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املناطق املهددة ابلس يول يف مدينة دهوك
م.م .دادڤان حكمي عبدالرمحن ،قسم اجلغرافيا ،لكية العلوم الإنسانية ،جامعة دهوك ،كردس تان العراق
خملص
تتعرض مدينة دهوك كغريها من املدن خملاطر طبيعية خمتلفة اكلس يول و الفيضاانت وهذا قد تبني من خالل الس نوات السابقة فقد تعرض مناطق عديده للس يول مما أأدي ايل ارتفاع منسوب املياه يف
الشوارع مما سبب إارضارا يف املمتلاكت اخلاصة و العامة و حيث انه من املس تحيل دفع خماطر الس يول و الفيضاانت او منع حدوهثا ولكن اب إلماكن العمل عيل احلد من تأأثرياهتا و التقليل من خسائرها
اليت تنجم عهنا و ذكل من خالل انشاء اخلرائط اليت حتدد املواقع املهددة و اإجراء ادلراسات اليت تقوم بتطوير معل ش باكت الإنذار املبكر فضال عن انشاء قواعد املعلومات ،ومت يف هذه ادلراسة
حتديد املناطق املهددة ابلس يول داخل مدينه دهوك و بشلك خاص يف املناطق العمرانية و ذات القابةل للمتدد و المنو و ذكل من خالل بياانت الاستشعار عن بعد و نضم املعلومات اجلغرافية من اجل
بناء قاعده معلومات ماكنيه يف انشاء اخلرائط املوضوعي لتحديد املناطق السكنية و العمرانية و الطرق املهددة مبخاطر الس يول .
اللكامت املفتاحية :الس يول و الفيضاانت ،ا ألحياء  ،املناطق املهددة  ،مدينة دهوك.

 .1املقدمة
تعد الفيضاانت أأكرث الكوارث الطبيعية انتشارا يف العامل والىت تسبب يف خسائر

 4.1مهنجية ادلراسة

مادية وبرشية والىت تثقل اكهل اقتصادایت ادلول وقد اكن للتغريات املناخية الىت

مت الاعامتد عيل املهنج الاس تقرايئ للوصول ايل فرضية ادلراسة

يشهدها العامل ادلور الفاعل يف حدوث ظواهر مناخية غري مأألوفة ومهنا سقوط

 5.1منطقة ادلراسة

الامطار بمكيات كبرية مل تكن ابحلس بان وذلكل تتعرض مدن وقرى اىل خماطرها

تقع مدينة دهوك اجلزء الشامل الغريب ألقلمي كوردس تان العراق ومیر خط طول

وخاصة املدن الىت متر هبا اودية ورمغ زایدة نس بة الفيضان يف ادلول املتقدمة

( )43درجة مبركز املدينة تقريبا وعليه فهيي تقع بني خطي طول ( )44-43درجة

والفقرية الا ان اعداد دراسات وافية هبذا اجملال تبقى حمدودة خاصة عن طريق

وبني دائريت عرض ()38-36مما جعل موقعها يف املنطقة املعتدةل الشاملية وحتاط

بياانت الاستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية كام ان الاجراءات املتخذة

مدينة (دهوك) بسلسلتني جبليتني رئيس يتني هام(جبل ا ألبيض) شامل و(جبل

يف مواهجة تكل الكوارث غري اكفية لتقليل اخلسائر النامجة عهنا ومن هذا املنطلق

زاوا) جنواب اخلريطة ()1

جاءت هذه ادلراسة لتحديد املناطق املهددة ابلس يول داخل مدينة دهوك.
 1.1مشلكة ادلراسة
تتحدد مشلكة ادلراسة بأأن بعض الاحياء مدينة دهوك بعض الس نوات تتعرض
خملاطر الس يول و الفيضاانت.
 2.1فرضية ادلراسة
يفرتض ادلراسة بأأن مساحة ودرجة شد الس يول والفيضاانت ختتلف داخل مدينة
دهوك من منطقة ألخرى حسب اخلصائص الطبيعية وبشلك خاص الاحندار .
 3.1امهية ادلراسة

حكومة أأقلمي كوردس تان ،وزارة البدلایت والس ياحة ،مديرية بدلية دهوك ،بياانت غري منشورة.

