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 ثيَشةكى

و طةهةئةسايَرةةى ريَرا     زةوى تاكة ٓةسارةى ُااو كمًةهةاةى رامر       
كاكَرصاُة كة شَاو و ريةرساوة بم ذَاْ هة ٓةًوو ريووَةكةوة، هةطاةير  

بةُايَ  و   ريَا  ئةًةدا باة ساَرَةَ ٓةساارة ئاةذًار ئاةكةَرر هاة ريووى       
دوورى هة رمرةوة، ٓةر هة سةرةتاوة ٓةسارةكةًاْ بةَيَ  بووة هاة  

، ثاشااْ باة ناةُيَّ امُاار  طةُ ا       هةة ٓةورَرل  طازى طوةجةدارتمثة
دَمهمدََيا تَرجةريَوة تاوةكو ئاةَ شاَروةى ئَرساياى هاةرم طةتاووة،      
هةطاااةير ئةًةشااايا ناااةُيَّ طمرياُلاااارَ  و امُاااار  طاااةُ  بةساااةر 

َاُااة َكااة تاااكو ئَرسااياط ئااةَ طمرياُلار  ى زةوَاايا ٓاااتووةٓةسااارة
ُاوةوةى ٓةسارةكة، هة َارود  وكارَيابةردةواًّ ض هةسةر شَروةو ريو

ئةًاةط  ئاشلةاَة زةوى ٓةًَصة هة ُةسةةوتّ و ساردبووُةوة داَاة،  
ٓةسارةكةًاْ نةُيَّ رةسوةةت  سةوشي  و تاَبةمتةُيى  واَلةدووة

دَاى دةكاتةوة هة ٓةسارةكاُ  تاةى ُااو   طةُ  بة رموة ببََِرر كة 
هااة ريووى ثةَاايابووُ  بةرطااةكاُ  طاامى زةوى وةن    كمًةهةااةى راامر 
ٓةوا( و )بةرط  ئااوى   –بةرط  طازى كةرتةكاْ( و ) –)بةرط  ريةا  

( -Homeٓةساارةى زةوى باة )ًاهةةكاةًاْ    و دةرَاكااْ(،   زةرَاا  –
اوة ( دةُاسااةَرر هااة سةرناا -Blue earthَاااْ )ٓةسااارةى شاا   

اُااةى ٓااةر هااة َزاُساايَ  و ُاوةُااية ئةكادكََةكاُاايا، ئااةَ طمرياُلارَ
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سةرةتاوة بةسةر طمي زةوَيا ٓاتووة تاكو ئةًةيؤ بمتة ٓامى ئاةوةى   
اُاةط  َئاةَ طميراُلارَ  ،ُ  رمَايا بَرار  اُةتواَُرر هاة ثصاوود  كةزةوى 

ى تةواو بةساةر ٓةساارةكةدا وةن   رَرم كات بووُةتة ٓمى وَرةاُلايٓةُ
، بااةمةَ ٓااةر رااودى نااار  بةساايةهةةنههههٓيي(ورياساا  و )نااار  د

اُة ًاًةهةة هةطةير دؤرةكاةدا بلاات و   َٓةسارةكة تواَُوَةت  سةوشيَ
دووبارة ب ةريَريةوة سةر دؤر  ئاسااَ  رامي، زاُاكااْ دةهةاَرّ زةوى     

راام ب وََرَِراار هااةو بااارة ُآةًواراُااةى بااة    تواَُوَااةت  ٓةًَصااة
ُاايا بةسااةرى دآاااتووة، بااةمةَ هةطااةير  درَرااياَ  نااارة دَمهمدََةكا

ثةَاايابووُ  ًااةؤس هةسااةر ئااةَ ٓةسااارةَةو ٓةوهةااة بَروناااُةكاُ  باام  
ثةيكةدُااةوةى ثَرياوَساايََةكاُ  ذَاااُ  باا ر ريةناااوكةدُ  تواُسااي     

ريؤذ باة ريؤذ ٓةساارةكةًاْ باةرةو نارةُووساَرل       ،بةرٓةًياى زةوى
ةراُ  باااوارى توَراااي ،ُادَاااار ٓاااةُ اوى هاااة ساااةرةرم دةٓاوَرااايَرر  

دوطةايف دةهةَرّ اورسة زةوى بيواَُرر هةطةير ئةَ دؤراة   زةوَِاسَ  و
ُآةًوارةى نامكََةكاُ  ًةؤس ٓةهةبلات و دووبارة ب ةريَرياةوة ساةر   

وةن ئاًاذةًاْ ثَريا زةوى رةسوةةتة سةوشيََةكاُ  تاَبةت بةرمى، 
ة ذَراة  ة مُةى ذَااُ  ًةؤساَةتََاة ئاةَ بةرٓةًاةى ئاةًةيؤ ًاةؤس ها       تاك

ناةُيَّ ناا     دةسيَيا بةكارَيةَٓرَِرر بة نةُيَّ ثةيؤسةى اورس و
و سااةدةدا تَرجااةريَووة تاااوةكو ٓاتمتااة بااووْ، رااواى طااةورة ئَرٌااةى 
ًةؤسااا  باااةرثاكةدووة هاااة زةوى و هةطاااةير ئةًةشااايا داواى ئاااةوةى 
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ى هاااة باااةركارَٓرِاُ  ةوهَرلاااةدووَّ ئااااوةداُ  بلةَِاااةوةو زَاااادةري 
ًةؤساَاةت    كةَّ، زةوى ٓةسارةَةكة بم سةردةَسةرناوةكاُيَيا ُة

ٓاةًووًاْ باة َةكسااُ  ًاا          ريةُا  و زًااْ و ئااَ ،   َب ر دَاواز
ذَاااُلةدْ و بااةكاربةدُ  سةرناااوة سةوشااََةكاُ  ٓةسااارةكةًاْ     

و َاااة، باااةمةَ بةداراااةوة تاااةًاسلارى ًاااةؤس بااام راوةُيارَاااةت   ٓة
ةسات  ذَِ اةَ   امررلةدُ  سةرناوةكاُ  بمتة ٓمي روهةقاُيُ  كار

طةورة كة ئاَِيةى ٓةسارةكةًاُ  رسيمتة ذَرة ًةتةساََةوة، زةوى  
دةتواَُرر ب ر ئَرٌةى ًةؤس بيَر بةمةَ ئةوة ئَرٌةَّ ُاتواُ  ب ر زةوى 

 بيَّه
هة امُار  روَرِيمن هة زاُلام هاة بةشا  دوطةا َاا و ثاشااْ ناةُي          

ةَ، بريؤكاةى  وتِاةو  واُاة  ئاةزًووُ   ساهةَرم ثَصاةى ًاًمساياَةت  و  
ئااةوةَ م طةمةهةااة ببااوو كااة هااة دةر ةتَرلاايا رااةرَل  كمكةدُااةوةو     
ئاًادةكةدُ  بابةتَرل  زاُسيَ  مب هةسةر ٓةسارةى زةوى ثاشاْ هاة  
نوارنَروةى بة ناثلةدُ  كيَربَرليا بَخةًاة ريوو بياوامن كاةًوكورت     

ذَاْ  وردى هةَ ريواُ ةَةوة ثةيبلةًةوة، بَر وًاْ ًةؤس هةكيَربخاُةى ك
و كااارو كةدةوةكاَُاايا باا ر ٓةهةااةو كااةًوكورت  ُابَراار، ئااةَ ٓةوهةااةى  

ُاوةريؤك  باتةكة با ر   ئَرٌةط هةَ ريواُ ةَةوة هةريووى داتاو زاَُارى و
كااةًوكوريى ُابَراار، طااةُ  ئةوةَااة بيااواُ  ًةهةمَااةن  ةَِااة سااةر   
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رةرًاُ  زاُسر و نةاَةك  ثةيشاِ يار با  بام ريؤشاِاَ  ٓةساارةى      
 )ًاهةةكةًاْ(هزةوى 

هاااةَ كيَرباااةدا باااة وردى و شاااَروازَرل  زاُسااايَاُةى زًااااْ ئاساااا    
ئاًاذةًاااْ كااةدووة باام ٓااةًوو مَةُااةكاُ  ٓةسااارةكةًاْ، ٓااةر هااة  
سةرةتاي دروسيبووُ  كمًةهةةى رمرو ثاشاْ ٓةسارةى زةوى تااكو  
بةر دةسيةبووُ  سةردةَ سَفةت و رةسوةةتة سةوشيََةكاُ  زةوى 

ريؤك  كيَربةكااة )ثَرااِر( بةشاا  سااةرةك  و نااةُيَّ  ، ُاااوةباام ذَاااْ
تةوةرةى طةُ  هةرم دةطةَرر، كة تواُةاوة تاريادةَةك  بااط ٓاةًوو   

 مَةُةكاُ  تاَبةت بة ٓةسارةى زةوى  ةَِة ريووه
دروسر بووُ  رمرو كمًةهةةى  بةش  َةكةَ/ تاَبةتة بة تَمرةكاُ   

( تااةوةرى تاَبااةت شااة هااة )ثَرااِرئااةَ بة ُاااوةريؤك  ثَرلٔاتااةو ،راامر
4 ) تااةوةرةى َةكااةَ/ تَاامرى دروساايبووُ    ، بااةَيَ  هااة ثَرلاايَرر

تةوةرةى دووةَ/ تَمرى دروسيبووُ  ئةسايَرةةى  )كمًةهةةى رمر( و 
رى دروسايبووُ  ٓةساارةى زةوى( و   رمر( و ) تةوةرى ساَرَةَ/ تَام  

تةوةرةى نوارةَ/ تَمرى دروسيبووُ  كَصوةرةكاْ( و ) تةوةرةى )
 َمرى دروسيبووْ و ثةَيابووُ  ئاو هةسةر ريووى زةوى( ثَرِذةَ/ ت

ُااوةريؤك  ئاةَ    ،بةش  دووةَ/ تاَبةتة باة بةرطاةكاُ  طامى زةوى     
تاَباةت ثَرلايَرر، باةَيَ  هاة4 ) تاةوةرةى      بةشة هة )س ر( تاةوةرى  
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كَصاوةرةكاْ( و ) تاةوةرةى دووةَ/ باةرط      -َةكةَ/ بةرط  ريةاا  
 دةرَاكاْ( زةرَاو -ةَ/ بةرط  ئاوىٓةوا ( و )تةوةرةى سَرَ –طازى 

بةشاا  سااَرَةَ/ تاَبةتااة بااة رةسااوةةتة سةوشاايََةكاُ  ٓةسااارةى   
طااةُ   زةوى، ُاااوةريؤك  ئااةَ بةشااة هااة )ثَرااِر( تااةوةرى تاَبااةت و 

ثَرلااايَرر، باااةَيَ  هاااة4 ) تاااةوةرةى َةكاااةَ/ ٓةساااارةى زةوى( و 
)تااةوةرةى دووةَ/ ثةَوةُاايى َُرااواْ راامرو زةوى( و ) تااةوةرةى     

ثةَايابووُ  دَاردةكااُ  باةرزى و ُ ًا  ساةر      دروسيبووْ و سَرَةَ/ 
ريووى زةوى ( و ) تةوةرى نوارةَ/ دةرَااو زةرَاكااْ( و )تاةوةرةى    

 ثَرِذةَ/ ًاُ   زةوى(
بةش  نوارةَ/ تاَبةتة باة دَااردة سةوشايََةكاُ  ُااو ٓةساارةى        

زةوى، ُاااوةريؤك  ئااةَ بةشااة هااة )دوو( تااةوةرى تاَبااةت ثَرلاايَرر،   
بةَيَ  هة4 )تةوةرةى َةكةَ/ زاَُارَ  طصيَ  هةسةر كَصوةرةكاُ  
دَٔااااْ( و )تاااةوةرةى دووةَ/ دابةشااابووُ  دوطةا َااااى دَااااردة   

 سةوشيََةكاُ  سةر ريووى زةوى(
ةتاة باة ًةتةساََةكاُ  ساةر ٓةساارةى زةوى،      بةش  ثَرِذاةَ/ تاَب 

ى كة   و ًةؤََاُةَُاوةريؤك  ئةَ بةشة تاَبةتة بةوًةتةسََة سةوشي
هااة ئَرسااياو ئاَِاايةدا ٓةريةشااة هةسااةر ٓةسااارةى زةوى دةكااةْ، هااة 
)نااوار( تااةوةرى طااةُ  ثَرلاايَرر، بااةَيَ  هااة4 ) تااةوةرى َةكااةَ/    

هةُاونااااووُة  هةُاونااااووُة سةوشاااايََةكاْ( و )تااااةوةرةى دووةَ/
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هة تَرلياْ و ٓاوساةُ     ًةؤََةكاْ ( و )تةوةرةى سَرَةَ/ ريؤهة  ًةؤس
 ةرى نوارةَ/ وة اَةن بم ٓةسارةى زةوى(ذَِ ةى زةوى( و )تةو

 م.ضةزداز عبداهسمحو ابساييم

 2021 شضتانى
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 بةشى يةكةم
 و كؤمةهَةى خؤز تيؤزةكانى دزوضتبوونى خؤز

 
 تةوةزةى يةكةم/ تيؤزى دزوضتبوونى كؤمةهَةى خؤز.

 (.Sunخؤز )تةوةزةى دووةم/ تيؤزى دزوضتبوونى ئةضتيَسةى 
 يةم/ تيؤزى دزوضتبوونى يةضازةى شةوى.تةوةزةى ضيَ

 تةوةزةى ضوازةم/ تيؤزى دزوضتبوونى كيشوةزةكاى.
تةوةزةى ثيَهحةم/ تيؤزةكانى دزوضتبووى و ثةيدابوونى ئاو هةضةةز يةضةازةى   

 شةوى.
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 بةشى يةكةم

 و كؤمةهَةى خؤز ى خؤزكانى دزوضتبوونتيؤزة

 -ز:كؤمةهَةى خؤدزوضتبوونى تيؤزى تةوةزةى يةكةم/ 
ْ      دَرة زةًاُاةوة  هة      و ًةؤساةكاْ بريَااْ هاة دروسايبووُ  طاةردوو

تَمرو هَرلياُاةوةى   نةُيَّوة َةهةَ ريواُ ةكةدؤتةوة،  كمًةهةةى رمر
زاُا َمُاََُةكاُاةوة   بم ئةَ ًةبةسية رسيمتة ريوو، ٓةر هة وازَاْدَا

ى ًااةؤس باام ئااةَ دَارداُااةثَرصاالةوتِ  ريؤذطااارى ئااةًةيؤًاْ،  تاااوةكو
دَاوازى  بمنووُ  نةُيَّ بريدؤزةوكة سةرَ  رياكَرصاوة وروبةر دة

، زاُاكاااْ هااة دروساايبووْ و ثةرةسااةُيُ  دَاااردة   َٓرِاوةتةكاَااةوة
َاْ هااةَ بارةَااةوة َزاُسااي طةردووََُااةكاْ نااةُيَّ ٓااةوير و كيَرباا  

باووة،  ةردةواًةكاَُاْ وُ  و ٓةوهةة بوبةرٓةً  شةوخن ، كةَوةوسُو
 كمًةهةااةى راامر  راامرو زةكاااُ  دروساايبووُ  هااةَ تااةوةرةدا بريدؤ 

 -طةُ رتََِا4ْ دةرةَِة ريوو، هة
 -4(Big Bangبريدؤزى تةاَِةوة طةورةكة ) -1
هاة ااةبارةى      باوو َا بةثَر  ئةَ بريدؤزةَة اةبارةى طاةردووْ بةَي   

 ى با ر كمتااَ  باووة،   َةكة)سفة( ناةيَ  هة   بووَراهةة بةَي َرم ئةَراهة
كورت  ئةَ راهةة ٓةَ ًاددةو  بة ةَةك  ريووت،َ  بووة هة وزواتا بةَي
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سةرةتاي تةاَِةوةكةوة ثوةى طاةرً    ٓةَ وزةى هةرم طةتووة و هة
و ثةَيابووة بةشةكاُ  ئةتمً  ه ر  طةَصيمتة نةُيةٓا تةهَمْ و ئَرت

ثاشااْ   ٓاَايرؤد  و َٓوَامَ دروسايبووة،    ثارناُة ئةتمًاةكاُ   َهة
 هااة دروساايبووة،ار اهلاوُ (  تامزى طااةردووُ  )اه باا  هاةَ ئةتمًاُااةط 

داُاة   داُاة  ثاشاْ، ئةسيَرةةكاْ دروسيبووْثاشاُيا هةَ تمزةط طةهة
واُباووْ و طةشاةى   ة ة طةردووْ بةردةواَ هاة  ئةسيَرةة دروسيبووة،

َة كات و شوَرّ دروسايبوو،  طةورة هةًَاُةى ئةَ تةاَِةوة زَاتةداَة،
ض ثَر ّ بلةَرر هةكات و شوَر باس هة َةبةثَر  ئةَ بريدؤزةَة ٓةهةة كة

ْ  ئةَ تةاَِةوةَة كة  رااوةُ   باة  ةى، ئاةو ًاددةى هَروة ٓاتمتة باوو
 زاُاااى بااة َل  )داامرز  ،ُةَرااردةرياساايةاَِةى ئااةَ بريدؤزةَااة دا 

طةكاُةَاةى  ئاةَ   (ز1391) سااهة   ( George Le Maitre-ًَياةر هو
ْ  دووْ وو طةشةساةُيُ  طاةر  داُا بم دروسيبووْ  )دامرز   زاُاا  ثاشاا

( داَة ثاير دمرز هوًَيةر و بريدؤزةكةى  -GeorgeGamovطاًمس
 هئةوى سةملاُي

ز( 1331سااهة  )  دواى ئةوةى دةزطاى ُاسا تةهةسلمث  )ٓابىر(ى هة  
ٓةهةيا بم بمشاَ  ئامساْ و هة ريَر ةَةوة ًةؤس تواُ  تةًاشاى ااومةَ   
طةردووْ بلات وَرِةَةك  طةردووْ ثَرض ًوَارةٓا ساير ببََِرار، هاةو   

  ٓاااةًوو تةُاااةكاْ و  َودَرةَلةدُة دةركاااةوت كاااة باااة طصاااي  ناااا
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طَرةياُاةوةى   َةكرتى دوور دةكةوُاةوة باة   طامكسََةكاُ  طةردووْ هة
 ًوَار( سايره11,1كات ًوَارةٓا ساير و بة وردى بم ُ َلةى )

كاة  دؤزةَة نةُيَّ بةهة ة بااس ئةكاةْ   زاُاَاْ بم سةملاُيُ  ئةَ بري
 -، هةَ بةهة اُة4ِةوةَة ريووَياوةئةوةى ئةَ تةاَ بةهة ةْ هةسةر

  باووُ  ًااددةى تَصاليةرةوةكاْه   -ب  هواُبووُ  طةردووْة ة -أ
 ريَريةى طازى ٓاَيرؤد  و َٓوَمَ هة طةردووُياه -ز

 -4(Nebular) بريدؤزةى سةدكةكاْ -9
بريؤكاةى دروسايبووُ  ئاةَ كمًةهةاة     و دروسيبووُ  كمًةهةةى رامر    

كمًةهةةى رمر ٓةًووى هة ثةهةة  كة رمرو طصي  ئةوةَة ئةسيَرةاُة بة
وتةَرار  دةثَرا    كاة  ،  و تامزى طاةردووُ  دروسايبووة   َٓةورَرل  طاز

 ( زاُاَاْ ئةهةَر4ّ ئةَ ٓاةورة طازََاة طةوراُاة هاة    Nebular-)سةدٍَ
 ،)ٓاَايرؤد  و َٓوَامَ(ة   4كة ئاةواَُض  ،ثَرليَرّ دوو تومخ  سوون

يةَاةك  كاةًرت هاة تومخاة     هةطةير ريَريةَةك  كاةَ هاة ئمكساذ  و ريَر   
 بة َٓرواش  سةدكةكة زؤر بة ،)سوَلمْ و ئاسّ ( وةن  دةطٌةُةكاُ

ٓةورو تامزى   رياوةتةوة و بةٓمى َٓر ى رياكَرصاُةوةودةورى رمَيا سو
َااة َةكااةى داوَةتَوََُةكااة ثوااةى طااةرً  بةرزبمتااةوةو رَرةاَ وطةرد
وةُيةكااة ئةًااةط واَلااةدووة تَرل ااووْ و شااوةةذاَُرم هااة ُا  َ ، زَاااد

نةُي بةشَرل  ُاَةكساْ بةٓمى  ٓةورو سةدكةكة بووُةتة واوةوَيوري
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هة روه ةى كة شَروةو شلوة  زؤر ُارَرم بووةو ٓةر بةشةو  تةاَِةوة،
ةكااةى َرَرةاَرياوةتةوة و ودةورى رمَاايا سااو راامى ًاوةتااةوة و بااة 

ةوة َاااةن و شاااَروةى طااامَ   زَاااادى كاااةدووةو اةبارةكاااةى نااامت  
َرّ زاُاَااْ ئاةهة   ،ورياوُةتةوةوسا رمَااْ  دةورى  بةثاشاْ وةرطةتووة، 

ثااط ئاةوةى    رامرى ئَرساياًاْ،   ئةَ تةُة طةورةَة بةَيَ  باووة هاة  
كة بةَيََة هاة رامرى ئَرسايا باارى      ،سةدكة تمزو ٓةورةكة طةورةكة

دؤر  ئَرسايا   رمى طةت هةطةير ثارنةكاُ  تة، امُاغ بة امُاغ بةرةو
َٓرا ى   )رمر( باةٓمى طاةورةَ  و  ، ساةدكة طةورةكاة  وةٓةُ اوَاْ ُا

كَرصلةدُةوة ثارنة ٓةورو سةدكةكاُ  تةى بام مى روه اةى رامى    
  هة ٓةساارةكاُ  كمًةهةاةى رامر، ئاةواَُض هاة      َكَرصلةدْ كة بةَي

 ،عياارد، زوٓاةة، زةوى   -تاوةرةََاةكاْ   يَرّ )ٓةسارةثَرل دوو بةط
ْ ًااةرَ( ( و  ، َُجياامْرَ ، زوسااةي، ًوشااية -)ٓةسااارة طازََااةكا
 ئمارُمس(
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 -(:Sunخؤز )بوونى ئةضتيَسةى تيؤزى دزوضت/ دووةمتةوةزةى 
 ،(NASA) بة ثَر  ُوَررتَّ زاَُاارى و هَرلمهةَِاةوةى دةزطااى ُاساا       

ًوَاامْ( ساااير هااة    0011ُ َلااةى ) و كمًةهةااةى راامر بااةر هااة   راامر
رى طااازى و ٓااةو ل  ب ااووك  هااة تااةَ و دووكااةيرنااةيبووُةوةى بةشااَر

