدضه و ة ححمساو ) كیلومترا ١٩(

:Climateخاالمن:رابعا
ـــم ماظـــالمنطقـــة ن دو ســـی ـــتمـــادا ععا طســـو تملاخ البحـــر ان ـــمالت ایـــطعى المل  ةطـــحلم ةناخی

 هطقتســا زركـ.یت)١٢(سـبیان اردبـ اءع شــتمـلدعتـومر حـابصـیف اخنــمهـذا ال یـزیتمو ن، دیلـا حالصـ

ا ذا)،لفصـیف(لجافـي الفصـل اا یبـقر التسـاقط تالشـكأ عمیج وقفتت ایمفع ،ربیالشتاء والي صلف في

ت عـدالمیـة و ار ر لحفـي المـدیات ایـرة ینات الكباتبالسبب بیةار قالخصائص لا سیادة كى ذلعلب رتیت

 ةنطقــــملا فــــي اخلمنــــا صــــرناهــــم ع) ا١قــــم (ر  وللجــــداص لخیو ء.والشــــتایفالصــــینابوبــــة مــــالرط

ـــــة مثلموا ـــــدین ل ـــــدال رة عمالحـــــر اات جفـــــدر ،بمحطـــــة صـــــالح ال ومـــــا تتصـــــف فـــــي معـــــدالتها باالعت

أعلــــى  تجلســــ)، مْ  ٦.٥(ارةر حــــة نســــال رهأشــــأقــــل ني اثــــال وناني كــــهر شــــمثــــل یو ،)مْ ١٨.١(لنســــبيا

  . اليتو لا لىع) مْ  ٣٢.٤٧و ٣٢.٨آب (و  زو متهري ش يف المعدالت

ایسمــتســتمر الــى نهایــة شــهر و ول األ ینر شــر تشــه يفــ أ بالتســاقطبــدت هــار فانألمطــاا امــأ

،راكبیـــ بتذبـــذالهـــذا كـــون ی دقـــو ذبـــذب لتتـــاز بامتهـــا یاتمك ناو  یاو نســـ لـــم)م٥٧٢بــــ( هـــامیتكر دوتقـــ

ن عـــمطـــار األ تایـــمك دت فیهـــااز  تـــيلت اوانلســـدد اعـــ غلـــب دفقـــ، ) ذلـــك ٢( مرقـــ ولدجـــال وضـــحیو 

) فــي ١٩٩٨-١٩٤١( نابیمــســنة للفتــرة ) ١١( عــدللمن اعــلــت قتــي ل) ســنة وا٢١معــدل العــام (لا

 تنـاجلت كسـیـةمكل أقـلـم و ) م٩٤٠( ١٩٦٧ي عـام فـ تسـجلكمیـة ى علأفـ،ین دلـا طة صالحمح

.)١٣(١٩٧٠ ماعم في )مل ٣٣٦.٩(

یفـة وقصـیرة عنت خـاعلـى شـكل ز  قطتسـد المبكرة(االولـى) انهـا قـ رمطاصائص األخمنو 

ى لــة عصــخالمفرطــة وبا) ةلحتیة(التعرویــا هالتســاقط بقدرتــ نمــلشــكل المتغیــر ا اومركزة،ویمتــاز هــذ

 زةبـار لاهر او الظـن مـ هـيو  نیـةیت طي انسـیابام فـیسـه امـیراثكي،و اتبـالن اءغطال نم ةیلاخلا حسفو لا

ال عن ارتفاع داللة خطـر الفیضـانات ، فضن)باسمندكو بدراسة (در ال قةمنطیة فيللجبح او فالس يف

ذه كل هـوتشـ، ة یتو یـة والشـریفالخرة مـا الفتـن هرتیفتـ فية دیدشة الالزخات المطری هذفیها، وتنشط ه

یــةودألاف اتــاك ىلــع يفتجــر  اهریفئیــة مــن تصــلماي ار اجــمال التــتمكن ذاة،حلیــمت انفیضــا اتلزخــا

لرواسب الى مسافات أبعد اذا ما اتفق مـع قل اونة یر عتلا علف نمد یزیا مم انهیبة قعوالاي راضألاو 

 اذ.للترباق في و قلشاو  ثرة السیولك ةلعاصفة المطریا اها التي تتركهر اثالنحدار ومن آا لذلك عام

ة طقـالمنیـةمنه لتاالمیز جحلد سدو لان مد یدعاء الضیة بانشالفی اتر ار كالت هذه منادة فتساالى جلتی

عـن  الالجنـوبي الشـرقي فضـو  بينـو جلا هاجـتاالت ذابسـیادة الریـاح ة طقـالمنصـفتما وتك.هائحیااو 

ا تهالدعـــــم تجلســـــ امیســـــم،فموالان یتبـــــابنـــــةیابقي وبســـــرعات متر شـــــللي والشـــــمالي اامشـــــاالتجـــــاه ال
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،قـةطنمال عي فـيطبیلت االنباو  بر تة العیي نو فكر ذلاة قباسالوامل علا كسعنتو  ا)م/ث٢,٦(ـةوینسال

فیمــــا تســــود التــــرب  ةیــــل معظــــم أجــــزاء الحــــوض الداخلالضــــحســــمك لات ذا یــــةب البنالتــــر  غلــــبیف