اخلريطة  :1موقع مدينة دهوك ابلنس بة حملافظة دهوك

تكون أأمهية ادلراسة يف حتديد املناطق اليت تتعرض خملاطر الفيضاانت و الس يول
داخل مدينة دهوك
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ترس بات املدرجات
ترس بات السهل الفيض
املساحة اللكية

 .2حماور ادلراسة
 1.2اخلصائص الطبيعية ملنطقة ادلراسة

1
3
54.1

2
5.6
%100

من معل الباحث ابلعامتد عىل  :اخلريطة ()2

 1.1.2اجليولوجيا
تربز يف منطقة ادلراسة(مدينة دهوك)مجموعة من املاكشف الصخرية اليت ترتاوح
اعامرها ما بني (الايوسني،الهولوسني)و أأمهها من الاقدام اإيل ا ألحدث كتايل:
• تكوين عقرة –بيخمة ( )Aqra -Bekhme Formationويتكون
خصوره من احلجر اجلريي وجريي ماريل مع مارل ومتثل معظم القمم العالية
جلبال املنطقة ويمتزي خصوره بقوة صالبهتا مقارنة بصخور التاكوين

الاخرى1

وتبلغ مساحه (1مك)²و نس بة املئوية(.)%2.2
• تكوين بيالس يب ( :)Pila Spi Formationيتكون خصوره بشلك
أأسايس من احلجر اللكيس متبلور ودلوماييت وطيين ودلوماييت طباشريى
أأبيض اىل كرمیي ورمادي فاحت أأبيض مصفر عىل التوايل ويه جيدة
التطبق2وتبلغ مساحهتا (13مك)و بنس بة (.)%24.5

• تكوين خورماهل ( :)Khurmala Formationيتكون خصوره من
ادلولومايت الصلب واحلجر الرميل ذو تطبق حنيف 4وتصل مساحة
(4مك)²و نس به (.)%7.5
• تكوين كولوش ( :)Kolosh Formationيتكون التكوين من خصور
فتاتية واملمتثةل بصخور الطفل واحلجر الطيين والرمل والغرين يرتاوح لونه ما
بني الرصايص والاسود5وتبلغ مساحهتا(2مك)²و بنس بة (.)%3.7
• تكوين فارس الاعىل ( :)Injana Formationمیثل املرحةل الانتقالية بني
البيئات البحرية والبيئات ا ألرضية املائية وان خصارية هذا التكوين عبارة عن
خصور صلصاليه وغرينيه وخصور رملية  6وتبلغ مساحهتا(8مك)²و بنس بة
(.)%15.1
• رواسب املنحدرات :تربز عىل نطاق واسع يف مناطق التغري ابلحندار
وتزداد ابجتاه ا ألرايض املنخفضة واملنبسطة ،وتشمل أأجزاء واسعة من اجلزء
اجلنويب الغريب للمدينة مبساحة تصل اىل (14مك )²وبنس بة ()%26.4
• ترس بات املدرجات :تظهر معظم هذه الرتس بات حول ضفاف ا ألهنار
ويه انجتة بفعل العمليات احلت الهنري وتظهر يف املنطقة اجلنوبية الغربية
من مدينة دهوك.

من معل الباحث ابلعامتد عىل :اخلريطة اجليولوجية ملسح اجليولويج العرايق املقياس

اخلريطة  :2التكوينات اجليولوجية ملدينة دهوك
• تكوين جركس ( :)Gercus Formationيمتزي بتتابعاته امحلر واليت تتأألف
من تعاقبات الاطيان تتخللها اجحار رملية وسلتية ومدملاكت مع وجود
طبقات من اجلبس يف ا ألجزاء العلوية 3تبلغ مسحاهتا(7مك)²و بنس بة
( )13.2%كام يف اجلدول ()1
التكوين اجليولويج
عقرة
بيالس يب
جركس
خورمال
كولوش
فارس الاعىل
رواسب منحدرات

هنر دهوك وافرزت تكون أأرايض سهلية عىل جانب الواديني مبساحات
متباينة تزداد اتساعها يف مناطق الالتواءات واملنعطفات وتصل مساحهتا(3
مك )²وبنس بة (.)%5.6
 2.1.2الرتبة
يظهر يف منطقة ادلراسة ثالث أأنواع رئيس ية من الرتبة اخلريطة ( )3واجلدول ()2

