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پوخــته

ف
ـنور� پشــته)
ئــهم توێژینهوهیــه كــه ناونیشــا� (مهترســییه جیۆمۆرفییــهكان و كاریگــهرى لهســهر جوڵــهى هاتووچــۆ لــه ڕێــگاى دهروازهى سـ ي

ههڵگرتــووه ،لێكۆڵینهوهیهكــه لــه جیۆمۆرفۆلۆجیــاى پراكتیــ� ،و تیايــدا كاریگــهرى باوتریــن مهترســییه جیۆرفییــهكان لهســهر جوڵــهى هاتووچــۆ
لهناوچــهى لێكۆڵینــهوهدا خراوهتــهڕوو.
ف
سلێما�) جیادهبێتهوه ،و دهكهوێته ناو
سنور� پشته ،كه لهڕێگاى (كهالر–
ناوچهى لێكۆڵینهوه بریتییه لهو بهشه ڕێگایهى دهروازهى
ي
ئاوزێـ ڵـی ســهرتهك لــه ناحیــهى مهیـ ف
ـدا� ســهربه ئیــدارهى گهرمیــان و بەناحیــهی بهمــۆی ســهربه پارێـزگای ههڵهبجــەدا تێپــەڕ دهبێــت ،واتــه دهكهوێتــه

ڵ
كۆتـ يـا� ناوچــهى شــاخاوى و ســهرهتاى ناوچــهى نیمچــه شــاخاوییهوه لــه ڕۆژهــه� ت� ههرێــى كوردســتان ،لــهڕووى ئهسـ تـرۆنۆمییهوه ناوچهكــه
ڵ
دهكهوێتــه نێــوان دووبازنــهی پـ فـا� ()°35 °04 °50 - °34 °53 °45ى باكــور ،و نێــوان دوو هێــی درێــژى ()°45 °53 °15 - °45 °36 °50
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ڵ
ت
 و دهســت، كــه كاردهكهنــه ســهر پرۆســه جیۆمۆرفییــه ڕوخێنــهرهكان،گرنگریــن ئــهو هۆكارانهیــه
 ئامانــج لــهم توێژینهوهیــه خســتنهڕووى.ى ڕۆژهــه�ت
ف
ف
ت
ف
 بهمهبهسـ تـى،ـنور� پشــته
نیشــانكرد� گرنگریــن مهترســییه جیۆمۆرفییــه بــاوهكان و دیاریكــرد� شــوێى مهترســیدار لهســهر ڕێــگاى دهروازهى سـ ي
ف
� ـنا� ئامانـ بـ� توێژینهوهكــه بــۆ
،س تــهوهرى ســهرهك دابهشــكراوه
 بۆیــه لهبــهر ڕۆشـ ي،دۆزینــهوهى ڕێگهچــاره بــۆ كهمكردنــهوهى زیانــهكا� ئــهو پرۆســانه

 و ڕێـ ف،ـەكا� ژینگــەی �وشـ تـى ناوچــەی لێكۆڵینــەوه و پەیوهندییــان بــە مەترســییە جیۆمۆرفییەكانــەوه
ئهوانیــش (تایبەتمەندییـ ف
 و،ـگاكا� هاتووچــۆ
مهترســییه جیۆمۆرفییــه بــاوه ف
 لێكۆڵینهوهكــه گهیشــته ئــهو دهرئهنجامــهى كــه،)كا� ناوچــهى لێكۆڵینــهوه و كاریگــهرى لهســهر جوڵــهى هاتووچــۆ
كا� ژینگــهى �وشـ تـى ناوچــهى لێكۆڵینــهوه ڕێگــه خۆشــكهرن بــۆ چاالككـ ف
تایبهتمهندییــه ف
ـرد� ئــهو پرۆســه جیۆمۆرفییانــهى دهبنههــۆى مهتــرس
 كــه، و زۆربــهى مهترســییهكان لهجــۆرى پرۆســه مۆرفۆدایناميكییهكانــه بهتایبــهت كهوتــن و خ ـز فا� بــهرد،ـنور� پشــته
بــۆ ســهر ڕێــگاى دهروازهى سـ ي
ڵ
ڵ
ڵ
.ـاو� نێــوان ئاوزێــی ســهرتهك و ئاوزێــی زمــكان ڕوودهدات
بــهزۆرى لــه دهربهنــدى ســهرتهك و ناوچــهى هێــی جیاكــهرهوهى ئـ ي

Abstract
This study which is entitled )Geomorphic Hazards and Their Impact on the Transportation Movement in
Pshta Border Port Road(, is a study in Applied Geomorphology, that indicates the impact of common geomorphic hazards on transportation movement in the study area.
The study area consists of this part of Pshta border port road that is separate of )Kalar-Sulaimani( road, and
located in the Sartak watershed in Maidan district that belong to Garmian administration and Bamo district
in Halabja governorate, in other mean, it is in the end of mountain area and the begin of sub-mountain area
in Eastern part of Kurdistan region. Astronomically the area is located between two latitudes )34° 53° 45° 3550° 04°°( North, and longitudes )45° 36° 50° - 45° 53° 15°( East. The aim of the study is to identify the
factors that have impact on destructionist geomorphic processes and to determine the most hazardous area
in Pshta border port road, in order to find appropriate solutions to reduce risk of these processes. So in order
to achieve the aim of the study, it is divided into three main sections, )Physical characterestics of the area and
their relation with geomorphic hazards, Transportation roads, and common geomorphic hazards in the study
area and their impact on the transportation movement(, finally the study reached to a set of conclusion, physical characterestics of the area led to activate geomorphic processes that cause hazards for the roads in Pshta
border port, also most of hazards are morphodinamical processes such as rock fall and rock slide, that predominantly occure in Sartak gorge and the water dividing line between Sartak and Zmkan watersheds.

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 493
پێشەیک

ف
سـ ڵـا�نەو لەشــوێنە جیاجیـ ف
ـۆرهكا� دهكەونــە بــەر هەڕهشــەی مەترســییە جیۆمۆرفییــە
ـاكا� ســەر ڕووی زهویــدا مــرۆڤ و چاالكییــە جۆربەجـ
ف
اوهكا� دهگات ,ئەمــەش بەگشـ تـى ئــەو مەترســییانە دهگرێتــەوه كــە لەئەنجــام پرۆســەیەك
جۆراوجــۆرهكان ,بەمــەش زیـ فـا� زۆر بەمــرۆڤ و دامــەزر

ف
ف
ف
ف
ـتێوهردا� مــرۆڤ
ـێوهكا� ڕووی زهوییــەوه دروســت دهبێــت ,یاخــود هەندێــك جــار دهسـ
ـەرهكا� پێكهاتـ فـى شـ
جیۆمــۆر� ,یــان یەكێــك لــە فاكتـ
یارمەتیــدهر دهبێــت بــۆ ڕوودان یــان توندكـ ف
ـرد� ئــەو مەترســییانە ,كــە بەپلــەی مەترســیدار� جیــاواز و لەشـ ف
ـوێى جیــاوازدا ڕوودهدات ,هــەر بۆیــە
ي
ف
ف
ـدا� توێــژهران ,بەئامانــ� دهستنیشــان كـ ف
لــە ئێســتادا ئــەم بابەتــە بووهتــە جێگــەی گرنـ گـ� پێـ ف
ڕوودا� ئــەو مەترســییانە و
ـەرهكا�
ـرد� هــۆكاره كاریگـ
ب
كەمكردنــەوهی زیانـ ف
ـەكا� بــۆ مــرۆڤ و دامــەزراوه مرۆییــەكان ,هەروههــا بــۆ مەبەسـ تـى یارمەتیــدان لەپرۆســەی پالندانــان و دووركەوتنــەوه لــەو شــوێنە

ف
ف
ـۆر� زیاتــره.
ڕوودا� كارهسـ تـا� �وشـ تـى و جیۆمـ
مەترســیدارانەی كــە ئەگــەری

كێشەی لێكۆڵینەوە

لەبەر ئەوهی بەڕێژهیەك بەرچاو جوڵەی هاتووچۆ و بەتایبەت جوڵەی بازر ف
سنور� پشتە ئەنجام دهدرێت،
گا� لەسەر ڕێگای دهروازهی
ي

و لــەڕووی جیۆمۆرفییــەوه ئــەو ڕێگایــە مەتــرس زۆری لەســەره ،بــەو هۆیــەوه يبرۆكــەی ئــەم توێژینەوهیــە هاتــە ئــاراوه ،و كێشــەی توێژینەوهكــە خــۆی
دهبینێتــەوه لــە:
بەمەبەسى بازر ف
ف
ت
گا� ؟
سنور� پشتە شیاو و گونجاوه بۆ جوڵە و هاتووچۆ
ڕێگاوبا� دهروازهی
 ) 1ئایا تا چەند
ي
 ) 2ئایا جیاوازی ت
ف
شوێى مەترسییە جیۆمۆرفییەكان لەناوچەی لێكۆڵینەوه چۆنە ؟
كا� و
ف
 ) 3زۆرترین ئەگەری مەترس جیۆمۆر� ناوچەكە چ جۆره پرۆسەیەك جیۆمۆرفییە ؟

ض
گریما� لێكۆڵینەوە

ڵ
وهك وه�مدانەوهیەك پێشوهخت بۆ كێشەی توێژینەوهكە ،ئەم گریمانانە دهخرێتەڕوو:
ڕێگاوبا� دهروازهی سنور� پشتە لەبار نییە بۆ جوڵەی هاتووچۆ ،بەتایبەت جوڵەی بازر ف
ف
گا�.
)1
ي
ف
ف
 ) 2جیاوازییەك بەرچاوی ت
ف
سنور� پشتە.
ڕوودا� مەترس جیۆمۆر� هەیە ،لەسەر ڕێگای دهروازهی
شوێى لە
كا� و
ي
ف
يف
جیۆمۆرف� لە ناوچەی لێكۆڵینەوه.
پرۆسەكا� هەرهسهێنان مەترسیدارترین پرۆسەی
)3

ئامان� لێكۆڵینەوە
ج

ت
گرنگریــن ئــەو هۆكارانەیــە ،كــە كاردهكەنــە ســەر پرۆســە جیۆمۆرفییــە ڕوخێنــەرهكان ،و دهســت
ئامانــج لــەم توێژینەوهیــە خســتنەڕووی
ف
ف
ت
ف
ـنور� پشــتە ،بەمەبەسـ تـى
نیشــانكرد� گرنگریــن مەترســییە جیۆمۆرفییــە بــاوهكان و دیاریكــرد� شــوێى مەترســیدار لەســەر ڕێــگای دهروازی سـ ي
دۆزینــەوهی ڕێگەچــاره بــۆ كەمكردنــەوهی زیانـ ف
ـەكا� ئــەو پرۆســانە.