.لابطقة أقدام الجنمالصخریة

  )١جدول (ال

)٢٠٠٠ـ١٩٩٣المعدالت العامة لبعض العناصر المناخیة لمحطة صالح الدین للفترة من(

الریاحاألمطار٠درجات الحرارة/ معناصر المناخ

الصغرىالعظمىالمعدل
المعدل 

الشهري
ملم

سرعة الریاح 

م/ثا

٨.٨٧٢.٣٤٥.٦٢١١١.١٢.٢كانون الثاني

٩.٧٧٢.٧٦.٢٧٩٠.٤٢٢.٥٥شباط

١٣.٥١٥.٨٩.٩٢١٠٠.١٣آذار

١٩.٥٩١١.١٢١٥.٨٣٥٤.٧١٣.١١نیسان

٢٤.٤٧١٦.٦٦٢٠.٣٥٣٠.٣١٣مایس

٣٢.٧٤٢٢.٢٥٢٨.٨٤١.٧١٥.٣حزیران

٣٧٢٥.٨٤٣٢.٨٨١.٧٢.٦٦تموز

٢.٦٧ـ٣٧.٠٧٢٥.٥٩٣٢.٤٧آب

٣١.٧٢١.٦٢٧.٢٣.٣٢٢.٥٥أیلول

٢١.٥١٢.٤٧١٧.٣٣٨.٤٢٢.٣٣تشرین األول

١٦.٦٨.٤٢١٢.٧٦٠.٩٩٢.٢٢تشرین الثاني

١١.٢٨٤.٥٣٧.٨٦٨٠.٤٨١.٨٨كانون األول

٢٢١٣.٢٧١٨.١٥٧٢.٦٢.٦المعدل السنوي

،التعریــة فــي حــوض وادي دویــن ،رســالة ماجســتیر(غیر منشــورة)جامعة صــالح الــدین ،لح اســماعیلایوســف صــ

)٣،٦،١٠،الجداول(٢٠٠٢اربیل ،
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  )٢جدول (ال

)٢٠٠٠-١٩٦٠(نمترة لفل دینلا حالصطبة لمحطة لر او ة فجالا اتالسنو  عضب

التساقط/

ملم

سنوات 

جافة

التساقط/

ملم

سنوات 

رطبة

التساقط/

ملم

سنوات 

جافة

التساقط/

  لمم

سنوات 

رطبة

٣٨٤١٩٦٢٩٢٨١٩٦٠٣٩٧١٩٧٤٧٩٤١٩٦٨

٣٩٩١٩٦٤٨٠٨١٩٦١٤٦٣١٩٧٥٩١٢١٩٦٩

٣٣٦١٩٧٠٧٣٤١٩٦٣٤١٨١٩٩٩٧٨١١٩٧١

٤٤٣١٩٧٤٩٣٧١٩٦٧٣٥٠٢٠٠٠٩٢٧١٩٧٤

.٤٠یوسف صالح اسماعیل،مصدر سابق،ص -

ها فـــي مقـــدمتلیـــة و جبلا حســـفو ال باتـــاتل بنثـــتمدة تجیـــة یئـــة نباتیـــة بقســـابلاوف ر الظـــ أةهیـــو 

تـراوح نباتـات ما ی،فیة وجیشـكةتكر سـاو  ینجبـل سـفح فـي سـفو  يجللكشب كذل یبرزو  وطبلال أشجار

ت فاو الشـــة،زلـــكو  ،لبـــةلحا ان،طمـــهر الها (تمدقـــدمات الجبـــال مـــا بـــین أعشـــاب وشـــجیرات وفـــي مقـــ

ن بطـــو ي فـــة صـــخاوبعـــاً نو و ة فـــایـــة كثع النباتمیجـــالما ظـــمن معیـــاودال تتـــاانبلـــب غت امـــیف )هـــایر غو 

یـاد بازدة ثلـمتملواأتها بتحسـن ظـروف نشـ كلـذ طتبر یـو  فیضیةلاها سهولعلى و  اهفاتوفي حایة ودالا

نباتاتهـــــــــــــــــــــا  مهـــــــــــــــــــــأوســــــــــــــــــــمك التربـــــــــــــــــــــة وقلـــــــــــــــــــــة االنحـــــــــــــــــــــدار والرطوبــــــــــــــــــــة العالیـــــــــــــــــــــة،ومن 

.)١٤(توت،الطرفة)لا،صاف،الدلف،جنارف(الص

:ضوللح ریةتا لمورفومص ئاصلخ:ا نيلثاور امحال
  : ةلیكوالش ةحیسامالصصائلخ:االوأ

لصـخور ا ةعـبیطو  یولوجیـةجلا ةیـبالبنشـر بامال اهـاطرتبال ئصصاالخهذه سة رایة داهمي اتت

ة البــد یحاالشــكلیة والمســ اهشــابه فــي خصائصــتتوالمنــاخ ویــرى ســتراهلر ان االحــواض النهریــة التــي

فـس ن عـنینـتج  وان بده التشابلا اهذثل ن مال، رىولوجیة االخفمور و جیالها صائصل في خثاموان تت

ه ذهـــــ ـةســـــدیهي درالبــــمـــــن ا نتنتاج كـــــاســــالا اذهـــــ ىالـــــ للوصــــو لو ، )١٥(ةیـــــجو لفو ر و ومیجلا اتلیــــمعلا

سة.راالد عوضو سبان مومدربندكي وض وادح ها علىقیص وتطبئاالخص

:ص المساحیةائخصال.١
ان ریــالج مجــى حلــر عشــمبالكبشــ رؤثــِت◌ِ  اهــنآل ةر كبیــ ةمیــاه ير هــنال لحــوضة احامســل

 روفالظـــي ن فـــبـــایتلل اقـــطبا تهاحســـم يفـــن یبـــاتت ةیـــئاملاض وااالحـــ انم لـــو عمذ مـــن المـــائي ،والا

آخــرى كمــا لمــاوالحركــات االرضــیة ،والتضــاریس والـزمن ،فضــال عــن عو  ورالصــخ وعنــو ة یـخانلما

ة یـناخموف ل ظـر فـي ظـي المـائحـتال طشـذ یناها ،حتیـل الـى زیـاد ة مسـامتحـواض المائیـةالاان 
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 فــــي متســــهاونیــــة تكت تركــــاحل تضــــر عت امــــ ذاا احتهــــهلیســــ ةر لینــــصــــخو الانــــت ك اواذ، ةرطبــــ

النتیجـة الــى تغیرمجــاري بعــض االودیــة اواســرهامن ي بؤدتــل ىر خــآ عفــر  وا ةمجــاور  اضار  انخفـاض

ة اخرى.یدو قبل ا

 ار ومتلــــ)كی١٣٢.٥( اغــــة مســــاحتهباللة )اور تبســــ يد(منــــابع وابانســــكومادي دربندض و و حــــ

 فـي ذاراجغاله عـقان مو ال ،ایةفیر صـتلاة رتـدقث حیـمـنمـا اوعـن رةصـغیحوضـیةحةسام اذ بعار م