ْ  ٓاَيرؤدَِ  دروسيبووة هة  ُاو باهةَرل  طةهةئةسيَرةةى ريَر  كاكَرصاا
اُااةط بااةردةواَ ئةساايَرةةى ُااوَر  تَراايا دروساار  َتةًااة طازَ ئااةو و

َرساياًاُ  ها ر دروسار         بةيدةبَر،  وا واَاة ئاةَ تةًاة طازََاة رامرى ئ
 ،يَرةةى تةَصا  ها ر دروسايبووة   ة ئةسا كاتايا كمًةهةا  ٓةًاْ  بووة، هة

هة تةًةكة كة رمرى ها ر دروسايبووة و   دواى نةيبووُةوةى ئةو بةشة 
كاتَرم طةَصاية   ،نةا  رمرةوة وردةوردة بةرز بموة ثوةى طةرً  هة

وةك  دةساي   ثوةى كااهةنّ، كاةدارى هَرلاياُ  ُاا    ًوَمْ(  11ُ َلةى )
وار طةردَوةى هة هَرلياُ  ن ( كة بةَيََةNuclear Fusionثَرلةد )

دَااااوازى  ٓاَااايرؤد  بااام ثَرلَٔرِااااُ  َاااةن طةردَواااةى َٓوَااامَ و 
وشاوة، تاا  ةتَصل  در بارسيةكةط دةبَرية وزة هة شَروةى طةرً  و

%( ي باووة باة   91و هاة )  ًااوة  %( ى ٓاَيرؤدَِ  رمر11ئَرسيا هة )
 َٓوَمَه

رمر ئةسيَرةةَةكة هة سةداْ ًوَار ئةسايَرةة كاة هاة طةهةئةسايَرةةى     
(Galaxy      ْئَرٌااةدا ٓااةْ كااة بااة طةهةئةساايَرةةى ريَراا  كاكَرصااا )
(Milky Way)   ُاسةاوة، ئةَ طةهةئةسيَرةةَةى ئَرٌةط َةكَرلة هاة
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( ًوَااار طةهةئةساايَرةة كااة هااة طةردووُاايا ٓةَااة، راامر  111زَاااتة هااة )
 وة ُاوةُيى كمًةهةةى رامرة  ،ةوةَُ َلرتَّ ئةسيَرةةَة هة طمى زةوَ

(Solor system)،  باااة ُاااةوةى دووةًااا  ئةسااايَرةةكاْ  رااامر
ثَرلٔاتةكاااةى دةطةريَرياااةوة بااام   دادةُةَرااار, ناااوُلة بةشاااَرم هاااة  

ا هااة ٓاَاايرؤد  و ٓوَاامَ ثَرلٔاااتبووْ,  َئةساايَرةةكاُ  ثَرصااوو تااةُ
ثَرلٔاتةكااةى بةَيََااة هااةو تومخاُااةى كااة كَرصااَاْ  بةشااَرل  تااة هااة

ي( رااامر طاااةاُرتة وةن ) كااااربمْ و ُااااَرتؤد  و ئمكساااذ ههه ٓيااا
هاااة تمثةهةةَاااةك  طوةجاااةدار كاااة هاااة     ئةسااايَرةةَةك  ثةيشاااِ يارة  

تةاَِةوةَااةك  بةردةواًياَااة، ئااةَ تةاَِةوةَااة هااة ئااةَاً  ئااةو    
( ثةَاايا Nuclear Fusionاُااةوة)تفاع(ت( )َكارهَرلةداُااة ُاوةكَ
(ى رمردا ريوودةدات و ٓاَيرؤدَِ  Coreُاون )-دةبَرر كة هة كةؤن

رمر و ئةسيَرةةكاُ  تاةى ُااو    وَمَ،َبم ُٓاو كةيؤن )ُاون( دةطمريَرر 
طةهةئةسيَرةةى ريَر  كاكَرصاْ و ئةَ طاز و تمزاُةى كاة هاة َُرواَُاُايا    

ةئةسااايَرةةدا دةساااووريَرِةوة، ئاااةو ٓةَاااة باااة دةورى ُاوةُااايى طةه
ئةسااايَرةاُةى كاااة دوورْ هاااة ُاوةُااايى طةهةئةسااايَرةةوة َٓرواشااارت  

 9,0×11رمر ) تة دةبةيْ،( درَريOrbitدةسووريَرِةوة و روه ةَةك  )
كاٍ(   991  )َكٍ ( دوورة هة ُاوةُيى ئةَ طةهةئةسيَرةةوةَة، باةرَرةا 

 دةورى ُاوةُايى طةهةئةسايَرةةَةدا دةساووريَريةوة,    هة نةكةَةكيا بة
ًوَاامْ( ساااير ٓةَااة باام ئااةوةى َااةكذار     951راامر ثَروَسااي  بااة ) 
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واَُوَاةت   ًوَار( ساهةةى رمَايا ت  0,0) رمر هة تةًةُ  بسووريَريةوة،
داااار( باااة دةورى ُاوةُااايى طةهةئةسااايَرةةكةَيا     12تاااا ئَرسااايا ) 

بسووريَريةوة، رمر ئةسيَرةةَةكة دةساووريَريةوة باة دةورى زةوَا  و    
   و ًااُ  و َا هاة ٓاةًاْ كاتَصايا طاةرً  و ريووُااك  باة زةو       ،رمَيا

كااة ريةطااةزَرل  طةُ اا  سةرناااوةى   ،ٓةسااارةكاُ  تااة دةبةرصااَرر
اوة شااوَرَِرل  تااةدا بااةَ شااَروةَة ثَرِاسااةى كااة ذَاُااة، ٓااةروةٓا هااة

رمر ئةسيَرةةَةكة بةردةواَ هة دووهةةداَة بة دةورى رامى و  دةهةَرر4 
و  راامردا، بااةمةَ بااة طااوَرةةى دوورى   ٓةسااارةكاُ  تااةى كمًةهةااةى 

ُ َلََاااْ دَاوازََاااْ ٓةَااة، كااارى رااورر دابَِلةدُاا  ريووُاااك  و      
ٓااةروةٓا ذَاااُ   ،ُ  تااةو ٓةسااارةكا طةرًََااة باام ٓةسااارةى زةوى 

 ٓةًوو شيَرل  ثَروة بةُيةه

 -ئةضتيَسةى خةؤز: خةضوَةتة ضسوشتييةكانى
 ًوَار( سايره 0,0تةًةُ  رمر دةرةًوةَرِةَرر بة = ) -1
نااةا   ساااهة  ريووُاااك  هااة  (90111باام  90111راامر هااة دوورى )  -9

دةورى ناااااةا   روه ةكةَااااايا باااااة طةهةئةسااااايَرةةكةًاُةوة هاااااة
 ةًاُيا دةسووريَريةوةهطةهةئةسيَرةةك

رَرةاَ  سوورياُةوةى رمر بة دةورى نةا  طةهةئةسايَرةةكةًاُيا   -1
 هكٍ/نةكةَة( 91)ُ َلةى 
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ًوَمْ( ساير ٓةَة بام تاةواوكةدُ     951بم 995رمر ثَروَسي  بة ) -0
 َةن سووري بةَ سوورياُةوةَةط دةهةَرّ )ساهة  طامس (ه

واُةى ًَوا  كاتايًَرةة,   رومُةوةى رمر باة دةورى رمَايا ثَر اة    -5
 كٍ/نةكة( تةواو دةكاته 90,2َةن رومُةوة بة)

َرا          -0 َرةةى رامر هاة دؤرا  ناوارةً  ًاددةَاة ث َرلٔاتةى ئةساي ث
 دةهةَرّ دؤر  )ث(زًا(ه

ُاساةاوْ باة )ثةهةاةى     هةسةر ريووى رمر نةُي ثةهةةَةن ٓاةْ كاة   -1
ةَايا  ث ( هة ئةَاً  سوورياُةوةى بة دةورى رمَايا -sun spotرمر

كٍ(  21,111ساير( دارَرم ثةَيا دةبّ، تريةكةَاْ )  11)دةبّ، ٓةًوو 
دةبَرر، دةركةوتَِصَاْ كار هة تَِ  رمر دةكةْ، شَروةَاْ هة دةًة 

 طةيكاُ  ٓةهة وو دةنَرره
ئةوةُاايةى تااريةى  113,9كااٍ، واتااا  1,113,110تااريةى راامر=   -2

 ٓةسارةى زةوََةه
 1111112215 ، واتااااا1كااااٍ 09391ه1×12 11اااااةبارةى راااامر=  -3

 ئةوةُيةى اةبارةى ٓةسارةى زةوََةه
ئةوةُايةى   111101039ك ٍ، واتا  1323×1111بارسياَ  رورر=  -11

 بارسياَ  ٓةسارةى زةوََةه
% ناااةيى 90واتاااا  ،1طٍ/ساااٍ 1013ناااةيى ئةسااايَرةةى رااامر=  -11

 ٓةسارةى زةوََةه
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ى ئةوةُية 11311011، واتا 9ك011211ٍ×1911ريووبةرى رمر=  -19
 ريووبةرى ٓةسارةى زةوََةه

ئةوةُايةى   9130َُاوتّ، واتاا    910َٓر ى كَرصالةدُ  راورر =    -11
 َٓر ى كَرصلةدُ  ٓةسارةى زةوََةه

ثواةى ساةدََة،    (5511)تَرلةياى ثوةى طةرًَ  سةر ريووةكاةى=   -10
 ( ثوةى سةدََةه15ثوةى طةرً  سةر ريووى زةوى )

 ه9وات/1111َواتا  1200×9011  ريؤشِاَ  رمر = َُيوتو -15
تاااةْ نوارطمشاااة  ًوَااامْ( 051)رااامر هاااة ٓاااةر ناااةكةَةكيا  -10

 ٓاَيرؤد  بةكاردةَٓرَِرره
ٓاَاايرؤد     نااَِ   متمساافري هااة راامر= َثَرلٔاتااةى كٌََااا -11

 ه%90,25وَمَ َٓ  و 11,00%
 بوَاامْ بوَاامْ ًَ اواتااة، اورساااَ  راامر    120َٓراا ى راامر=   -12
 ةهئةوةُيةى اورساَ  زةوََ (111011)

 تَرلةياي كمًةهةةى رمر ثَرليةَٓرَِرره ( 33,20) هة رمر ريَريةى -13
 13روهةن و  2رَرةاَ  ريووُاك  طةَصنت بة سةر ريووى زةوى =  -91

  َا كٍ( دةبةيَرر، باة دوور 111111َةن نةكةدا ) نةكة، تَصل  رمر هة
 طةيةكةى ب(ةو دةكاتةوةه ،كٍ ( 211111)

  كٍ/نةكة(َةه 911رى رمَيا = )رَرةاَ  رومُةوةى بة دةو -91
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تاةْ   51999010111تةاَِةوةكاُ  تَصال  رامر هاة َاةن ريؤذدا      -99
 وَمَهَٓاَيرؤد  دةسووتَرَِرر و دةَ مريَرر بم ٓ

  ًوَمْ تةْ وزة دةردةثةرَرَِرره 0111111تةُٔا هة َةن نةكةدا  -91

ًوَامْ/كٍ (، واتاا َاةن     159 بام  101دوورى رمر هة زةوََةوة ) -90
 َةكةى  ةهةك ه

بةَيََاة   ،بةيى ئةو وزةَةي كة ريؤذاُة بةر طامى زةوى دةكاةوَرر   -95
 ه9/ سٍطةرًمكةَةكةى / كاهمرى/  9111هة 

 
 ( رامر9وَرِةى ذًارة )
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 -:بوونى يةضازةى شةوىدزوضت تيؤزى/ يةمضيَتةوةزةى 
تاةن   َرام هاة  دواى ئةوةى زةوى وةن تمثةهةةَةك  ئااطةى شاَروة ُار    

ٓاةُ او دةسايَلةد باة     دَابموةو ٓةُ او باة  ةريؤكةكاُ  تةٓةسارة ط
 زةوى هاة  ،رمى طةت و شاَروةى طامريا بام طامَ      ساردبووُةوةو بارى

دؤر  طاازى طامريا بام باارى شاو  و ٓاةتا هاة ئةَاًايا ناووة باارى           
بااةُاو نااَِةكاُ  ُااار  زةوَاايا ب ااَِة   ريةاََااةوة، ئاشاالةاَة ٓااةتا 

 ثةهةةى زةوى ها ر ثةَايابووة باةرة   روارةوة نةيى ئةو ًادداُةى كة تم
يبووُ  ، ئااةَ ساااردبووُةوةَة ٓااةوَرِ  دروساا بااةرة دةدةُااة زَااادى 

ساةر ريووى زةوى طاةهَرم    ثاشااْ هاة   كَصاوةرةكاْ باووة،   وشلاُ  و
 دمر شَروةى تةرر و بةرز ُ ً  و ٓةورازو ُصاَروى دةساي  كاةد باة    

ةرط  ةكاْ)با واُة ة وشالاََُة باةر  ٓاةًووَاْ طاةُ رت    هة ،دةركةوتّ
ثَرَااْ   مةوةكااْ كاة  وئاةَ كةرتاُةشاةوة او   رتةَُص هة ،ريةا ( بووْ

ئاةَ شاَرواُةط     ( دةركاةوتّ، َدةرَاكاْ)بةرط  ئاو وئةوتةَرر زةرَا
دؤراا  دَر ريبووُاايا  ُااةكةد شااَروةى توَرااياهة  زةوى ٓااةر هااة اْ واَاا

، بااةهةلو ٓمكارةكاااُ  ُاااوةوة )بووًةهااةرزةو طةيكاااْ( و    مبَرَِريااةوة
  دةرةوة )باااااراْ و ئاااااوى بااااةرور و ريووبارةكاااااْ و  ٓمكارةكاااااُ

واَلةد شَروةى َةكاةً  توَراياهة     سةٓمهةلةدو ثةيؤسة كةشلارََةكاْ(
زةوى هة ناارة دَمهمدََاة كمُةكاُاةوة تااكو ريؤذطاارى ئةًةيؤًاُايا       
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و طمرياُلارى دمراودمرَاْ بةسةر شاَروةو   ّهةسةر بارى رمَاْ ُاًَرِ
 ةوَيا دَررهرسارى بةرطةكاُ  طمى زوريو
ئةو زةوََاة داواْ و اةشاةُ ة    ساير ًوَار(  5هة )زاُاَاْ دةهةَرّ بةر   

  بااووة هااة ثارنااةو تمثةهةااة ئاااطةَرل  زؤر طااةرً  ًاااددةى     َاابةَي
ةك  داَر ري  َسةرةتاَ ، هةو ساتةوة زةوى َٓرصيا ُةطةَصيبووة نةيَ

ريووةكةى ريووةو ساردبووُةوة ٓاةُ اوى هةساةرة رامى دةٓاوَصار،     
َِاساااْ ئااةَ امُارااة ًَريووََااةَاْ بااة امُااار  )بااةر هةنااار     َزةو

بووُ  ًوَمْ( ساير، بة تَرجاةري  011كةًربى( ُاوزةُي كةد، واتا بةر هة )
ًاوةَااةك  درَرااي هااة نااار  كااةًربى بةرطااة ٓااةواط و ٓةواَااةك       

 ةطسةرةتاَ  ٌَُ اة شاَريارى طاةرَ ٓاتةكاَاةوة، دوا باة دواى ئةًا      
بووْ هاة دواى ناامك    رَاكااَُض دروساي  سةكاْ و دةرَاو زةئماَاُوو

بووةكاُ  ُاو و طازة اةتَس طةكاُ  و  ةيَرياُ  بةيَرل  زؤرى ٓةهةٌ  ئاو
بوو، بااةمةَ بااة دروسااي دةرطااةى زةوى بةًااةط بةرطااة ٓااةواى زةوى

رامط   ىةثَرلٔاتةَةك  دَاواز بة بةراورد هةطةير ئَرسيا، ئةًةط ريَر ا 
  هبووُ  ذَاُ   ةة سةرةتاَكةد بم دروسي

دةَاْ ًوَمْ سااير دادةُةَرار،    ًاوةى ٓةر َةك ر هةَ سةردةًاُة بة  
ةكاَُض ئااةَ سااةردةًاُة دةكااةْ بااة نااوار بةشااةوة،      َاادَمهمدَ

ِةكةَاْ ئةو سةردةًةَة كة ئَرٌة َٓرصيا هاة ساةرةتاكةي داَاّ،    َدواَ
دةًاُة دةكااةْ بااة نااةُي   ٓااةروةٓا هااة ٓااةًاْ كاتاايا ئااةَ سااةر     
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 ، َاارود اَةَُررسةداْ ٓةزار ساير دةركة ٓةر َةكةَاْ  سةدةَةكةوة
دواى ناةُي   ةكاْ هاة َا داروبار ًوَمُااْ سااير دةراَاةَُرر، دَمهمدَ   

واُ  ئاهةمز تواَُاْ طةُ رتَّ ئةو باراُة ب اُّ كاة  ةهَرلمهةَِةوةَةك   ة
هة ريووى  ض ،وٓةوا هة ٓةر سةدةَةن هةو سةداُة بووْ، ض هة ريووى ئاو

هة  ضْ بةسةر ٓةًوو مَةكاُ  زةوَيا، دابةشبووَُا شَروةكاُ  ذَاْ و
وَرِةَاةك    َاُةى زةوََاةوة كاة باة   َريووى ئةو تمثةهةة ٓاةورازو ُصاَرو  

 طصي  ثَرلٔاتووْه 

 -بوونى كيشوةزةكاى:تةوةزةى ضوازةم/ تيؤزى دزوضت
ى بووُ  طاامسااةرةتاى دروسااي هااةكااةد كااة  وةن ثَرصاارت بامساااْ    

ثارنة تااوَرةى طاةورة واتاا    هة َةن   بوو َزةوى سةرةتا بةَيزةوَيا، 
ؤ بووَُاااْ ٓةَااة و هةسااةر ُةرصااةى دَٔاااْ ئااةَ كَصااوةراُةى ئااةًةي

ٓةًووَاْ بةَيَ  باووْ   ةكاُياَدَمهمدَسةردةًة كمُة  دةبَِةَرّ هة
 ( كاة Pangaea - َاا  هة َةن كَصوةرى ًةزْ كاةثَر  دةوتاةا )باُ  

 هةئةوَض دوو كَصوةرى هةرم طةتبوو وةن )كَصوةرى طمُيواُامُي( 
ُااو ئاةَ كَصاوةرة     هاة ، وروبااك  باشوور و )كَصاوةرى همراساَا ( هاة   

  ٓااةبووْ كااة َدَرهااةو سااةردةًةدا نااةُيَّ دةرَاااى راام ًةزُةشاايا
كة َُراواُ    (،tethys -دةرَاى )تَصس    بوو هةَطةُ رتََِاْ بةَي

 دواَاايا هااة ة هااةًةزُاا، ئااةَ كَصااوةرة ؤذئاااواى طةتبااووؤذٓااةمةت و ريري
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باةرة   باةرة   َاةن باةدواى َاةن    ووداُا  شالاُ  ري ئةَاً  زَريةَةن
ذَابووُاةوةو  هَرلوةرة )طمُيواُامُي و همراساَا(  دوو كَص ٓةرَةن هةَ

باووة ٓامى ئاةوةى كاة ٓةُايير       بووُةط ث ر هةق ئةو هَرلرتازاُةو د ر
ًةزْ دَاببِاةوة َاارود دوور بلةوُاةوة     كَصوةرى )تاوَرة( هةثارنة 

 َٔرِاهثَرل َرسياَاْئةَ كَصوةراُةى ئ
  هةساةر  َةكاْ بَرر دَارة توَرلوة  زةوَكيمَُةبةثَر  تَمرى ثوَرية ت 

 -ُاسةاوة بة )ًاطٌا كاُ  كةًاددةى شوةى طةي نََِرل  ئةسيوورة هة
magma )ٓاااةر كَصاااوةرَرم وةن ئةَاًااايا دةتاااواُ  بوةاااَر هاااة  

ثَرا    باة  هةاة داَاة،  ودو سةر ئاوةوة و بةردةواَ هة بة ةن واَةَكةشيَ
 َُ ًَرل  ُااوَرض ٓااةر ثوَريااة كَصااوةرَرلَض كااة دَابمتااةوة هااة ًَلااا

دةرةَاااً  وةن سااةرٓةهةياُ   كَصااوةرى ًااةزُ  سااةرةتاكةوة هااة 
ووداُاا  بووًةهااةرزة كاااْ و ريةة ئاووشاالاُ  و ذَرااكاُااةكاُ  سااةر طةي
َ ثوَرياُااةو دَر اامرك ر ثَرلةدُاا    ئااة سااةر َٓروةاا  بةرَةكلااةوتِ   هة

باةمةَ هةباةر سساي      ةكةوَرياةوة، َصوةرةكاُ  دَٔاْ هَريُةرصةى ك
 هاة  َريةى تةًةُ  ًةؤسمَةن و كورت  ري مةُةوةَاُة هةورَرةاَ  ئةَ دو

اُااة َاُلارًَةوداَااةك  كةًاايا ئااةَ طمري هااةُاتواُةَراار تااةةوة  ك َااةم
 ببَِةَرّه

 (ز1319)سااهة      )ئةهفةَي ساطِاةر( هاة  َئةهةٌاُ كاتَرم زاُاى ُاودارى  
ةوة باامى َاازةرَاااى ئةتوةةساا  كمهةَوارةكاااُ  ٓااةردوو هَر وردى هااة بااة
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ئةَ سةرَة ساكارة بووة ٓةوَرِ  ، تةواوكةرى َةكرتَّ دةركةوت كة
بووُ  َاااْ شاالاُ  هااةت ) دواتااة بااة طااةُ  كااة داُاااُ  بريدؤزةَااةك 

بريدؤزةكااةى ساطِااةر ( ُاسااةا، continental drift -كَصااوةرى
َٓرواشاا  و  كَصااوةرةكاُ  دَٔاااْ بااة كااة دةكااات باام ئااةوةئاًاااذة 
 دةدةْ و هاة  وهةَرّ و بةَةكايا وساةر طامى زةوى دةدا    رم هة هةسةرة

 َُرااواْ ئااةَ دوور هااة هَراام دوور دةكةوُااةوة، ى تااةداةٓةُاايَرم دَر اا
دةبَريااة زةرَاكاااْ دةكةوَريااة َُرواَُاااْ و كةوتِااةوةدا ئاااوى دةرَاااو 

َاةكرت، بَرذ اة هاةَ بام      ورَرم بم دَاكةدُةوةى كَصاوةرةكاْ هاة  وسِ
سااةرةوة نااةُي بريدؤزةَااةك  تااة ٓااةْ كااة دروساايبووُ    نااووُةى 