اجلدول  :1التكوينات اجليولوجية ومساحهتا يف مدينة دهوك
املساحة/مك²
1
13
7
4
2
8
14

• ترس بات السهل الفيض :تمتثل ابلرتس بات الفيضية الناجتة عن فيضاانت

النس بة املئوية
2
24.5
13.2
7.5
3.7
15.1
26.4

ويه اكلتايل:
• تربة السهل الفيض :تنترش هذه الرتبة عىل جوانب ا ألهنار بشلك نطاق
ضيق وتتكون بفعل ترسب الهنر محلولته عىل جانبيه ،ويه تربة خصبة.
تشلك مساحهتا(8.2مك)²و بنس بة ( )15.1%ويه غري مقاومه للتعرية.
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• الرتبة الصخرية :تربة حديثة التكوين حضةل العمق ويكون تكويهنا ا ألسايس
من حطام خصري لكيس وكربيتات الاكلس يوم املتبلورة 8ويه تربة ضعيفة
غري مقاومة لعمليات التعرية يه تربة انش ئة من خصور التكوينات
السائدة

اجليولوجية

يف

املنطقة

كام

يف

تكوين

(شريانش،كولوش،خورماةل،جركس،بيالس يب،فارس ا ألعىل) و تشلك
مبساحة ( 0.2مك )²من مساحة املنطقة و بنس بة ()%0.4
من معل الباحث ابلعامتد عىل  DEM :مدينة دهوك منearthexplorar.usgs.gov

اخلريطة  :4تصنيف الاحندار ملدينة دهوك وفق تصنيف زنك

ولكام اكن امليل كبري لكام زاد الارتفاع يف املنطقة و لكام اكن امليل قليل لكام اقرتبت
املنطقة من الشلك املس توي و دراسة الاحندار لها أأمهيه كبريه يف التعرف عيل
اخلصائص الهيدرولوجية املتعلقة ابجتاه تدفق املياه السطحي ،وللوقوف عيل تباين
درجة الاحندار اس تخدم الباحثتان تصنيف زنك و املأألف من مخس درجات
احنداريه كام يف اجلدول ()3
من معل الباحث ابلعامتد عىل:
Buringh، Soils and soil conditions in Iraq، Exploratory Soil:map of Iraq، No
(1)، scale 1:1000000، Baghdad, 1960.

اخلريطة  :3أأنواع الرتب الرئيس ية يف مدينة دهوك
اجلدول  :2نوع الرتبة ومساحهتا يف حوض مدينة دهوك
نوع الرتبة
تربة السهول التجمعية
تربة السهل الفيض
الرتبة الصخرية
املساحة اللكية

املساحة/مك²
45.8
8.2
0.2
54.1

النس بة املئوية
84.5
15.1
0.4
%100

من معل الباحث عىل :ابلعامتد عىل اخلريطة ()3

• تربة السهول التجميعية :ويه هشة يف اقساهما العليا ولوهنا بين غامق

اجلدول  :3الاحندار مساحته ونسبته املئوية وفق تصنيف (زينك) يف مدينة دهوك
الاحندار
0-9.1
-27.9
-810.9
29.9-16
30أأكرث من
اجملموع

املساحة
7,48
7,83
1,03
37,757
0,003
54.1مك²

النس بة املئوية
13,8
14,49
1,9
69,8
0,006
100

من معل الباحث ابلعامتد عىل اخلريطة ()4

 4.1.2النبات الطبيعي

وحتتوي عىل مواد عضوية ترتاوح نسبهتا بني ( )%4-1وعىل مواد لكس ية

لس تخراج كثافة النبات يف مدينة دهوك مت الاعامتد عىل دليل اختالف اخلرضي

اقل من ( )%9وإاذا تعمقنا اىل ادلاخل حيث ينهتيي برتس بات رمادية فاحتة

((natural deferent vegetation index) )ndviملرئية مدينة دهوك

حتتوي عىل جتمعات من اللكس 9وتشلك مساحه (45.8مك)و بنس بة

بتارخي  2019/7/15من القمر الصناعي  Landsat 8اخلريطة (:)5

(.)%84.5
 3.1.2الاحندار
يعرف الاحندار بأأنه سطح من ا ألرض ينحدر عن املس توى الافقي للسطح
بدرجة ل تزيد عن ( ْ)90درجة حيث لكام اكن امليل كبري لكام زاد الارتفاع يف
املنطق
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من معل الباحث ابلعامتد عىل  DEMحمافظة دهوك
من معل الباحث ابلعامتد عىل املرئية الفضائية بتارخي  2020/1/15من القمر الصناعي Landsat OLI