،ایمطـار سـنو اال مـنملـم)٥٧٠(م نحـویستله تجعل)ة (الجبلیةیسیار ضالته عتبیطو  ،رطبلا اخالمن

 الـــى لحـــوضا تقســـیم مح تـــایضـــالادة لزیـــا.و  ا جیـــدا للدراســـةیجو ا هیـــدرولبعـــد ةحاســـاخـــذت الملـــذا 

)،٣م (رقــــالســـابق لشـــكلا مــــانهیت بنـــامقار ال فدهـــبتكة) ار ســـ(و)جیشــــكة(همـــاین ســـئیر  نحوضـــی

مــاكونــةموادي جیشــكةض حــو ل ٢كــم)٧٤.٤ي (فهــ،  اهماحتســمین تبــا) ٣( مقــر  ولجــدالیوضــح و 

٢)كــــم٥٧االجمالیـــة ، فیمـــا بلغــــت مســـاحة وادي ســـارتكة ( ضو حـــــلا حةمســـا ن%) مـــ٥٧نســـبتة (

بــاین المســاحة تتبــاین المــورد المــائي %) یعنــي ذلــك فــي ضــوء ت٤٣مســیطرا علــى النســبة الباقیــة (

للحوضین في حالة ثبات العوامل االخرى الموثرة في الجریان .

  )٣جدول (ال

)(جیشكة وسارتكةوفرعیهالخصائص المساحیة والتضاریسیة لحوض وادي دربندكومسبان

حواضألا
فومتریةور ملائص صاخلا

نابسندكومبر د كةشیج ةكارتس

*١٣٢.٥ ٧٤.٤ ٥٧ ٢مكاحة/سملا

٥٢ ٣٨ ٣٠ كم/ضو ط الحیحم

٢٧٠٤ ١٤٤٤ ٩٠٠ لحوض/كماطع محیبر م

٠.٦١ ٠.٦٤ ٠.٧٩ ةحاالمسك ستماة بسن

١.٢٨ ١.٢٥ ١.١٢ یطحملاكسة تمابسن

١٩٣٦ ١٨٣٠ ١٩٣٦ م/تفاع ر اةى نقطلعأ

٨٠٠ ٨٢٠ ٨٢٠ /مرتفاعاة ى نقطندا

١١٣٦ ١٠١٠ ١١١٦ م/نیبنسو منرق بیفلا

٠.٠٩٠ ٠.٠٨٧ ٠.١١ /م/مسر ضة التجر د

٠.١٧ ٠.٢٣ ٠.٣٦ نسبیةلاضاریستلا

خارج نطاق الحوضین (سارتكة وجیشكة). ٢)كم١،١(*
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  : ةیلالشكص ئاالخص.٢
مــــــــن ك لــــــــذان ء اكــــــــاســــــــو ائیــــــــةملحــــــــواض االس اشــــــــكال ات قیــــــــاالت محــــــــاو ددعــــــــتلقــــــــد 

 كتلـــــ تز ر فـــــاف، مغیـــــره وا نییجو لو ر دهیـــــلقبـــــل ا نمـــــاو یـــــة عر تن بالیمـــــتمهوال ییــــــنلوجو رفو میو جال

یة مك ىعل اثیرالتتها فيیمهالا عبت، اهتاسر لد یسالمقایفي الوصـول الى وضع بعض  توالاحمال

ا ذهــت او فــیتو ضــان یفخطرال ةلــالدو  فیر صــالتة و ر ذبــكمــه تحو  ئیسر الــ مجــرىز الهــتجلتــيا هایــملا

  هي : اییسقالم ههذ من اهمو  اضكل االحو ن شیباتبیرتاثال

:ة ساحلمسك اتما ةنسب. أ

نـي ة تعتفعـالمر  مقیالفـ، يدائر لـا لكشـلاا عـن دهعـبات او ى تقاربهـامدى النسبة ه الذه ریتش

تیـة لحا اهـرتو اض المائیة في دحو الاقدم ت ىذلك ال یریشلالشكیرة مستد ةمائیض وااحد جو و  ةدعا

اد ـعـتبا ينـعتفالمنخفضة  می،اما الق اهعوسیفي ت روعلشا لقبمجاریهاتعمیق و ر ى حفال كلذود عیو 

تقسیــم  طـوطخ ماظـتان دمعـ لـكذ ينـعیل ویتطمسـلال من الشكن الشكل الدائري واقترابهع ضالحو 

تــبر لااصــة فــي یــة وبخلمائة المجــاري االــطاي فــ هال تــاثیر و حــامنهــريال ضو حلابــ طــهمحیالمیــاه ال

 رينهـلا رسـالا ضا الى حدوثای ؤديقد یو ، ةعادلمیاه ام یقستقرب خطوط عالتي تقلدنیا ا ریةهنلا

.)١٦(ىخر الا مائیةالض احو االلة مع لمناطق المجاورة والمتداخا يف

:)١٧(ةیلاتلا ةلبالمعاد اییعبر عنه ریاضو 

   ٢كم/ الحوض ةحاسم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ =ساحةملا كسماتسبةن

   ٢مه/كسفن ضو حمحیطها محیط ال يو ایس ةائر دحة اسم

)،٠.٦١( ومســبانكدنبر ادي دو حــوض لة حامســال كســامت ة) نســب٣(ابقســلول االجــدبــینوی

اضــه و الححــاللا وكــذلكلمســتطیل ا لكشــلا نعــده ابتعــوایر تدالمســل كلشــا مــنك اقترابــهذلــ يعنــی

تكه ممــا یعنــي ر اســوادي  ضو ) لحــ٠.٧٩وادي جیشــكة واعــاله ( ضو حــ) ل٠.٦٤انــت (فك فرعیـــةال

عــــــة بیلطلــــــى ااع جــــــر ی  كلذ يف ببلسا للعو  قةطنملا في دارةاست ارهثاك رخیاالض و حال ان

 رغصـ نعـ الضف تهاجث ثالمن رز بیا رهثیاوت،جبلیة ل السبس اهتطالحا ةقطنلمل ةیریساتضال

احـواض المنطقـة  يفـ ةمسـاحلا اسـكمة تبفي نتائج نس يبرب النسقاتان ال  نقولالجمااساحتها، و م