 -كَصوةرةكاْ دةسةملَرِّ، هة طةُ رتََِا4ْ

 -)تةكيمُ (4 بريدؤزى ٓةهةيةكاْ و داتةكاْ -1
  زةوى بام  تاوَرلوة دابةشالةدُ    ئةَ بريدؤزة ثصر دةبةسيَرر بة    
 ،بارسايةى ريةق  ثَرلٔااتووْ هاة  وة ئةَ ثوَرياُاة   ،( َاْ زَاتةثوَرر 11)
(، ئةَ ثوَرياُاة تووشا  ٓةهةخوَسالاْ    كٍ 111ة تَرلةياى ئةسيوورَاْ )ك

وهةةى ئاةَ ثوَرياُاة هةساةر    وبووْ هةسةر نَِ  تواوةى ذَرةةوةَاْ، د
ُاونااة  وهةااةى َٓرواشاا  ثارنااة بة ةَرلااة هااة   وئااةَ تواوةَااة وةن د 
تةوذًااة دةرَاََااةكاْ( و   و ذَرااة كارَ ااةرى )بااا  دةًسااةرََةكاْ هااة 
 و بووًةهااةرزةتااة زةوََااةك  نااامك  ياُااة بووُةدةروبااةرى ئااةَ ثوَر
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 طوَرةةى ئةَ بريدؤزة بِلةى زةرَاكاْ دوور دةكةوُةوة بة بة طةيكاْ،
نااااهةةكاْ)رةرةُيةكاْ(  ٓاااةروةٓا َاااةكَرم هاااة درَراااياَ  نااااهةةكاْ،

 َٓروةاة    ئةََو هةسةر درَريَُرواْ دوو ثوَرييا سِوورى دَاكةرةوةَة هة
َاااةكرتى دوور ئةكةوُاااةوة،  اواز هاااةئارياسااايةى دَااا ثوَرياااةكاْ باااة

َةك ةَصانت و ثَرلاياداُ  ساِوورى     دةوروبةرى زةرَاكاْ شاوَرِ  باة  
بااةرز  ثوَرياُااةدا ثوَريَراام  ئااةَكااات  بةرَةكلااةوتِ    ثوَريةكاُااة هااة 

 ُاوتواوةكاُااايا دواتاااة دةبَرياااةوةو ئاااةوَرتَاْ ذَراااة دةكاااةوَرر هاااة  
طةيكاااُ   ةرزةودةتوَريااةوةو دةبَريااة ٓاامى ريووداُاا  دَاااردةى بووًةهاا

 بةَٓر ه

 -(4ة القاراتحىضزية سحشبريدؤزى ر اُ  كَصوةرةكاْ ) -9
دَٔاااُ  كاامْ و  َ  ثَرلٔاتااةى كَصااوةرةكاُ   ووٓمكااارى هَرل اا    

 (Alfred Wengner-ئةهفةَراي ساطِاةر  ) كاة  لاةد دَٔااُ  ُاوير، واَ  

ْ وبريدؤزةى ر اُ  كَصوةركاْ دابَِرر بم ريو  و ُلةدُةوةو دروسايبوو
دَمهمدََةكاُاايا، نااارة  َااةكرت هااة ةى كَصااوةرةكاْ هااةدَابووُااةو

ة َاادَمنااارة دَمه واَااة كَصااوةرةكاْ هااةثَراا   (ئةهفةَرااي سَ ِااةر)
زةوى َاةن ثارناة    كاة  ،ةكاْ )سةرةتاََةكاْ( دروسر بووُةَةكةًَِ
تووشا  ناَِةكاُ     ثةساياُةى كاة   ٓمى ئةو دواتة بة )سَاي(بووة هة
ثارنااةى دمراوداامرى هاا ر دةكةوُااة ذَرااة رمَاااْ  كااةبااووة  )ًاُيااىر(
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دمرَرام   باة  ،َرسياًاْكَصوةرةكاُ  دَُاى ئ  هة ثةَيابووة كة بةَيَ
 ئةوكات ُاسةابووْ باة  ةكة بمتة دوو ثارنةى سةرةك (سَاي)ثارنة 

درَراياَ  ناارة    باة  كَصوةرى )طمُواُامُاي(و كَصاوةرى )ئمرياساَا(،   
ةوتِةوة، َةكرتى دوورك هةدووةَ و سَرَةَ(  و دَمهمدََةكاْ )َةكةَ

ريووَاْ كةدة ريؤذئاواو  ثارنةى َةكةَ بةَيََة هة ٓةردوو ئةًةرَلا كة
باكوور و كَصوةرى ئوسرتاهَاو كَصوةرى دةًسةرى باشوور ريووَااْ  

بةمةَ  ،شوَرِ  رمَاُيا ًاوْ شَروةَةهة كةدة باشوورو تا ئَرسياط بةَ
اتبوو )ئاسااَا و ئااةوروثا( ثَرلٔاا ئااةو ثارنااةى كااة ئة ااةرَقاو ئمرياسااَا

ثارنااة ثارنااة بااوو ريووى ئارياساايةى دَاااوازى طااةت كااة ئاسااَا ريووى 
، ئاسااَا كااةدة باااكوورى ريؤذٓااةمةت و ئة ااةرَقاط دووركةوتااةوة هااة  

ئةوروثا ريووى كةدة باكوورى ريؤذئااواو هاةَ دوركةوتِةوةَايا دةرَااى     
دروسااار باااووْ، ثاشااااْ دوورطاااةى    ساااوورو كةُاااياوى عاااةرةب   
، هاةَ بةهة اُاةى   ٌَُ ة كَصوةرى )َِٓي( )ًةدةرةشقةر( دَابووة هة

 هة هَرل اووُ    بةَيَسي  بريدؤزةكةى سَ ِةر دةكاتةوة كة ثصر ريا
كااةُارةكاُ  ريؤذئاااواو ريؤذٓااةمةت  زةرَاااى ئةتوةةساا  و هَرل ااووُ       

ٓاةروةٓا ثَرواُااة   ،ذٓاةمةت و ريؤذئاااواى دةرَااى سااوور  كاةُارةكاُ  ريؤ 
اً  تاااا ئَرساااياط ردةوباااة وََُاااةكاْ ئاااةوة دةردةراااةْ باااةوطةرد

طااوَرةةى  نااوُلة توَرااياهة  زةوى ٓةًَصااة بااة  دوركةوتِااةوة ٓةَااة،
ٓامى   ئةًةط باة  ،طمرياُ  ٓةًَصةََياْ سةردةًة دَمهمدََةكاْ هة
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و  طةيكااااْ و  وارةطةرًاااةكاْ( ًةهاااةرزةوو)بو وةوةٓمكارةكااااُ  ُاااا
و ريووبااااارو سااااةٓمهةبةُياْ و باااااراْ و   ٓمكارةكاااااُ  دةرةوة )بااااا

رَلاى باااكوور و باام نوُااة َُرااواْ كَصااوةرى ئةًااة    ،ْ (َكةشاالار
دةكةوُاةوة،   روساامةُة( هَرام دو   َ/0بةثَرواُاةى ) كَصوةرى ئاةوروثا  

  ُاوناة روه ةََاةكاْ   َئاذةهة   وَٓةروةٓا بووُ  ثامشاوةى ريووةك
شوَرِ  ئةَ  هة ُاونة ساردةكاْ بةهة ةْ هةسةر ريووداُ  طمرياُلارى هة

 ُاوناُةداه

 
 بووُ  كَصوةرةكاْ( تَمرى دروسي1ًارة )وَرِةى ذ
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  -دايلى كيشوةزةكانى طؤى شةوى: (Pangaeaكيشوةزى بانطيا )
ًاُااى زةوى   ، ٓةروةٓا باة ًاُاى ٓةًوو دَرر كَصوةرى باُ َا بة    
باُ َا بةَيََاة هاة كَصاوةرَرل  زؤر    زًاُ  ئةرةَق )َمُاُ ( دَرر،  هة

ر ٓةبوو، ثاَرض ئاةوةى   ةوبةهةً( ساير ًوَمْ 101ثَرض ) طةورة كة هة
كَصاوةرى  اساةاوْ،  كَصاوةراُة كاة هاة ئَرسايادا ُ     بم ئةودَابَريةوة 

ْ  لةد باة دةسيَساير  (ًوَمْ 911ثَرض )باُ َا   ٓةهةوةشااُةوة  و شالا
نوُلة بِ َِةى ٓةًوو  ،ٓةُيَرم دار ثَر  دةوتةَرر )كَصوةرى داَم(

 ةهة ةَاة هاة  بشَروةكاَُاْ  اى كَصوةرةكاْ وَكَصوةرةكاُة، دَمهمد
كمُااايا بةَةكاااةوة بةسااارتابووْ،  ساااةر ئاااةوةى كَصاااوةرةكاْ هاااة 

دروساايبووُ  كَصااوةرة ُوَرَااةكاْ و زةرَاااى ئةتوةةساا  و زةرَاااى     
َُاوة  ثَر ةواُةى ئَرسايا بةشاَرل  طاةورةى وشالاُ  هاة       َِٓيى و بة
َ  بام ( باُ َازاراوةى)ورى زةوى بوو، وطمى باش مَاةْ   داار هاة   َةكاة

ْ   بريدؤزى رياًراوةُ  Alfred-)ئةهفةَراي ساطِاةر   اهةَِ  كَصاوةرةكا

Wengner)   كيَرباا   ٓاااتووة، كااة هااة  بااةكار ز(1319)وة هةساااهة
 )بِ َِةى كَصوةرةكاْ( ب(ةوى كةدؤتةوةه

 -4وٓةوا ثاط باُ َا طمرياُ  ئاو
دواى  باااااارة دابةشااااابووُ  كَصاااااوةرةكاْ و زةرَاكااااااْ هاااااةودو

وٓاةواى دَٔااْ و    ئااو  بام طامرياُ   ٓةهةوةشاُةوةى باُ َا ٓمكاار باوو   
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وٓاةوا بِاةريةت       ٓةَة هةسةر ئةوةى كة طمرياُ  ئااو َبةهة ةى زاُسي
 بووةه

 -امُارةكاُ  ٓةهةوةشاُةوةى كَصوةرى باُ َا4
ساير  (ًوَمْ 121)رَاكاْ دةطةريَريةوة بم بووُ  زةًَريووى دروسي -1

واى ور و ريؤذئاا َُراواْ بااكو   هةًةوبةر، زةرَاى ئةتوةةس  ُاوةرياسر هاة 
زةرَاى َِٓيى باشاوورى   ر دروسر بووة،وئةًةرَلاى باكوئة ةرَقاو 
 َُرواْ ئة ةرَقاو كَصوةرى بةسيةهةةك  باشوور ثةَيابووةه هةريؤذئاوا 

 (ًوَمْ 101)دةركةوتِ  زةرَاى ئةتوةةس  طةورة دةطةريَريةوة بم  -9
ثاط دَابووُةوةى كَصوةرى ئة اةرَقاو ئةًاةرَلاى    ةوبةر،ساير هةً

 ور هةَةنهباشو
 )كَصوةرى دةًسةرى باشوور(دَابووُةوةى َِٓي هة ئةُرتاكيَلا -1

شااَروة طةورةكااةى و اهَا و دةركااةوتِ  زةرَاااى َِٓاايى بااة و ئوساارتي
 ئَرسياه

دَابووُاااةوةى كَصاااوةرى ئةًاااةرَلاى بااااكوور هاااة كَصاااوةرى  -0
 ئةوروثاه

 اهَاهرتيَصوةرى بةسيةهةةك  باشوور هة ئوسى ككةوتِةوةدور -5
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 - ةكاُ  بووُ  كَصوةرى باُ َا4بةهة
و َاةن زةرَاا    سةر ئةوةى كة دَٔاْ َةن كَصوةر ُةى هةةَائةو بةهة 

 -منووُة دةسةملَر4ِّهة اُة كة ئةو ببووْ زؤرْ، هة طةُ رتَّ ئةو بة
َةكيةناّ وةكاو كاةُاراوةكاُ      دةورى دَٔاْ هاة  كةُاراوةكاْ هة-1

 رَقاهكَصوةرى ئة ةئةًةرَلاى باشوورو ريؤذٓةمةت  
دَاااوازى ريَراايةى ئااةو    َٓرواشاا  و هةااةى كَصااوةرةكاْ بااة  ودو -9
 بةهة ةَاةك  تاةة هاة   كَصوةرَرلةوة بام كَصاوةرَرل  تاة،     وهةةَة هةود

 َةكرته سةر دَابووُةوةَاْ هة
وٓاةواى ريؤذٓاةمةت  كَصاوةرى ئةًاةرَلاى      بازُةكاُ  ثاُ  و ئاو -1

ارةكاُ  باشاوورو  وٓاةواى كاةُ   باشوور هةطةير بازُاةكاُ  ثااُ  و ئااو   
 ريؤذئاواى ئة ةرَقا ٓاوشَروةى َةكّه

كَصاوةرى   و ريووةك  كامْ كاة هاة    ثامشاوة بةردَِةكاُ  طَاُيار -0
 ئةًةرَلاى باشوور و ئة ةرَقا دؤزراوُةتةوة ٓاوشَروةى َةكّه

َِٓيا باووُ  ٓةَاة   كَصوةرى  ٌَُ ة ِةكاْ كة هةَثَرلٔاتة بةردَ -5
 َُوةطمى باشوورى زةوى هةَةن دةنّههةطةير ثَرلٔاتة بةردَِةكاُ  

َُرواْ نةُي كَصوةرَرم وةكاو كَصاوةرى    بةردَِةكاْ هة ثَرلٔاتة -0
 ئةًةرَلاى باشوور و ئةوروثاى ريؤذئاواى ئة ةرَقا ٓاوشَروةى َةكّه 
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 (Pangaea( كَصوةرى باُ َا )0وَرِةى ذًارة )
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كة لسدووة بؤ ضةند ثويَتيَم بةشيى ثويَتةكانى طؤى شةويياى داشانايانى جيؤهؤج
  -:ني هةيبسيت
 ثوَري  زةرَاى ٓادى، كة ٓةًوو زةرَاى ٓادى دةطةَريةوةه -1
ثوَري  كَصوةرى بةسيةهةةك  باشوور، زَرية نَاكاُ  ُاوةُايى   -9

 ئماَاُوس  ئةتوةةس  دةطةَريةوةه

و بةشَرم هة زةرَاى  ثوَري  كَصوةرى ئة ةَقا، كَصوةرى ئة ةَقا -1
 ةَريةوةهئةتوةةس  دةط

 ثوَرر ئمراسَا، ٓةردوو كَصوةرى ئاسَا و ئةوروثا دةطةَريةوةه -0

اهَاو بةشااَرم هااة باشااوورى  ثوَراار ئوساارتاهَا، كَصااوةرى ئوساارتي  -5
 زةرَاى َِٓيى دةطةَريةوةه

رَلاى و زةرَاااى ٓااَرٌّ ةثوَرياا  زةرَاااى ٓااَرٌّ، كَصااوةرى ئةًاا -0
 دةطةَريةوةه

 ثوةَري  ٓةردوو ئةًةرَلاه  -1
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 (1ًارة )رصيةى ذ
   ثوَريةكاُ  وشلاُ  طمى زةوىَدابةشبووُ  دوطةا 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 www.Hyperphysics.phy-astar.gus.eduسةرناوة/ 
 
 
 
 

 9كٍ ُاوى ثوَرر
 01,1 ئة ةرَقا

 01,3 دةًسةرى باشوور
 01,9 ئوسرتاهَا

 01,2 ئمراسَا )ئاسَا و ئةوروثا(
 15,3 وروئةًةرَلاى باك

 01,0 ئةًةرَلاى باشوور
 111,1 زةرَاى ٓادى

http://www.hyperphysics.phy-astar.gus.edu/
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ئاو هةضةز  ثةيدابوونى و بووىتيؤزةكانى دزوضت /ثيَهحةم تةوةزةى
  -شةوى: يةضازةى

ٓمى بااة   كااةَاازةو كاامُرتَّ كةسااةرى َُصاايووَ  هةسااةر ريووى      
ْ  1,3ةى )ُ َلا  دةطةريَرياةوة بام   بووة،كةدارى ئاوةوة دروساي  ( بوَام

ئارم ئاةَ ئااوةى ساةر    ، هَرةةوة ثةسَارَرم دةكةَرر ساير ثَرض ئَرسيا
كوَرااوة ٓاتبَراارو دوو سةرناااوة باام ئااةَ ئاااوة   هااةٓةسااارةى زةوى 

ئاااوة كااة ئَرساايا هااة  زاُاَاااْ ثَرصااَِارى ئةكااةْ ئااةو وةن ،باساالةاوة
زةوى  َة بِةنةكةى دةطةريَريةوة بم ُاوةوةىةزةرَاو بةرط  ٓةوادا ٓ

ئةو بةرطاةى زةوََاة    -Mantle :كةوير ) بةش  كةوير بةتاَبةت  هة و
ُ َام   هاة  ،كاةيؤن  يَةوة دَرر دةكةوَرية سةرووذَرة توَرلوة  زةوَ كة هة

ٍ 9311كٍ وة دةسر ثَريةكات تا 15مةَ  واو  ناةُي  و دةكةَرار باة   كا

 ئةَ ئاوة بةٓمى طةيكاُةكاُةوة ٓاتمتة ساةر زةوى و  ،( ُاونةَةكةوة
بريؤكااةى ئاااوى ُاااوةوةى زةوى وةن  ئَرسااياط ٓااةر بةردةواًااة، تااا

 َ باةرَرل  بام   ُدواََاُاةدا بةرا  سةرناوة و بِةنةى ئاوى زةرَاكاْ هاة
ًةَياْ ئةوَض بريؤكةى ئةوةَاة كاة ئاةو باةية زؤرة ئااوةى ُااو       ٓاتة 

بةهة اةى ئاةَ    ،شااَ  دةرةوة ٓاتبَرار بام ساةر زةوى    زةرَاكاْ هة بم
وة دةرةَاً  طةتووة كة ًااُ   دةسايلةدى   بريؤكةَةط هةَ وَرِاُة

(Dynamics- Explorer-1  ثَرصلةش )  ئاةَ  زاُاكااُ  كاةدووة ،
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ٓامى تَصال     ( ٓةهة ةى  متمًَيةرَرلاة باة  DE-1ًاُ ة دةسيلةدة )
وةُةوشةََةوة كار دةكات و تواُاى وَرِاة طةتِا  ساةر زةوى     وسةرو

  تاَباااةت  دَااااردةى طةرًََاااة بةَسااالاُةوةى ريؤذَااا    ٓةَاااة باااة 
(Dayglow) ،ُةوشاةَ   وة وريووُاك  ساةرو  ئةَ دَاردةَة بةَيََة هة

ٓاامى طةردَوااةى  ناااوى ئاساااَ  ُابَِةَراار و دةردةنااَرر بااة كااة بااة
بةشاا  سااةرةوةى بةرطااة ٓااةوادا كاتَراام وزةى      ئمكسااذَِةوة هااة 

دووباارة   دةًايرَرر و  شةبةُ   كارؤًوطِاتَس  كة هة رامرةوة دَرار  
ُةى كة هةمَةْ ئةَ ًاُ ة دةسايلةداُةوة  وَرِا زؤر هةو هة ،دةَياتةوة

دةسيلةوتووة دةردةكاةوَرر كاة ناةُيةٓا ثةهةاةى ريةط كاةتريةَاْ      
ووى َرّ هةساةر ري هةوظاو  دةردةكاةوْ كاة   دةبَرار، وا  (كٍ 02ُ َلةى )

، ئارياسيةى دوهةةى ئةَ ثةهةة ريةشاُة مُ  تةَُرلةوةوزةوى بةٓمى دو
 هااة   ًاادةى ُةَ ةكااةكاْ كاة  ٓاوشاَروةَة هةطااةير ئارياسايةى دااوومةُ  

 ريووى زةوََةوة ُ َم دةبِةوةه
ووة كاة  زاُاَاُ  ئةسيَرةةُاس )هوَس  ةاُم( ثَرصَِارى ئةوةى كاةد   

ب اووك  ساةٓمهة     بووْ كاتَرام كولايارى  ئةو ثةهةة ريةشااُةى دروساي  
رَرل  ٓاةهةٌ  ئاوَااْ   بةَ ثَرَةط ٓةو و بةرطة ٓةوادا ٓةهةٍ هة بووْ بة

طةرًََاااة  ُةوشاااةَ  هاااةوةو وتَصااال  ساااةر كاااة ،دروسااايلةدووة
 ريووباةرَرل  ب اووكياو هاة    زةوََاةوة دةًايْ هاة    بةَسلاُةوةى ريؤذَ 

ثةهةاةى ريةط دروسار ئةكاةْ هةساةر باك ةاوُايى ريووُااك         ئةَاًيا
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 اااةبارةى ئااةَ ثةهةااة ريةشاااُة دةري  ُةوشااةَ ، وة وسااةروتَصاال  
م ّ، زاُاا  ةاُا  ( دةبك ٍ 11دةرات كة كَرص  ئةَ كولياراُة ُ َلةى )

َاةن روهةكايا دةطةُاة     هةَ كوليارُة هة( داُة 91بةيواى واَة ُ َلةى )
 11ُاونةى بةرطة ٓةواى طمى زةوى و بة كمكةدُةوة دةكاتةُ َلةى )

َ      ًوَمْ كولياراُاة ناةي    ( داُة بم ٓاةر سااهةَرم، ئةطاةر ئااوى طصار ئاة
وا بلةَريةوة بم ئةوةى ناََِرم باة دةورى زةوَايا دروسار بلةَرار ئاة      

ٍ  1,1195 ئةسيوورى ئةَ ناَِة ُ َلاةى )   وا ثَريةناَرر   ،( دةبَرار ًوا
وَامْ سااير باةيى    ًدرَراياَ  ناوار    ئةَ بةية ئاوة زؤر ُةبَرر، باةمةَ باة  

َرار كاة دوو بام سا ر داار         َرِاية دةب كمبووُةوةى ئاو هةساةر زةوى ٓ
 َٓرِيةى ئاوى ُاو زةرَاكاْ بَرره

بووُ  دروساي  هةهة  كوليارةكاْ تا ئَرسيا ٓةُيَرم طوًاْ ٓةَة كة ريؤ  
زَاتة ثَرصلةوتِ   دآاتوودا بة ، هَرلمهةَِةوةى زَاتة هةئاوى زةرَاكاْ

   دَارى دةكات وَورد بريؤكةكة بة هة  ٓةردووؤزاُسر و تةكِةهمذَا ري
ثَريةنَرر كة ٓةردوو بريؤكةكاة بةشاياربّ هاة بِةناةو دروسايبووُ       