اخلريطة  :5كثافة النبات يف مدينة دهوك
اجلدول  :4كثافة النبات ومساحهتا يف مدينة دهوك
النس بة املئوية
املساحة/مك²
كثافة النبات
32.5
17.6
جرداء
41.5
22.4
متوسط الكثافة
26
14.1
كثيف
%100
54.1
املساحة اللكية
من معل الباحث ابلعامتد عىل املرئية الفضائية بتارخي  2020/1/15من القمر الصناعي Landsat OLI

من خالل اجلدول ( )4واخلريطة ( )5نالحظ بأأن مناطق ذات متوسط الكثافة
النباتية تأأيت ابملرتبة ا ألول مبساحة ( )22.4مك ²نسبته ( )%41.5وتشمل مجيع
النبااتت الزراعي واليت غالبا ما تكون داخل املنازل اما املناطق ذات اجلرداء ويه

اخلريطة  :6تصنيف الكثافة الترصيفية حلوض مدينة دهوك

 2.2معايري حتديد املناطق املهددة:
من املعلوم ان معلية حتديد املناطق املهددة ابلس يول ليس اب ألمر الهني يف الوقت
احلارض اإذا ما اتبع ا ألسس العلمية الصحيحة ويف ضوء الربجميات والتقنيات
احلديثة ،ذلكل جيب وضعها مكعايري أأساس ية وإاعطاء الاوزان املناس بة للك معيار
وفق أأمهيته ،وحياول الباحث هنا انهتاج هذا املهنج يف حتيد املناطق املهددة
ابلس يول يف منطقة ادلراسة ،وذكل بعد دراسة اخلصائص الطبيعية يف املبحث
ا ألول حيث مت اس تخدام تكل اخلصائص لتكون معايري لتحديد املناطق املهددة
وذكل بعد معلية تصنيف تكل اخلصائص وذكل وفق اخلطوات التالية:

املناطق اخلالية تقريبا من النبات تأأيت ابملرتبة الثانية مبساحة ( )17.6مك  ²و بنس بة
( )%32.5ويه أأغلب املناطق اليت حيدث فهيا الفيضاانت بسب قةل النبات
وتأأيت املناطق الكثيفة ابملرتبة الثالثة مبساحة ()14.1مك ²ونسبته (.)%26
 5.1.2الش بكة الترصيفية
ان دراسة املراتب الهنرية تفيد يف معرفة جحم الترصيف املايئ وتقدير رسعة
اجلراین وإاماكنية التنبؤ مبخاطر الفيضان ويه من املتغريات الرئيس ية يف دراسة

 1.2.2معيار اجليولوجيا
بناء عىل طبيعة التكوينات اجليولوجية وخصائصها املذكورة يف املبحث الاول من
البحث مت تقس مي التكوينات اىل ثالثة فئات رئيسة اعامتدا عىل مدى مقاومهتا
ومسامية خصورها ،اجلدول ( )5واخلريطة(.)7
اجلدول  :5درجات املقاومة جتاه اجلراین تبعا لتكوينات اجليولوجية ملدينة دهوك

الفيضاانت ومن أأجل ذكل مت اس تخراج الش بكة الترصيفية من ملف()DEM

درجة املقاومة

نوع التكوين

املساحة

النس بة %

ملدينة دهوك وتصنيفها بثالث مناطق رئيس ية ويه مناطق ذات الكثافة الترصيفية

مقاوم

عقرة،جركس ،بيالس يب

21.2

39.2

متوسط املقاومة

اجنانة،كولوش ،خورماهل

14.7

27.2

ضعيف املقاومة

ترس بات املدرجات ،ترس بات السهل

(املنخفضة و املتوسطة و العالية) اخلريطة (.)6

الفيض ،ترس بات املنحدرات
اجملموع

18.2
 54.1مك²

33.6
100

من معل الباحث ابلعامتد عىل اخلريطة (2و)7
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يظهر اجلدول ( )5ابن الارايض ذات التكوينات املقاومة جتاه اجلراین تأأىت ابملرتبة