  . ةقنطملا يفا) یولوجیجو خ ان( منمرى الخا لمعواتعكس تماثل ال
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ط:یحالماسك متبة نس. ب
تم یــو ، رنهــال ضحــو حة امســفــس ن رة لهــاائــط دیمحــبض الحــو یطمحــارنــة مــن مقج ر تختســ

  )١٨.(ة یتاللا عادلةمفق الو  هاجخر است

١=یطسك المحاتمبةنس

  ةحساماسك المتسبةن

ل د، حـدالوا ة عـنلنسـبا تعـتفار  ماصـحیح،فكلحـدوا مـن ىلـأعتكون  اائمددلة االمعنتیجة

ــــك ع ـــذل ـــل اكعـــن الشـــ وضكل الحـــشـــى ابتعـــادل ـــتظم أي با ير دائل ـــملمن ـــیبط التـــر اضـــعف  ىعن ن ب

ة بســـنذه الهـــ) ٣(مرقـــ ابقســـلجـــدول الاویبـــین ، اهـــاهمیم تقســـیوط طـــم خاتظـــاندم عـــو  حـــوضلاءجزاأ

 ىعلــارتكة) وســ ةكیشــجي (ضــو ح) ل١.١٢(،)١.٢٥(بان ومســو كدربند) لحــوض وادي١.٢٨فهــي(

ي دوا ضو لحـــكبـــر أح اضـــایمـــن الواحـــد (مـــع  ارب نســـبهالتقـــ ضاحـــو التدارة أســـا ىنـــعمب،يالو تـــلا

ى الادنااسـت واضحـألاذه تمیـز هـتا ذلحة لمساماسك ات ةبسننتائجمعج ئانتلا هق هذطابتو كة) تار س

  ي:تاآلا بشكلهة یغص

.جاورةملاحواض األ عمها یاهمیمسقخطوط ت امتظان.١

ئیة.ماالا وال مجاریهأطر قص.٢

مع  سئیالر  رىلمجا ىال ائیةالم تاجو ملصول او عة ر سل اً عتبا ن فیهضافیلا طرخ ةاللد اعتفار .٣

  ة.تكسار دي او  ضحو قارنة معم ةكشیي جواد ضلحو ل قأ اضنخفا

لـمـوالعاات ع ثبـن مـیـار جلاة فاسـمسطحي لقصـرلا رخبتل عام) والكشب( ينطتسرب البالا ةلق.٤

 هذـهــس فــي اتخــاذ ابب األســســال لعــلو  لیتطالمســشــكل لا تاذ ضاألحــوامــع ارنــةقمى ُألخــر ا

قــة ،منطســیة للیضار تلا بیعــةطبالمــرتبط ة ر تداســاال نب مــیــر القو أ مســتدیركل الض الشــاحــو ألا

من معظم جهاتها. ةیالجبللسساللبا ةواض المائیحألاة احاطو 

  :ةیسریضاتلائصاصخال:اً نیثا
ن خـالل مـ هنـألة،جیلو فو مور یجلاو ة یـر متو فور مالت اسـادر الي فـ رةبیك یةهما ئصصالخا ذهله

ـة بطـمرتلة اضـیر األ لاألشـكاة عـیبوط طقـةنملل ةیـرافوغطوبال صائصخلا ةرفعممكن فهم و ی اهجئانت

مومــاعي هـفالتعریــة، امـل وشـدة فعــل عو  رسضــلتبـین ا امــدیـة الطر لعالقــة ایعـة طبضـال عــنفبها،

المــعادالت عدید مـنلك اانهو  ،يلوجو یجلا طق الضعفانم ياصة فخبو  اهلتقبتقل ا و ادتهیز بداد تز 

  ا:منه اتناولته يالت ةیضایر ال
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Reliefرستضلا جةدر.١ Ration:
الفـرق بهـا  دصـا. ویقمـ ةقـنطملیـة فراوغلطوبا ةبیعـلطا عرفـةممهما لسایامقتضرس ة الجدر  دتع

ي تخــــمینفـــ ادا جیـــشـــر مؤ  دتعـــو متر، و یلـــك/ ضو حـــلاطـــول لىض الحـــو اي فـــ طـــةقاخفـــض نأعلـــى و ن بـــی

 ـدةیـبع تفاالـى مسـا قـد یمتـد رهـاتاثیمـا ان . كالتضـرس ةدانسـبتها مـع زیـاد ث یـزد،حیمنقولـةلا واسبلر ا

ینیـــة**ر ط الغیر االمخــو  حمــراو الا نهــة مختلفــة موجیــولفیمور جلشــكاا ینكــو فــي ت كلــذم ســهیو  )١٩(انهــع

Badئــة ( ردیي الألراضـاو  land (*** ات،ممضــانافیالجــة عة وصـول مو ســر ي فـ عـن تأثیرهــاضــالف 

 ریثأتــدیــادز ا لــك فــيذ سكویــنعلنســبة ادة ایــبز داد ز لفیضــان والتــي تــطــر الــة خالدیــادة ز  فــي لــكذ مســهی

   .اهي للمیحتلنشاط الة ایعلاف

 ةیـلان عابمسـو ادي كو  حـوضلضرس لتاجة در  نإد ) نج٣قم (بق ر اسل الجدو ال حظةمالن وم

ین بن یابتی سا التضر هذ ان اللمنطقة ،ال یدالشدبل ریبالك سر لتضا ذلك سم/م) ویعك ٠.٠٩٠( فهي

یــــاه لمل یــــةحتلا ةر دقــــال نیاتبــــلــــك س ذكــــعوی) ،م/م ٠.١١(  كةارتســــو م) م/ ٠.٠٨٧ضــــیه جیشــــكة (حو 

 ذلك طبیرتو  ،كة ارتس اديو وض لح أعالهي فهي ف سبانمكو دنبر حوض د اءن أجز بییةجار لا یةسطحال

 ـةرنـمقا لـهو ط صـرن قعالفضـبـل سفین،ع لجط األرتفـاقـاى نعلـأل تضـانهاحبثـلالمتم ددیشالرس تضالب