 ئاوى زةرَاكاُ  سةر ريووى زةوىه

ووْ باووُ  ئااو هةساةر طامى زةوى ري     هَرم تَمر ٓةَاة ساةملاُيُ   طة  
 ٓةرَةكااةَاْ بااةرةو مَااةَُرل  طةُ ٌاااْ دةبااةْ هااة   دةكةُااةوة كااة
 -طةُ رتََِا4ْ

 



  
   

 

-14- 

 بنەماکانی زانستی زەوی

 -زاُا )دَفةَس(4 / تَمرى نووُةوةَةن -1

ئةَاً  ناووُةوة ُاوَاةن دروسار     تَمرة طمى زةوى هة بةثَر  ئةَ 
بمتاة   َةةَ سااردبووُةوة ئا  ،ووة بةٓمى ساردبووُةوةى طامى زةوى ب

َُراواْ تاوَرلوة  دةرةوة هةطاةير     ٓمى نووُةوة ُاوَةن و بمشاََةن هة
اُاةى  َةو دَر ة، ئةًةط واَلةدووة ها دروسر بووةكاُ  ُاوةوة بةشة
ووبيات ببَرية شوَرَِرم بام  ريبمشاَ  و نةًاوُةوة هة توَرلوة  زةوى  كة

 بووْ و كمبووُةوةى ئاوى دةرَاو زةرَاكاْهدروسي

  (1311 / زاُاى ئَِ وَ ى )تاَومر تَمرى دووهةةى كَصوةرةكاْ -9
  -4(1319  ِةرَزاُاى ئةهةٌاُ  )س( و 1252 يارَزاُاى  ةُس  )سِ و

ةَة كاة هاة ساةرةتادا    َى ئةو وشالاَُ واَة زةوبِةًاى تَمرةكة ثَرَ   
 ُااوى )باُ َاا( باووة، ئاةَ كَصاوةرة هاة       )كيوة( بووة كاة َةن ثارنة

دةورى  ارناة ثارناة باووة، ٓاةر ثارناةَةك  باة      نار  رةهةووزَيا ث
تااا ئااةَ شااَروةَةى هاا ر دروساار بااووة كااة ئَرساايا مَةكاايا ريؤَصاايووة 

 بمتااة دَر ااةى ئاااوى دةرَاااو  ٓةَااةت  و بمشاااَ  َُرااواْ درزةكاااْ   
 َ  ثااهة  ُااوة باة    واباوو ئاةو َٓرا ةى كاة    زةرَاكاْ، ئةهفةَري سَ ِاةر ثَر

   هاة تاَباةت  ْ بم دةرةوة( بةثارنةكاْ بةَيَ  بووة هة )َٓر ى  ةيَريا
 ، ٓةروةٓا َٓرا ى رياكَرصااُ  ًااُ  باة    ُاونةى َٓروة  كةًةرةَ  زةوى

 ئارياسيةى ريؤذئاواه
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هةساةر زةرَااى   شَروةَةك  دوورو درَري  بةة هَرلمهةَِةوةكاُ  َزاُا ئةَ
ئةَاً   واَة زةرَاى ئةتوةةس  هةثَرَ ئةَاَ طةَاُي، كة ئةتوةةس  بة

ى ةردوو كَصااوةرى ئةًااةرَلا هةطااةير كَصااوةر  دووركةوتِااةوةى ٓاا 
ئةهفةَراي  )بم ئةَ بريؤكةَةشا  زاُاا    ،ئة ةرَقا و ئةوروثا دروسر بووة

 -هة4  كة بةَيَ نةُي بةهة ةَةك  َِٓاَةوة (سَ ِةر
  ٓةردوو كةُاراوةكاُ  كَصاوةرى  َهَرل ووُ  ثَرلٔاتةى دَمهمد -أ

 هئةًةرَلا ئة ةرَقاو
طَاُوةباااةرة هَرل اااووةكاُ    وةن ودؤزَِاااةوةى ثامشااااوةى ريو  -ب

 ٓةردوو كَصوةرةكةه

 
 ( دَابووُةوةى ثوَري  كَصوةرةكا5ْوَرِةى ذًارة) 
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 -4تَمرى ٓةسارؤكةكاْ/ زاُاى ئةهةٌاُ  )مشربهّ( -1

كمبووُةوةي ناةُي   سةرةتادا هة زةوى هة واَة كةئةَ تَمرة ثَرَ      
ْ واتا ُاوكَرل  سةرةتاَ   ٓةسارؤكةَةن دروسر بووة  ٓةبووة، ثاشاا

َر اةى رياكَرصااُ  ٓةساارؤكةكاُ  دةوروباةرى،     ري طةشةى كاةدووة هاة  
نةُي ُاوناةَةك    سةرةتادا هة بةثَر  ئةَ تَمرة سةر ريووى زةوى هة

بةرزو ُ َ ثَرلٔااتووة باةٓمى كةهةةكاة باووُ  ٓةساارؤكةكاْ، ُاوناة       
بااةرزةكاْ بووُةتااة وشاالاُ  و ُاونااة ُ ًااةكاَُض بووُةتااة دةرَاااو   

زاُاااى ئااةَ رياَااةَاْ ئااةكةد    ى باُ ةشااةىزاُاَاُااة اكاااْ، هااةو زةرَ
ةَاً  ئا  واَاة ريووباةرة ئاوََاةكاْ هاة    ثَرَ كة بةُاوباُ  )مشربهّ(ة،
رَّ هةساةر  داباا  ثاشااْ ناةي بمتاةوة و   ٓةوادا  زؤربووُ  ٓةهةٌ  ئاو هة

هةطةير ئةًةشيا ٓةُايَرم هاةَ ئااوة نامتة      ،ريووى زةوى دروسر بووة
دَر ااة  زةوى ثاشاااْ ئااةو ئاااوة ٓاتمتااة دةرير هااة  كةهَرِااةكاُ   ُاااو
 زةرَاكاْه  بووُ  دةرَاوكاُيا كمبمتةوة و بمتة ٓمى دروسيُ ًة
 -4تَمرى دَابووُةوةى ًاُ  هة ٓةسارةى زةوى -0

 بةثَر  ئةَ تَمرة زاُاكاْ ثَرَاْ واَة ًاُ  ثَرصرت بةشَرم بووة هة      
َر ةَةشا  كاة هَرا     د ، ئاةو هَر  دَابمتةوةثاشاْ  ٓةسارةى زةوى و

ئةَاً  ئةو دَابووُةوةشيا  دَابمتةوة بةَيََة هة زةرَاى َٓرٌّ، هة
، ٓاةروةٓا كاةهَرّ و   شالاْ باووة   ارناةو ثبةشةكاُ  زةوى دوونارى 
ئااو ثةيكةاوُةتاةوة، ئاةَ تَامرة      دواتاة باة   بمشاَ  دروسر باووْ كاة  
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 رياسايََةوة  راساَةت  ًاُ اة كاة دةركاةوت هاة      ثاش  هَرلمهةَِةوة هة
ثَرلٔاتاةكاُ    ُ َم ََُة، نوُلة ثَرلٔاتةكاُ  ساةر ًااُ  ناةيتةة هاة    

 سةر ريووى زةوىه

 -4تَمرى سةوزة دةرَاكاْ/ زاُا )كوبة( -5

 نةُي دَر ةَةن بةَةن بةثَر  ئةَ تَمرة كَصوةرةكاْ هةثَرصيا هة    
ئااةَ  ،سااةوزى دةرَاااَ  دروساار بااووة َُرواَُاُاايا طةَصاايووْ وة هااة

بمتااة ٓاامى ة   كةهةةكااةبووُ  َُصاايةََُةكاُةوئااةَاً سةوزاُااة هااة
بةشاةكةى راوارةوةى    ل  زؤر بم روارةوة كاة بووُ  ثةسياَُردروسي

ًاوةتةوة ٓااةروةن وروبةرةكااةى باام سااةرةوة نااة ةنااةًاوةتةوةو د
َاة بةَيََاة هاة ناةًاوةَةك      زاُاا )كاوبة( ثَرا  وا    ،زةرَاى ئةتوةةسا  

، نااةًاُةوة نااةًاوةَةك  اااما  دةوروبةرةكااةى بةَيََااة هااةاوثاااو 
 اوثاوةكة ذَرة ئاو كةوتووة و دةوروبةرةكةى سةرئاوكةوتووةه

  -4ةكاَْوشلاَُتَمرى ريَرةيةوة  -0

رااةيةوة وشاالاوةكاَُاْ هااة  بااةثَر  ئااةَ تَاامرة كَصااوةرةكاْ         رَي
، واُةى دةوروبةرى زةرَاى ئةتوةةسا  تاَبةت  ئة َُرواَُاُيا ٓةبووة بة

 مشااوةى ريووةن و طَاُاياراْ هاة   بووُ  ئةَ هَرل ووُة هة دمرى ثا وة
بم بووُ  ئاةو  ةرى ئةًةرَلاو كَصوةرى ئة ةرَقا ٓةردوو بةرى كَصو

ةيةوة وشلاََُة ثَر  ئةَ تَمرة ئةَ ريَر ريَرةيةوة ئاوََة دةطةريَريةوة، بة
 بووْ و ثاشاْ ئاو داَجمشَووْهدوونارى ريؤنووْ 
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 -4تَمرى تةوذًة سةركةوتووةكاْ/ زاُا )ٓمهةٌس( -1

ُااوةوةى   ئاةَاً  ئاةَ تةاَِةواُاةى كاة هاة      ةثَر  ئةَ تَمرة هاة ب  
َرار ئاةَ تةوذًاُاة هاة        َرم دروسار دةب  زةوى ريوو ئةدةْ ناةُي تاةوذً

، وة باةٓمى  بةرةو ُاونةى دةًسةرةكاْ دةريؤْ َٓروة  كةًةرةََةوة
نَِةكاُ  سةرةوة  ئةوةى كة بةشةكاُ  ذَرةةوةى زةوى رَرةاتةْ هة

ٓةر  ،شلاْ و ثارنة ثارنة بووْ دةبَرر وونارىئةوا توَرلوة  زةوى د
 دةبَرية شوَرِ  دةرَاو زةرَاكاْهدةبَريةوة  ثارنةَةن كة دَا

  -تَمرى بةرَةكةوتِ  ثوَريةكا4ْ -2

َراي سَ ِاةر( ثصار رياسار            اُ  )ئةهفة ئةَ تَامرة تَامرى زاُااى ئاةهٌة
دةكاتةوة بةوةى كة سةرةتا وشلاُ  ٓةًووى َاةن كَصاوةر باووة،    

ْ شاالاوةو بةشااةكاُ  تااةى هَراا  دوركةوتووُةتااةوة، وة ئااةو    ثاشااا
بووُ  ئااوى  بووة بمتة ٓمى دروسييا دروسيُبمشاَاُةى كة هة َُرواَُا

 دةرَاو زةرَاكاْه
ئةَ بريؤكةَة ثصر بةوة دةبةسيَرر كة توَرلوة  ساةرةوةى زةوى هاة   
   َ ، نةُي ثوَريَرم ثَرلٔاتووة، ئةَ ثوَرياُة دةكةوُة ساةر بةشاَرل  ُاةر

ئةًةط وادةكات كة ناَِةكاُ  ساةرةوة تووشا  دووهةاةو ثَرلاياداْ      
تةَُصار َةكايا باةيؤْ، هاة      بَرر، َااْ هةَاةن دوور بلةوُاةوة َااْ باة     

          ئةَاً  ئةًاُةشيا دَاردةكاُ  سةر ريووى زةوى دروسر دةبَرره
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 بةشى دووةم
 بةزطةكانى طؤى شةوى

 
 (.Lithosphereتةوةزةى يةكةم/ بةزطى زِةقى )
 (.Atmosphereتةوةزةى دووةم/ بةزطى طاشى )

 (.Hydrosphereيةم/ بةزطى ئاوى )تةوةزةى ضيَ
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 بةشى دووةم/ بةزطةكانى طؤى شةوى
شَاو بَرار  ُاو كمًةهةةى رمر كة  هةطمى زةوى كة تاكة ٓةسارةَة    

يَرر كة ئاةَ بةرطاُاة ساَفات و    َاْ، هة نةُي بةرطَرل  طةُ  ثَرلبم ذ
ْ تا كاة هاة ٓةساارةكاُ  تاةى      ٓةَاة  َبٌةُيًةُيى سةوشي  دَاوازَاا

 -طةُ رتََِا4ْ ، هةكمًةهةةى رمرى دَا دةكاتةوة

 -(:Lithosphereتةوةزةى يةكةم/ بةزطى زِةقى )
ووباةرى  ري، كَصاوةرةكاُة  باةرط  ريةاا  وشالاُ  و    ًةبةسيٌاْ هة   

 رَرايةى  واتاا باة   (مْ/كٍ ًوَا  103 )هة وشلاُ  هةسةر زةوى بةَي  َة
ئةَ بةرطة سةرناوةى َُصيةدَربووْ و ثةَياكةدُ  رامران   %(93,9)

و كااااُ او سةرنااااوةكاُ  وزةو دارساااياُةكاْ وًاااةؤس و طَاُياراُاااة،  
 ،ُاوناةَةكةوة بام ُاوناةَةك  تاة دَااوازة      ئةسيوورى ئةَ نَِة هاة 

 َ ئاةدرَرر و ةاةهةا  ( هاة ك51ٍسةر وشلاُ  بة شَروةَةك  طصي  بة )هة
نااةيى  ،ةَاا(1رٍ/ساا2ٍه9ياهة  دةرةوةى زةوى )توَرااُاوةُاايى نااةيى  

، )ساَاي(  )كةرتاةكاْ( ثَرا  دةوتةَرار    ْذَرة كَصوةرةكا بةردةكاْ هة
 َ باة   ًرتةكاة بِلا  زةرَااو دةرَاكااْ     ناَِة هاة   بةمةَ ئةسيوورى ئاة

ُاوةُااايى ناااةيى توَراااياهة  زةوى دةرَااااَ  ، كاااٍ( دةراااةًوةَرِةَرر11)
زةرَاكااْ ثَرا  دةوتةَرار     ةذَرا  ، ناةيى باةردةكاْ هاة   ةَ(1رٍ/س1,9ٍ)

 )سٌَا(ه
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ةكاُ  َا زاُا دَمهمدَتوَريَِةوة زاُسيََةكاْ و  شَروةَةك  طصي  بة
بةشاا   (1ابااةط كااةدووة باام ) اْ دَاادَٔاااْ ثَرلٔاتااةى نااَِ  زةوَ 

 -4 هة ئةواَُض بةَيَسةرةك ، 
 -4(crustىر )اوَرلت -1

لوة  توَر ،يةَٓرَِررسةرةوةى زةوى ثَرل نَِ  ريةاةَة كة نَِةئةو   
نَِ  دةرةوةى زةوََة بة بةراورد هةطاةير ناَِةكاُ  تاةدا    زةوى كة 

( دةبَرار،  كٍ 11-11زؤر تةُلة، ئةسيووراَ  ئةَ نَِة هة وشلاَُيا )
ئةسيووراََة كةَ دةبَرياةوة   هة زةرَاكاْ و ُاونة طةيكاَُةكاَُض ئةَ

، هاةَ  ريةاارتة  ة هاة ناَِةكاُ  تاة ساارتة و    (، ئاةَ ناَِ  كٍ 11-5بم )
%( 1هاة ) ئةَ توَرلوةة تاةُٔا   ،ئةرك  توَرلىر دةبََِرر بم زةوى وةريووة

 يةَٓرَِررهٓةًوو اةبارةى زةوى ثَرل
س ر دمرى بةردةكاُ   ووى ثَرلٔاتةشةوة ئةَ نَِة بةردة و ٓةرهةري 

 - هة4 دةردةكةوْ كةبةَيَ زةوى تَاَيا بة
ئةَ دمرة بةرداُة هة ئاةَاً    -(ignans Rx4) بةردى ئاطةَّ -أ

ُار  زةوى كة باةٓمى   مساُةى ُاو ًاددة تواوةو ساردبووُةوةى ئةو
ّ   رَرياة ساةر  طةيكاُةكاُةوة د طصاي  ئاةَ    ، باة ريووى زةوى ثةَايا دةبا

و ريةااّ و باةرةُ ارى كاةدارة     كااُ ا  ةًةُايْ با  ةدمرة بةرداُاة دةوهة 
طاةُ رتَّ   هاة  ،هة  و داًاهة  و كةشلارى دةطةْدمربةدمرةكاُ  رياًا

 كاُ  بةَيَ  هة ) بةردى بازهر و بةردى طةاُاَر(بةردة دمرى
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ئةَ دمرة بةرداُاة توشا     -(metamor Rx4بةردى طمراو ) -ب
يمَةك  زؤرَااْ تووشا  طاةرً  و ثاهةاة     سطةرًََةك  زؤر َاْ ثاهةة ثة

ثةسيمى زؤر بةَةكةوة ٓاتووْ، هة ئةَاً  كةشلارى و كةدارةكاُ  
ةُ رتَّ نوُة ، طدةكاْ طمرياوْبةر و بووًةهةرزة وةن باو باراْ وبة ة
، باةردى  هة)باةردى تةهةباةرد )شةسار(    باةَيَ  بم دمرى بةردةكاْ 

 ، بةردى كوارت (ًةري، بةردى ئةدواز، بةردى ُاَسًةري
هة بِةريةتايا هاة ذَراة     -4(sedimentary Rx) بةردى َُصيوو -ز

ئاااوى دةرَاااو زةرَاكاااْ دروساار بااووْ هااة ئااةَاً  َُصاايةََُة       
–اْ كااة زؤربااةَاْ هااة بِ ااَِةدا ئةُااياًَري  )ريووةن    دمراودمرةكاا

اْ ٓةَاة و  َئةَ دمرة بةرداُةط كةًرت تواُاى داًاهةََِ طَاُوةوةر(ْ،
 ّ كةدارةكااُ  ئاسامَ  و    باة  زَاتة تووش  نةًاُةوةو ثَر اوثَرض دةبا

طةُ رتَّ نوُة بم دامرى باةردةكاُ     سيووُ  دووهةةكاُ  زةوى، هة
  و دوطةا ََاةوة  َريووى ئاابوور  ، هاة ي(هة )بةردى كوس)دريي بةَيََة

بةردةكاُاايا  نااوُلة هااة ُاااو  ،باَااةر  زؤرى ٓةَااة  بااةردى َُصاايوو 
بةٓمَاُااةوة  بااةردبووى طَاُوااةوةرةكاْ ٓةَااة كااة    ثامشاااوةى بااة 

مَااةك   هااة ةوى و امُاراةكاُ  ذَاااْ با اَُ  و  دةتواُةَرار ًَراايووى ز 
زةوى  ةوى ذَرتةةوة بةردى َُصيوو كمطاَةك  طةورةى كمبووُةوى ئا

 رمدةطةَرره هة
 



  
   

 

-19- 

 بنەماکانی زانستی زەوی

 (9رصيةى ذًارة )
 ئمكسَيةكاُ  ثَرلٔاتةى توَرلوة  زةوى

 
 www.Hyperphysics.phy-astar.gus.eduسةرناوة/ 

 
 

 ثَرلٔاتة َٓرٌا ئاوَريةكاْ
 Sio9 53,11% سوَلمْ

 Al9o1 15,01% ئةهةًَِمَ
 Cao 0,3% كوس

 Mgo 0,10% ًةطَِسَمَ
 Na9o 1,55% ئمكسَيى سمدَمَ

 Feo 1,59% دووةَ ئمكسَيى ئاسّ
 K9o 9,21% َمَئمكسَيى ثمتاس

 Fe9o1 9,01% سَرَةَ ئمكسَيى ئاسّ
 H9o 1,59% ئاو

 Tio9 1,01% دووةَ ئمكسَيى تَياَُمَ
 P9o5 1,99% ثَرِذةَ ئمكسَيى  سفمري

 %33,99  تَرلةيا

http://www.hyperphysics.phy-astar.gus.edu/


  
   

 

-54- 

 بنەماکانی زانستی زەوی

 

 4(mantle -ىركةوير )ًاُيا -9
(، كاااٍ 9311) دةراااةًوةَرِةَرر باااة ئاااةَ ناااَِةى ئةسااايوورََةكةى   

-وي، ثَراا  دةوتةَراار )ثمشااةردةكةوَريااة َُرااواْ كااةيؤن و تااوَرلوة  زة
، ئاةَ  ة طةرَ و ٌَُ ة شوةكاْ دروسايبووة ًادد ، ئةَ نَِة هةكةوير(

زَااتة   ، بةيَرلا  ٓةَاة  َةتَرل  شو  وةن ًاددةى مسيَلَ نَِة راس
باة باةراورد هةطاةير تاوَرلوة       ئاسّ و ًةطِسَمَ و كاهساَمً  تَرياَاة،  

نَِةكاُ  زةوََةوة تا بةرةو اومةَ  باةيؤَّ   ، هةزةوى طةرَ و نةيتةة
 ثوااةى طااةرً  ثةسااياْ و نااةيى ثَرلَٔرِااةرةكاُ  بااةرزتة دةبَريااةوة، 

 ، هة( ثوةى سةدََة01111ك  زةوََةوة )كةيؤ ُ َم طةرً  ئةَ نَِة هة
-( 11111) كاتَرليا ثوةى طةرً  بةش  سةرةوةى ئةَ نَِة هةَُرواْ

َاةوة  َطةرًََاة زؤر  ، ئةَ نَِة بةٓمى ئةوداَةثوةى سةدي  (21111
بمَة زاُاَااْ هاةو بةيواَاةداْ كاة      ،زؤر َٓرواشة دووهةةَةك  ٓةَة بةمةَ

ٓاامى ئااةو دووهةااة َٓرواشااةى نااَِ  كةوهةااةوة       تااوَرلوة  زةوي بااة 
 دةدووهةَريةوةه

ٓامى دَااوازى      وة باة ََرلٔاتاةى كٌََااو  ث باة  بة ثصر بةسانت  
   -4( بةشةوةس ردةكةَرر بة )َرةاَ  شةثمهة بووًةهةرزةََةكاْ ر
 كااٍ( 011)ومةَ  وهااة ااا (upper mantle)  ًاااُيوة  سااةرةوة-1 

 دةردةكةوَرره
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   9-  ْ كااٍ(  1111)مةَ  وهااة اااو  (transition zone) نااَِ  طاامريا
 دةردةكةوَرره

 كاااٍ( 9311 )ومةَ  وهاااةا(  per mantle) ًااااُيوة  راااوارةوة -1 
 دةردةكةوَرره

شااَروةَةك  طصااي   بااة ةوة ئااةَ نااَِةَااى ثَرلٔاتااةى كٌََاوَووري هااة
 (Al ئةهةًَِرمَ و Mg وًةطِسَرمَ Ca ) كاهسَمَ ثَرلٔاتووة هة