ض
ت
ئەس�ۆنۆم ناوچەی لێكۆڵینەوە
شوێنگەی جوگرا� و

ف
سلێما�) جیادهبێتەوه ،و دهكەوێتە ناو
سنور� پشتە ،كە لەڕێگای (كەالر –
ناوچەی لێكۆڵینەوه بریتییە لەو بەشە ڕێگایەی دهروازهی
ي
ئاوزێـ ڵـی ســەرتەك لــە ناحیــەی مەیـ ف
ـدا� ســەربە ئیــدارهی گەرمیــان و بەناحیــهی بهمــۆی ســهربه پارێـزگای ههڵهبجــەدا تێپــەڕ دهبێــت ،واتــە دهكەوێتــە

ڵ
كۆتا� ناوچەی شــاخاوی و ســەرهتای ناوچەی نیمچەشــاخاوی لە ڕۆژهە� ت� هەرێى كوردســتان ،لەڕووی ئەسـ تـرۆنۆمییەوه ناوچەی لێكۆڵینەوه
ي
ڵ
دهكهوێتــه نێــوان دووبازنــهی پـ فـا� ()°35 °04 °50 - °34 °53 °45ى باكــور ،و نێــوان دوو هێــی درێــژى ()°45 °53 °15 - °45 °36 °50
ڵ
ى ڕۆژهه�ت ،بڕوانە نهخشهی ژماره (.)1

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ڕۆشنا� ئامانجەكەی ,لێكۆڵینەوهكە بۆ �
س تەوهری سەرهك دابەشكراوه
لەبەر
ي

ض
تــەوەری یەكــەم /تایبەتمەندییــەكا� ژینگــەی �وشـ تـ� ناوچــەی لێكۆڵینــەوە و پەیوەندییــان بــە مەترســییە
جیۆمۆرفییە كا نــە وە

ئامانــج لــەم تــەوهره خســتنەڕووی تایبەتمەندییـ ف
ـەكا� ژینگــەی �وشـ تـى ناوچــەی لێكۆڵینەوهیــە ،و مــەودای كاریگەرییــان لەســەر مەترســییە
ف
ت
ب
�وشى،
جیۆلۆ� ،بەرزونزم ڕووی زهوی ،ئاووهەوا ،خاك و ڕووهك
باوهكا� ناوچەكە ،كە ئەوانیش هەریەكە لە (تایبەتمەندی
جیۆمۆرفییە
دهرامـ ت
ـە� ئــاو) دهگرێتــەوه ،بــەم شــێوهیە:

ج
جیۆلۆ� Geologic Characteristics
یەكەم /تایبەتمەندی

ف
زۆر� چەمــاوه بــەرزهكان
ناوچــەی لێكۆڵینــەوه دهكەوێتــە ناوچــەی لێــواری ناجێگـ يـر ( ،)Unstable Shelfبەڕێژهیــەك زۆر دهكەوێتــە
و ڕێژهیــەك كــەم باشــوری ڕۆژئــاوای دهكەوێتــە ســەر پشــتێنەی الوهك (چەمچەمــاڵ– بەتمــە)ی ف
زۆ� چەمــاوه نزمــەكان (,Jassim, and Goff
ت
ـەره� ـ ئەفریـ تـ� ،و ناوچەكــە بــەر جوڵــەی ئەلـ بـى كەوتــووه لەمــاوهی ژیـ فـا� ناوهڕاســت ،كــە بەهــۆی هەڵتــەك
 ،).p56 ,2006كــە بەشــێكن لــە پلەیــى عـ ب
و داتــەك چینەكانیــەوه پێچاوپێـ پـ� و درز و شــەق و كەلێـ فـى زۆری �
ىل دروســت بــووه .و لــەڕووی پێكهاتــەی جیۆلۆجییــەوه وهك لەنەخشــەی ژمــاره

ڵ
ـ� دهركەوتــوون ،هەروههــا پێكهاتـ ف
()2دا دیــاره ،هەریەكــە لــە پێكهاتـ ف
(با�مبــۆ ،كۆمیتــان ،شـ يـرانش) كــە ســەربە مــاوهی ژیـ فـا� ناوهڕاسـ ت ف
ـەكا�
ـەكا�
(كۆڵــۆش ،جەركــەس ،پیالســى) ســەربە چـ ف
ـ� و ئایۆسـ ف ف
ـا� پالیۆسـ ي ف
ـی� لەمــاوهی ســێیەم ،و هەریەكــە لــە (فــارس ســەروو ،فــارس خــواروو ،بەختیــاری
پ
ـیى مــاوهی ســێیەمن ،هەروههــا (نیشــتووی نــوێ) لەنزیــك ڕووبــاری سـ يـروان دهركەوتــووه ،ســەربە چـ ف
خــواروو) لەچـ ف
ـ� و پالیۆسـ ف
ـا� مایۆسـ ي ف
ـا�
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هۆڵۆســینە لەمــاوهی چــوارهم (.).FAO Northern Iraq, Scale 1\250000
ئەم پێكهاتانە بە ئەســتوری و ڕووبەری جیاواز لە ناوچەی لێكۆڵینەوه دهركەوتوون ،و پێكهاتەی بەردی جیاوازیان هەیە بەزۆریش پێكهاتەكانیان
لەجــۆری بــەردی نیشــتوون و تێكەڵــن بــە بــەردی ڕهق ،بۆیــە توانــای بەرگریكردنیــان بەرانبــەر پرۆســە مۆرفۆئاووهەواكــردهكان جیــاوازه ،بەجۆرێــك
ـەكا� كۆڵــۆش و جەركــەس بــەزۆری لەدۆڵـ ف
پێكهاتــەی پیالســى بــەزۆری لەشــاخەكاندا هەیــە ،لەبەرانبــەردا پێكهاتـ ف
ـەكا� ناوچەكــەدا بەدیدهكرێــت،
پ
لەچ� ف
يف
يف
چیى تەن� لەسەریەك كەوتووی مارڵ و سڵت و لم پێكهاتووه و ئاوی تێدا نییە ،بۆیە تاڕادهیەك
دهبین� پێكهاتەی كۆڵۆش لەبەر ئەوهی
ڵ
جێگــره وكەمـ تـر مەتــرس پرۆســە جیۆمۆرفییـ ف
ـەكا� لێدهكرێــت ،بــە�م پێكهاتــەی پیالسـ پـى لەبــەر ئــەوهی لەنێــوان چینەكانیــدا كانـزای ()glauconite
ي
هەیــە ،ئــەم كانزایــە خـ ي�ـرا بــە مــەودای گــەرم و شــێداری كاریگــەر دهبێــت ،و دیــاردهی خ ـزان ڕوودهدات ،لەالیــەك تــرهوه لەبــەر ئــەوهی لەهەندێــك
ڕوودا� ڕۆچـ ف
ف
شــوێن و پێكهاتانــەی ناوچەكــە بەهــۆی كەشــكاری كیمیاییــەوه دیــاردهی كارسـ تـى �
ـوو� زۆره.
ىل دروســت بــووه ،لــەو ناوچانــە ئەگــەری

ض
نەخشەی ( )2پێكهاتە جیۆلۆجییەكا� ناوچەی لێكۆڵینەوە

ف
تف
بەس� بە:
بەكارهێنا� پرۆگرام ( ،)10.2 Arc Map GISو بەپشت
سەرچاوه /كاری توێژهران لەڕێگەی
.250000\1 FAO Northern Iraq, Coordination office, Geological Map of Qaradagh-Kalar Basin, Scale

دووەم /بەرزونزم ڕووی زەوی Topography

ڵ
هەرچەنــده ناوچــەی لێكۆڵینــەوه دهكەوێتــە كۆتـ يـا� ناوچــەی شــاخاوی و ســەرهتای ناوچــەی نیمچــە شــاخاوییەوه ،بــە�م لەهەندێــك شــوێنیدا
ف
ئاڵۆزهكا� ناوچەی شــاخاوی هەرێى كوردســتانە ،بەتایبەت لەدهربەندی
بەرزونزمییەك هێنده ئاڵۆزی هەیە ،هاوشــێوهی بەرزونزم ناوچە پێچ
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ســەرتەك و ناوچــەی هێـ ڵـی جیاكــەرهوهی ئــاوی نێــوان هــەردوو ئاوزێـ ڵـی ســەرتەك و ئاوزێـ ڵـی زمــكان كــە پلەیــەك لـ � شـری زۆر تونــدی هەیــە ،و ت
نزمریــن
ي
ڵ
ڵ
ڵ
خــا� ناوچــەی لێكۆڵینــەوه دهكەوێتــە ئاوڕێژگــەی ئاوزێــی ســەرتەكەوه (316م) و بەرزتریــن خــا� دهكەوێتــە ســنوری جیاكــەرهوهی نێــوان هــەردوو
ئاوزێــڵ كــە دهكاتــە (1761م) لەئاسـ تـى ڕووی دهریــاوه كــە هێڵێــ� كەنتــوری بەرزونــزم چــڕی هەیــە ،بڕوانــە نەخشــەی ژمــاره ( ،)3كەواتــە ناوچــەی
ڵ
مەترســیدار لــەڕووی جیۆمۆرفییــەوه بــەزۆری دهربەنــدی ســەرتەك و هێــی جیاكــەرهوهی نێــوان هــەردوو ئاوزێــڵ دهگرێتــەوه.

ڵ
نەخشەی ( )3بەرزونزم و هێ� كەنتوری ناوچەی لێكۆڵینەوە

ڵ
ف
تف
بەس� بە فایى مۆدێی بەرزونزم ()15m-DEM
بەكارهێنا� پرۆگرام ( ،)10.2 Arc Map GISو بەپشت
سەرچاوه /كاری توێژهران لەڕێگەی
ی ناوچەی لێكۆڵینەوه.