  .ةكشیج يداو  ضو حمع 

Relative:یةلنسبیس اارتضال.٢ Relief:
ى لــب أعســو بــین منق ر (الفــ سر تضــلا ةیمــقین بــمــا لــةداتبملعالقــة الا لــىة اهــذه النســبر شــیوت

لـــة معادا بالهـــنع ربـــعیـــة ویو ئم ةل نســـبكى شـــلـــض عو حـــالر محـــیط داقـــومالحـــوض) ي ة فـــنقطـــدنـــىأو 

-:)٢٠(یةتآلا

   م/ ضس الحو ریاتض

  ــــــــــــــــــ = یةسبالن ستضاریال 

  كمض /الحو محیط 

ء از أجــبـینفیمـاة ینسـبلاریس اضلتا مقیایننا تبتضح لی) ٣(مقر  السابقلو لجدا حظةمالن مو 

ــــي يفه،لحــــوضا ــــي دربن) وا٠.٣٦( كةتار ســــ دياو وض لحــــ هأعــــال ف یمــــا ف) ٠.١٧ن (مســــباو كدقلهــــا ف

م قـین،وتعكس هـذه الن السـابقیضـیو حلباقارنـة م) ٠.٢٣ة (سـطمتو ة یسـیر اضت مكة بقـیجیشـ ضو زحییتم

.الحوضجزاءأ تباین ما بینالمدى 
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نھریة: ة البكشلائصاص: خالثاً ث
جیة ومنها:لو هیدرو لوا یةجفولو ر الجیمو ت ساار دلا ة فيیهمأ صائة هذه الخصاسدر ل

Stramsیة ھرب الناتمرال.١ order:
نـاك وه ،وضحـلاا همنیتكوني تلاد فروالا وعةمجمل ميقر لا جلتدر ا هریةنال اتبر ملابقصدی

 قـةیلطر ان اال اج یفـوفلو ورتن،شـوم اهلر وهر قـة سـتریط اهـة ومنریـهلنلمراتـب اا حدیـدفي تعدة طرق 

 ةـقــریط ثـاحــبلامــد عتوا،یةالمراتــب النهر یــدفــي تحد اهووضــوح اهولتهلســا مهاتخدســب الــغی األولــى

منـه )و ٤(قـمر  لو دجـال ي دربندكومسـبانادو  حـوضلیـة هر الن بتار ملد ادیتح في) ٢١()١٩٥٨لر(راهست

  .ةكارتسو  ةشكـیجضي و حب لت) مرا٥و( یةنهر  بتمرا) ٦( نن مكو تیبانسمو ادي كان و  تضحی

ي ئمــاالیف صـر لتا یـةمعرفـة كم يفـ میـةهقة أبلساا ةالطریقریة وفق هنلاتب لمرااسة ار دان ل

تـاليوبال) ةیبسار االحتیة لا( ودیةاألتلك  رةقد ینخمت ىعل سعكاانمن  اهلا مم ديابكل و لخاصةا

ول حلـــلا وضـــع، ثـــم دیـــةو الك الـــلتالمجـــاورة فـــة و تلخالمض ر ألا تعماالى اســـتلـــع ارهـــیأثالحـــد مـــن ت

  ت. ضانافیلاة ر ظاه راتكر یتعلق بالحد منا دیة وبخاصة فیمو ألتلك ال يریبخلتا وكلللسزمةالال

Bifurcationنسبة التشعب .٢ ratio
بتها مـا نسـ حو اا یتر ملباغاو  ا،جاري مرتبة علیم لىا ي مرتبة ماار مج دعدن بیة سبلنا هي

ســــــیة یر ایــــــة التضخالمناف و ر للظــــــي عــــــیباس طكــــــنعادیــــــة وهــــــو االع حــــــواضاال فــــــي )٥-٣بــــــین (

 يوامـل التـعد الد احتعا نهال عبشالت بنساسة ر دة یمهي ااتوت.)٢٢(م المدروسلیلالق ةیـیولوججلاو 

ن یابـتت عبشـلتنسـب ان ا نـالح ضـتی) ٤م (ول رقـدجـلظـة امالح نومـ،تصریفلاي معدل ف مكتتح

 ةرتبـــم) لل٦(و ولـــىالاة تبـــمر ل) ل٣.٥ا بـــین (مـــ نومســـباكندبي در دوا لحـــوض ةالنهریـــراتـــبملابـــین 

ة جیشكوادي  وضحة لعبالرا ةبتر ملل) ٧االولى و( ةلمرتبل) ٣.٥٣لغت نسبتها (بن في حی،ةلرابعا

،ة تكر ادي ســـاو  ضو حـــلة بعـــاالر  ةمرتبـــل) ل٥(ولـــى و الاة تبـــر لم) ل٣.٤٦ا (هتســـبنت حـــتراو  ـامـــیف، 

ة عــیطبلالـك الـى ذ زىیعـو  سـةار دلمنطقـة ال ةابعـلر ا تبـةر لمل شـعبلتا بةنسـمــا سـبق ارتفـاع میتضـحو 

اج نتتسالز ابر ة طقمنلل الباحث تاعبتامل الخمن، و ي یو نالب سكاعنذات اال ةقیسیة للمنطر اضالت

:)٢٣(تيالا

وي نیـــالباثیرلتـــا زبـــر  سرو دمـــلام لـــیقاال صـــغرو طقـــة نمفـــي ال اخنـــلما مـــلال عو اثـــتمل اتبعـــ

بة تر مفي ال ةیودالا ان ثیحة ،ینهر لا ةالشبك عر ض وتفلحو اشكل  يه فتر ل سیطخالن ملواضحا

یس ئلــر رى اجــمال عمــ ةاشــر بم يقــتل) تلاجبــقــدام ال، ا رداحــنالا فــي ریــیتغلطق اابمنــتــرتبط( ةعــالراب

 انریـن مـن جهـة ولججریـامسـافة ال رصـسـبب قب كلـخامسـة ) وذبةاللمرتا( ةكوسـارت ةكي جیشیوادل