  -4(core)ُاون  –  زةوى ؤككةي -1

و كةيؤكا      ُاوةوةكةيؤك ، هةؤن كة نَِ  ُاوةوةى طمى زةوََةكةي   
( كااٍ 9911ئةساايوورى كةيؤكاا  دةرةوة ُ َلااةى )  دةرةوة ثَرلاايَرر،

ٍ  1951دةبَرر و ئةسيوورى كةيؤكا  ُااوةوةط ُ َلاةى )    ، ( دةبَرار كا
 (هكٍ 0111 هة  زةوى هة توَرلوةةوة تا ُاون )واو

 ثواةى طاةرًَ    ،وةكةيؤك  دةرةوة هة ئاسّ و َُلوةا  تاواوة ثَرلٔااتو   
ُااوةوةط   ، ثوةى طةرً  ناَِ  (ثوةى سةدى0511ئةَ نَِة دةطاتة)

( ًوَاار  0,5ئاةوةى ًااوةى )   ةرياىرثوةى سةدى، ساة  (0111دةطاتة )
َٓرصيا كةيؤك  ُاوةوة باةٓمى طةرًََةكةَاةوة    ،يةوةساهةة سارد دةبَر

  هٓمكارَرلة بم دروسيبووُ  بوارى ًوطِاتَس  زةوى
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 زةوى ُار  ( نَِةكاُ 0وَرِةى ذًارة)
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 -4بوارى ًوطِاتَس  زةوى
ساااَةى تاَبةمتةُيََااةكاُ  كةيؤكاا   بااوارى ًوطِاتَساا  زةوى هااة    

وةن )ئاساّ و َُلاىر(   ة، كةيؤك  زةوى هة ًاددةى اورسا   زةوََةوةَ
، كةيؤك  ُاوةوة بةمتةُيََةكاُ  ًوطِاتَسَاْ ٓةَةٔاتووة، كة تاَثَرل
دا رتُااو َاةك   ى كاةيؤن باة  ، ئاةَ دوو ناَِة  شوة كةيؤك  دةرةوة وريةاة

، هة ئةَاً  دووهةةى ئةَ دوو نَِة تةزووة كارةباََةن دَرّ و دةنّ
بةرٓةَ دَرر و كاُ ا اورسةكاُ  )ئاسّ و َُلاىر( راساَةتَرل  شاَروة    

ارى ًوطِاتَساا  زةوى ًوطِاتَساا  وةردةطااةْ و هااة ئةَاًاايا بااو   
ٍ  111)ًاطَِيمسافَرة( هاة باةرزاَ  )    ،دروسر دةبَرر ريووى  ( هةساةر كا

ٓااةوا درَرااية   يةكات و تااا دةرةوةى بةرطااة زةوََااةوة دةساار ثَراا  
دةكَرصااااَرر، بااااةٓمى ئااااةَ بااااوارة ًوطِاتَسااااََةوة زةوى هااااةو  
َرار، ئاةو تَصالة         َر  َراّ دةثار ًةتةسََاُةى هاة بمشااَ  ئامساُاةوة د
زَاُبةرض و ًةتةساَياراُةى هاة ئةسايَرةةكاُةوة دةردةناّ ُااتواُّ      

وى ببااةزَرِّ، ئااةو ُاونااةَةى كااةثَر    هة اُااة ثااارَر ةرةى زة ئااةَ اة
بام َةكاةَ داار هةمَاةْ زاُااى      ةَرر )ثصايَرِةكاُ  سااْ ئااهة  (    دةوت

ى  ئةًااةرَل  ) دااةكس ئااةى ساااْ ئاااهة  ( و ) سااَرةدةى سريُاامس(   
 ريووسََةوة سةملَرِةاه

دوورَا  دةَااْ ٓاةزار كَومًاةتةةوة      ثصيَرِةكاُ  ساْ ئااهة  كاة هاة    
دةورى زةوَايا دةكَرصاّ و زةوى هاةو     س  بةنةُيَّ ئةهةقةى ًوطِاتَ
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وََةوة ئةَ هة زة (كٍ 00111دوورَ  ) وزة زَاُبةرصاُة دةثارَر ْ، هة
يَرر، ئةَ ثصيَرِةَةى زةوى دةتواَُرر تاةُٔا تاا   ثصيَرِةَة كمتاَ  ثَر

ئااةَ بااوارة   ئااةَ دوورََااةى زةوى هااة طةيةكاااُ  راامر بجارَر َراار،     
ناااةا   ة  ًوطِاتَسااا  هاااوةن ئاااةوة واَاااة تاااوهةَرلًوطِاتَساااََة 

ٓةسااارةكةًاُيا داُةابَراار و بااوارى ًوطِاتَساا  بااة دةورى رمَاايا     
 دروسر بلاته

 
 

 
 ( بوارى ًوطِاتَس  زةوى1وَرِةى ذًارة )
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 -(:Atmosphereتةوةزةى دووةم/ بةزطى طاشى )
بةرطاااة  ( ئاااةوAtmosphere) طااااز بةرطاااة ًةبةسااار هاااة     

ريووى زةوى )وشالاُ  وئااوى(    ٓةوا ثَرلٔااتووة و  هة ئةسيوورةَة كة
َ   ورياُةوةى زةوى بةوداثمشَووة، هةطةير س ة بةرطا  دةورى رمَايا ئاة

ى  كَرصاا  سااووكةو بااةٓمى َٓراا دةورَاايا دةروهَريااةوة،  ٓةواَااة بااة
بةرط  طاازى   كَرصلةدُ  زةوََةوة ثَروةى هلاوةو هَر  دَا ُابَريةوة،

 دةذَاّ و كاة باة    ئةو ُاوةُيةَة كة ئَرٌةو طَاُوةبةرةكاُ  تةى تَاَيا
 -دوو ثَرلٔاتةى سةرةك  ثَرليَرر4 هةٓةوا ٓةهةيةكةْ، 

و  %91ريَراايةى  ئاوَريةَااةك  تَرلااةير بااة طازةكاااُ  ئمكسااذ  بااة   -أ
 هااة )دووةَ  % و طازةكاااُ  تااة كااة بااةَي12َريَراايةى  ُاااَرتؤد  بااة

 % ( 1ريَريةى  ئمكسَيى كاربمْ و َٓوَمَ و ئمزؤْ و ئارطمْهههٓييد بة
 ُااو  ٓةُيَرم ًاددة و تةُمهلةى كَرض سوون و رمٓاةهةواس هاة   هة -ب

رمهةااةًَرض و تااةثوتمزو  هااة )تِمكااةكاُ  ئاااو و  بااةَيَ كااة ،ٓااةوادا
 ُةبَِةاو( بةكرتَاو طةردى ب ووك  بةناو

رَرلخاةاوى كةشِاسا     يُةى زاُسي  طةردووْ سةر بةكمُ ةةى هَر هة 
 ،ا( طاارياشااارى )رؤًاا  ( هااةز1301كااة هااةئاب  ) ( WMOدَٔاااُ  )

زاُاكاُ  طةردووْ ريَرللةوتّ كة باةرط  طاازى داباةط بلاةْ بةساةر      
ريووى ثوةى طةرًاو دوورَاْ  نَِ  سةرةكَيا، هَرم دَاوازْ هة (ثَرِر)
  - هة4 ئاسي  رووى دةرَا، نَِةكاَُض بةَيَ هة
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بةشاا  رااوارةوةى  -4(Troposphere) ؤبمساافرينااَِ  تةي-1
ورَةكةى دَاوازة هة شاوَرَِرلةوة بام   وبةرط  طازى ثَرم دَرَِرر، ئةسي

رَةكةى وكاتَرلةوة بم كااتَرل  تاة، تَرلاةياى ئةسايو     شوَرَِرل  تة و هة
ساااةر ُاوناااة  ، هاااةكاااٍ( 2هةساااةر ئاساااي  ريووى دةرَاااا دةطاتاااة )

 11سةر ُاونةى َٓروة  َةكسااُ  )  (، هةكٍ 11دةًسةرةكاْ ُ َلةى )
باةراورد هةطاةير    ةوةرزى ٓاوَِيا زؤرتةة با  َةكةش  هةَروئةسيو ،(كٍ

%( طازةكااُ  باةرط  ٓاةوا    21ة)، ئةَ نَِة ُ َلاةى ها  وةرزى زسياْ
)طااازى  %( و12وةن )طااازى ُاااَرتؤد  بةُ َلااةى    ،يةَٓرَِررثَرلاا

) ئاةرطمْ و دووةَ   %( و طازةكااُ  تاةى وةن  91ئمكسذ  بةريَرايةى  
َ يَرَامَ و تاةثوتمزو ٓاةهةٌ  ئااو( ثَرلا     ئمكسَيى كاربمْ و َٓو  ر، هاة

ا ثوةى طةرً  ُ َ دةبَريةوة ٓةر نةُية بةرز ببَِةوة هة ريووى نَِةد
ثوةى ساةدََة،   (15-10) َُرواْ تَرلةياى ثوةى طةرًََةكةى هة زةوى،

َرياةوة تاا باةرةو باةرزى         ٓةًاْ هة كاتيا ثاهةةثةسايمى ٓاةوا ُا َ دةب
 ٓةُ او بَِر ه

 باةراورد هةطاةير   ِاساْ باَةرَرل  زؤر بةَ ناَِة دةدةْ باة  ََدوطةا 
 -ٓمكارةكةش  دةطةرَريةوة بم4 ،نَِةكاُ  تة

ئمكسَيى كاربمْ هةَ ةَ ووبةش  ٓةرة زؤرى ٓةهةٌ  ئاو و طازى د-أ
اُلارََة كةط ى سةرةك  سةردةَ طمرينَِةدا كمبمتةوة و سةرناوة
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، بووُ  تةوذً  ٓةواى سةركةوتوو دواكةوتوو هةَ وٓةواََةكاُة ئاو و
 هنَِةدا

ووُةوة و دَاردةكاُ  داباارَّ هاةَ ناَِة    ٓةًوو دَاردةكاُ  نةيب -ب
 ريوودةدةْه

 ناوُلة سةرنااوةى ذَااْ و    ،  ذَاْ دةُاسةَررنَِ ئةَ نَِة بة-ت
 َةكاُ  ًةؤسةهَنامك

 وهةاُااةوةى بااةردةواَ داَااة بااةوٓااةوا هااةَ نااَِة بااةردةواَ هااة د -ثْْ
 شَروةى سيووُ  َارود ئاسمَ ه

َِ  دووةَ نااا -4(Stratosphere) ناااَِ  سرتاتمسااافري  -2
دَاااردةى بااووُ   د ااة هااة ،نااَِةكاُ  بااةرط  طااازى ة هااةَسااةرةكَ

ٓةواََااة باوةكاااُ   و ، دَاردةكاااُ  تااةى كااةطشااِ يارٓااةورَرل  ثةي
، باووُ   (كٍ 01ئاسي  ريووى دةرَا ) ووُادات، بةرزاََةكةى هةتَاَيا ري
ٓااتِ    )ئمزؤْ( هةَ ناَِةدا ٓمكارَرلاة بام ثاراسايِ  زةوى هاة     نَِ 

 ووكاُ  وةن تَصااال  )ساااةرتَصااالة زَاُبةرصاااة ريَريةَاااةك  زؤرى
، باةمةَ هاة   نَِة بة ُ ً  ثواةى طاةرً  دةُاساةَرر   ُةوشةَ ( ئةَ وة

( ثواةى ساةدى و هاة    1) نَِ  ئمزؤْ ثوةى طةرً  ُ َم دةبَريةوة هة
%( 21دةطمريَرر )طازى ُااَرتؤد    تَريا ٓةًاْ كاتيا ريَريةى طازةكاُ 

 %(1ْ و ئارطمْ )طازى ئمزؤ %( و12)طازى ئمكسذ   و
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هااةَ نااَِةدا ثوااةى  -4(mezosphere) نااَِ  ًَسمساافري -3
ئاسااي  ريووى  بةرزبووُااةوى هااة بووْ دةكااات بااةكااةً طااةرً  ريوو هااة
ٍ  21ئاسي  رووى دةرَا ) ةكةش  هةَدةرَا، بةرزَ (، ثواةى طاةرً    كا

هااةَ نااَِةدا بااةرزة بااةٓمى سااووتاُيُ  ثامشاوةكاااُ  شاأوب و       
 طةردووُةوة ريوو هة طمى زةوى دةكةْهبمشاَ   ُةَ ةكةكاْ كة هة

 21ئةَ نَِة هة بةرزى ) -4(ionosphereئاَمُمسفري )نَِ   -0
طةردَوةكاُ  ئاةَ ناَِة    ،(كٍ 511يةكات تاكو بةرزى )( دةسر ثَركٍ

(دا، هة -يةبّ بةث ر ٓةهة ةى بارطة كارةباََةكاْ هةَُرواْ)+( و)دابةش
رامر ثَرلٔاتاةى ئاةَ     ئةَاً  تَصلة طةردووََُةكاْ َارود تَصل 

  هة َُرواْ طةردَوةكاُ  َكارهَرل  كٌََاو نَِة هة طمرياُياَةو نةُيَّ
نَِةكةدا ريوو ئةدات، ئةًاةط دةبَرياة ٓامى دَاركاةوتِ  ريووُاكََاة      

 شة ةا  دةًسةرى( -ٓةهة ريساوةكاْ )ٓاهة
كمتاا   نَِ  دةرةك  باة  -4(Exosphere  ؤسفري)َرنَِ  ئ -5

ٍ  511هة بةرزى )ن  ئةذًار دةكةَرر  ( هاة ريووى زةوََاةوة دةسار    كا
نَِة دَااوازة هةطاةير    ثَرلٔاتةى ئةَ يةكات تا بةرزََةك  ُادَار وثَر

)طاازى ُااَرتؤد     نَِةكاُ  تةى هة ريووى دامر و ريَرايةى طازةكااْ،   
تاا   هاةَ ناَِةدا ئمكساذ  ُاًَرَِرار و     ،%(95و)طازى َٓوَامَ   %(15

ْ     بةرةو بةرزتة بةيؤَّ بةيى طاازى    ُااَرتؤد  زَااد دةكاات و هاة ٓاةًا
 هكاتَصيا ثوةكاُ  طةرًا بةرزدةبَريةوة
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 هاة  تاَبةمتةُايى دَادةكةَرياةوة،   ةت وَنَِة بة كمًاةهة ر راساَ   ئةَ
 -طةُ رتَََِاْ هة4

ٓمى ( ثواةى ساةدى، باة   1111بةرزى ثوةى طةرًا دةطاتة زَاتة هة )-أ
صال  رامرى   ُةَ ةكاةكاْ و ٓةهةٌايَِ  تَ  سووتاُيُ  ئةسايَرةةكاْ و  

 شةثمي كورته
 ٓةًوو نَِةكاُ  تةى طمى زةوى زَاتةةه ئةسيوورى هة-ب

 مْ و َٓوَمَ(هتاَبةت  )ََُ طازى سوون ثَرلٔاتووة بة هة-ت

 ثوةى ثاهةةثةسيمى ٓةواى تَاَيا َةكذار ُ ًةه-ث

َرَِرياةوة باةرةو   ةكاْ ٓةهةيةطةريَتةي و كارؤًوطِاتَسَشةثمهة ب ر -زْ
 ريووى زةوىه

بارى ئاَمْ بووْ داَاة، واتاا طةردَواةكاُ  ٓاةوا شا        ى هةٓةواكة-ح
 دةبِةوة بم )ثةؤتمْ و َُرتؤْ و ئةهَلرتؤْ( 
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 (1رصيةى ذًارة )
 ثَرلٔاتةى بةرط  طازى

 
 

، ُةاصاابةُيى، دوطةا َاااى كااةط و ٓااةواخهدهئااازاد دٌااي ئااةً   سةرناااوة/
 ه11هم9111سوٌَاُ ، ،ناثخاُةى محيى ناث  َةكةَ، ،بةرط  َةكةَ

 
 
 
 
 
 
 
 

%هةكمى كَرص   % هةكمى اةبارةى بةرط  طازى طااااااز
 بةرط  طازى

 ُاَرتؤد 
 ئمكسذ 
 ئةرطمْ
سَيى دووةَ ئمك
 كاربمْ

12.122% 

%91.303 

%11.311 

%11.111 

15.591 % 
%11.101 

%11.929 

%11.105 
 

 كمى طصي 
 

999997% 999997% 
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 ( نَِةكاُ  بةرط  طازى2رة )وَرِةى ذًا
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 -طسنطى و بايةخى بةزطة يةواى طؤى شةوى:
رلخااةرى تَرجااةريبووُ  تَصاال  راامرو تَصاال        -1 بااةرط  طااازى رَي

طةرًاَ  زةوََة باة ثَرا  ثَروَساي  طَاُايارةكاْ، ناَِة باةرزةكاُ        
تَصل  طاةردووُ    هةسةر ريووى زةوى دةثارَر ْ هة بةرط  طازى ذَاْ

(Cosmic Rays) بةرضهوةُةوشةَ  زَادى زَاُ ووة تَصل  سةرو 

، ريَر ة زَريةريؤَ  طةرًاَ  بةرط  طازى ريووى زةوى دةثارَر َر هة -9
دا َاْ زؤر ُ َ بَريةوة هة ُادات كة ثوةى طةرًا زؤر بةرز بَريةوة هة ريؤذ

هاة ريؤذدا دةطةَصاية   ثوةى طةرً  شةودا، ئةطةر بةرط  طازى ُةبواَة 
، وة هاة  ( ثواةى ساةدى  111وى بَر اةرد واتاا )  ُ  ئاا كاومة  ،ثوةى كومةْ

 ه( ثوةى سةدى11-شةودا ُ َ دةبموة بم زَاتة هة )
ئةطةر بةرط  طازى ُةبواَة ُة ريووُاك  ريؤذ ُة شَِ  ئامسااْ ُاة    -1

 ريةُ   سوورى شة ةق دروسر ُاةدةبوو، ريووُااك  ريؤذ هاة ئاةَاً     
َِ  ئامساااْ وة وة شاا يةبَرر،ٓةهة ةرياُااةوةى تَصاال  راامر دروسااي 

ةَاً  شاالاُةوةى تَصاال  راامر   ريةُ اا  سااوورى شااة ةق هااة ئاا   
 يةبَررهدروسي

ئةطااةر بااةرط  طااازى ُةبواَااة ريووى زةوى بااة ُااةَ ةن و تةُااة      -0
، ذًااارةى ئااةو و ًاُ ااة دةساايلةدةكاْ دادةثمشااةا  وََُااةكاْوطةرد

وتَرّ وئةسيَرةة كصاواُةى )اهصٔوب( كة ريؤذاُة هة بةرط  طازَيا دةسا 
 ( ًوَمْ شةٓب رةًوةَرِةاوةه111-11بة )
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، ذَااْ هةساةر ريووى زةوى ُاةدةبوو    ئةطةر بةرط  طاازى ُةبواَاة   -5
 ٓةوا بيَّ و بم زَاتة هاة  طَاُوةبةراْ ُاتواُّ بةب ر نوُلة ئادةًَ اد و

 روهةكَرمه نةُي
 ووئةطةر باةرط  طاازى ُةبواَاة دَااردةى ناةيبووُةوةو داباارَّ ري       -0

ةكاْ بااةٓمى ئااةَ بةرطااة َة كةشااََنااامكَزؤربااةى ُااادةْ، نااوُلة 
 ٓةواوة ريوو دةدةْه

ٓاوسااةُ   ثوااةى طااةرً  ريووى زةوى دةثارَر َاار وة ٓااةروةٓا   -1
 دابَِلةدُ  ثاهةةثةسيمَةك  ٓةواى طوَاو بم زةوىه

 َُرو ٓةواداه ثاراسيِ  ريَريةَةك  دَارَلةاوى ش ر هة -2
طواسايِةوةى دةُا     ريووداُ  دَاردةكاْ وةن ٓةهةٌيَّ و داُةوةو -3
 ريةُ   ئامساْ و شةثمهة ريادَمكاْه و
 و  ةيَِ   ةيؤكةكاْهسوودى ٓةَة بم  ةيَِ  باهةِيةكاْ  -11
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 -(:Hydrosphereيةم/ بةزطى ئاوى )تةوةزةى ضيَ
ئااةَ بةرطااة بةبااةراورد هةطااةير بااةرط  طااازى ريَريةكااةى زَاااتةة،        

ارةى شااا  ريووباااةرى ئااااو هةساااةر ٓةساااارةى زةوى َااااْ ٓةسااا    
، ئاااو سةرناااوةى  %(11,2) َراايةىري واتااا بااة  ،(ًوَاامْ/كٍ 101,1)

َةكَرلااة هااةو  ،بووُ  طصاار بووُااةوةرة زَِيووةكاُااةسااةرةك  ثةَاايا
ريةطةزة طةُ اُةى كاة ٓاوساةُ   ثواةى طاةرً  هةساةر ريووى زةوى      

، ً  ساةر ريووى زةوى باةرز ببَرياةوة   ريادةطةَرر و ُآَروةَرر ثوةى طاةر 
ْ ةواْ ) وةن ئااوى ري  ،ناةُيَّ شاَروة ٓةَاة    بةرطة ئاو باة   باة (، باارا

بااارى و)بااة ةو ريوة سااةٓمهة  ريةق و َااةك ةتوو وةن  شااَروةى تمثةهةاا 
 ه)ٓةهةٌ  ئاو( كةهةة وةنوشَروةى طازى سو و بة (سةٓمهة 

ئاشلةاَة شَروةكاُ  ئاو هةسةر زةوى ٓةًووَاْ بةَةن شَروة بووَُاْ 
ة ئاوةكةى سوَرةة وة ٓةَ ارةكاْ،ئاوى ريووب سازطارة وةن ةََُة ٓةَ

ذَرااة زةوَاايا بااووُ  ٓةَااة    هااة َااةئاااوى دةرَاااو زةرَاكاااْ، ٓة  وةن
 سوودى هَروةر دةطةَرره بةشَروةى كاُ  و كارَر  ًةؤس

بووُ  دوطةا َاى طامى زةوى  شزاُاَاُ  بوارى ئاو)ٓاَيرؤهمد ( دابة
    -بةَ شَروةَة دةسر َُصاْ ئةكاة4ْ  وشلاُ و  طوَرةةى و ئاو بة

 ًوَرمْ/كٍه 511,1ووبةرى طمى زةوى دةرةًوةَرِةَرر بة تَرلةياى ري
 %93,9رَريةى  ًوَرمْ/كٍه بة 103 =ووبةرى وشلاُ  ري
 %11,2 رَريةى ًوَمْ/كٍه بة101,1 =ووبةرى ئاو ري
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ئاةو داتااو ئاًاراُاةى    ةكاْ َا   و ُاوةُاية ئةكادكَ َتوَريَِةوة زاُساي 
بااةَ شااَروةَةى رااوارةوة ة، ٓةَااُ  وبااودَٔاُاايا  ئاااو هااةدةربااارةى 
  -4دةخيةُة ريوو

ئاااوى دةرَاااو  َااة هااةووى زةوى بةَيَى ئاااوى سااةر ري %(35)هااة  -1
 زةرَاكاْ واتا سوَرةةه

كاةهةل    باة  ئاوى ساازطار كاة   َة هةَى كة دةًَرَِريةوة بةَي%( 5) -9
ئااوى ساةر زةوى و ئااوى ذَراة زةوى و شاا  و       شاَروةى  ًةؤس دَرر هة

 زةثمشيا بةدى دةكةَرّه اْ هةةكَووبارة بةسيةهةةكَري

كااةهةل  رواردُااةوة دَراار  بااة ئااةو ئاااوة سااازطارةى كااة ى %(0) -1
ة ووبااااارو شااااارشااااَروةى ري ئاااااوى بةساااايةهةةن هااااة َااااة هااااةَبةَي

ب ريَرار   ُاتواَُرر ساوودى هَراوةر   اسيةورم ًةؤسري بةسيةهةةكَةكاُياَة
 ًةؤسةوةه واتا دوورة دةسنت هة

ى ئااوى  %(0)زةرَاكااْ و   اوى ئاوى سوَرةى دةرَا  %(35)كةواتة  -0
اسايةورم  ًةؤس ُاتواَُرر ري %(33)سازطارى بةسيةهةةكةكاْ كة دةطاتة 

لةدُاا  ثَرياوَساايَةكاُ  ذَاااُ    باام دابَِ، ب ةَراار سااودَاْ هَرااوةر 
 ؤذاُةىهري

كةواتااة سااةردةَ ئاااوى طاامى زةوى و ئاااوى سااازطارى شااَاو باام  -5
َروةَةى باااةَ شااا وة كاااة%( دةًَرَِرياااة1باااةكارَٓرِاُ  ًةؤساَاااةت  )

 4يةبَررروارةوة دابةش
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%( ى ئاااوى سااةر زةوى هااة  9) -ب  ئاااوى ذَرااة زةوىه ى %(31) -أ
 شَروةى ريووبارو دمطةداه

% (ى ئاوى هةش  ئااذةير و  1،15) -ز %( ى ئاوى زةثمطه35ه1) -ت
 ًةؤس و ريووةنه 

 

 
 

*** 
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 يةمبةشى ضيَ

 وَةتة ضسوشتييةكانى يةضازةى شةوىخةض
 
 

 ى يةكةم/ يةضازةى شةوى.تةوةزة
 تةوةزةى دووةم/ ثةيوةندى نيواى خؤز و شةوى.