سێیەم /ئەندازەی ي� ش
ل�ی Slope

ڵ
بەمەبەسـ تـى زیاتر ز ف
انیى تایبەتمەندی بەرزونزم ناوچەی لێكۆڵینەوه ،پشــت بە فایى مۆدیی بەرزونزم (15m( )Digital Elevations-DEM
ـتكرد� نەخشــەی لـ � شـری ()Slopeی ناوچەكــە ،بەپرۆگ ـرام ( ،)10.2 Arc Map GISو پۆلێنكـ ف
ف
ـرد� ناوچەكــە بــۆ
 )modelsبەسـ تـراوه ،بــۆ دروسـ
ي
پێنــج ناوچــەی لـ � شـری بەپـ �ـى پۆلێنــكاری ( ،)1940 Zinggوهك لــە نەخشــەی ژمــاره ( )4و خشــتەی ژمــاره ( )1دا دیــاره ،پۆلێنكـ ف
ـرد� لـ ي� شـری ناوچــەی
ي
ي
لێكۆڵین ــەوە ب ــەم ش ــێوەیە:
 ) 1ناوچــەی زهوی ڕووتەخــت :ئــەو ناوچانــە دهگرێتــەوه كــە پلــەی ي� ش
لرییــان لــە ( °)1,9كەمـ تـره ،ئــەم ناوچەیــە بــە ڕووتەخـ تـى و كــەم لـ ي� شـری و زهوی ڕوو
ئاســان نــا�اوه ،ڕووبەرهكــەی دهكاتــە ( 47,65كــم )2بەڕێــژهی ( )%22,1لەكــۆی گشـ تـى ڕووبــەی ناوچــەی لێكۆڵینــەوه ،ئــەم ناوچەیــە لەئەنجــام
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ف
نیشـ ف
اوهكا� ناوچــە بەرزهكانــەوه دروســت بــووه.
ـتى مــاده ڕاماڵـر
 ) 2ناوچــەی زهوی شــەپۆالوی كــەم :ئــەو ناوچانــە دهگرێتــەوه كــە بەرزونزمییــەك كەمیــان هەیــە و پلــەی ي� ش
لرییــان لەنێــوان (°)7,9–2یــەو ،بــەزهوی
شــەپۆالوی كــەم ناودهبرێــن ،زۆرتریــن ڕووبــەری ناوچــەی لێكۆڵینــەوه دهگرێتــەوه بەڕووبــەری ( 107,36كــم )2وبەڕێــژهی ( )%49,7لەكــۆی گشـ تـى
ڕووبــەری ناوچەكــە.
 ) 3ناوچــەی زهوی شــەپۆالوی :ڕووبــەری ئــەم ناوچەیــە دهكاتــە ( 50,67كــم )2بەرێــژهی ( )%23,4لەكــۆی گشـ تـى ڕووبــەری ناوچــەی لێكۆڵینــەوه،
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
كــە پلــەی ي� ش
لرییەكــەی لەنێــوان (°)15,9–8یــە ،لــە ناوهڕاســتەوه بــەرهو باكــوری ڕۆژهــە� ت� ئاوزێــی ســەرتەك دهركەوتــووه ،بــە�م لەئاوزێــی زمــكان
بەشــێوهی پچڕپچــڕ و �لرهولــەوێ لەســەرجەم بەشـ ف
ـەكا� دهركەوتــووه.
ي
 ) 4ناوچــەی زهوی لێكپچ ـڕاو :ئــەو ناوچانــە دهگرێتــەوه كــە پلــەی ي� ش
لریــان لەنێــوان (°)29,9–16یــە ،و ڕووبەرهكــەی دهكاتــە (7,14كــم )2بەرێــژهی
ڵ
ف
ـەرزهكا� ناوچــەی لێكۆڵینــەوه دهركەوتــووه.
( )%3,3لەكــۆی گشـ تـى ڕووبــەری ناوچەكــە ،ئــەم ناوچەیــە بــەزۆری لەنزیــك و الپــا� چیــا بـ
 ) 5ناوچــەی زهوی لێكپچـڕاوی زۆر :ئــەو ناوچانــە دهگرێتــەوه كــە پلــەی ي� ش
لرییــان لــە ( °)30زیاتــره ،و ڕووبەرێــ� كــەم ناوچــەی لێكۆڵینــەوه دهگرێتــەوه
ڵ
گشى ڕووبەری ناوچەكە ،ئەم پلەیەی ي� ش
ت
لری بەزۆری دهربەندی سەرتەك و هێی جیاكەرهوهی
كە دهكاتە ( 3,28كم )2بەرێژهی ( )%1,5لەكۆی

ڕوودا� پرۆسـ ف
ف
ت
ئــاوی نێــوان هــەردوو ئاوزێــڵ دهگرێتــەوه ،بەهــۆی زۆری پلــەی ي� ش
ـەكا� هەرهســهێنان
بەچاالكریــن ناوچــەی
لرییــەوه ئــەم ناوچەیــە
ف
ـۆر� لێدهكرێــت.
دادهنرێــت ،و زۆرتریــن مەتــرس جیۆمـ

نەخشەی ( )4پلەی ي� ش
ل�ی زەوی لەناوچەی لێكۆڵینەوە

ڵ
ف
تف
بەس� بە فایى مۆدێی بەرزونزم ()DEM-15m
بەكارهێنا� پرۆگرام ( ،)10.2 Arc Map GISو بەپشت
سەرچاوه /كاری توێژهران لەڕێگەی
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ی ناوچەی لێكۆڵینەوه.

ض
پۆلێنكرد� ي� ش
ئاس� بەرزونزم ناوچەی لێكۆڵینەوە �
ت
ل�ی زەوی و
خشتەی ()1
بەپ� پۆلێنكاری ()Zingg 1940
ي

ف
تف
بەس� بە:
بەكارهێنا� پرۆگرام ( )Arc Map GIS 10.2بەپشت
سەرچاوه /كاری توێژهران لەڕێگەی
Stam Marin, GIS Solution Natural Resource Management, Tenewable Natural Resources Foundation and Nation
.88 P ,1999 Academy of Sciences-National Research Council, Washington, Ed
ڵ
ـە� ت� ڕێــگای دهروازهی ســنور� پشــتە هەڵكشـ ي ف
ـێ� ،زهوی لەئاسـ تـى ڕووی
بەشــێوهیەك گشـ تـى هەتاوهكــو لەباشــوری ڕۆژئــاواوه بــەرهو باكــوری ڕۆژهـ
ي
ڵ
ڵ
ڵ
دهریــاوه ڕوو لەزیادبــوون دهكات ،تاكــو هێــی جیاكــەرهوهی ئــاوی نێــوان ئاوزێــی ســەرتەك و ئاوزێــی زمــكان ،دواتــر دهســت بەنــزم بوونــەوه دهكات
ڵ
ـە� ت� ئاوزێـ ڵـی زمــكان ،لەســەر ســنوری نێــوان (عـ ي�ـراق  -ئـ ي�ـران) ،ئــەم جیاوازییــەی شـ ف
تاكــو دهروازهی ناوبـراو لــە ڕۆژهـ
ـوێى لەتایبەتمەنــدی بەرزونــزم
ـەڕوودا� مەترســییە جیۆمۆرفییـ ف
ف
ناوچــەی لێكۆڵینــەوه ،جیــاوازی شـ ف
ـەكا� لێكەوتۆتــەوه.
ـوێى لـ

چوارەم /ئاووهەوا Climate

ت
ســەبارهت بەئاووهەوای باوی ناوچەی لێكۆڵینەوه بەپشــت بەسـ ت ف
كەنزیكرین
ئاووهەوا� وێســتگەی كەشــناس دهربەندیخان
ـ� بەداتای
ي

وێســتگەیه لەناوچــەی لێكۆڵینــەوهوه ،و بەپـ ي �ـى پۆلێنــكاری ( )1936 Koppenبۆمــان دهركەوێــت ناوچەكــە دهكەوێتــە چوارچێــوهی ئاووهــەوای
نزمریــن پلــەی گــەرم لەمانـ گـ� كانـ ف
نیمچەشــێدارهوه ( ،)°()Csaتێك ـرای پلــەی گــەرم سـ ڵـا�نەی دهكاتــە (°21,1س) كــە ت
ـوو� دووهمدایــە (°8,1س)
گ
ڵ
ڵ
و بەرزتریــن پلــەی گــەرم لەمانــ� تەموزدایــە (°33,9س) ،واتــا مــەودای گــەرم ســا�نە دهكاتــە (°25,8س) ،و بــڕی بارانباریـ فـى ســا�نەی دهكاتــە
ت
ت
�
�
ـژه�
(614,8ملــم) و ڕار يا� ســیفا� دیــاری بارانەكەیــە� ,ســەبارهت بــە خـ يـر يا� بــا لەناوچــەی لێكۆڵینــەوه ,بەتێك ـرا (1,8م/چركە)یــە و بــڕی شـ يـى ڕێـ ي
( )%45,6و بــڕی بەهەڵمبوونیــش (240,9ملــم) ،بڕوانــە خشــتەی ژمــاره (.)2
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ڵ ض
ض
خشتەی ( )2تێكڕای ڕەگەزەكا� ئاووهەوای ناوچەی لێكۆڵینەوە لەماوەی نێوان سا�� ()2017-2000

ڵ
سەرچاوهكا� ئاو ،بەڕێوهبەر ت
ف
سەرچاوه /وهز ت
ایە� بەنداوی دهربەندیخان ،ش
بەس كەشناس ،داتای ب�ونەكراوه.2017 ،
اره� كشتوكاڵ و
هــۆكاری باریـ فـى بڕێــ� بـ ش
ـاس بــاران لەناوچــەی لێكۆڵینــەوه ،دهگەڕێتــەوه بــۆ ئــەوهی ناوچەكــە دهكەوێتــە ســەر ڕێــڕهوی ئــەو نزمــە
پاڵەپەســتۆیانەی لەدهریــای ناوهڕاســتەوه هەڵدهكەنــە ســەر هەرێــى كوردســتان و لەچوارچێوهیــدا ناوچــەی لێكۆڵینــەوه ئەمــە لەالیــەك ،و لەالیــەك
ڵ
ت
سیفا� ئاووهەوای كیشوهری هەیە،
تریشەوه تایبەتمەندی بەرزونزم ڕووی زهوییەكەی ،هەروهها مەودای گەرم ڕۆژانە و سا�نەی بەرزه ،واتا
ف
ـارودۆ� ئاووهــەوای ناوچەكــە ،پرۆســە مۆرفــۆ ئاووهــەوا كردهكانیــان
چونكــە ناوچەكــە دووره لەپانتـ يـا� ئــاوی فراوانــەوه ،ئــەم تایبەتمەندییــەی بـ
ف
ف
چاالككــردووه ،بەتایبــەت ڕاماڵیـ فـى ئــاوی و كەشــكاری ي ف
ڕوودا� مەتــرس
ڕوودا� پرۆســە مۆرفــۆ داینامیكییــەكان و
فریـ يـا� ،كــە ڕێگەخۆشــكەرن بــۆ
ف
ـۆر� ,هەروههــا جگــە لەبارانباریــن ,سـ ڵـا�نە و لــەوهرزی زســتاندا ناوچــەی لێكۆڵینــەوه بڕێــ� دیــار بەفــری �
ىل دهبارێــت ,بەمــەش بەفرباریــن
جیۆمـ
دهبێتــە مەتــرس بــۆ ســەر ڕێگاكــە و جوڵــەی هاتووچــۆ ,بەتایبــەت لەبەرئــەوهی كــە �وشـ تـى ڕێگاوبـ فـا� ناوچەكــە و تایبەتمەندییــە جیۆمۆرفییەكــەی
ف
ـەزهكا� تــری ئاووهــەوا بەپـ ي �ـى وهرز ,بەتایبــەت پلــەی گــەرم و
بەشــێوهیەكە كــە بەرزونــزم و پێچاوپێـ پـ� زۆری تێدایــە ,جگــە لەوانــەش جیــاوازی ڕهگـ
فریــا� لەناوچەكــەدا چــاالك بێــت پرۆسـ ف
ف
ـەكا� هەرهســهێنان �
ف
خراتــر بــكات.
ي
وشــ� و شــێداری وایكــردووه پرۆســەكا� كەشــكاری بەتایبــەت كەشــكاری ي ي

ت
�وش� Soil and Natural Plant
پێنجەم /خاك و ڕووەیک

بەپـ ي �ـى ئــەو پۆلێنكارییــەی زانــای هۆڵەنــدی ( )1960 Burringبــۆ خــایک عـ ي�ـر تا� كــردووه ،لــە ناوچــەی لێكۆڵینــەوه �
س جــۆری خــاك بــە