 امـقــة مطنالم يفـ يولطـ شـكلب ) ةكتسـار ة ،شـكیجوضـین (الح الكـلة سملخاا ةبمرتلات ذاي وادلـا
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د دیـــافــي از  مســها اممــ،یــةثانعــة مــن جهــة ابر الت ذاة یــداالو  نیبلاللتقــاء مــابــركصــة ار ف حالیتـــی

االخرى . بتامع المر قارنةم اة نسبتهدوزیا ةقنطملا في ـاهاداعد

  )٤جدول (ال

األودیة اعدادها وأطوالها ونسب التشعب حسب المراتب النهریة لحوض وادي 

(جیشكة وسارتكة)ان وفرعیهربندكومسب

دربندكومسبانجیشكةسارتكةاألحواضالمرتبة

األولى

٣٣٩٣٥٠٦٩٤عدد األودیة

١٤٦١٧٨٣٢٦مجموع أطوال األودیة

٠.٤٣٠.٥٠.٤٧متوسط الطول

٣.٤٦٣.٥٣٣.٥نسبة التشعب

الثانیة

٩٨٩٩١٩٨عدد األودیة

**٥٥٧٣١٢٩مجموع أطوال األودیة

٠.٥٦٠.٧٣٠.٦٥متوسط الطول

٤.٢٤.١٢٤.٢١نسبة التشعب

الثالثة

٢٣٢٤٤٧عدد األودیة

٣٢٣٤٦٦مجموع أطوال األودیة

١.٤١.٤١١.٤متوسط الطول

٤.٦٦.٤٢٣.٩١نسبة التشعب

الرابعة

٥٧١٢عدد األودیة

١٣١٤٢٧مجموع أطوال األودیة

٢.٦٢٢.٢٥متوسط الطول

٥٧٦نسبة التشعب

الخامسة

١١٢عدد األودیة

٩١١٢٠مجموع أطوال األودیة

٩١١١٠متوسط الطول

٢--نسبة التشعب

السادسة

١--عدد األودیة

١--مجموع أطوال األودیة

١--متوسط الطول

---نسبة التشعب

.) كم خارج حوضي جیشكة وسارتكة٢* (

كم خارج حوضي جیشكة وسارتكة . )١** (

Drainageیةفة التصریفثالكا.٣ density:
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 ذاهـ اهمیـةن كمـوت) ٢٤(ددةمحـضمن مسـاحة ةیر هنلا كةلشبع افر وت ارشانت ةدرج هابصد یق

 ةســرع دادز تــ ثیــر ،حطــاماال طقو ســنــاءثایف ر صــتالعــدل مو  انلجریــة ارعســ ىعلــ ریاثللتــلمــاعلا

ا كمـــ،ســـطح االرضري لات الحـــت النهـــعملیـــى لـــع لـــكذ كسیـــنعو  رفصـــلاة فـــكثان بزیـــادةاریـــجال

فــي  امـك ،باشــراا متـاثیر وثرلتـي تــا یــةخالمناا هـفــة منلمختلاة یئیـبف الو لظر بــا رفلصـا ثر كثافــةتـاوت

یةحطس فیر تصبخطوطلة ممثحيسطلان ایر یة الجخاصمیة و ى كلونوعه ع قطلتساا یةكماثیرت

 ةسرعتاثیرها علىطریقع النبات عن ونو میةك يف اتحكمهل خال نمة ر باشمة غیربصور وتكون 

 وطخطـــ نلـــك الوذ یـــةحلمالریس تضـــالاب فلصـــر ة اافـــثكتـــاثر تا و مـــ، كیتـــهســـطحي وكمالجریـــان لا

 اهــذد فــي ویؤكــ،ةارز یس بــر ضــاتالــى یفتقــر  مظتیــر منــغ طحســ قو بــر فــاكاد باعــدا شــتنف ر صــلا

كثافــة التصــریفیة بنســبة لا فاخــتال نعــوالن ســؤ ما رافیــغبو طو الو  خانــمال ن" ا١٩٥٧لتــون "م دصــدال

دم امكانیـةعـ هـوو  )٢٦(رهلار تده سكا ما رفصلا ةفاثك ية فر المؤثى خر لعوامل االا منو  )٢٥( %٩٧

فـي  نیباتن الا دنج الذ یة ،العلا ةذیانفلبا هاور صخ ازتمت يتلطق ااالمن في ةیئالماجاري مالتطور 

كونهــا ، فاقــل ي تعــة الصــخور التــطبیفــي  فتالخــلال ابعــض تاو حــالاین بــاین بتابــیترف صــالفــة اثك

 هیـامل سـرب كبیـرتب حمسـت اهـنفا ةیـلملر اخور صـلا ا،امـویةصـالحف تكون في الصخور فة صر كثا

Quaternaryعي (بـار لا صرعلا بسوار  في اقل ةبسنوب رضاال وفج لىار امطالا Deposits

  ا :مه جانبینملتشا ف هنة الصر افكثو طینیة . الر خو رف فوق الصلصا فةثاد كادز ت نی) في ح

  ة :الطولیافة كثال.أ
عبـر یو ه مسـاحت ىلـما عسو مق ضو الحي فة یمائالري امجلوال اطجموع امعن  بارةعي وه  

) ٢٧( یة.تاال ةدلمعالبانها ع

   مك/ وضحلا ياري المائیة فمجموع اطوال المج

  ـــــــــــــــــــــــــــ یة =افة الطولثلكا 

   ٢مساحة الحوض/ كم

) ٤.٢٩( انبســمكو ندبدر دي ض واو لحــیــةلو طال تافــالكثا دلمعــن ا) ٥ول (جــدلا حیوضــو 

، وهــذه كةتر ســا ديض والحــو ٢مكم/كــ)٤.٤٧حــوض وادي جیشــكة و(ل) ٤.١٦( غمــا بلــیف ٢مكــكم/

ــــكل لعــــو  )٢٨(لراهتر یف ســــصــــنب تة حســــد متوســــطعــــات تالكثافــــ ــــیعــــزى ا ذل ن اویـعــــة التكــــبیط ىل

 نمـتتكـون اهـظممع نا عـنفضـال فة عیالضـ ةومـاقملا تض ذاو حـال زمركفي ئدة سالا ةجیو ولیالج