عالية

7.9-2

7,83

49,14

الاويل مبساحة تصل اىل ( )21.2مك  ²من مجموع املساحة اللكية وبنبة ما

متوسطة

15.9-8

1,03

1,9

( )%39.2بيامن ا ألرايض ذات التكوينات الضعيفة و املتوسطة جتاه اجلراین

ضعيفة

16.29.9

37,757

69,8

ضعيفة جدا

أأكرث من 30

0,003

0,006

54.1مك²

100

يكوانن ابملرتبة الثانية والثالثة مبساحة (18.2و)14.7مك ²عىل التوايل

اجملموع
من معل الباحث ابلعامتد عىل اخلريطة ()6

من معل الباحث ابلعامتد عىل اخلريطة ()2

اخلريطة  :7درجات املقاومة جتاه اجلراین تبعا لتكوينات اجليولوجية ملدينة دهوك

 2.2.2معيار الرتبة
تعد معيار الرتبة من املعايري املهمة يف حتديد املناطق املهددة ابلس يول وبشلك
خاص اذا اكن الرتبة من النوعية الهشة والضعيفة امام حركة املياه واجلراین
السطحي ،اعامتدا عىل خصائص تربة منطقة ادلراسة اليت مت عرضها يف املبحث
ا ألول تعود أأنواع الرتبة يف منطقة ادلراسة من الرتبة الغري مقاومة للمياه ذلا تعد
املنطقة غري مقاومة للمياه ابلنس بة لهذا املعيار.

من معل الباحث ابلعامتد عىل اخلريطة ()4

اخلريطة  :8درجات جتمع املياه مع درجة الاحندار ملدينة دهوك

 4.2.2معيار النبات
للنبات الطبيعي تأأثريا ضئيال عىل الترصيف اذا ما قيس ابلعوامل الطبيعية

 3.2.2معيار الاحندار

الاخرى  ،اذ ان أأثره ينحرص يف اعاقة جراین املاء عىل سطح الارض ومن مث

ان الاحندددار ودرجتدده هل ت دأأثري كبددري عددىل حدددوث الفيضددان والس د يول حيددث ان

زایدة نس بة الترسب داخل القرشة الارضية

املناطق ذات أأقل نس بة وزاوية لالحندددار والدديت تقددرتب قددمي احندددارها مددن الصددفر

حلفظ الرتبة ومنع التعرية  13ولكام قل النبات الطبيعي لكام زاد اجلراین السطحي

وتقع يف جماري ا ألودية س تكون هذه املناطق عرضة للس يول والفيضدداانت 11وعددىل

واكن رسيعا ومن خالل املرئية الفضائية والنتاجئ احملصةل مهنا مت تصنيف منطقة

هذا ا ألساس مت تقس مي منطقددة ادلراسددة اىل مخسددة فئددات احنداريدده وفددق تصددنيف

ادلراسة اىل ثالثة أأصناف رئيسة ويه املناطق ذات النبات الكثيف واملتوسط

زنك كام ارشان اليه يف املبحث ا ألول ومن مث اإعطاء لك صنف من الاحندار درجة

واجلرداء ومن مث مت ادراج الصنف ا ألول مكناطق ضعيفة حدوث اجلراین والثاين

من حيث جتمع املياه فهيا اجلدول()6

مكناطق متوسطة حدوث اجلراین والثالث ويه املناطق اجلرداء عالية حدوث

اجلدول  :6درجات جتمع املياه مع درجة الاحندار ملدينة دهوك

12

ذلا يعترب أأحد العوامل الرئيس ية

اجلراین اخلريطة ( )9واجلدول(:)7

درجة جتمع املياه

درجة الاحندار

املساحة

النس بة %

عالية جدا

1.9-0

7,48

13,8
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 3.2حتديد املناطق املهددة ابلس يول
 1.3.2تطبيق املعايري لتحديد املناطق املهددة ابلس يول :يمت يف هذا املبحث
تطبيق املعايري احملددة
وذكل عن طريق أأداة ( )Raster calculatorوذكل بعد اإعطاء لك معيار نس بة
مئوية حسب تأأثريها عىل حدوث الفيضاانت والس يول اجلدول (:)8
اجلدول  :8املعايري املس تخدمة ونسبهتا املئوية
املعايري
مناطق جتمع املياه (الش بكة الترصيفية)