ئەســتوری و تایبەتمەنــدی جیــاواز دهركەوتــوون ,كــە بریتـ ي ف
ـ� لــە (خــایک چیــاكان ،و خــایک گەنــم ڕهنــگ ،و خــایک الفاوكــرد) ،بڕوانــە نەخشــەی ژمــاره (،)5
بەجۆرێــك خــایک چیــاكان لوتكــە بــەرز و الپاڵــە لـ ي� شـرهكان دهگرێتــەوه ،كــە ڕووپۆشــێ� خــایک كەمیــان بەســەرهوهیە ،ئەمــەش بەهــۆی داڕووتـ فـا� ئــاوی
گ
گ
ـاوه� خۆڵەمێـ شـ�
و بـ يـا� و بەفــری كەڵەكــە بــوو (قارهمــان ،1999 ،ل ،)95هەروههــا خــایک گەنــم ڕهنــگ كــە لەســەرهوه ڕهنــ� قاوهییــە بــۆ ڕهنــ� قـ ي
ڵ
ف
ـتییەكا� گیــای
دهگۆڕێــت ،چینێــك لــە كلــ� كۆبــووهوه لەقــو� ي� (30–25ســم)دا هەیــە و ڕێــژهی مــاددهی ئەنــدام لــە ()%2–1ه ،ڕووهكــە �وشـ
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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كــورت و درێــژ و زبــر دهگرێتــەوه (قارهمــان ،1999 ،ل ،)94و بەشــێ� دیاریك ـراو لەناوهڕاسـ تـى ناحیــەی بەمــۆ و باشــوری دهربەنــدی ســەرتەك تاكــو
نزیــك ڕووبــاری سـ يـروان دهگرێتــەوه ،جگــە لەوانــەش خــایک الفاوكــرد لــە هــەردوو دیــوی ڕووبــاری سـ يـروان لــە نزیــك جیابونــەوهی ڕێگاكــە لــە ڕێــگای
(كــەالر– سـ ف
ـلێما�) بەڕێژهیــەك كــەم دهركەوتــووه.

ض
نەخشەی ( )5جۆرەكا� خاك لەناوچەی لێكۆڵینەوە

ســەرچاوه /كاری توێــژهران لەڕێگــەی بەكارهێنـ فـا� پرۆگـرام ( )10.2 Arc Map GISبەپشــت بەسـ ت ف
ـ� بــەBurring, Soil and soil conditions:
.1960 ,in Iraq, Exploratory Soil map of Iraq, Bahgdad
ســەبارهت بــە ڕووهك �وشـ تـى ناوچــەی لێكۆڵینــەوه تاڕادهیــەك لەگــەڵ جــۆری خــاك پێكهاتــوون ،و �
س جــۆر ڕووهك �وشـ تـى بــەدی دهكرێــت،
ـ� لــە (ڕووهك شــاخاوی ،و ڕووهك ســتێپس ،و ڕووهك لێــوار چــەم و ڕووبــار) ،دهبینـ ي ف
ئەوانیــش بریتـ ي ف
ـ� لەناوچــە بــەرز و الپاڵــە لـ ي� شـرهكان ڕووهك

شــاخاوی دهركەوتــووه ،و لەناوچــە كــەم لـ ي� شـر و نزمــەكان گژوگیــا (ڕووهك ســتێپس) كــە لــەوهرزه شــێدارهكاندا شـ ي ف
ـ� دهبێــت ،هـ پ
ـەر� ڕووهك لێــوار چــەم
ف
ـەرهكییەكا� هــەردوو ئاوزێــڵ دهركەوتــووه ،بڕوانــە نەخشــەی ژمــاره
و ڕووبــاره لەســەر خــایک الفاوكــرد لــە لێــوار ڕووبــاری سـ يـروان و هەندێــك لــە لقــە سـ
(.)6
ف
ڕوودا� مەترســییە جیۆمۆرفییــەكان ،دهبینـ ي ف
ـ� لــە دهربەنــدی ســەرتەكەوه تاكــو نزیــك ناوهنــدی ناحیــەی بەمــۆ
ســەبارهت بەكاریگــەری خــاك لەســەر
ش
ڕووپۆس خایک كەمە ،چونكە زۆربەی
(گڵێچاڵ) ،پرۆفایى خاك یەكگرتوو نییە و فشــەڵە و بەبارانبارین كاریگەر دهبێت ،هەرچەنده لەم ناوچەیە

ڵ
لــە وردبــووی بــەرد ( )Talusپێكهاتــووه ،ئەمــەش بووهتــە هــۆی ئــەوهی ڕووهك �وشـ تـى بەتایبــەت دار كــەم بێــت و ي�لرهولــەوێ دهركەوێــت ،بــە�م
لەناوهنــدی ناحیــەی بەمــۆوه تاكــو دهروازهی ســنور� پشــتە ،لەبەرئــەوهی خاكەكــەی ئەســتورتره و نیشــتووی نـ �
ـو� تێكەڵــە ،ئەمــەش وایكــردووه
ي
ي
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ڵ
خاكەكــەی نــەرم و فشــەڵ بێــت و لــەوهرزی بارانبارینــدا ســا�نە دیــاردهی ڕۆچــوون ڕوودهدات.

ض
ت
�وش� لەناوچەی لێكۆڵینەوە
نەخشەی ( )6جۆرەكا� ڕووەیک

ف
ف
ف
تف
مەیدا� بۆ ناوچەی لێكۆڵینەوه.
سەردا�
بەس� بە
بەكارهێنا� پرۆگرام ( ،)10.2 Arc Map GISو بەپشت
سەرچاوه /كاری توێژهران لەڕێگەی
شەشەم /دهر ت
امە� ئاو Water Resources

ڵ
س جــۆری دهرامـ ت
ناوچــەی لێكۆڵینــەوه بەهــەر �
ـە� ئــاو (داباریــن ،و ئــاوی ســەر زهوی ،و ئــاوی ژێــر زهوی) دهوڵەمەنــده ،بەجۆرێــك ســا�نە بڕێــ�
ـوو� چەندیــن ف
ـوو� ئــاوی ســەرزهوی و ژێــر زهوی ،ئەمــە جگــە لــە بـ ف
زۆر بــاران و بڕێــ� دیــار بەفــر دهبارێــت ،و دهبێتەهــۆی زۆربـ ف
كا� و ســەرچاوهی

ڵ
ڵ
ئــاوی �وشـ تـى لەناوچەكــە ،وهك پێشـ تـر ئامــاژهی بــۆ كـراوه ڕێــگای دیراســەكراو دهكەوێتــە نــاو ئاوزێــی ســەرتەك و ئاوزێــی زمكانــەوه ،كــە چــڕی لقــە
ئاوییــەكان لەهــەردوو ئاوزێڵــدا بــەرزه ،بڕوانــە نەخشــەی ژمــاره ( ،)7ئەمــەش وایكــردووه پرۆســە جیۆمۆرفییــەكان بەتایبــەت ڕاماڵیـ فـى ئــاوی و ڕۆچـ ف
ـوو�
خــاك چــاالك بێــت ،و لەئەنجامــدا مەترســییە جیۆمۆرفییـ ف
ـەكا� زیاتــر كــردووه.

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
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نەخشەی ( )7تۆڕی ئاوزێڵ لەناوچەی لێكۆڵینەوە

ڵ
ف
تف
بەس� بە فایى مۆدێی بەرزونزم ()15m-DEM
بەكارهێنا� پرۆگرام ( ،)10.2 Arc Map GISو بەپشت
سەرچاوه /كاری توێژهران لەڕێگەی
ی ناوچەی لێكۆڵینەوه.

ض
تەوەری دووەم /ڕێگاكا� هاتووچۆ لەناوچەی لێكۆڵینەوە

ف
ف
ڕێگاكا� هاتووچۆ لەناوچەی لێكۆڵینەوه ڕێگای وشـ ف
ف
ڕێگاكا�
بەڕێگاكا� دهوروبەر وهك
ـكا� ئۆتۆمبیلن ،و ســەبارهت
هەرچەنده ســەرجەم
ـ� و لەڕێــگای ســەرهك (كەالر-سـ ف
گواســتنەوهی ئیــدارهی گەرمیــان و هــەردوو پارێ ـزگای سـ ف
ـلێما� و هەڵەبجــە ڕێــگای الوهكـ ي ف
ـلێما�) جیابوونەتــەوه،
لەگــەڵ ئەوهشــدا لەســەر ئاسـ تـى ناوچــەی لێكۆڵینــەوه ڕێــگای ســەرهك بازرگانـ ي ف
ـ� ,لـ ي�ـرهدا ڕێــگای هاتوچــۆی ناوچەكــە بــۆ دوو جــۆر پۆلـ ي� ف
ـ� دهكەیــن،
ئەوانیــش:

یەكەم /ڕێگای سەرەیک

لـ ي�ـرهدا مەبەســت لەڕێــگای ســەرهك ئــەو ڕێــگا يقرتاوانەیــە ،كــە ڕۆژانــە زۆرتریــن جوڵــە و هاتووچــۆ تیایــدا ئەنجامدهدرێــت ،ئەوانیــش ڕێــگای (كــەالر-
پشتە) و (پەروێزخان– پشتە)یە ،ئەم دوو ڕێگایە لەباكوری ناوهندی ناحیەی مەیدان بەیەك دهگەن و پاشان بەدووری نزیكەی (9كم) لەباشوری
ـنور�
ڕۆژئــاوای دهربەنــدی ســەرتەك نزیــك گونــدی هۆرێــن ڕێــگای (دهربەندیخــان– پشــتە)ی دێتــە ســەر ،ئــەم ڕێگایانــە ڕێــگای ســەرهك دهروازهی سـ ي
ف
عراق جوڵە و هاتووچۆی بازر ف
ناوچەكا� دهوروبەر و ناوهڕاست و خوارووی �
ت
پشتەن و ڕۆژانە و بەدرێژ يا� ساڵ بۆ
بەمەبەسى ئاڵوگۆڕی شمەك
گا�
ي
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ـتوا� چەندیــن گونــدی ناوچەكــە و مامۆسـ ف
لەگــەڵ كۆمــاری ئیســالم �ئرانــدا تیــادا ئەنجــام دهدرێــت ،جگــە لــەوهش ڕێگــەی هاتووچــۆی دانیشـ ف
ـتایا�
ي
قوتابخانەكانییـ ت
ـە� ،لەالیــەك تریشــەوه گەشــتیارێ� زۆر لەهــەر چــوار وهرزی ســاڵ بەتایبــەت وهزری بەهــار بەمەبەسـ تـى ســەیران وگەشــتوگوزار ڕوو

ف
ـۆر� زۆری لەســەره( ،وێنـ ف
ـەكا� ،)1ڕێگاكــە تـ ش
ـوس
لەناوچەكــە دهكــەن ،ئــەم ڕێگایــە جگــە لــەوهی بەهــۆی فاكتــەره �وشــتییەكانەوه مەتــرس جیۆمـ
شــكان وخراپبــوون بــووه وهــەژاره لــەڕووی هێمـ ف
ـاكا� هاتووچــۆوه.