 ابـیة تقر ابشـتلا ةالـوحكولـوش) ش ،تـانجرو و انیر ین ( شـو تكـافـي مـا ك رلامـلوا ةوغرینیـیةلمر ر و خص

فـــي الجانـــب اســـتثناءمـــع نطقـــةملل ةیـــئلبیاات ومـــمقاله فـــي باشـــتس التعكـــ ضحـــو ال زاءاجـــن بـــیمـــا 

.التضاریسي على االغلب 
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ھري))نلاركرات((الیةددلعاة فاالكث.ب
فــق و  اعنهــ رعبـویة وضــیحة ســاحم نضـم مهبتامــر یـع ملج ةیــوداال ددعــ دلمعـبهــا دقصـوی

  : ةتیاللمعادلة اا

ة لحوض ماائیالجاري الم وعجمم

  ــــــــــــــــــــــ ) =٢٩( یةالعدد ةفاثكلا 

   ٢كم/ حوضة الحسام

مثــل ت ـان وهــيلحــوض وادي كومسبــ٢كــم) /٧.٢ي(هــف فــةالكثا هذهــ) ٥ول (الجــد حوضــیو 

 افـاتثوتمثـل هـذه الك٢كم/) ٨.١٧ة (كرتاسو ) ٦.٤٦( كةشیحوضي جینما ب لعاما دلمعلا ابریقت

 ةائیـمال اتدراالیـا كمیـات عـنة فضـال منطقـي الفـ لنشطةة افییتصر قة الطالا كسة تعیمعدالت عال

  . ةوینالس

ف :ااالنعطمعامل . ٤
ة، دیـو لال ام نهـارالسواء اكانت للوجیة الجیومورفو ت سارایرة في الدكبة میالمعامل اها هذل

 ةر قـد ةفـر عم عـن الضـفادي الو و  رنهلیة للوجرفو و مو جیلة الالمرح ةفمعر ل یةمهلجانب اا ولدراسة هذا

ض ر اال تماالعســتا ىلــعك ذلــ رثیتــا ىداه ومــاتجــ ي أيوفــ بينجــااللتحــرك وا ةزاحــالى الــالنهــر ع

landuse یضي .لفا هلة على السماقلما فة وبخاصةلتخلما

ح ـضــیتلي ، و اثــملا لو طــلى الــئي امــالا ىجــر مللي یقــحقالول طبــاللمعامــال اذهــن عــر عبــیو 

ادي و  ابریــتق هویماثلـ) ١.٥( یـربك نسبامكو ندبر د واديطاف لعنالا) ان معامل ٥م (قر  جـدولال نم

ــــوادي  كلـــع ذومـــ) ١.٣٥( ةكرتســـا يداو  افـــاطعانلهـــا قن ااكـــین حـــ ) فـــي١.٥٥( ةكیشـــج یمتـــاز ال

والبنیـوي  يسـیضار التاثیرلتس یكمن في ااسالا ببسلا لعما ولا اف كبیر نوعطعناة رجدب ریخاال

  ها.منرئیسةالة بخاصهاتها و تجااو  ةودیاال نجریامة فيكحوت ةطقنللم
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  )٥جدول (ال

الكثافة العددیة والطولیة ومعامل االنعطاف لحوض وادي دربندكومسبان

)وفرعیه (جیشكة وسارتكة

ومتریةفور لماص ائالخص
حواضألا

نابسندكومبر دكةشیجةكارتس

٩٥٤*٤٦٦٤٨١ألودیةاد دوع عممج

٢٥٥٣١٠٥٦٩األودیة/كموال ع أطمجمو 

٢٨.١٧٦.٤٦٧.٢٠/كمةیددعلاثافة كلا

٢٤.٤٧٤.١٦٤.٢٩كم/كمیة طوللاثافة كال

١٥.٥٣١٢.٦٥١٨.٣٤عیطقة التبسن

١٣.٥١٨١٩مكقي/یقحول الطلا

١٠.٠١١.٦١٢.٦لي/كماثمول الطلا

١.٣٥١.٥٥١.٥٠طافعنمل االاعم

) أودیة خارج نطاق الحوضین السابقي الذكر.٧( *

الخالصة واالستنتاجات
غرافیا حوض دربندكومسبان بجبل سفین شرقا وجبلي سـارتكة وجیشـكة غربـا وجبـل بنـة تتحدد ج-

باوي جنوبـا ومرتفعات بازیك شماال.

دیـد )كیلـومترا مربعـا، وتتكشـف عــلى سـطحه الع١٣٢.٥الحوض موسمي الجریان،یبلغ مسـاحته(-

من التكاوین الجیولوجیة تتحدد اعمارها مابین الكریتاسي واالیوسین .

مســـتقلةرف تكــون الحــوض مــن حوضــین رئیســین همــا جیشــكة وســارتكة واعتبــرا احــواض صــی-

والمقارنةلغرض التحلیل

ابرزت الدراسة وجود ست مراتب نهریة للحوض .-

االحـــواض اقتــراب شــكل الحــوض للشــكل المســتدیر ممــایعني انتظــام خطــوط تقســیم میاههــا مــع-

داللة خطر الفیضانات فیها .وقصر اطوال مجاریها مع ارتفاع المجاورة ،

تضرس عالیة لوقوعه ضمن نطاق الجبال العالیة.یتصف الحوض بدرجة-

التضاریسـي  رس ذلـك التـاثی)ویعكـ١.٥اتصف معامل االنعطاف لوادي دربندكومسبان بالعالي (-

والبنیوي للمنطقة .

ابـرز )مسـاحته غرم صـیسـیة مـابین اجـزاء الحـوض (رغـالتباین في العوامل الجیولوجیة والتضار -

تباینات في الخصائص المورفومتریة .



  نحس علي مداح

٣٩٧

در والھوامشالمصا
وعبـــد العزیـــز خشـــابالق یـــوف ةرجمـــت،سداســـال بجیـــا، الكتـــاو فولر و یمجي الثـــة فـــیلحدا، األفكـــار كـــوالم ركتبـــا )١(

   . ٢٧ص ،١٩٨٦اد،دجامعة بغداد، بغ ةطبعمثي ، یلحدا

بأرقام : ،١٩٧٦اد ،غدب،  ٢٠,٠٠٠:١اسقیمالوة،قشلناحیةة فیراغوبو ط طئاخر  )٢(

810 810 800 800
610 600 610 600

(3) Buday.T., The Regional of Iraq, Stratgraphy and paleogeog-yophy,vol .1. state
organization for Minerals, Dar, Al –Kutab . publishing house, Baghdad ,1980 .p
,18 .