نسبته املئوية
%50

الاحندار

%25

النبات

%15

اجليولوجيا

%10

من معل الباحث ابلعامتد عىل اخلريطة ()5

اخلريطة  :9الكثافة النباتية مع درجة اجلراین ملدينة دهوك
اجلدول  :7الكثافة النباتية مع درجة اجلراین ملدينة دهوك

من معل الباحث

درجة اجلراین

الكثافة النباتية

املساحة/مك²

النس بة %

بعد معلية التطبيق من خالل أأدوات التحليل املاكين مت احلصول عىل درجات

عالية

جرداء

17.6

32.5

الهتديد من حيث حدوث الس يول والفيضاانت ومن مث مت تقس مي منطقة ادلراسة

متوسطة

متوسط الكثافة

22.4

41.5

اىل ثالث درجات رئيس ية اخلريطة(:)11

ضعيفة

كثيف

14.1

26

54.1

%100

اجملموع
من معل الباحث ابلعامتد عىل اخلريطة ()9

 5.2.2معيار الهيدرولويج
ويه أأمه معيار من املعايري املس تخدمة يف حتديد املناطق املهددة ابلس يول اذ يعد
العامل الرئييس وا ألول يف هكذا النوع من ادلراسات ومن خالل ملف ()DEM
مدينة دهوك مت اس تخراج الش بكة الترصيفية ملدينة دهوك ومناطق جتمع املياه
وكثافة الترصيف كام أأرشان اليه يف املبحث ا ألول ويف هذا املبحث مت تصنيف
تكل املناطق اىل ثالث درجات من حيث حدوث الفيضان فهيا اعامتدا عىل كثافة
جتمع املياه اخلريطة(:)10

من معل الباحث ابلعامتد عىل اخلرائط ( )7و( )8و( )9و()10

اخلريطة  :11املناطق املهددة ابلس يول ودرجهتا يف مدينة دهوك
وقد أأختلف مساحة املناطق املهددة والاقل هتديدا والغري املهددة اجلدول(:)9
اجلدول  :9درجات هتديد املناطق ابلس يول مساحهتا ونسبهتا املئوية يف مدينة دهوك
الصنف

املساحة مك²

النس بة املئوية%

املناطق املهددة

4.4

27.6

مناطق أأقل هتديدا

7.6

47.8

مناطق غري همددة

3.9

24.5

اجملموع

 15,9مك²

%100

من معل الباحث ابلعامتد عىل اخلريطة()11

نالحظ من اجلدول( )11بأأن املناطق املهددة تأأيت ابملرتبة الثانية مبساحة (4.4
من معل الباحث ابلعامتد عىل اخلريطة ()6

مك )²والاقل هتديدا ب ( 7.6مك )²وهذا يدل عىل ان معظم مساحة مدينة دهوك

اخلريطة  :10درجة جتمع اجلراین وفق الش بكة الترصيفية ملدينة دهوك
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اإما همددة وهمددة نسبيا حبدوث الس يول والفيضاانت فهيا أأما املناطق غري املهددة
فقد أأحتل ابملرتبة ا ألخرية مبساحة (3.9مك )²مكونة ما نسبته (.)%24.5
 2.3.2املناطق املهددة ومساحهتا وفق الاحياء
ختتلف مساحات املناطق املهددة والاقل هتديدا واملناطق الغري املهددة ابلس يول
بني الاحياء يف مدينة دهوك حيث ترتكز املناطق املهددة يف مناطق ذات أأعىل
نس بة يف جتمع املياه وتربز يف الاحياء القريبة من الش بكة الترصيفية واليت تقع مضن
مسافة (200م) وبشلك خاص يف الاحياء الوسطى من مركز املدينة واجلهة
اجلنوبية الغربية مهنا اخلريطة(:)12

من معل الباحث ابلعامتد عىل اخلريطة()11

اخلريطة  :12درجات املناطق املهددة ابلس يول وفق الاحياء يف مدينة دهوك

وختتلف مساحة الفئات احملددة بني الاحياء يف مدينة دهوك اجلدول(:)10
اجلدول  :10فئات املناطق املهددة والاقل هتديدا والغري املهددة ومساحهتا وفق مساحة
الاحياء اليت تقع مضن الش بكة الترصيفية يف مدينة دهوك
الاحياء السكنية
أأيتيت
املعارض
بنتياك
هبدينا
الصناعة
بروشىك اجلنوبية
أأفريىك
بروشىك
أأش يت
براييت
أأزادي