نصمةى زِووى   بووى و ثةيدابوونى بةةزشى و يةم/ يؤكازةكانى دزوضتتةوةزةى ضيَ
 شةوى.

 (.Sea and Oceans) دةزيا و شةزياكاىتةوةزى ضوازةم / 
 (.Moonمانطى شةوى )/  تةوةزةى ثيَهحةم
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 -:يةضازةى شةوىضسوشتييةكانى خةضوَةتة  بةشى ضيَيةم/

  -تةوةزةى يةكةم/ يةضازةى شةوى:
ريَ ى سَرَةًيا  رمرةوة هة ثَر  دوورََةكةى هة ٓةسارةى زةوى بة   

َرار و         دَرر و تاكة ٓةسارةى كمًةهةاةى رامرة كاة بام ذَااْ و شاَاو ب
 دةبَرر، (ًوَمْ /كٍ 103,0َُرواْ رمرو زةوى ) دوورَ  دةسر بيات،

ةيةوى ئاةو  َرا درَرايى ري  بَرر بم ذَااْ،  ة زةوى طوَاولةدووَوا ئةًةط
 301هةسااةرى )دةورى راامردا دةسااووريَريةوة   وى بااةروه ةَااةى زة

( بااةَ روه ةَااة كٍ/كاتاايًَرة  112,111، زةوى بااةرَرةاَ  )(ًوَاامْ/كٍ
، هة نارة كمُةكاُيا نةُيَّ ثَرصبَِ  دمراودمر كةاوة دةسوريَريةوة

زؤرَِاااةى باااريو  ًاُاااةط كاااة ساااةر شاااَروةى زةوى َاااةكَرم هااة  هااة 
باة ساَََِةك     بمنووُةكاْ هةسةرى كمن بووْ نوواُيُ  زةوي باوو 

ريؤذطااارى ئَرساايادا بااةٓمى ثَرصاالةوتِ  زاُساار و   تااةرر، بااةمةَ هااة
راةية، ثاشااْ هاة    تةكِةهمذَا طةَصايِة ئاةو دةرةَاًاةى كاة زةوى     

وت كاة زةوى  سةدةى ٓةذدة دةركاة  ورد هةكةدَُرل   ثَرواُةئةَاً  
ناة  ُاو دةًساةرةكاُيا ثاُاةو هاة    ، باةهةلو هاة  بة تاةواوةت  راةي ََُاة   

، راوةُ  شَروةى تاَبةت بةرمَةت  وكةًةرةََةكاَُصيا ٓةهةئاوساوة
كاتَراام زةوى ، َبةتََااةى زةوَااض دةوتةَراار )دَمَااي( بااةَ شااَروة تا
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َٓرا ى هاة    وريَريةوة هاة ئاةَاً   وهةسةر ريَرةيةوي روه ةى رمى دةسا 
، زاُاكاااْ ئااةَ شااَروةَةى ئَرسااياى وةرطةتااووة ُاوةُااي دووررااةرةوة

كةًااةرةَ  )ئَساايوائ (  تواَُوََاُااة تااريةى زةوى باا اُّ هااة َٓروةاا   
كاتَرليا تاريةى َُراواْ دوو دةًساةرةكة     (، هةكٍ 19150بةَيََة هة )
ئةًاةط   ،(كٍ 01(، كةواتة دَاوازى َُرواَُاُ )كٍ 19111بةَيََة هة )

 باةهةلو طامَ    راةي ََُاة   (%111)زةوى شَروةى هة ئةوة دةردةرات كة
 )َٓرولةَ (َةه

ئاشاالةاَة ٓةسااارةى زةوى بااة بااةراورد هةطااةير ٓةسااارةكاُ  تااةى    
  طةُ   ٓةَة كة دَاى دةكاتةوة َكمًةهةةى رمر نةُيَّ تاَبةمتةُي

 -هة ٓةسارةكاُ  تة، هة طةُ رتََِا4ْ
 ه9ًوَمْ/كٍ 511,119111ريووبةرى طمى زةوى =  -1
 19151زةوى هااة َٓروةاا  كةًااةرةي زةوى = ) تااريةى ٓةسااارةى  -9

كاٍ(،   01كٍ(، واتا بة دَااوازى )  19111كٍ(، هة ُاونةى دةًسةرى )
 كٍ(ه 0110َُوة تريةى زةوى = ) 

 01100درَريى نوارنَروة كةًةرةى زةوى ) َٓروةا  َةكسااُ  (= )   -1
 كٍ(ه

 كٍ (ه 13339درَريى نوارنَروة هة دةًسةرةكاُةوة = ) -0
 كٍ/كاتيًَرة(ه 1010,0ورياُةوةى = ) و  سَرَرةا -5
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  و كاتايًَرة  5 ريؤذ و 105ورياُةوةى بة دةورى رامردا=  وًاوةى س -0
 نةكةَةه 00 و دةاَقة02
 واتااا ،كٍ/نااةكة11ورياُةوةى بااة دةورى راامردا=  واى سااتَرلااةي -1
 ٓةزار(كٍ/كاتيًَرةه 112 -111)
 (ه1رةاَ/س5,515ٍُاوةُية نةيى زةوى = ) -2
 هثوةى سةدََة15ثوةى طةرً  = ُاوةُيى  -3
 ًاُ  )ًاُ   زةوى( 1ذًارةى ًاُ  =  -11

  ه1كX 1,12191ٍ 1119 اةبارةى زةوى=-11
 ك ٍ X5,3110 1190 بارسياَ  زةوى= -19
 ثوةَةه 91,5مرى طمى زةوى بة طمشةى  -11
 %1= ثَرلٔاتةى طمى زةوى هة ُاوكمًةهةةى رمردا -10
 102,11310راهة  طمشةى وةرطةرياْ=  -15
وكرتَّ ًاااددة هااة ُاااو زةوَاايا )ٓاَاايرؤد (ة، اورساارتَّ   وساا -10

 ًاددة هة ُاو ُار  زةوَيا )َمراَُمَ(ةه
ثوااةى  0511ُااار  زةوى دةرااةًوةَرِةَرر=   ثوااةى طااةرً  ُاااو   -11

 سةدىه
بةيى ئةو وزةَةى كة هة رامرةوة باةر طامى زةوى دةكاةوَرر =      -12
 روهةنهه( 1َةكةى /كاهمرى /سشةةى سةارى/س9111ٍ)
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دةاَقةو  2ًاوةى طةَصيِ  تَصل  رمر بم سةر طمى زةوى =  -13
 نةكةَةه 95
ةى زةوى هةسةرى دةسووريَريةوة باة دةورى  َدرَريى ئةو روه ةَ -91

 ( ًوَمْ/كٍه301رمردا )
ُ َلااااةى =  و زةوى تَرلااااةياى ًاااااوةى دورى َُرااااواْ راااامر    -91

 ًوَمْ/كٍه 103,532,901
طامى زةوى هاة ٓاةًوو كااتَرل  تاة هاة       , ي تةًووز(1)ريَرلةوت هة  -أ

 ًوَمْ/كٍه 159,32,919ًاوةى َُرواَُاْ= رتةة، ورمر دو
كاُووُ  دووةَ، طمى زةوى هة ٓاةًوو كاتَرام    ي(1) ريَرلةوت هة  -ب

 ًوَمْ/كٍه 101,32,931هة رمر ُ َلرتة، ًاوةى َُرواَُاْ=

 
 

 ( ٓةسارةى زةوى3وَرِةى ذًارة )
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 -:جووهَةكانى شةوى
 -دةوزى تةوةزةكةى خؤيدا: وزِانةوةى شةوى بةوض يةكةم/

بةرةو رامر ٓاةمةت    زةوى بة دةورى تةوةرةكةي رمَيا هة رمرئاواوة
( تااةواو كاتاايًَرة 90ُ َلااةى ) رااوهَرل  تااةواو بااة   ودةسااووريَريةوة

 ث ر دةوتةَرره  و ريؤذَرل ، ئةَ ًاوةَة شةودةكات
 -4رمَيا دةوري تةوةرةكةى وى بةةدةرةَاً  سوورياُةوةى ز

 شةو و ريؤذ دروسر دةبَرره -1
ًااوةى   ، هاة ةوتِ  تَصلةكاُ  رمر بام ساةر زةوى  طمشةى بةرك -9

 بااةمةَو ئَرااواراْ مرة و اْ َريؤذَرلاايا دةطمريَراار، تَصاالةكاُ  بااةَاَُ  
يَ  َرا دواَُوةريؤَاْ سيووُة، بة طوَرةةى مرى تَصلةكاْ ئارياسايةو در 

 سَربةرةكاْ دةطمريَرره
ً  هة ريؤذَرلايا دةطمريَرار هاة كاتَرلايا باةرزتةَّ ثواةى       ثوةى طةر -1

يةكةَرر، ُا ًرتَّ ثواةى طاةرً     طةرً  هاة َُوةريؤَةكايا ٓةساي  ثَرا    
 رمرئاوا بووْ دةبَرره كةًَرم ثَرض

دَاوازى ثةسياْ هاة ًااوةى ريؤذَرلايا دةبَِايرَرر، باةَ ٓمَاةوة        -0
 ريؤذاُة شِةبا ٓةهةيةكاته

وشلاََُةكاُيا تواُةوة ًَلاَُلََةكاْ ٌَُ ة  هة ُاونة وشلاُ  و -5
  )كةشلارى  َ َاَ ( هة بةردةكاْ ريوو دةداته
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َ ، َٓر ى هة ُاوةُي دووررةرةوة ريوو ئاةدات  -0 ٓمَاةوة مداْ هاة    باة
 و شةثمهةكاُيا دروسر دةبَرره ئارياسيةى با

 َُرواْ كاتيًَرةةكاُ  سةر زةوىه بووْ هةدروسي دَاوازى -1

 -ى خؤزدا:ةدةوزى تةوةز شةوى بةوزِانةوةى و/ ضدووةم
ةي رمَاايا دةسااووريَريةوة هااة  زةوََااةى بااة دةورى تةوةرةكاا  ئااةو   

ة دةورى رمرَصايا  كاتيا هاة روه ةَاةك  شاَروة َٓرولةََايا با     ٓةًاْ 
 زةوى رومُةوةَااةك  تااةواو بااة دةورى راامردا هااة    ،دةسااووريَريةوة

( ناااااةكةَة 00 دةاَقاااااةو 02 كاتااااايًَرةو 5ريؤذ و  105)ًااااااوةى 
داار سايووْ دةبَرار هةساةر      ، هةَ ًاوةَةشايا رامر دوو  ةواودةكاتت

َ    91ذاُا  ) ؤَٓروة  كةًةرةي زةوى هة ري ريؤذى وةرزى  ئاازار واتاا َةكاة
ٓةروةٓا دارَرلَض رمر  ،سةرةتاى وةرزى ثاَ ( ئةَوووي 91 و بةٓار

 91) َُوةطاامى باااكوور هااة  ساايووْ دةبَراار هااة روه ااةى اااةيذاير هااة  
 ( كةكاُووُ  َةكةَ 91ريؤذى ) َ ريؤذى ٓاوَّ، هة( واتا َةكةسوزةَةاْ

دةبَرر هةساةر   دةكاتة زسياُ  َُوةطمى باكوور تَصل  رمر سيووْ
َرم دروساار ئةًااةط ساااهةروه ااةى كارذؤهةااة هااة َُااوة طاامى باشااوور، 

 بووُ  نوار وةرزةكاُ  سايرهدروسي دةبَرر ٓاوشاْ هةطةير
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 -رمردا4بة دةورى  دةرةَاًةكاُ  سوورياُةوةى زةوى
طمشةى بةركةوتِ  تَصلةكاُ  رمر بام رااهةَرل  ساةر زةوى باة      -1

 بةردةواً  دةطمريدرَرره
َرار و وةرزةكااُ  سااير         -9 َرليا دةطمري ثوةى طاةرً  هاة ًااوةى سااهة

 ثَرليةَٓرِّه
 شوَرّ و كات  ئاسمى رمرٓةمةتّ و رمرئاوابووْ دةطمريدرَرره -1
 َرليا دةطمريدرَررهًاوةى ساهة   سَربةرةكاْ هةَدرَري -0
درَراااياَ  سااااهةةكة   ًااااوةى درَرااايَ  ريؤذ و شاااةوةكاَُض باااة    -5

 دةطمريدرَرره

 -:ييَوَةكانى دزيَريي و باشنةكانى ثانى شةوى

 ئاةوا  وردى هةساةر ريووى طامى زةوى   بم دَارَلةدُ  شوَرِةكاْ باة    
رم هة َٓروة  رةَاهة طمى زةوى دابةط كةا كة هة سةردةًة  ،وة بم تمرَي

مُةكاُاااةوة تاااا ئَرسااايا طمرياُلاااارى زؤرى باااة ساااةردا ٓااااتووة و    ك
ثَرصلةوتووة تا طةَصيمتة ئةو شَروةى كة ئةًةيؤ ٓةَاة و ُاودةبةَرار   

ةَ َٓرىر و بازُاُةط بة )َٓروةةكاُ  درَريَ  و بازُةكاُ  ثاُ ( ٓةرَةن ه
، بةو ثَرَةى كة ثوةَةن َةكسااُة  ثوة )ذًارة(ى تاَبةت بة رمى ٓةَة

 هنةكة(01هةن( و َةن روهةكَض َةكساُة بة )رو01بة )
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 -4(Longitudes)َٓروةةكاُ  درَريَ  -1
بازُةَ  ) بازُة دارةاوة، باةمةَ ئاةَ َٓر(ةُاة       َُوََٓروةةكاُ  درَري   

َراواْ ٓاةردوو دةًساةرى بااكوور و          َراي دةبِاةوة هاة ُ دارةاو ُا ( در
ةكااةْ، ارى ئباااكوور و باشااوور بااة رياساار دَاا  باشااووردا، ئارياساايةى

َٓروةةكاُ  درَريى َةكساْ ُ ، بةو ثَرَاةى ًااوةى َُراواْ ٓاةًوو دوو     
كاٍ(   111َٓروةَرل  َةن هة دواى َاةن هاة بازُاةى َةكسااَُيا ُ َلاةى )     

هاة   بووُةوة هة دةًسةرةكاْ ئاةَ ًاوةَاة كاةَ دةكاات    بةمةَ بة ُ َل
  َدرَراي كاٍ( و هاة َٓروةا     35ثوة ًااوةى َُرواَُااْ )   (11  )ََٓروة  درَري

كاٍ(، باةهةاَ هاة دةًساةرةكاُيا ًااوةى      50(ثوة ًاوةى َُرواَُاْ )01)
 َةك ةَصاانت و َُرواَُاااْ ساافةة، نااوُلة دةًسااةرةكاْ شااوَرِ  بااة  

كمبووُةوةى َٓروةةكاُ  درَريَ ، وة بةكاردَرّ بم دَارَلةدُ   ةهاةك   
   شوَرِةكاْ هة ريؤذٓةمةت و ريؤذئاواى طةَِر

( و 121رمرٓةمةت ( َٓرىر )101ة دابةشلةاوة بم )ك ،َٓروةةكاُ  درَريَ  
بةو   ثَر  دةوتةَرر )َٓروة  طةَِر( َ، َةكةَ َٓروة  درَري(رمرئاوا 121)

  ََٓر(ةُااةى دةكةوُااة ريؤذٓااةمةت  طااةَِر دةوتةَراار َٓروةااةكاُ  درَرااي   
ريؤذٓااةمةت، ٓةرناا  ئةواُااةى ريؤذئاواَصااة ثَاااْ دةوتةَراار َٓروةااةكاُ   

  َُراواْ َٓروةاةكاُ  درَرايَ  تاةُٔا هاة ُاوناةى       َدووروا، درَريَ  ريؤذئا
( دةبَرر، باةٓمى شاَروةى زةوََاةوة    كٍ 111َٓروة  كةًةرةَ  زةوى )
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َُرااواْ ٓااةردوو  هااة ،كااةَ دةبَريااةوةةًسااةرةكاْ بااةيؤَّ تااا بااةرةو د
 هكاتيًَرة دَاوازى ٓةَة (0َٓروةَرل  درَريَيا )

 -4(Latitudes) بازُةكاُ  ثاُ  -9
زُةكاُ  ثاُ  كة دةورى طمى زةوََاْ داوة بة شاَروةى بازُاةى   با    

و ئارياسايةى   َاة ذٓاةمةت و ريؤذئااوا ٓة  ؤهة ٓاةردوو بةشا  ري   دارةاو كة
درَريبووُةوةَاْ بةرةو )ريؤذٓةمةت و ريؤذئاوا(َاة، هةباةر ئاةوةى زةوى    

َااةك  طااةورة ئااةَ طاامي زةوََااة دابااةط شااَروةى طمََااة، ئااةوا بازُة
ةط )دوو َُااوةى( َةكساااْ، ئااةواَُض َُااوة طاامى دةكااات باام دوو باا

دةبةَرر بة بازُةكاُ  َةكساُ  و  باكوورو باشوورْ، ئةَ بازُاُةط ُاو
ثوة )ذًارة( سفةى وةرطةتووة، بازُةكاُ  ثاُ  باة دوركةوتِاةوة هاة    

  هواتا بة ئارياسيةى دةًسةرةكاْ ،بازُةكاُ  َةكساُ  ب ون دةبِةوة
( باة ُاوناةى   ثواة  1رَب و بةطمشاةى ) بازُاُةى بة شاَروةى تاة   بةو  

، باة كامى طصاي     َرصاةَرّ دةوتةَرار بازُاةكاُ  ثااُ     كةًةرةََيا دةك
( 31( بازُاةَاْ دةكةوَرياة َُوةطامى بااكوورو )    31كة ) ،( بازُة121ْ)

بازُةكاُ  ثاُ  دةكةوُة  ،دَلة دةكةوَرية َُوة طمى باشوور داُةكةي
بااكوور و باشاوور    ثواة(  31َُرواْ )سفة( و ٓةردوو دةًسةرى بااكوور) 

طاةُ رتَّ بازُاةكاُ  ثااُ  هاة بااكوور بةَيََاة هاة         (ثوة باشاوور، 31)
ثواة(  91,5ثوة( هة باكوور و )روه اةى كارذؤهةاة   91,5 )روه ةى اةيذاير
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( ثوااة باااكوور و بازُااةى  00,5هااة باشااوور، وة بازُااةى دةًسااةرى ) 
 ( ثوااااة باشااااوور، بازُااااةكاُ  ثاااااُ  00,5دةًسااااةرى باشااااوور )

َاْ ئةوةَة كة َةكساُّ، واتا ًااوةى َُراواْ ٓاةًوو َٓروةاة     َةُيتاَبةمت
َةن هة دواى َةكةكاْ َةكساُة، ريؤهة  دَارََاْ ٓةَاة هاة دَاارَلةدُ     

 شوَرِةكاُيا هة باكوورو باشوورى َٓروة  َةكساُ  زةوى،

 -  و بازُةكاُ  ثاُ 4َطةُ   و باَةر  َٓروةةكاُ  درَري
  هَبة ثَر  َٓروةةكاُ  درَري دَارَلةدُ  كات هة دَٔاُيا -1
ثَرااا   ٓةرَرٌاااةكاْ باااة ٓاااةواىو زاَُِااا  )تَر ةَصااانت( هاااة ئااااو -9

شاااوَرِةكاَُاْ هةساااةر بازُااااةكاُ  ثااااُ ، ُاوناااةى َةكساااااُ  و     
روه ةََةكاْ)بازُةكاُ  راواروو( طاةرًّ، وة ُاوناة دةًساةرَةكاْ     
)بازُااةكاُ  ذوروو( ساااردْ، بااة شااَروةَةك  طصااي  بااة زَااادبووُ      