(4) Sissakion .v. ,and youkhano .R . , The study of upper most part of Qamhuqa
Formation at shaqlawa . vicinity .north Iraq .,Jour. Geol. Soc. Iraq , vol(16-
17).1983.p.12 .

ــدولومایت:* ــاثرالــدولومایت نتیجــةم صــخورظــیتكــون معال ــة بالمغنیســیصــخور جیریــة بمیــاه البحــرت وم المحمل

كاربونــات الكالســیوم الدولومایتیــة یتكــون مــنفیحــل المغنیســیوم محــل جــزء مــن الكالســیوم،بمعنى ان الصــخور

والتوزیـعدار المسـیرة للنشـر،١ط ،الجیولوجیـا العامـةحكم عبد الجبارمصطفى،انظر:للمزید -.والمغنیسیوم

   .١٣٥ص ، ٢٠٠٥ االردن،عمان ،،

ر (غیــر منشــورة)، یســتماجالة ســ، ر ثــي فــي منطقــة هجــرانثالال ريیشــاطبالة حــد جیــد تومــا، بالتیولوجیــمحنــا  )٥(

 . ٣،ص١٩٩٣،الدین، كلیة العلوم  حة صالامعج

(6) Sissakion .v. ,and youkhano .R .,Stratigraphy of shaqlawa-Quwaisanjaq ,Geol .
Soc . Iraq . Vol .19 No.3.1983.p.144.

  ر یتاجســـــــــــــم ةســـــــــــــالر  مــــــــــــام وأحواضـــــــــــــه النهــــــــــــرير بیلیـــــــــــــة جبـــــــــــــوجولرفمو جی،یــــــــــــزعز الد عبـــــــــــــ تحكمــــــــــــ )٧(

   .٤٠ص ٢٠٠٠الدین ،لجغرافیة ،جامعة صالح اسم قمنشورة) كلیة اآلداب ،غیر(

   . ٤١عبد العزیز، مصدر سابق ،ص كمتح )٨(

ة، اهر قالـة،فـمطبعـة المعر ، ١البشریة واالقتصـادیة، طو یة عاق الطبیر علفیة اار جغف ،محاضرات في خللا جاسم )٩(

  . ٧٩ص ١٩٥٩

ــــال ينتــــو تكالراز فــــي الطــــنــــة قار مســــة،درا ويزاعــــ ركــــبلنبیــــ) ١٠( ة لرســــااق،عــــر لاة فــــي طیبســــنــــاطق الملت اطی

   .١٠ص .١٩٨٢منشورة)، جامعة الموصل،الموصل ، ریغستیر(ماج

  . ١٠٠٠٠٠:١س امقی،قیة العر ا ریةكعسلة احلمسا،افیة وغرابالطو  بیلخارطة أر  )١١(

، ١٩٩٧ ، دهـــــوك )،مطبعـــــة٦٣العـــــدد( ،، منـــــاخ اقلـــــیم كوردســـــتان العـــــراق، مجلــــة متـــــین يازاد النقشــــبند )١٢(

   .١١٣ص

غیـر (سـتیراجة ملاسـر  ،قـیةبیطتال وجیالفو ر و میلجة في اسراد نیو دي داو  ،ینيیل، الشمز اعاسم لحاص فسو ی )١٣(

   . ٤١،ص٢٠٠٢، نیدلاح الص ةجامع،اب دآلا ، كلیةة) ور نشم

 ١٥/١١/٢٠٠٥بتاریخ ، ةیاندیمراسة اللدا )١٤(
(15) Strahlah.A.N.,Dimensional analysis applied to fluvially eroded landforms

,Geol.Soc Am.,bull.,V.67.1958.pp 279-300 .

یـة رافلجغا قسـمعـن صـدر تریـةدو  نشـرةوجیة،رفولیومو االجهالتالشكلیة ودال صئالخصا،ةمن سالاضمحسن ر  )١٦(

   . ٦.ص١٩٨٢، ٤٣تیة،العددویالك فیةاغر لججمعیةاوال
(17) Melton .M.,Geometrik preperties of mature drainage bystems and their

representation In an E4,Phose Jour, GEO, v.,66.1958.P35.
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(18) Bouiton. G., Morphamtic analysis af river basin characteristics ,London
,1965.P.4.

(19) Schumm .S.A., Evolution of drainage systems and slopes in Bad- Land at Pertl
,Amboy, New Jersey, Geol .Soc Amer.Bull,V.67.pp.597-646.

الصـرف البادالند: تسمیة تطلق على االراضي المتضرسة وهي نتاج فعـل التعریـة المائیـة النشـطة بفعـل كثافـة**

التي تتمیزبوجود بنیـة صـخریة لینـة قلیلـة المسـامیة مـع قلـة فـي النبـات الطبیعـي المائي ،وتنشآ في المناطق

ــــــــ عبدااللــــــــه كربــــــــل،علم االشــــــــكال االرضــــــــیة،مطبعة جامعــــــــةللمزیــــــــد انظــــــــر:وشــــــــدة فــــــــي االنحدار.ـــــــــ ـ

   .٢٥٩،ص١٩٨٦البصرة،

  . ٨١ص ،١٩٩٠یت،و الك ،رات العربیةامالا ةدول ي دبا فيواد ،حوضالعینینو باد یسن سح )٢٠(

   . .٨١ صه، نفسر دصالم )٢١(
(22) Horton.R.E.,Erosional development of streams and their drainage basions,Beol

.P.291.

  ١٥/١١/٢٠٠٥اریخ تب، ث احللبة یناالمید ةسار الد )٢٣(

ــــــــاتمعال ةاســــــــیة، المــــــــدخل لدراســــــــاسیةجولو فر مو یجة دكوحــــــــیف صــــــــر تالوض ، حــــــــيورج، كــــــــيار. جــــــــ )٢٤( لی
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