املنطقة املهددة /مك²
0.28
0.1
0.03
0.11
0.01
0.05
0.03
0.39
0.02
0.002
0

ا ألقل هتديدا /مك²
0.45
0.2
0.1
0.24
0.05
0.02
0.1
0.06
0.06
0.003
0.06

غري املهددة /مك²
0.73
0.02
0.02
0.02
0.07
0
0.18
0.14
0.09
0.001
0

ابجلور
بواتن
خبات
داسنيا
دایرى
رزا
روانيه
زانكو
زراك
رسبس يت
رسهدلان
السوق
ىس كراك
شاخك
ش ندوخا
شهداء
شورش
ش ييل
قه سارا
اكين خشامان
اكين هممدك
كري ابيص
كفرك
لكي
مازي
ماس يك
ماس يك الغربية
مالتا السفيل
مالتا العليا
هماابد
ميدای
نزارك
نوروز
نوهدرا
نزارك اجلديدة

0.01
0.14
0.02
0.02
0.05
0.12
0.02
0
0.17
0.05
0.05
0
0.01
0.06
0.1
0
0
0.02
0.02
0.01
0.03
0.05
0.02
0
0.1
0.07
0.38
0.21
0.57
0.07
0.06
0.26
0.05
0.03
0.07

0.13
0.15
0.05
0.11
0.02
0.27
0.16
0.01
0.37
0.14
0.2
0.01
0.06
0.14
0.4
0.01
0.03
0.03
0.11
0
0.07
0.09
0.01
0.03
0.16
0.28
0.62
0.24
0.49
0.09
0.12
0.5
0.09
0.04
0.15

0.19
0.03
0.02
0.05
0
0.11
0.06
0
0.09
0.02
0.42
0
0
0.13
0.05
0.03
0.04
0.02
0.01
0
0.12
0.01
0
0.06
0.04
0.21
0.13
0.01
0
0.02
0
0.18
0.04
0
0.03

من معل الباحث ابلعامتد عىل اخلريطة()12

تبني من خالل اجلدول ( )10بأأن أأعىل املناطق املهددة مبخاطر الس يول اكن (مالتا
العليا وبروشىك وماس يك الغربية وايتيت ونزارىك) مبساحة ( 0.57و0.39
و 0.38و  0.28و )0.26مك ²عىل التوايل بيامن مل توجد مساحة املناطق املهددة
مبخاطر الس يول يف الاحياء التالية (لكي ،شورش،شهداء ،ازادي  ،زانكو،
السوق)
 .3الاس تنتاجات
• تتكون أأغلب منطقة ادلراسة من التكوينات الضعيفة أأمام معلية التعرية
ويه (خورمال ،كولوش ،اجنانة ،رواسب منحدرات ،ترس بات املدرجات،
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ترس بات السهل الفيض) وتكون غري مقاومة حيث تصل مساحهتا

.5

()32مك ²من مجموع املساحة اللكية ملنطقة ادلراسة وبنس بة اكرث من
( )%60من مجموع مساحة منطقة ادلراسة.

.6

• أأظهرت ادلراسة بأأن مساحة املناطق املهددة ابلس يول يف مدينة دهوك
وصل ()4.4مك ²ما نسبته( )%27.6واكن ابملرتبة الثانية واملناطق ا ألقل

.7

هتديدا ( )7.6مك ²ما نسبته ( )%47.8حيث أأحتل املرتبة الاوىل واملناطق

.8

غري املهددة ( )3.9مك ²ما نسبته( )%34.5و أأحتل املرتبة الثالثة.