ض
سنور� پشتە
وێنەكا� ( )1جوڵەی هاتووچۆ و خر پا� ڕێگای دەروازەی
ي

ف
ف
سەرچاوه/
مەیدا� توێژهران بۆ ناوچەی لێكۆڵینەوه ،بەرواری .2018/4/26
سەردا�

دووەم /ڕێگای الوەیک

ف
ـدهكا� ناوچەكــە و ناوهنــدی هــەردوو ناحیــەی مەیــدان و بەمــۆ پێكــەوه دهبەســتێت،
لـ ي�ـرهدا مەبەســت لەڕێــگای الوهك ئــەو ڕێــگا الوهكییانەیــە كــە گونـ
ف
ئــەم ڕێگایانــە بــەزۆری خۆڵــن و كەمـ تـر جوڵــەی هاتووچــۆی تێــدا ئەنجــام دهدرێــت ،زۆربــەی ئەوانــەی هاتووچــۆی پێــدا دهكــەن دانیشـ ف
ـدهكا�
ـتوا� گونـ

ـە� ،ئــەم ڕێگایانــە گرنگییــەك ئەوتــۆی پێنــەدراوه كەمـ تـر هێمـ ف
ـتایا� قوتابخانەكانییـ ت
ناوچەكــە و مامۆسـ ف
ـاكا� هاتووچــۆی لەســەره ،لەبــەر ئــەوهی ئــەم
ف
ڕێگایانــە بــەزۆری خوڵـ ي ف
ـ� لەگــەڵ ئەوهشــدا بەرزونــزم ناوچەكــە بەگشـ تـى ئاڵــۆزه ،بۆیــە هەندێكجــار ڕووبــەڕووی مەتــرس جیۆمــۆر� دهبێتــەوه
بەتایبــەت لــەوهرزی زســتاندا.

ض
تەوەری سێیەم /مەترسییە جیۆمۆرفییە باوەكا� ناوچەی لێكۆڵینەوە و كاریگەری لەسەر جوڵەی هاتووچۆ
مەبەســت لەمەترســییە جیۆمۆرفییــەكان ( ،)Geomorphic Hazardsئــەو مەترســییانە دهگرێتــەوه كــە دهبێتــە هــۆی زیانگەیانــدن بــە
ژیـ فـا� مــرۆڤ و دامــەزراوه و چاالكییـ ف
ـەكا� ،كــە لەئەنجــام پرۆســە جیۆمۆرفییەكانــەوه دروســت دهبێــت ،بەمــەش هــەر هۆكارێــك كار بكاتــە ســەر

ف
ف
ف
ـەوا� یــان جیۆلـ ب
ـەردوو� یاخــود جێدهسـ تـى مــرۆڤ بێــت ،دهچێتــە چوارچێــوهی
ـۆ� یــان جیۆمــۆر� یــان گـ
پێكهاتــەی شــێوهكا� ڕووی زهوی چ ئاووهـ ي
ف
ت
ف
ـاوهكا� ناوچــەی لێكۆڵینــەوه بریتـ ي ف
ـ� لــە
لەگرنگریــن مەترســییە جیۆمۆرفییــە بـ
ـيى واخــرون ،2016 ،ص،)41
مەترســییە جیۆمۆرفییەكانــەوه (الحسـ ي
ـ� وهك دووهم پرۆســەی ڕوخێنــەری مۆرفــۆ ئاووهــەوا كــرد ،و پرۆسـ ف
ڕاماڵـ ي ف
ـەكا� هەرهســهێنان (خشــتەی ،)3بــەم شــێوهیە:
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ض
جۆرەكا� هەرەسهێنان لە الپاڵە ي� ش
ل�اییەكان �
ض
بەپ�
خشتەی ()3
پۆلێ� ()1978 Varnes
ي

ف
ف
ف
ـيى واخرون ،المخاطر الجيومورفولوجيية عى طرق النقل ي� منطقة الجبلية ي� محافظة اربيل ،طريق
المصدر /حكمت عبدالعزيز حمد الحسـ ي
ً
مركه سور نموذجا ،مجلة زانكو للدراسات االنسانية ،المجلد  ،20العدد  ،2016 ،6ص.44
سبيلك – ي

یەكەم /ڕ ي ض
اماڵ� Erosion

ف
لـ ي�ـرهدا مەبەســت لەڕاماڵـ ي ف
ـتییەكا� ناوچــەی لێكۆڵینــەوه ڕێگــە خۆشــكەرن بــۆ
ـ� ڕاماڵیـ فـى ئاوییــە ،چونكــە هەمــوو تایبەتمەندییــە �وشـ
چاالككـ ف
ـرد� ئــەم جــۆرهی ڕاماڵـ ي ف
ـ� ،بەتایبــەت زۆری بــڕی بارانباریــن و تونــدی پلــەی لـ ي� شـری ،كــە بەپـ ي �ـى هاوكێشــەی ( )*()Douglasقەبــارهی ڕاماڵیـ فـى
ئــاوی لەناوچەكــە دهكاتــە ( 0,29م/3كم/2ســاڵ) ،و بەپـ ي �ـى هاوكیشــەی ( )**()1960 Fournierئەنجــام دهكاتــە ( ،)95,13واتــە دهكەوێتــە
ڵ
دهتوان� پرۆســەی ڕ ف
چوارچێوهی ڕ ف
يف
اماڵێى ئاوی لەناوچەكە تاڕادهیەك بە توند وهســف بكەین،
اماڵیى ئاوی ناوهندهوه ،بە�م بەشــێوهیەك گشـ تـى

ڵ
چونكــە هــەردوو هاوكێشــەی ناوب ـراو گوزارشــت لەبــڕی ڕاماڵیـ فـى ئــاوی بەگشـ تـى دهكــەن ،بــە�م بەپـ ي �ـى هاوكیشــەی (،)***()1982 Bergsma
ئەنجــام دهكاتــە ( 4137,56م/كــم )2واتــە دهكەوێتــە ســنوری پشــتێنەی ڕاماڵیـ فـى ئــاوی لەجــۆری كەنــدڕی تونــدهوه ،بەتایبــەت لەناوچــە الپــاڵ و
لراییــەكان ،كەواتــە ڕاماڵیـ فـى ئــاوی جگــە لــەوهی پرۆســەیەك ڕوخێنــەری مۆرفۆئاووهەواكــردی مەترســیداره ،ڕێگــە خۆشكەریشــە بــۆ چاالككـ ف
ي� ش
ـرد�
ف
پرۆسـ ف
ت
ـۆر� ناوچــەی لێكۆڵینــەوهن.
ـەرهكیرین پرۆســەی مەتــرس جیۆمـ
ـەكا� هەرهســهێنان ،كــە سـ

ض
دووەم /پرۆسەكا� هەرەسهێنان Mass Wasting Processes

ف
پرۆسـ ف
الوازهكا� زهوی ڕوودهدهن ،بەجۆرێــك گرانــە
ـەكا� هەرهســهێنان بەپرۆســەی داڕمانیــش ناودهبرێــن ،و لــەڕووه لـ ي� شـرهكان و چینــە
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ف
ڕوودا� بكرێــت ،هەندێكجــار بەشــێوهیەك لەنــاكاو و خـ ي�ـرا لــەڕووه زۆر ي� ش
پێشـ ف
ـبیى
لرهكانــدا ڕوودهدات ,وهك كەوتـ فـى بــەرد ( ،)Rock fallیــان
ڵ
بەشــێوهیەك لەســەرخۆ و لــەڕووه كــەم لـ ي� شـرهكان وهك خـز فا� تۆپــە� بەردیــن ( )creepڕوودهدات (صالــح ،2002 ،ص ،)76بەجۆرێــك مەتــرس بــۆ
ســەر ژیـ فـا� مــرۆڤ دروســت دهكات و زیــان بەڕێگاوبــان و شـ ف
ـوێى نیشــتەجێبوون دهگەیەنێــت (منــدور ،2004 ،ص ،)18ئــەم پرۆســانەش بەچەنــد
هۆكارێــك ڕوودهدهن لەوانــە:
ـەكا� هەرهســهێنانه ،پلــەی لـ � شـری جــۆری پرۆسـ ف
ڕوودا� پرۆسـ ف
ف
ت
ـەكا� هەرهســهێنان و
ـەرهكیرین هــۆكاری
 ) 1لـ ي� شـری ( :)Slopeلـ ي� شـری زهوی سـ
ي
ت
توندییەكەی دهستنیشان دهكات (سالمة ،2007 ،ص ،)145جیاوازی لەپلەی ي� ش
پێشر ئاماژهی بۆ كراوه ،جیاوازی
لری ناوچەی لێكۆڵینەوه وهك
ـەكا� هەرهسـ ف
و جۆراوجــۆری پرۆسـ ف
ـهێنا� لێكەوتۆتــەوه.

گ
ف
ڕوودا� هەرهســهێنانە ،ئەمــەش بەیارمـ ت
ف
ـەرهكا� دیكــەی
ـە� فاكتـ
 ) 2هـ ي� فـری ڕاكێشـ فـا� زهوی ( :)Gravityهـ ي� فـری ڕاكێشـ فـا� زهوی فاكتەرێــ� گرنــ�

هەرهســهێنان كــە كاریگەرییەكــەی زیاتــر دهكات� ،وشـ تـى ڕووی زهوی ناوچــەی لێكۆڵینــەوه كــە بەرزونزمییــەك ئاڵــۆزی هەیــە ،وای كــردووه
كاریگــەری ئــەم فاكتــەره زیاتــر بێــت ،بەتایبــەت لەالپاڵــە لـ ي� شـرهكان.
ڵ
ڕۆ� ئاووهــەوا لەپرۆسـ ف
 ) 3ئاووهــەوا (:)Climate
ـەكا� هەرهســهێناندا خــۆی دهبینێتــەوه لــە بــەدوای یەكداهاتـ فـى مــاوهی شــێداری و وشــ� و
ـتى ئــاو ،كــە دهبنەهــۆی چاالككـ ف
جیــاوازی لەپلـ ف
ف
ـەكا� گــەرم و كــرداری بەسـ ف
ـارودۆ� ئاووهــەوای ناوچــەی
ـرد� پرۆســە مۆرفۆئاووهەواكــردهكان ،بـ
ـەكا� هەرهســهێنان ،لەڕێگــەی فـر ف
فریــا� و پرۆسـ ف
ف
ف
اوا� مــەودای گــەرم ڕۆژانــە
لێكۆڵینــەوه فاكتــەری یارمەتیــدهره بــۆ چاالككــرد� پرۆســەی كەشــكاری ي ي
ـتى ئــاو لەنــاو درز وكەلێـ فـى بــەردهكان بەهــۆی زیادبـ ف
لــەوهرزی هاوینــدا كــە كــرداری كشــان و چونەوهیــەك ڕوودهدات ،جگــە لــەوهش كــرداری بەسـ ف
ـوو�
قەبارهیــەوه دهبێتەهــۆی شــكان و لێــك جودابوونــەوهی بــەردهكان ،هەروههــا زۆری بــڕی بارانباریــن لــەوهرزه شــێدارهكاندا كــرداری شــێداری و وشــ�
ڕوودهدات ،ئەمــە جگــە لــەوهی ئــاو لەنــاو درز و شــەق و بۆشـ يـا� و ژێــرهوهی چینــە بەردینــەكان دهمێنێتــەوه ،لەالیــەك تریشــەوه چــاالیک پرۆســەی
ف
ڕوودا� مەتــرس جیۆمۆرفییــە لەناوچــەی لێكۆڵینــەوه.
ڕاماڵیـ فـى ئــاوی هۆكارێــ� تــری
ت
پێشر ئاماژهی بۆكراوه ،پێكهاتە جیۆلۆجییەكان و جۆری بەردی ناوچەی لێكۆڵینەوه جیاواز و جۆراوجۆره،
 ) 4جۆری بەرد ( :)Rock typeوهك
ف
ـارودۆ� ئاووهــەوا و پلــەی
و بــەزۆری لەجــۆری بــەردی نیشــتوون و تێكەڵــن بــە بــەردی ڕهق ،و تایبەتمەنــدی ژینگــەی �وشـ تـى ناوچەكــە بەتایبــەت بـ
ي� ش
لری زهوی وایانكردووه درز و شەقبوون و هەرهسهێنان لەناوچەكە چاالك بێت.
ڵ
ف
ف
لەڕوودا� كرداری هەرهسهێنان لەڕێگەی �تر ف
بوو� ئاو لەناو چینە بەردهكان :ئاو ڕۆ� سەرهك هەیە
)5
بوو� پێكهاتە بەردینەكان بەئاو ،ئەویش
ي
ڵ
ـەكا� دزهكـ ف
لەئەنجــام بارانباریــن كــە ســەرچاوهی ســەرهك ئــاوی ســەر زهوی و ژێــر زهوییــە ،بەجۆرێــك لـ ت
ـرد� ئــاوی بــاران بــۆ نــاو تۆپــە� پێكهاتــەی
ـەكا� پێكهاتــە بەردینــەكان ،لەئەنجامــدا دهبێتــە هــۆی ئاســان كـ ف
ـەرهكا� نێــو دهنكۆڵـ ف
ف
بــەردی قوڕیــن و لمـ ي ف
ـرد�
ـ� ،دهبێتــە هــۆی توانــەوهی مــادده لكێنـ
جوڵــەی بــەرد و هەرهسـ ف
ـهێنا� بــەرهو خــوارهوهی ي� ش
لراییــەكان ،ئــەم كــردارهش بەنــده بــە پلــەی كونیلەدارێـ تـى و بــڕی ئــاوی دزهكــردووی نــاو پێكهاتــە
بەردینەكان (كاظم ،2014 ،ص ،)710زۆری درز و شەق و شكان لە پێكهاتەی بەردی ناوچەكە لەالیەك و زۆری بڕی بارانبارین لەالیەك ترهوه،
وایــان كــردووه ئــاو لەنــاو و ژێــرهوهی چینــە بەردینــەكان بمێنێتــەوه ،دهبێتەهــۆی لوســكردن و زیادكـ ف
ـرد� كێـ شـ� تۆپەڵــە بەردینــەكان ،پاشــان بەهــۆی
جیــاوازی لەپلـ ف
ـەكا� گــەرم و كــرداری بەسـ ت ف
ـ� و توانــەوه و زۆری بــڕی بارانباریــن ,كــرداری شــێداری و وشــ� لــەوهرزی زســتان ڕوودهدات ،و تۆپەڵــە
ف
بەردینــەكان تـ ش
ـەقبوو� زیاتــر دهكات ،و لەئەنجامــدا پرۆســەی هەرهســهێنان چاالكـ تـر دهكات.
ـوس شــكان و شـ

ڵ
ف
ـەرهكا� تــر ،چونكــە
ـرۆ� كەمـ تـر نەبــووه لــە هەریەكــە لــە فاكتـ
ـرۆ� ( :)Human Activityلەناوچــەی لێكۆڵینــەوه ڕۆ� چــاالیک مـ ي
 ) 6چــاالیک مـ ي
ڵ
ت
حكومە� ئەوكاتەی �
كۆتا� ســەدهی ڕابردوو ســا� ( )1986لەالیەن
لەچارهك
عراقەوه بەمەبەسـ تـى هاتووچۆی ســەربازی ڕێگاكە واتە (دهربەندی
ي
ي
گ
ف
هۆكارهكا�
سەرتەك) بەبۆمب فراوان كراوه ،و وای لێكردووه درز و شەق و ناهاوسەن� زۆر لەناوچەكە دروست ببێت ،هەر ئەمەش یەكێكە لە
تونــدی پلــەی لـ � شـری لــە دهربەنــدی ســەرتەك ،بۆیــە زۆرتریــن پرۆسـ ف
ـەكا� هەرهســهێنان بەتایبــەت لەجــۆری كەوتـ فـى بــەرد لــەو ناوچەیــە ڕوودهدات و
ي
ف
ـۆر� لێدهكرێــت.
زۆرتریــن مەتــرس جیۆمـ
ف
ت
ت
بەگشى و جوڵەی
مرۆ�
لەسەرهكیرین مەترسییە جیۆمۆرفییەكانن ،كە كاردهكەنە سەر چاالیک
پرۆسەكا� هەرهسهێنان لەناوچەی لێكۆڵینەوه
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ـتییەكا� ناوچەكــە ڕێگــە خۆشــكەرن بــۆ چاالككـ ف
ف
هاتووچــۆ بەتایبـ ت
ـرد� ئــەو پرۆســانە ،و جیــاوازی شـ ف
ـوێى دیــار
ـە� ،هەروههــا تایبەتمەنــدی بنەمــا �وشـ
ت
گرنگریــن ئــەو پرۆســانەش بریتـ ي ف
ـ� لــە:
لەجــۆری ئــەو پرۆســانە و پلــەی مەتــرس لەناوچەكــەدا هەیــە ،بڕوانــە نەخشــەی ژمــاره (،)8

ض
نەخشــەی ( )8پلــەی مەتــرس جیۆمــۆر� لەســەر بنەمــای پلــەی لـ ي� شـ�ی و جــۆری پرۆســەی هەرەســهێنان لەناوچــەی
لێكۆڵینــەوە

ڵ
ف
تف
بەس� بە فایى مۆدێی بەرزونزم ()15m-DEM
بەكارهێنا� پرۆگرام ( ،)10.2 Arc Map GISو بەپشت
سەرچاوه /كاری توێژهران لەڕێگەی
ی ناوچەی لێكۆڵینەوه.
ڵ
 پرۆســە هێواشـ فـەكا� هەرهســهێنان :ئــەو پرۆســانە دهگرێتــەوه كــە بەهێـ ش
ـواس لــەڕووه كــەم ي� ش
لرهكانــدا لەشــێوهی خـز فا� تۆپــە� بەردیــن یــان وردبــووه
ڵ
بەردینــەكان ڕوودهدهن ،بــەزۆری لــە بەرزاییــە كــەم لـ ي� شـرهكان و بــان و دۆڵەكانــدا دهردهكەوێــت ،ئــەم جــۆرهی پرۆســە جــو�وهكان مــرۆڤ هەسـ تـى
ڵ
ڵ
پێنــاكات ،بــە�م شــوێنەواری لەســەر دار و درهخــت و ئــەو بینایانــەی لــەو الپا�نــەدا هــەن دهردهكەوێــت ،لەئەنجامــدا دهبێتەهــۆی الربونــەوهی دار و
�ش
�ش
ـى ،2012 ،ص ،)119ئــەم پرۆســانە بــەزۆری لەالپاڵــە كــەم
درهخــت بەئاراســتەی لـ يـری الپاڵــە يلرهكــە ،هەروههــا شــەقبوون لەدیــواری بینــاكان (الدليـ ي
ڵ
لـ � شـر ف
ـە�م بەتێپەڕبـ ف
هكا� ناوچــەی لێكۆڵینــەوه دهردهكــەون و بەكــەم كاردهكەنــە ســەر جوڵــەی هاتووچــۆ ،بـ
ـوو� كات هۆكاربوونــە بــۆ گۆڕیـ فـى ئاراســتەی
ي
ف
ڕوودا� پرۆســە خـ �ـر ف
ت
اكا� هەرهســهێنان.
ـرۆ� لەناوچەكــە كــردووه ،و تاڕادهیەكیــش هــۆكارن بــۆ
ي
دار و درهخــى خۆڕســك و كاریــان لەچــاالیک مـ ي
اكا� هەرهســهێنان :ئــەم جــۆرهی پرۆسـ ف
 پرۆســە خـ �ـر فـەكا� هەرهســهێنان هەریەكــە لــە كەوتـ فـى بــەرد ( )Rock fallو خ ـز فا� زهوی ( )Land slideو
ي

ف
ـاردهكا� ڕۆچــون ( )Flowsدهگرێتــەوه ،زۆرجــار بەشــێوهیەك لەنــاكاو و خـ ي�ـرا لــەڕووه زۆر ي� ش
دیـ
لرهكانــدا یــان مامناوهنــدهكان ڕوودهدهن ،ئــەم پرۆســانە
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ـاوهكا� ناوچــەی لێكۆڵینــەوهن ،كــە چــاالیک مــرۆ� لەناوچەكــە بەگشـ تـى و جوڵــەی هاتووچــۆ بەتایبـ ت
ف
ت
ـە�
ـەرهكیرین مەترســییە جیۆمۆرفییــە بـ
لەسـ
ي
لەبــەردهم هەڕهشــەی ئــەم پرۆســانەن ،بــەم شــێوهیە:
لراییــە زۆر تونــدهكان ڕوودهدات ،كــە پلــەی ي� ش
 ) 1كەوتـ فـى بــەرد ( :)Rock fallئــەم جــۆرهی هەرهســهێنان لــەڕووه ي� ش
لرییــان لــە ( °)40زیاتــره ،بەجۆرێــك
ـە� بەركەوتـ فـى بــەڕووی ي� ش
تۆپەڵــە بەردینــەكان دادهكــەون بەئاراســتەی خــوارووی ي� ش
لراییەكــە بـ ب �
لراییەكــە ،هەربۆیــە بەشــێوهیەك لەنــاكاو و خـ ي�ـرا
ف
ت
كەمەبەسى
لەجۆرهكا� تری هەرهسهێنان ڕوودهدات (محسوب و ارياب ،1998 ،ص ،)148لەناوچەی لێكۆلینەوه و بەتایبەت ئەو ناوچەیەی
ســەرهك توێژینەوهكەیــە زۆرتریــن مەتــرس لــەم جــۆرهی هەرهســهێنان دهكرێــت ،بەتایبــەت لەدهربەنــدی ســەرتەك ،كــە پلەیــەك لـ ي� شـری زۆرتونــدی
ت
ت
ش
ش
ـرۆ� ڕێگەكــە فـراوان
هەیــە و لەهەندێــك شــوێن بــەس خــوارهوهی فروانــره لەبــەس ســەرهوهی ،چونكــە وهك پێشــر ئامــاژهی بــۆ كـراوه بەهــۆكاری مـ ي
ف
ف
بەردیى
كەوتى
كراوه ،ئەمەش بووهتە هۆی ئەوهی دیاردهی وهرگەڕ فا� بەردین ( )Topplesدروســت بێت لەناو دهربەندی ســەرتەك ،و مەترس
زیاتــر لێبكرێــت.
 ) 2خـز فا� زهوی ( :)Land Slideبریتییــە لــە خـزان و دهرچـ ف
ـوو� بەشــێك لــەزهوی یــان تۆپەڵــە بەردینــەكان لەالپاڵــە لـ ي� شـره مامناوهنــدهكان ،كەپێكدێــت
لەبــەرد و خــاك یــان شــوێنێك پڕك ـراوهی دهســتكردی مــرۆڤ بێــت ( ،)123.p ,2002 ,Bellلەناوچــەی لێكۆڵینــەوه مەتــرس ئــەم پرۆســەیە دوای
مەتــرس كەوتـ فـى بــەرد دێــت ،كەبــەزۆری دوای كۆتـ يـا� هاتـ فـى دهربەنــدی ســەرتەك بەئاراســتەی ڕێــگا ســەرهكییەكە تاكــو نزیــك ناوهنــدی ناحیــەی بەمــۆ
(گڵێچــاڵ) دهركەوتــووه ،واتــا بــەزۆری لەســنوری پلــەی لـ ي� شـری نێــوان ( °)30-16هەیــە.