ةكاْ ثوةى طاةرً   َبازُةكاْ َاْ بةرةوة ئارياسيةى دةًسةر ذًارةى
 ات(دةكُ َ دةبَريةوة )كةَ 

بازُاةكاُ  ثااُ  باة بِ اَِة دادةُايرَرر بام          وََٓروةةكاُ  درَراي  -1
َٓوةاةكاُ    –كة ئاًاُر هَرَاْ )بازُةكاُ  ثااُ    دروسيلةدُ  ُةرصة،

باام  طاامَ ( ( طاامريَِ  ريووى زةوََااة هااة شااَروةى رةيََااةوة ) َدرَرااي
ريووَاااةك  تاااةرر، هاااةَ ريووةوة كةوتِاااةكاْ هاااة زاُساااي  باااوارى   

 ُةرصةكَرصاُيا بة شَروةَةك  بةرناو طةشةَاْ كةدووةه
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 ( َٓروةةكاُ  درَريَ  و بازُةكاُ  ثاُ 11وَرِةى ذًارة )

 -4)بةروارى َُرودةوهةةت (ُاونةكاُ  كات  دَٔاُ 
اوناةكاُ  ريووى زةوى  دَاوازى َُراواْ ُ  بة ًةبةسي  زاَُِ  كات و  

كاام دةُ ََااةن ٓااةبوو هةسااةر دَربااةدَرلةدُ    ،(ز 1220هااة ساااهة  )
سَسيةًَرل  دَٔاُ  بم دةسر َُصاُلةدُ  كات ودَاوازى هة َُراواْ  

 ( ُاوناةى كاتايًَرةى،  90ُاونةكاْ، بةَ ث ر َة دَٔاْ دابةشلةا بام ) 
دَااوازى  بَرار و  َٓرىر(ى درَريى ثَرم 15بة ًةردَرم ٓةر ُاونةَةن هة )

بااةَ  ( بَراار،روهااةن 0  و َٓروةَرلاا  تااة )ََُرااواْ ٓااةر َٓروةَرلاا  درَرااي 
كاتايًَرة، باةَ    ( واتاا َاةن  روهةن 01شَروةَة ٓةر ُاونةَةن دةكاتة )

، هةطاةير ئاةوةط   هة ريووى كاتةوة دةسيَِصاْ كةاْ دمرة ُاونةكاْ
ساااةرةرياى  ، ََٓروةااا  درَراااي واتاااة ُاوناااةكاْ ُةكةوُاااة ساااةر َاااةن

 هُلةدُ  دَاوازى كات هة ُاونةَةكةوة بم ُاونةَةك  تةدةسيَِصا
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ٍ  90  طمى زةوى دابةط دةكات بام ) ََٓروةةكاُ  درَري (، هةساةر  ٓاةرَر
ثَرام دَرار، كاة     (ثواة  15وة ٓةر ٓةرَرٌَرم هاة )  بِةًاى دَاوازى كات،

وة دَاوازى كات هاة ٓاةًوو ٓةرَرٌاةكاْ هةساةر      ،روهةن(01دةطاتة )
بة دَاوازى َٓروةةكاْ هة ريؤذٓةمةت بم ريؤذئاوا  كاْ)دَاوازى َُرواْ َٓروةة

روهةن( و بام   0كاتةكاَُض دَاواز ئةبّ( وة ٓةر َٓروةَرم َةكساُة بة )
ِااةوةو َدَااارَلةدُ  كاااتَض هااة سااةردةَ ٓةرَرٌااةكاْ دةبَراار ب ةريَر 

 ثصر ببةسي  بة كات  طةَِره
ات، باةمةَ ٓاةر   زَاددةكا  ( بةرةو ريؤذٓةمةت كاتايًَرةَرم َٓرىر 15ٓةر )  
( بةرةو ريؤذئاوا ئةوا كات كاتيًَرةَرم كةَ دةكاات، بام نوُاة    َٓرىر 15)

  َ(ى َُوةريؤ بَرر ئةوا هاة َٓروةا  درَراي   19) ئةطةر هة)هةُيةْ( كاتيًَرة
  َ(ى ثاط َُوةريؤَة و هةسةر َٓروة  درَراي 9( ريؤذٓةمةتيا كاتيًَرة )11)
َااة، بااةثَر  َٓروةاا  بااةروارى    ى بةَاَُ (11كاتاايًَرة ) ريؤذئاااوا(ة 11)

4 ئةطاةر  وةَةك  ُ َم هة َةكّ، بم نووُةَُرودةوهةةت  كاتةكاْ بة شَر
(ى بةَاُ  بَرر، ئةوا 0ريؤذى َةن شةممة بَرر و كاتيًَرة) هة ريؤذٓةمةت
ى بةَاََُة، بمَة ئةطاةر   (0ؤذى دوو شةممةَة و كاتيًَرة)ريهة ريؤذئاوا 

، هة ريَر ةى َٓروةا  باةروارى   ريؤذئاوا بةيؤَّٓةمةتةوة بةرةو بَرر و هة ريؤذ
باةمةَ ئةطاةر    )وْ دةبَرر(، رَُرودةوهةةتََةوة ئةوا ريؤذَرم هة ُاودةنَر

 ّ ، َٓروةاا  ريؤذَرلٌاااْ باام دةطةريَريااةوة  بااة ئارياساايةى ريؤذٓااةمةت بااةيؤَ
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بةروارى َُرودةوهةةت  بة زةرَاى َٓرٌِيا تَريةثةريَرر بة شاَروةَةن كاة   
 ُاو زةرَاكاُيا ب(ةوبمتةوةه وورطاُةى كة بةدوورة هةو د

 
 يادَٔاُ اونةكاُ  دابةشبووُ  كات هة( 11ُوَرِةى ذًارة )

 -:و شةوى ثةيوةندى نيواى خؤز/ دووةمتةوةزةى 
دَارة ئاشلةاَة كة ٓةسارةى زةوى َةكَرلة هة ٓةسارة طةرؤكةكاُ   

دةورى رااامرو رمَاُااايا  ُااااو سَسااايةً  كمًةهةاااةى رااامر كاااة باااة 
 رَرِةوة بة ثَر  سَسيةًَرل  طةردووُ هوودةس

ًوَراامْ/كٍ(،  103,1)اى ًاااوةى َُرااواْ راامرو زةوى ُ َلااةى  تَرلااةي  
ر روه ةَةكايا  دةورى رامردا هةساة   بةمةَ هةبةر ئةوةى طمى زةوى بة

 كاات رامر ُ َام دةبَرياةوة هاة      ٓةُايَرم ثوة( 5ه91) ورَريةوة بةودةس
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 اااةواُةوة هَرااا   ٓةساااارةى طااامى زةوى و ٓةُااايَرم كااااتَض بةثَر   
 دووردةكةوَريةوةه

طامى زةوى   ٓةًوو كاتَرم زَااتة هاة   رمر هة (ي كاُووُ  دووةَ 1هة )
ًوَاامْ  101ًاااوةى َُرااواْ راامرو زةوى َةكساااُة بااة ) كااة، ُاا َلرتة

 (ه /كٍ
 ٓاةًوو كااتَرل  تاة هاة     رمر بة ثَر اةواُةوة هاة   ،(ي تةًووز 1هة )

 ( ًوَرمْ/كٍ 159َة هة )َيًاوةى َُرواَُاْ بةَ كة ،طمى زةوى دوورتةة
كةوتِةوةى اد ُةكةَّ كة دووركةوتِةوةو ُ َم َ دةبَرر ئةًةط هة

اُةوةى وريورمر هة ٓةسارةى طمى زةوى كاردةكاتة ساةر رَرةاَا  سا   
 دةورى رمرداه  طمى زةوى بة

رامر ُ َام دةبَرياةوة ) زساياُ  َُاوة طامى        طمى زةوى كاتَرم هاة 
ةط دةبَرياة ًاَاةى كاورت  وةرزى    َريةوة ئةًا ريواتة دةسوةباكور( رَر

بةمةَ كاتَرم طامى زةوى هاة رامر دوورة    وور، زسياْ هة َُوة طمى باك
ياة  ئةًاةط دةبَر  ،َريةوةريو)ٓاوَِ  َُوة طمى باكوور( َٓواشرت دةسو

 َُوة طمى باكوورههة ًاَةى درَريى وةزى ٓاوَّ
 ٓااةردوو ًاااوةى كااورت و درَراايى وةرزةكاااُ  ٓاااوَّ و زسااياْ هااة 

 ( رةًوةَرِةاوةهرؤذ 2مى باكوور و باشوورى زةوى بةُ َلةى )َُوةط
 ساةرةكَيا  كةدارى (س ر) بة زةوى سةر بم رمر تَصل  طواسيِةوى

 -هة4  بةَيَ كة دةبَرر تَرجةر
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 (هCONDUCTION) اهيوظَى( ) طةَاُيْ -1
 )احلٌاااى( ٓاااةواوةه باااةٓمى طاااةرً  ٓاااةهة ةتِ  و طواسااايِةوة -9
(CONVENCTIONه) 

 (هRADIATION) شعاح()ام تَصلياُةوة -1
 دَاااواز شااةثمي دَاااوازو ةُاا ري تَصاال  نااةُيَّ هااة راامر تَصاال 

 ( ًاَلةؤْ 0 بم 1,1,1 )هة َةبةَيَ شةثمهةكاَُاْ درَريى كة ثَرلٔاتووة
 -4هةواُة

 ULTAR) ( بيفضععة ة فعع   االشعع ة) وةُةوشااةَ  سااةروو تَصاال  -أ

VIOLET RADIATIONه) 
 (هRISIBLE RADIATION) (الض ئ ة االش ة) ووُاك ري تَصل  -ب

 (احلنععزا  حتعع  واالشعع ة احلزاريععة االشعع ات) سااوور ذَرااة تَصاال  -ت
(INFRARED RADIATIONه) 

 -رمر4 تَصل  هةسةر زةوى طمى طازى بةرط  كارَ ةرى 
 بةربةساي   نةُيَّ توش  طازى بةرط  دةطاتة رمر تَصل  كاتَرم     

 ٓةًووى زةوى مب دَرر تَصلةى ئةو اسيةورمري دةبَرر طةُ  سةوشي 
 باام كاردةكااات طااةُ  خااةرَرل لَرري وةن طااازى بااةرط  بااةهةلو ُاَااةت

 رمر تَصل  كاتَرم ،زةوى ووىري سةر بم رمر تَصل  بووُ  ٓاوسةُ 
 بةرٓاةًَٔرِاُ   ووىري هاة  دةبَرار  دروسار  دَاوازى دةكةوَرر زةوى بةر
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 و  َدرَرااي وةااةكاُ َٓر بااةطوَرةةى )شااوَرّ بااةطوَرةةى ئةًااةط طةرًَاايا
 هة زةوى ُ َل  و دوورى ساير، وةرزةكاُ  هة دَاوازى ،ثاُ  بازُةكاُ 
 رمرةوة(ه

 ؤسةىثةي (س ر) توش  دَرر زةوى ٓةسارةى بةرةو رمر تَصل  كاتَرم 
 -هة4  بةَيَ كة دةبَريةوة طةُ 

 -4(ABSORPTION) (االمتصاص) ٓةهةٌيَّ -1
 باةرط   ثَرلٔاتاةى  ( %33) هاة  ُااَرتؤد   طاازى  و ئمكساذ   طازى     

 ساةرةك   ٓمكاارَرل   طازَايا  باةرط   هاة  )ئمزؤْ( طازى ،ثَرليَرِّ طازى
 سااةروو تَصاال  بةتاَبااةت  راامرة تَصاال  زؤرى َرلاا بةي ٓةهةٌاايَِ 
 باةر  ئةوةُايةى  تاةُٔا  ًاةؤس  بام  بةرصةزَاُ تَصلَرل  كة وةُةوشةَ 

ْ  تَصالة  ئةو %(9) ،ثَرَةت  ثَروَسي  كة دةكةوَرر زةوى طمى  هةمَاة
 ،دةكاةوَرر  زةوى طامى  بةر رمرةوة هة كة ٓةهةيةًيرَرر ()ئمزؤْ طازى
 ساةرةكََة  ٓمكاارَرل   طةئةً ٓةوادا هة ئاو ٓةهةٌ  بووُ  ٓةروةٓا وة
 وة طازَاايا بااةرط  هااة سااوور ذَرااة تَصاال  زؤرى َرلاا بةي ٓةهةٌاايَِ  هااة

 رامرةوة  هاة  كة تَصلةى ئةو (%2 بم 0) ٓةهةٌيَِ  هة دةكات بةذدارى
 درَراايى كااة ٓةهةيةًاايَرر تَصاالاُة ئااةو تاَبااةت  بااة ئاااو ٓااةهةٌ  ،دَراار

 طاةردوو  تمزووتاةث  بووُ  ٓةروةٓا ،ًاَلةؤُة( 5ه0-0) شةثمهةكاَُاْ
 ئاةو  %(9) هاة  ٓةهةٌايَِ   هاة  دةكاات  باةذدارى  طازَيا بةرط  هة دووكةير
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 كةواتاة  ،دةكاةوَرر  زةوى طامى  باةر  رامرةوة  هاة  اسايةورم ري تَصلةى
 ئاةوةى  ضثَر رمر تَصل  (%19) هة كة اسيَةىري ئةو دةكةوَِة هَرةةدا

 ٓةهةيةًيرَرره بلةوَرر زةوى طمى بةر

 -4(SCATTETING) )امُيصار( ب(ةوبووُةوة و ثةرط -9
 دواى يةورماسااري دةكااةوَرر زةوى طاامى بااةر راامر تَصاال  كاتَراام    

 طاازى  باةرط   ثَرلَٔرِاةرةكاُ   ْةَا هةم تَصلاُة وهة ٓةُيَرم ٓةهةٌيَِ 
ْ  بمشااَ   بام  (ةودةبِاةوة ب وثةرش تةَاْ ٓةُيَرل  ّ  باة  ئامساا  ناةُيَ
ّ  وثةرشا  تَصالاُة  ئةَ وادةكات مَاُةىٓ ئةو ،دَاواز ئاراسيةى  ب(ةوبا

 ٓاةوا  ُااو  ٓةهةواساةاوةكاُ   ًااددة  ،دووكاةير  تامزو  )طةردوو هة  َبةَي
 ثةرشااو ؤسااةىثةي ي(روىرهههٓياا و كةَسااياير و رااان ةىدةُلمهةاا وةن

 ئاةو  هةطاةير  كارهَرام  زَااتة  طازَايا  بةرط  هة رمر تَصل  ب(ةوبووُةوةى
 تَصل  تاَبةت  بة ،كورتة شةثمهةكاَُاْ درَريى كة دةكات تَصلاُةدا

 هةباةر  ٓاةر  ،ةَا ووُاكَري رامرى  تَصالةكاُ   دمرى كورتةَّ كة )ش (
 ئااةَ نااوُلة دةبَِاايرَرر شاا  بااةرةُ   بااةردةواَ ئامساااْ ئةًةشااة
 بمشااَ   بام  َريةوةب(ةودةب وثةرش طازَيا بةرط  هة شَِة رةُ  تَصلة
 وثةرشا  توشا   طازَيا بةرط  هة رمر تَصل  %(3) َريةىري وة ،ئامساْ

 َراايةىري بَر ااةردة ئامساااْ كاتاُااةى ئااةو وة ،دةبَراار ب(ةوبووُااةوة
 َريةَاااةري ئاااةَ ،َاااة%(92 بااام 5ه10)رااامر تَصااال  تَصااالياُةوةى
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ّ  وةرزى هاة  %(00) بام  بةرزدةبَريةوة َ  ،ٓااوَ  زساياُيا  وةرزى هاة  باةمة
 %(ه15تة)دةطا

 -4(REFLECTION) )امُعلاس( تَصم داُةوةى – 1

ْ  ئاوة دهةمثة بووُ  ٓمى بة    وة،طازَايا  باةرط   ُااو  هاة  ٓةهةواساةاوةكا
 زؤرى َرلا  بةي ،تامز  طةردَوةى بووُ  بة ةو كةَسياهةةكاُ  بووُ  هةطةير
ْ  بمشااَ   ُاو بم دةدرَريةوة رمر تَصل   هاةو  َةكَرلاة  ٓاةور  ،طاةردوو
 دةكاات  بةشايارى  بةرز َريةَةك ري بة ئاووٓةواََاُةى ةسةوشيَ تومخة

 بةساةر  ُاطاات  ُاةبَرر  كاةً   َرل بةي كة %(31) دةطاتة ،ثةؤسةَةدا هةَ
 زةوىه ريووى

 
 زةوى هةسةر رمر تَصل  كارَ ةرى (19ذًارة) وَرِةى
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 وزةوى ووىري سةر دةطاتة رمر تَصل  كاتَرم روودةدات ن 
ْ و وةكاو  طاازى  باةرط   باة  دةطاات  رامر  تَصل  كاتَرم       توشا   متاا
 دةًايرَرر  رمر تَصل  زؤرى  َرلبةي و دةبَرر سةرةك  ؤسةىثةي (س ر)
ْ  بمشااَ   بام  دةدرَرياةوة  َاْ دةبَرر ثةرشوب(ةو ودَار و  واتاا  ،ئامساا

 بام  زةوى ووىري باة  دةطاات  كاة  بةشةى ئةو زةوىه ووىري بةسةر ُاطات
َ  ،ابةُاية ث ثَراوة  ًةؤسا   ناامكََةكاُ   و ثَروَساية  ذَاْ  ئاةوةى  باةمة

 طامى  باةر  رامر  تَصل  كاتَرم ئةوةَة كةدُة ٓةهةوةسية دَر اى هَرةةدا
 -هة4  بةَيَ كة بةُية ٓمكار َرمكمًةهة بة ئةًَض دةكةوَرر زةوى

 

 -4رمر تَصل  بةركةوتِ  طمشةى -1
 و زةوى ريووى رباة  رامر  تَصل  بةركةوتِ  هة ٓةَة زؤر دَاوازَرل      

 مر شااَروةَةك  بااة راامر تَصاال  ٓاااتوو ئةطااةر ،بةركااةوتِ  طمشااةى
 ،ئامساااْ بمشاااَ  باام دةدرَريااة زؤرى َرلاا بةي ئااةوا زةوى سااةر كةوتااة

 رامر  تَصال   داُةوةى ٓةروةٓا ،ئَرواراْ و بةَاَُاْ هةكات  بةتاَبةت 
 ُاونااة هةطااةير بااةراورد بااة زَاااتةة ساااردةكاُيا ًاًِاوةُاايو ُاونااة هااة

 بةر سيووُ  شَروةَةك  بة رمر  تَصل ئةطةر نوُلة ،ةكاُياَروه ةَ
 ب وكَض ُاونةَةك  و دةدرَريةوة كةً  َرل بةي ئةوا كةوت زةوى طمى
 زؤرتةةه ُاونةَةدا هةو طةرًَض بةرٓةًَٔرِاُ  و دةكات داطري
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 -زةوى4 ووىري سةوشي  -9
 َرلا  بةي ئةوا بلةوَرر هووس و ساف ووةَةك ري بةر رمر تَصل  ئةطةر  

 َراايةىري ئاةوا  باوو  زبااة ووةكاة ري ٓااتوو  ئةطااةر َباةمة  ،دةدرَرياةوة  زؤرى
 هاة  رامر  تَصال   داُاةوةى  َرايةى ري نووُة بم ،كةًرتة تَصم داُةوةى
 شاراوََةكاْه ُاونة هةطةير بةراورد بة كةًرتة دةشياََةكاُيا ُاونة

 -زةوى4 ووىري ةُ  ري -1

 ةُ َرلا  ري دةكاةوَرر  بةر رمرى تَصل  كة ووةىري ئةو ٓاتوو ئةطةر    
 داُاةوةى  ئاةوا  كاةاوة(  ريةُا   راك  و بَاباُةكاْ مل ) وةن بوو كةاوة

 ةطري ةُ َرلاا ري ووةكااةري ةُ اا ري ئةطااةر بااةمةَ ،زَاااتةة راامر تَصاال 
 َريةىري ئةوا طةاُاَر( بةردى و بازهر )بةردى وةن ٓةبوو ااوةَ  َارود

 تَصااالةكة وواُاااةري ئاااةَ ناااوُلة ،كاااةًرتة رااامر تَصااال  داُاااةوةى
 َرلا  بةي بَر اةرد  ئامسااُ   باووُ   ٓمى بة اباُةكاْبَ ُاونة ،ٓةهةيةًيْ

 باووُ   ٓامى  باة  بمشااَ   بم دةداتةوة بةركةوتوو رمرى تَصل  زؤرى
 بَاباُةه مل  كة كةاوةكةَ  ةُ ةري

 -ران4 شَر  -0

 تَصالياُةوةى  َرايةى ري ئاةوا  باوو  زؤر راان  شَر  َريةىري ٓاتوو ئةطةر   
 رامر  تَصال   هاة  وودسا  دارةكاْ ثمى و هق طةمةو ةلنوُ ،كةًرتة رمر

 َرااايةىري ٓاااةروةٓا وة ،لٔااااتّثَر ؤشاااِةري كاااةدارى بااام وةردةطاااةْ
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 طاةورةتةة  ثَر ةَصايووةكاُيا  كصيوكاهةَة كَروة ة هة رمر تَصلياُةوةى
 طااةمةكاْ ئااةوةى هةبااةر ْ،ةكاَسااةوزةواتَ كَروةلااة هةطااةير بااةراورد بااة

 ش ره زؤر َرل بةي بووُ  بة دةوهةةًةُيْ

 -زةوى4 بةكارَٓرِاُ  سةوشي  -5

 طااةورة بةمَااةَُرل  ًةؤسااةوة هةمَااةْ زةوى بااةكارَٓرِاُ  سةوشااي   
 ،داُةوةى و رمر تَصل  بامةُس  هةسةر ٓةَة كارَ ةرى كة دادةُيرَرر

 و وةرزشااََةكاْ َارَ ااا و تاااواريي و نااةو وباُ ةَر ااري و راااُوو بااووُ 
 ئااةو ىبااةي ٓةهةٌاايَِ  و داُااةوةى هااة بةرثةسااّ كصاايوكاهةَةكاْ زةوََااة
 بةطوَرةةى رمري تَصل  ىةداُةو ،دةكةوَرر زةوى طمى بةر تَصلةى
 ُاوناة  هاة  ،ٓةَاة  دَااوازى  زةوى ووىري ساةر  شاوَرِةكاُ   و وةرزةكاْ

 هةُاوناة  َبةمة و زَاتةة رمر تَصل  داُةوةى ًاًِاوةُيةكاُيا و سارد
 َٓروةا   ُاوناةكاُ   هة كة ئةوةَة هةبةر ئةًةط كةًرتة، ةكاُياَروه ةَ