.9

• تبني بأأن أأعىل املناطق املهددة مبخاطر الس يول اكن الاحياء التالية وحسب
التسلسل (مالتا العليا وبروشىك وماس يك الغربية وايتيت ونزارىك) مبساحة
( 0.57و 0.39و 0.38و  0.28و )0.26مك ²عىل التوايل بيامن مل توجد

.10

مساحة املناطق املهددة مبخاطر الس يول يف الاحياء التالية (لكي
،شورش،شهداء ،ازادي  ،زانكو ،السوق)
 .4التوصيات
• حتويل اجملاري املائية املهددة حبدوث الفيضاانت فهيا اىل أأنفاق مائية وإادارة
تكل الانفاق وصيانته من قبل اخلرباء.
• عدم اختيار املناطق املهددة ابلس يول لبناء السكن واملدارس واملستشفيات

.11

.12
.13

حمكت عبد العزيز محد ،جميورفولوجية جبل بريمام واحواضه الهنري رساةل
ماجس تري (غري منشورة) ،لكية الآداب ،قسم اجلغرافية ،جامعة صالح
ادلين ،2000،ص.40
امحد عيل حسن الببوايت ،ا ألشاكل ا ألرضية حلوض وادي الرثاثر وأأثرها عىل
ا ألنشطة البرشية ،رساةل ماجس تري (غري منشورة) ،جامعة بغداد ،1991 ،ص
69
عبد هللا جنم العاين ،مبادئ عمل الرتبة ،جامعة املوصل ،دار الكتب للطباعة
والنرش ،املوصل  ،1980،ص 258
مرمي عزيز فتاح  ،حتليل العوامل اليت رمست احلدود العراقية-الرتكية ،منشورات
مركز كوردس تان لدلراسات الاسرتاتيجية  ،السلامينية ،2007،ص66
 -9ماجدة بنت عبد هللا بن عبيد هللا ادلعدي ،اس تخدام تقنية الاستشعار عن
بعد ونظم املعلومات اجلغرافية دلراسة احلصاد املايئ ملياه الس يول يف منطقة
القصمي ،رساةل ماجس تري ،غري منشورة ،لكية العلوم الاجامتعية ،جامعة ام
القرى ،قسم اجلغرافية  ،2014،ص34
ابتسام امحد جامس ،هيدروجيومورفولوجية حوض التون كوبري يف حمافظة
كركوك ،أأطروحة دكتوراه (غريمنشورة) ،لكية ا ألداب ،جامعة بغداد،2006 ،
ص.163
ابلس
عبدالرمحن بن محمد الشمراين ،التحليل املاكين للمناطقة املهددة يول شامل
مدين رایض ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،جامعة املكل سعود ،قسم اجلغرافيا،
 ،2007ص.40
وفيق اخلشاب وهمدي الصحاف  ،املوارد الطبيعية ماهيهتا واصنافها وتعريفها ،
مطبعة بغداد ، 1983 ،ص .224
اجمللس الزراعي الاعىل  ،مكتب التنس يق والبحوث الزراعية  ،السدود الكبرية
واملتوسطة والصغرية  ،دراسة رمق ( ، )4-1( ، )3-1 ( ، )2-1بغداد  ،مطبعة
الارشاد  ، 1978 ،ص . 121

ان وجدت املساحة الشاغرة يف املدينة وان مل تكتفي املساحة الشاغرة جيب
اختاذ تدابري ا ألمان يف تكل املناطق اكختيار املناطق أأقل هتديدا او البناء
بشلك متني يقاوم الفيضاانت.
 .5الهوامش
.1

.2

.3

.4

عالء نبيل محدون ،حمكت صبحي ادلاغس تاين ،حتليل اخلصائص املورفومرتية
الاحواض الترصيف يف منطقة دهوك شامل العراق ابس تخدام معطيات
الاستشعار عن بعد ،حبث مت تقدمیه يف الندوة العلمية اليت أأقاهما قسم اجلغرافية
يف لكية الرتبية ،جامعة املوصل ،بتارخي  ،2013/5/7ص3
امحد عباس حسن ،ميمث محمد انيج ،مؤيد جامس رش يد ،اس تخدام الاستشعار
عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة جيومورفولوجية لطية بيخري شامل
العراق ،جمةل جامعة اببل للعلوم الرصفية والتطبيقية ،العدد( ،)1اجملدل(،)23
 ،2015ص8
محمد جالل نوري الربيفاكين ،عبد املطلب حسون املطلويب ،يوسف محمد ابقر
الاسدي ،دراسة الطي يف تكوينات عرصي الكريتايش والرتشريي يف طية بيخري
احملدبة من خالل اخلرائط الرتكيبية الكنتورية ،اجملةل العراقية الوطنية لعلوم
ا ألرض ،اجملدل ،12العدد ،2012 ،1ص79
امحد عباس حسن ،مصدر سابق ،ص5
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