ـو� قوڕیــن ( )Mud flowو ڕۆچـ ف
ـاردهكا� ڕۆچــوون ( :)Flowsئــەم دیاردهیــە هەریەكــە لەڕۆچـ ف
ف
ـوو� وردبــوی بەردیــن ()Debris flow
 ) 3دیـ
و ڕۆچـ ف
ـو� خــاك ( )Soil flowدهگرێتــەوه ،ئــەم پرۆســانە بەشــێوهی ڕۆیشـ ف
ـتى مــادهكان بۆماوهیــەك بەســەر ڕووی زهوی یــان لــەڕووه كــەم لـ ي� شـر

ومامناوهندهكانــدا ڕوودهدات ( ،)129.p ,2002 ,Bellئــەم دیاردهیــە بــەزۆری لــەوهرزی زســتان و لــە الپاڵــە تاڕادهیــەك ي� ش
لرهكانــدا ڕوودهدات،
بەتایبــەت ئەگــەر لەماوهیــەك كورتــدا بڕێــ� زۆر لەبــار فا� بەخــوڕ ببارێــت.
ـ� ســەرجەم پرۆسـ ف
ـ� بڵێـ ي ف
كەواتــە دهتوانـ ي ف
ـەكا� هەرهســهێنان لەناوچەكــە بەتایبــەت پرۆســە خـ ي�ـراكان ،هەڕهشــەیەك گــەورهن بــۆ ســەر
ف
ف
ـە� ،چونكــە لـ ت
چــاالیک مــرۆ� بەگشـ تـى و جوڵــەی هاتووچــۆ بەتایبـ ت
ـۆكارهكا� گۆاســتنەوه
ڕوودا� ئــەم پرۆســانە هەندێــك جــار ڕاســتەخۆ بــەر هـ
ـەكا�
ي
(ئۆتۆمبیــل) بەتایبــەت بارهەڵگــرهكان دهكەوێــت ،و هەندێــك جاریــش بــۆ مــاوهی چەنــد ڕۆژێــك دهبێتــە ڕێگــر لەبــەردهم جوڵــەی هاتووچــۆ لەناوچەكــە
ف
ـەكا� .)2هەروههــا لەبــەر ئــەوهی ناوچــەی لێكۆڵینــەوه نزیكــە لــە ناوچــەی پێكـ ف
(وێنـ ف
ڕوودا� زهمـ ي ف
ـ� لــەرزهی زۆره،
ـدادا� پلەیتەكانــەوه ،بۆیــە ئەگــەری
ڵ
ف
وهك ئــەوهی لەبــەرواری ( )2017/11/12بــە گــوڕی ( 7,3پلــەی ڕێختــەر) و زهمـ ي ف
ـەرزهكا� دواتــر كــە لەســا� ( 2017و )2018دا ڕوویانــدا،
ـ� لـ

ئاســەواری لەســەر ناوچــەی لێكۆڵینــەوه بەجێهێشــت ،كەواتــە تایبەتمەندییـ ف
ـەكا� ژینگــەی �وشـ تـى ناوچــەی لێكۆڵینــەوه بەگشـ تـى و تایبەتمەنــدی
ف
ت
ف
ت
ف
ـرۆ� بەگشـ تـى و ڕێــگای
بەرزونــزم بەتایبــە� هــۆكارن بــۆ چاالككــرد� مەترســییە جیۆمۆرفییــەكان لــەكا� ڕوودا� زهمـ يـ� لــەرزه ،و بەهۆیــەوه چــاالیک مـ ي
ـ� لــەرزهدا لەبــەردهم هەڕهشــەی مەترســیییە جیۆمۆرفییەكانــن( ،وێنـ ف
ف
ڕوودا� زهمـ ي ف
ـەكا�.)3
هاتووچــۆ بەتایبــەت لەدهربەنــدی ســەرتەك لەگــەڵ

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ض
ـرۆ� و جوڵــەی هاتووچــۆ لەڕێــگای دەروازەی
وێنــەكا� ( )2شــوێنەواری مەترســییە جیۆمۆرفییــەكان لەســەر چــاالیك مـ ي
ـنور� پشــتە
سـ ي

سەرچاوه /ئیدارهی گەرمیان ،ش
بەس ڕاگەیاندن.2019/2/24 ،
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ض
وێنەكا� ( )3شوێنەواری ي ض
سنور�
زەم� لەرزە لەسەر ڕێگای دەروازەی
ي

سەرچاوه /ئیدارهی گەرمیان ،ش
بەس ڕاگەیاندن.2019/3/6 ،
ف
مەبەسى بازر ف
ت
گوندهكا� و مامۆستا
گا� و خەڵ�
جیاواز لەوهی ناوچەی لێكۆڵینەوه بەدرێژ يا� ساڵ جوڵەی هاتووچۆی تێدا ئەنجام دهدرێت ،بۆ
ڵ
و فەرمانبــەر فا� ناوچەكــە ،جگــە لــەوهش ســا�نە لــەوهرزه جیاوازهكانــدا بەتایبــەت وهرزی بەهــار ژمارهیــەك زۆر گەشــتیار لەناوچــە جیاوازهكانــەوه
ـەردا� ناوچەكــە دهكــەن( ،وێنـ ف
ف
ـەكا� ،)4چونكــە ناوچــەی لێكۆڵینــەوه دیمەنێــ� جــوان و
بەمەبەسـ تـى ســەیران و گەشــتوگوزار و كات بەســەربردن سـ
ڵ
ســەرنج ڕاكێـ شـ� هەیــە بەتایبــەت دهربەنــدی ســەرتەك ،ســەرهڕای دهوڵەمەنــدی ناوچەكــە بــەڕووهك �وشـ تـى و بــاخ و ســەرچاوهی ئــاوی هەڵقــو�و
و گونجــاوی ئاووهەواكــەی بــۆ ئــارام مــرۆڤ.

ض
وێنەكا� ( )4ناوچەی لێكۆڵینەوە لەوەرزی گەشتوگوزاردا

ف
ف
سەرچاوه/
مەیدا� توێژهران بۆ ناوچەی لێكۆڵینەوه.2019/3/22 ،
سەردا�

ئەنجام

ت
گرنگرینیان:
لەكۆتاییدا توێژینەوهكە گەیشتە چەند ئەنجامێك,
ـۆ� هــۆكاری ســەرهك ئاڵــۆز� ناوچــەی لێكۆڵینەوهیــە لــەڕووی جیۆمۆرفییــەوه ،چونكــە ناوچەكــە نزیكــە لەســنوری پێكـ ف
 ) 1بــاری تەكتـ ف
ـدادا� پلەیـ تـى
ي
ـەره� و پلەیـ تـى ي�ئرانییــەوه.
عـ ب
ـاكا� ژینگــەی �وشـ تـى بەگشـ تـى و جــۆری بــەرد و تایبەتمەنــدی بەرزونــزم و ئاووهــەوای بــاوی ناوچەكــە بەتایبـ ت
 ) 2بنەمـ ف
ـە� ،هــۆكاری ســەرهك
ف
ڕوودا� مەترســییە جیۆمۆرفییەكانــن لەناوچــەی لێكۆڵینــەوهدا.
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ف
ف
دیاردهكا� ڕۆچوون.
پرۆسەكا� هەرهسهێنانە ،بەتایبەت كەوتن و خز فا� بەردین و
 ) 3زۆرترین مەترس جیۆمۆر� ناوچەكە لەجۆری

ڵ
ڵ
ف
 ) 4زۆرتریــن مەتــرس جیۆمــۆر� ناوچــەی لێكۆڵینــەوه دهكەوێتــە دهربەنــدی ســەرتەك و ناوچــەی هێــی جیاكــەرهوهی ئــاوی نێــوان هــەردوو ئاوزێــی
ڵ
ســەرتەك و ئاوزێــی زمكانــەوه.
ف
ف
ش
ـرۆ� ،جوڵــەی هاتووچــۆ
ـنور� پشــتە و ســەرنجڕاكێ� ناوچەكــە بــۆ گەشــتوگوزار و بــوو� چەندیــن نشــینگەی مـ ي
 ) 5بەهــۆی بــوو� دهروازهی سـ ي
لەناوچەكــەدا زۆره.

پێشنیار

ڵ
ف
�لرهدا و بۆ كەمكردنەوهی ف
بوو� هەندێكیان ,ئەم خا�نەی خوارهوه پێشــنیار
زیا� مەترســییە جیۆمۆرفییەكان و ڕێگریكردن لە دروســت
ي

دهكە یــن:
ف
ڕوودا� زۆره,
 ) 1نۆژهنكردنــەوهی ڕێگاكــە ,بــە لەبەرچاوگرتـ فـى �وشـ تـى ڕووی زهوی ناوچەكــە و ئــەو مەترســییە جیۆمۆرفییانــەی كــە ئەگــەری
هەروههــا دانـ فـا� هێمــای هاتووچــۆی زیاتــر لەســەر ڕێگاكــە بــۆ زیاتــر ئاگاداركردنــەوهی شـ �
ـۆفران.
ي
 ) 2بەكارهێنـ فـا� ڕێگــەی زانسـ تـى بــۆ كەمكردنــەوهی زیـ فـا� هەندێــك لــەو مەترســییانە ,لەڕێگــەی ڕاكێشـ فـا� ئــاوی نــاو چینــە بــەردهكان ,هەروههــا
ف
ـتكرد� دیــواری ڕێگــر لــە تەنیشــت ڕێــگاكان ,بــۆ كەمكردنــەوهی زیـ فـا� مەتــرس هەندێــك جــۆری هەرهســهێنان و گلدانــەوهی بــەرد و مــاددهكان.
دروسـ
چاند� داری بەڕوو كە هۆكار دهبێت بۆ ڕاگرتن و جێگر ف
ف
ف
ش
كرد� الپاڵەكان و پاراستنیان لەڕ ي ف
اماڵ�.
ڕووپۆس ڕووهك بەتایبەت
زیادكرد�
)3
ي
 ) 4پێویســتە لـ ت
ـەكا� بونیادنـ فـا� هــەر پرۆژهیەكــدا ,چ ڕێگاوبــان بێــت یــان پــرۆژهی گەشــتیاری ,پێكهاتــەی جیۆلـ ب
ـۆ� و �وشـ تـى ڕووی زهوی ناوچەكــە
بگرێــت ,چونكــە دیــاردهی كارســت لەهەندێــك پێكهاتــەی ناوچەكــە دروســت دهبێــت ،و دهبێتــە هــۆی داڕمـ فـا� ئــەو پرۆژانــەی لەســەری
لەبەرچــاو ي
دهكرێــن.

ت
لیس� پهراوێزەكان
(*) جۆری ئاووهەوای وێستگەی كەشناس دهربەندیخان ي �
بەپى پۆلێنكاری (:)1936 Koppen
 :كۆی باران بارین بە (سم) :T .تێكڕای پلەی گەرم بە(س).
R 2t ≤ R
ت
ف
بڕوانە /فاضل باقر
التطبي� ،جامعة بغداد ،مطبعة دار الحكمة ،1999 ،ص.120
الحسى ،مهدي الصحاف ،اساسيات علم المناخ
ي
ي
ف
پێوا� قەبارهی ڕ ف
اماڵیى ئاوی:
(**) هاوكێشەی ( )Douglasبۆ
1.65 )0.03937p(2.3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = S
1 + 0.0007 )0.03937p(3.3
ڵ
 :Sقەبارهی ڕ ي ف
سا�نە ي �
اماڵ� بە (م /3كم /2ساڵ) :P .بەهای ڕاستەقینەی باران ف
بەپى هاوكێشەی ثـؤرنـثـویت.
باریى
ف
كرد� توندی پلەی ڕ ف
اماڵیى ئاوی:
(***) هاوكێشەی ( )1960 Fournierبۆ دیاری
Pi2
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ = F. A. I.
P
 :.F. A. Iتوانــای بــاران بــۆ ڕاماڵـ ي ف
ـ� :Pi .دووجــای تێك ـڕای بــاران باریـ فـى مانگانــە بــە (ملــم) :P .بــڕی بــاران باریـ فـى سـ ڵـا�نە بــە (ملــم) .هـ ي� فـری ڕاماڵـ ي ف
ـ�:
ت
بەهر ،زیاتر لە  1000زۆر ي� ف
ي� ف
بەهر) .بڕوانە /هێمن نرصالدین محمد ي ف
ام� ،ئاووهەوا و
(كەمر لە  50الواز 500 – 50 ،مامناوهند1000 – 500 ،
ڵ
ت
فاكەڵى زانســتە مرۆڤایەتییەكان
كاریگەری لەســەر پرۆســە جیۆمۆرفۆلۆجییەكان لەقەزای كەالر ،نامەی ماســتەر (ب�ونەكراوه) ،زانكۆی گەرمیان،

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 511
و وهرزش ،2015 ،ل 98ــ.100
ف
اماڵیى ئاوی لەجۆری كەندڕی ي �
پێوا� ڕ ف
بەپى (:)1982 Bergsma
(****)
كۆی درێژی كەندڕی ناوچەكە بە (م)
تێكڕای ڕ ي ف
اماڵ� = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ڕووبەری ناوچەكە بە (كم)2
پشــتێنەی ڕاماڵـ ي ف
ـ�( :پشــتێنەی ڕاماڵیـ فـى زۆركــەم ( )400_0پشــتێنەی ڕاماڵیـ فـى كــەم ( )1000_401پشــتێنەی ڕاماڵیـ فـى مامناوهنــد )1500_1001
(پشــتێنەی ڕاماڵیـ فـى زۆر ( )2700_1501پشــتێنەی ڕاماڵیـ فـى زۆر بــەرز ( )3700_2701پشــتێنەی ڕاماڵیـ فـى تونــد ( )4700_3071پشــتێنەی
ڕاماڵیـ فـى زۆر تونــد زیاتــر لــە  .)4700بڕوانــە/
E.IKO, Bergsma, Rainfall Erosion Surveys for conservation Planning, Jor. ITC. Netherlands, 1983, pp166-174.

سەرچاوەكان
* سەرچاوە كوردییەكان

ایە� ،3چاپخانەی وهز ت
 ) 1قارهمان ،لەیال محمد ،خایک هەرێى كوردستان ،جیۆگرافیای هەرێى كوردستان ،كتێى سەنتەری بر ت
اره� پەروهردهی
ب
�
چا� دووهم،
كۆتا� .1999
هەولر،
ي
هەرێى كوردستان ،پ
ي
ڵ
 ) 2محمــد امـ ي ف
ـ� ،هێمــن نرصالدیــن ،ئاووهــەوا و كاریگــەری لەســەر پرۆســە جیۆمۆرفۆلۆجییــەكان لەقــەزای كــەالر ،نامــەی ماســتەر (ب�ونەك ـراوه)،
زانكــۆی گەرمیــان ،فاكەڵـ تـى زانســتە مرۆڤایەتییــەكان و وهرزش.2015 ،
ف
یاس� ،هاشم و ئه ف
كوردستا� �
عراق� ،
 )3ي ف
وا� تر ،ئهتڵهس ههرێى
عراق و جیهان ،چاپخانهى تێنووس ،چ.2009 ،1
ي
ي
ڵ
سەرچاوهكا� ئاو ،بەڕێوهبەر ت
ف
 ) 4وهز ت
ایە� بەنداوی دهربەندیخان ،ش
بەس كەشناس ،داتای ب�ونەكراوه.2017 ،
اره� كشتوكاڵ و
 ) 5ئیدارهی گەرمیان ،ش
بەس ڕاگەیاندن.2019/2/24 ،
* سەرچاوە عەرەبییەكان
ت
ف
)1
الحسى ،فاضل باقر ،مهدي الصحاف ،اساسيات علم المناخ
التطبي� ،جامعة بغداد ،مطبعة دار الحكمة.1999 ،
ي
ي
ف
ف
ف
ـيى ،حكمــت عبدالعزيــز حمــد واخــرون ،المخاطــر الجيومورفولوجييــة عــى طــرق النقــل ي� منطقــة الجبليــة ي� محافظــة اربيــل ،طريــق
 ) 2الحسـ ي
ً
مركــه ســور نموذجــا ،مجلــة زانكــو للدراســات االنســانية ،المجلــد  ،20العــدد .2016 ،6
ســبيلك – ي
ت
التطبي�) ،الصفاء ش
يف
للن� والتوزي ــع ،الطبعة االوىل.2012 ،
حس� ،الجيومورفولوجيا التطبيقية (علم شكل االرض
الدليى ،خلف
)3
ي
ي
المسرة ش
للن� والتوزي ــع ،عمان .2007
 ) 4سالمة ,حسن رمضان  ،أصول الجيمورفولوجية ،دار
ي
الب�ية ،دار ش
 ) 5صالح ،جمال ،السالمة من الكوارث الطبيعية والمخاطر ش
ال�وق للطبع ،الطبعة االوىل ،قاهرة.2002 ،
 ) 6كاظــم ،وســن محمــد عــى ،دراســة جيومورفولوجييــة لألنهيــارات االرضيــة ف� قضــاء حلبجــة ،جامعــة مســتنرصية ،مجلــة كليــة ت
الربيــة االساســية،
ي
ي
المجلــد  ،20العــدد .2014 ،84
ـر� ،الطبعــة االوىل،
 ) 7محســوب ،محمــد صـ بـري ،محمــد ابراهيــم اريــاب ،االخطــار والكــوارث الطبيعيــة (الحــدث والمواجهــة) ،دار الفكــر العـ ب ي
.1998

ف
 ) 8مندور ،مسعد سالمة ،االخطار الطبيعية ي� مدينة أسوان ،جامعة المنصورة ،كلية االداب ،الطبعة االوىل.2004 ،

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
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پوختهی لێكۆڵینهوە

دوا� دهركهوتـ فـى گرفتــه ژینگهییــهكان لــه جیهانــدا زۆر ڕێوشــوێن گرانهبــهر بــۆ چارهســهركردنیان ،دهركــهوت دامهزرانـ ف
ـد� پارێــزراوه �وشــتییهكان
ي
ي
ڵ
ڵ
یهكێكــه لهباشـ تـرین ڕێــگاكان بــۆ زاڵبــوون بهســهر ئــهم گرفتــه ژینگهییانــهدا ،بۆیــه زۆر و�ت لــه ئهمــڕۆدا بهشــێك لهڕوبــهری و�تهكانیــان تهرخــان
ـتى ســهرچاوه �وشــتییهكان و مانــهوهی ئــهو ســهرچاوانه بــۆ نــهوه ف
ف
ـتكرد� پارێــزراوه �وشــتییهكان ،لهپێنــاو پاراسـ ف
كا� داهاتــوو.
دهكــهن بــۆ دروسـ
ڵ
ف
ـتى ڕۆ� توانســته جوگرافییــه �وشـ تـى و مرۆییــه ف
ئامانـ بـ� لێكۆڵینهوهكــه بریتیــه لــه دهرخسـ ف
ـتكرد� پارێــزراوه
كا� ناوچــهی ههورامــان بــۆ دروسـ
�وشــتییهكان.
س تــهوهره ،لــه تــهوهری یهكهمــدا بــاس ناسـ ف
ئــهم لێكۆڵینهوهیــه دابهشــكراوه بــۆ پێشــهكییهك و �
ـاند� ناوچــهی لێكۆڵینــهوه كـراوه ،تــهوهرهی دووهم
كا� تایبــهت بــه لێكۆڵینهوهكــه ك ـراوه ،لــه تــهوهرهی ســێیهمدا بــاس توانســته جوگرافییــه �وشـ تـى و مرۆییــه ف
بــاس زاراوه ف
كا� ناوچــهی لێكۆڵینــهوه
ف
ـتكرد� پارێــزراوه �وشــتییهكان ،لهكۆتایــدا بــه چهنــد ئهنجــام و پێشــنیازێك و لیسـ تـى ســهرچاوهكان كۆتـ يـا� بــه
ك ـراوه لهگــهڵ گرنگیــان بــۆ دروسـ
لێكۆڵینهوهكــه هێـ فـراوه.

ف
ف
ف
ت
ت
ـتكرد�
ـرۆ� گرنگــه بــۆ دروسـ
لێكۆڵینهوهكــه گهشــتووه بــهو ئهنجامــهی كــه  )1ناوچــهی ههورامــان خــاوه� چهندیــن توانســى جوگـرا� �وشــى و مـ ي
اكێ� وهك تاڤگهكان و ئهشــكهوتهكان و دهرامه ت� ئاو ف
ـوێى جوگر فا� ،بهرزونزم و دیمه ف� ســهرنجڕ ش
پارێزراوه �وشــتییهكان ،وهك(شـ ف
بو� كانیاوی
ف �ش
ت
ت
وو� و شــوێنهواری دێریــن و خانهقــا
ســازگار و تهندروســى ،ئاوهــهوای گونجــاو ،ڕووهك �وشــى و دارســتان و ئــاژهڵ و باڵنــدهی كێــوی ،شــوێى مـ يـر ي
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