 طامى  باةر  بةسايووُ   رامر  تَصال   ةكاُايا َروه ةَ ُاونة و َةكساُ 
 )طمشااةى بااة ثةَوةسااية دَاوازَااةط ئااةَ بااووُ  ،دةكااةوَرر زةوى

 وةن زةوى ووىري سااةر تاَبةمتةُيَااةكاُ  ،راامر تَصاال  بةركااةوتِ 
 ئااةو داُااةوةى َراايةىري ،بَاباُااةكاْ( ُاونااة َاااْ ووةكاا ري وثمشاا وري

 دواى دةكاةوَرر  زةوى طامى  ربة اسيةورمري شَروةَةك  بة كة تَصلةى
 ه(%2 )هة ةبةَيََ داُةوة و بووْ ب(ةوو وثةرش و ٓةهةٌيَّ ؤسةكاُ ثةي
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 هةساةر  رامر  تَصل  اىتَرلةي هةسةر ٓةَة َاَْكارَ ةر ٓمكاراُةى ئةو
 -4هة  بةَيَ زةوى ووىري
         هرمر تَصل  بةركةوتِ  طمشةى -1

 رؤذه و شةو درَريى -9

 طوَاوه وٓةواَةك  وئا بَر ةردو ئامساُ  -1

  هَريَةكةىه ثوةى و نَاكاْ ريووى ئاراسيةى-0 

وثةيدابوونى بةزشى ونصمى  بووى/ يؤكازةكانى دزوضت يةمضيَتةوةزى 
 -زِووى شةوى:

طوَرةةى نةُي ٓمكارَرل  دَاواز هاة َاةكرت   ووى زةوى بةدَاردةكاُ  ري
ْ باة  ثةَيابووْ كة هاة سةرنااوة زاُساي  و ئةكادكََةكاُايا ُاساةاو     

ٓةًاة   ، كةواتاة دمراودامرى و  )ٓمكارى ُاوةك  و ٓمكارى دةرةكا ( 
نةشااِةى دَارةكاااُ  سااةر ريووى زةوى كااة راامى دةبََِريااةوة هااة    

  ْ ْ  ،)نَاكاْ باُةكاْ، دةشايةكاْ، دؤهةاةكا ٓيايد( كاة باة    هههطةدةكاا
باااةرزى وُ ًااا  دةُاساااةَرّ بةُااايْ باااة دوو ٓمكاااارى ساااةرةك       

 )ُاوةوةودةرةوة(ه
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 -اوةكََةكا4َْةكةَ/ ٓمكارة ُ
ئاااةو ٓمكاراُاااة  ة ُاوةكََاااةكاْ باااة شاااَروةَةك  طصاااي ٓمكاااار    

َٓرٌِاا  و هةسااةررم ريوو دةدةْ و سةرناااوةى   دةطةَريااةوة كااة بااة 
ريووداُةكاااةَاْ بةشاااةكاُ  ُااااوةوةى زةوََاااة كاااة هاااة ئاااةَاً      

ًوَمْ  دَاوازى نةيى ًاددةكاْ( كة نةُي ،ثوةى طةرً  ،)ثاهةةثةسيم
اَا  ريوودةدةْ هاة   رود ئةو ٓمكاراُةْ كة بة رَرةَا ،ساير دةراَةَُرر

، ئااةَ ٓمكاراُااة بااة بااةراورد هةطااةير ٓمكارةكاااُ   نااةُي نااةكةَةكيا
د ر ثةَةى رمَاْ هاة ساةر    ْ،دةرةوة رَرةاتة و كارَ ةرتةو وَرةاُرت

ى زةوى هةساااةر ريوو ةَاْباشااارت دةرةَاًةكااا ،زةوى باااةد ر دَروةاااّ
ُاوةكََاةكاْ   طاةُ رتَّ ٓمكاارة   هاة  يةكةَرر،دةبَِيرَرر و ٓةسر ثَر

 -هة4  بةَيَ
دَاردةَةك  سةوشايَ  و باة    -4(earth quake) بووًةهةرزة -1

هاةَ شاوَرِاُة    ،طةُ رتَّ ٓمكارةكااُ  ُااوةوة ئاةذًَرةدرَرر    م هةَةكَر
َااارود ريوو دةدات هااة   ،كااة تااوَرلوة  زةوى تَاَاايا موازة   ريوودةدات

، بةًااةط زةوى ُ  زةوىَريااةكاشااوَرِ  سااِوورى بةرَةكلااةوتِ  ثو 
ًاوةَةك  دَاارَلةاو هَرام ُ َام َاارود دوور      تووش  هةرزَّ دَرر و هة

 طوريو َٓرا ى هةرَِةكاة كاة باة     بة َٓر و كارَ ةرى دَاواز بةثَر  ت  و
ثَراا  َةكةَااةك  ثَرواُااة تمًااار دةكةَراار كااة ُاسااةاوة بااة ثَرااوةرى    

 )ريَرخيةر(
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  و َة سةوشااايهااة دَاااارد  َاااةكَرم بااة  -(Volcan4طةيكاااْ )  -9
ٓمكارةكاُ  ُاوةوةى زةوى ئةذًَرةدرَرر، هةَ شوَرّ و ُاونااُةدا ريوو  

ُاونااةى شلساار و  َٔراا ةوتااوَرلوة  زةوى تَاَاايا موازو بَركااة  دةدات
َٓر ى ازاُااا  زؤر دةبَرااار، هاااة ئاااةَاً  باااةهَرلرت ثَر ااااوثَرض و درزو

ةرزى و بمسا(  -ر  زةوى )ًاددة تواوةكاْثاهةةثةسيمى طازةكاُ  ُا
ير دةدرَرِااة دةرةوة و هةسااةر ريووى زةوى نااةُيَّ ثوااةى طااةرً   ااةي

 كاَةوةه طمرياُلارى بةدواي رمَيا دَرَِرية
 

  -4(Tsunamiتسمُاً  ) -1
ٓاامى زَاارية   وودةدات بااةَة ريَااةك  سةوشاايَ تساامُاً  دَاردة  

 دةرَاكاْ ةورة بةئاراسيةى كةُارشةثمهَرل  بةرزو دوهةةدارو رَرةاو ط
ٓمى َرر باة اَايةًاهة ووباةرووى ببَرياةوة ري  شايَرم ري  ٓةر، َُةكاْ(وشلا)

بِ ااَِةدا  وشااةى )تساامُاً ( هااة ، وَرِةكةَااةوةَٓراا و رَرةاََااة باا ر  
طاة )تساو( باةواتاى بةُايةر     دوو بةي ةو ثَرلٔاتووة هةَشةَةك  ذاثمَُو

ٓاات   وشاةَة باةكار  َةكاةً  داار ئاةَ     بام ، )ُاً ( بةواتاى شاةثمي 
بةرزى  ،اس  طةةكاُ  ُ َم كةُار دةرَاكاُ  ذاثمْة ًَاونَهةمَةْ ري
 ،(َ 11بااام  10) ووكاااارى ئاوةكاُااايا هاااة ري تسااامُاً  هاااةشاااةثم  

 ه(كٍ/كاتيًَرة 1111بم  211) ةكةش َرَرةاَ
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  -4دةرةكََةكاْ دووةَ/ ٓمكارة
 ،وٓاةوا  دةرةكََةكاْ بةَيََة هة ) باارى ئااو   ًةبةسيٌاْ هة ٓمكارة 

 ،كصاُ  ئاوى زةرَا ودةرَاكاْ، ئاوى بةروردا ٓةهةلصاْ ،باراْ ،بة ة
تةوذًةكاُ  زةرَااو دةرَاكااْ، طمرياُلارََاة كٌََااَ  و      ،ريووبارةكاْ

ئةًاُاااة ( ههٓيااايهاًااااهة  و داتاشااا ري ،كةشااالارى ،ًَلاََُلَاااةكاْ
ر طصار دَاردةكااُ  ساةر ريووى    كارَ ةرى رياسيةورمَاْ ٓةَة هةساة 

ٓ زةوى مكارةكااُ  ُااوةوة َٓرواشارت    ، ئةَ ٓمكارة بة بةراورد هةطاةير 
ريوو دةدةْ و درةُ رت كارَ ةرََةكاَُاْ هةسةر ريووى زةوى باة دَاار   

 دةكةوَرره
 

 
 بووُ  دَاردةكاُ  بةرزى و ُ ً ( دوهةةى ثوةَيةكاْ و دروسي11وَرِةى ذًارة )
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 -(:Sea and Oceans) و شةزياكاى / دةزيا ضوازةمتةوةزةى 
َِرر و َريى طاامى زةوى ثَرلاا %(11دةرَاااو زةرَاكاااْ ُ َلااةى هااة )  

ريووبااةرة زؤرةكااةى دةكةوَريااة َُوةطاامى باشااوور، دةرَاااو زةرَاكاااْ 
بااةَيَ  هااةو ثاُياََااة ريووبااةرة ئاوََاُااةى كااة بةسااةر ريووى زةوَاايا  

شااي  كارَ ةرََااةك  زؤرَاااْ ٓةَااة هةسااةر سةو    ب(ةوبووُةتااةوة و
مرى دمراوداا بووُ  كَصااوةرةكاْ وبووُ  ًااةؤس و دابةشااَُصاايةدَر

ريووةن و طَاُياراْ، هَرلمهةةرةواْ ريووبةرى ئااوى ساةر ريووى زةوََااْ    
  -4دابةط كةدووة بم

 -4َةكةَ/ زةرَاكاْ
ر ريووى زةرَاكاْ ريووباةرَرل  باةر  ةاواُا  ثاُياََاة ئاوََاةكاُ  ساة       

كارَ ةرَاااةك   %(،11,2يَرَِرر باااة ريَرااايةى ) ٓةساااارةكةًاْ ثَرلااا 
طوَرةةى هَراةةدا باة   ساارةكةًاْ، ٓةَة هةساةر سةوشاي  ٓة   طةورةَاْ

ساَفةتة طصايََةكاُ  زةرَاكااْ    َاْ َتاَبةمتةُي ةاواُ  و راسَةت و
 -4دةرةَِة ريوو

 -4( Pacific Ocean) زةرَاى ًةُ  )َٓرٌّ( -1
، َُااوةى طااةورةتةَّ زةرَااا دادةُاايرَرر  بااةرةوة بااةوريووى ريو هااة   

ئاوى سةر  َةك  كمى طصي رى بةرط  ئاوى دادةثمشَرر وة سَرريووبة
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 105,900بةرةكةى دةراةًوةَرِةَرر باة )  و، ريوى زةوى داطريدةكاتريوو
بااةيى ئاوةكااةى  ،(0929َومةَ  ئاوةكااةى )وُاوةُاايى ااا (9ًوَاامْ/كٍ
دابةشبووُ  داوطةا   ئاةَ زةرَاَاة مى     (،1ًوَمْ/كٍ 190ُ َلةى )

ريؤذٓااةمةت  ٓااةردوو كَصااوةرى ئةًةرَلاَااة و مى ريؤذئاااواى ٓااةردوو  
كَصوةرى بةسايةهةةك    ورَضوى ئاسَاو ئوسرتاهَاَة مى باشكَصوةر
(ى مضع   ريَر اةى تةُ ةباةرى )   رَض هاة وبةشا  بااكو   و هاة باشوورة 

ساِوورى   زةرَاى بةسايةهةةك  بااكوور،   بة بَرةَِ ةوة ثةَوةُيى ٓةَة
 هةطةير زةرَاى ئةتوةةس  دةكةوَرية باشاوورى ئةًاةرَلاى باشاوور هاة    

 ةَٓروةاا ى هةطااةيرر زةرَاااى َِٓاايى بااةوورو) درَاام( وة سااِتةُ ةبااةرى
 دةسر ثَريةكات بة دَادةكةَريةوة كة هة تةُ ةبةرى طةروى )ًةماا(

باشاااوورى دورطاااةى )دااااوة(   و ذئااااواوؤكاااةُارةكاُ  باشاااوورى ري 
ورطاُةدا تَريةثةريَرر كة دةكةوَرياة دااوة و   وتَريةثةريَرر ثاشاْ بةو د

، ت  كَصاوةرى ئوسارتاهةَا  ٓةمةتا دةطاتة كةُارةكاُ  ريؤذ رََِاى ُوير
ورطةى )تامساَُا( تَريةثةريَرر تاا  وريؤذٓةمةت  دبة كةُارةكاُ   ثاشاْ

 دةطاتة بةسيةهةةك  باشووره
  َنةُي رةساوةةتَرل  سةوشاي   زةرَاى ًةُ  بةوة دَادةكةَريةوة كة

 -ا4َْطةُ رتََِ   ٓةَة هةَو تاَبةمتةُي
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شاا  بة زةرَاااى ًةُ ااةوة دةُوسااَرّ هااة   نااةُي دةرَاَااةك  بااة  -1
دةرَاااى  ،، دةرَاااى نااَِ  باشااوورباااكوورى هةواُااة )دةرَاااى ذاثاامْ

 هزةرد، دةرَاى ئمرسيم( كة اومةََاْ كةًة
وهةَةكااةى و ٓااةروةٓا بااووُ  كمًااةهة ر  وا وَاَااة ةاواُاا  ئااةَ زةر -9

 ، باووُ  كةُايريو  رطاةى )ٓااواى(  وكاُ  تَاَايا وةن دو زَريةنَاى طةي
وهةرتَّ واا  باة  ،طةُ رتََِااْ كةُايريى )ًارَاُة(َاة    ير كاة هاة  وااو ناهة  

 ،ٓاةمةت  ومةتا  سوَاج    ذُ َم ريؤ دَٔاْ دادةُيرَرر هة بةش  زةرَا هة
 (هَ 11111ةَرر بة )دةرةًوةَرِ ووهةَةكةىا
 91رطةى تَرياَة كة زَاتة هاة ) وزةرَاى ًةُ  ذًارةَةك  زؤرى دو -1

ورةْ وةكااو دوورطااةكاُ  لَاْ طااة( دوورطااةى تَاَياَااة، ٓةُاايَرٓااةزار
وةن دوورطاةكاُ    ،وكّٓةُايَرل  تةَااْ دوورطاةى ب او     و)ئاهوشَاْ( 

 ثمهمَُ َا( ،)ًَ(َُ َا، ًاَلةيؤَُ َا
 -(Atlantic Ocean4) زةرَاى ئةتوةةس  -9

ٓةهةلةوتةى دوطةا   ئةَ زةرَاَة دةكةوَرياة كَصاوةرى ئاةوروثاو        
هااة ريؤذئاااوا،  ئةًااةرَلاكَصااوةرى  ئة ااةرَقا هااة ريؤذٓااةمةت و ٓااةردوو

ٍ  110,0ةَرر باة ) َرِريووبةرةكةى دةرةًوة وهة  ئاةَ  و(، ُاوةُايى اا  9كا
زةرَاَاة   (، ئة1ًَوَمْ/كٍ 112تَاَيا ) (، بةيى ئاوَ 1202زةرَاَة )

ٓةُاايَرلَاْ طااةورةْ وةن   راام دةطةَراار كااة  رطااة هااة وكمًااةهةَرم دو
ريووى  ئةَ زةرَاَاة هاة  ،رطةكاُ  )طةَ(ُاي و باةرَياَُاو ئاَساوةُيا(   ودو
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، ٓاةروةٓا  زةرَااى ًاةُ  دَااوازة    دروسيبووْ و شَروةوة تاةواو هاة  
دمرَراام  كااةُاراوةكاُ  ريؤذٓااةمةت و ريؤئاااواى زةرَاااى ئةتوةةساا  بااة   

َةن بلةْ بةتاَبةت  هاة ثةرتاةكاُ     كة ريةُ ة ٓةر تةواو هة طوَاوْ
رةتةَّ ، طاةو زةرَاى ًةُ  دةكاتاة بةناوار بةشاةوة    ُاوةرياسيَيا كة

كة شاوَرِ  بةركاةوتِ     طةيكاُ  هةَ زةرَاَةدا بةدي دةكةَرر كةُيريى
 ثوَرية طةورةكاُةه دوو
 -4(indian Ocean)زةرَاى َِٓيى  -1
بةشااا   هاااة وة دَادةكةَرياااةوة كاااةدوطةا َااااى ئاااةَ زةرَاااا باااة   
، دةكةوَرية َُرواْ كَصاوةرى ئاساَا   َةوة دارةاوة بة وشلاُ ورَوباك
، وة ٓاَض ثةَوةُيَاةك    رَقا هاة ريؤذئااوا و ئوسارتاهةَا    اة باكوورو ئة هة
ِ  َة بة كَصوةرى بةسيةهةةك  باشاوور َُ ةَرر ، ريووبةرةكاةى دةراةًوةَر

باةيى   (،1301َُاوةُيى اوهة  ئةَ زةرَاَة) (،9ًوَمْ/كٍ 11001بة )
 ه(1ًوَمْ/كٍ 939تَاَيا ) ئاو

متةُيَااةك  ٓةَااة كااة دَاااى  ةتاَب ئااةَ زةرَاَااة نااةُي راسااَةت و 
 -طةُ رتََِا4ْ زةرَاكاُ  تة هة ةكاتةوة هةد
ووهةَةكةى كة اذئاواى )داوة(َة، وهةرتَّ شوَرِ  ئةَ زةرَاَة ريؤوا -1

 َُسَاهؤُ َم ومةت  ئةُي هة (،َ 1055دةطاتة ) رةًوةَرِةاوةو
َٓروةا  كةًاةرةي    دةكةوَرية ٓةرَرٌاة طةرًةكاُاةوة واتاا ُ َام باة      -9

 هزةوى
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اكورةوة بةسةر ئةَ زةرَاَةدا دةريواُّ كة ب هة ورطةوس ر ٌَُ ة د -1
 -4 هة بةَيَ

 رطةى َِٓي هاة وٌَُ ة دو-ب ريؤذئاوا ورطةى عةرةب هةٌَُ ة دو -أ  
 ريؤذٓةمةت ورطةى ًامَم هةوٌَُ ة د -ت ُاوةرياسر

كااة ُاسااةاوْ بااة   ةَااةرطااةى ٓوزةرَاااى َِٓاايى كمًااةهة ر دو  هااة -0
، مطاشا  و ساةَ(ُلا(  ورطاةى )ًا هاة دو   بةَيَ ،دوورطةى كَصوةرى
رطااةى )ساامًةتةة و زَبااار و ًاهةاايََ(ة، بااةمةَ   وهااةواْ ب ااوكرت دو

ثامشااوةى   كةُياوى باةُ اي باة   رطةكاُ  )ئةُياًاْ و َُلوبار( هةودو
ئااةو  بااووى ُاااو زةرَاااى َِٓاايى دادةُاايرَرّ، زَاارية نااَاَةك  ُااواٍ

بةشاا  سةوشااي  زَاارية نااَا    دوا رمَاايا بااة  زَريةَااة راامى هااة 
 دادةُيرَرّه )ًَانار( وثَر ةكاُ  ُاوثَر ا

ئاةَ   دةرَاى سوور بةساةر  كةُياوى بةُ اي و كةُياوى عةرةب  و -5
 زةرَاَةدا ئةريواُّه

 -4(Arctic Ocean)زةرَاى بةسيةهةةك  باكور -0
كةُياوَرل  طةورة َاْ  كةو بةووبةرةوة ب ووريووى ري ئةَ زةرَاَة هة   

ئةتوةةساا  و ًةُ ااةوة  كاُ ةزةرَادةرَاَااةك  كااةاوة دادةُاايرَرر و باا
زةرَاااى َِٓيََااةوة ََُااة،   ، بااةمةَ ٓااَض ثةَوةُيََااةك  بااة  ةهلاااو

ِ وري ٍ  10زَااد هاة )   ةَرر باة وبةرةكةى دةراةًوةَر ُاوةُايى   (،9ًوَامْ/ك
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 11، باااةيى ئاوةكاااةى زَااااد هاااة ) َ(1590َ  ئاااةَ زةرَاَاااة )مةوااااو
هاة ئااوى    وُةوةىو نةيبو، ثوةى طةرً  ئةَ زةرَاَة ُ ًة(1ًوَمْ/كٍ

ئااوى ساةر ريووى ئاةَ زةرَاَاة      ريَرايةى راوير هاة   ذَرةةوةى كاةًرتة،  
مَةك  تةَصاةوة   مَةكةوة بة ةى تواوةى زؤرة و هة هة نوُلة كةًة،

يةريذَرر، كمًااةهة ر دةرَااا ثةَوةسااية بااة زةرَاااى   وبااارى زؤرى تَرااوري
 هاااة ،طةُ رتََِااااْ دةرَااااى )بَفااامرت(ة  ور هاااةوبةسااايةهةةك  بااااك

َ      كةُارةكاُ  زةرَاَاة   ئامسالا و دةرَااى ريؤذٓاةمةت  ساَربَا، وة ئاة
رطااةكاُ  باااكورى  وطةُ رتََِاااْ دو رطااةى تَاَياَااة هااة  وكمًااةير دو
 كةُةداَةه

  

 
 ( زةرَاو دةرَاكا1ْذًارة )ُةرصةى 
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  -دووةم/ دةزياكاى:
 هةو بةشة ئاوةى كاة نامتة ُااو وشالاََُةوة َااْ       دةرَاكاْ بةَيَ 

 ، هةطاااةير ئةًاااةى دةسااارورطةكاُاااةوةدو ئةواُاااةى دةكةوُاااة ُااااو
كااارَرل  ئاساااْ ََُااة بااةٓمى زؤرى  كاااَُْصاااُلةدُ  سااِورى دةرَا

ئةودَاردة ئاوََاُةى كاة دةكةوُاة كاةُار وشالاَُةوة كاة ٓةرَةكاةو       
 ههٓييد(هكةُاير ،)كةُياو ُاوَرل  تاَبةت بةرمى ٓةَة وةن

 -دةزياكاى هةضةز ضةند بهةمايةن ثؤهَني دةكسيَو:
  -هةسةر بِةًاى شوَرِ 4َةكةَ/ 
 َاةكرتى، هاة   دَااواز هاة   سا ر دامرى ساةرةك  و    دةكةَرر بة ئةًةط

 -طةُ رتََِا4ْ

 -ي ثةراوَر ى )دةرةوة(4دةرَا -أ
بةَيََة هةو دةرَاَاُةى كاة دةكةوُاة ثاةراوَر ى كَصاوةرةكاْ َااْ        
تةواو تاَبةمتةُيى ورةسوةةت  سةوشي  )ثوةى  ورطة طةورةكاْ كةود

وذًة زةرَاََاةكاْ  وى و دوهةةى ٓةهةلصاْ وداكصاُ  تةةطةرً  و سوَر
وداامرى زَِاايةوةرةكاْ( دَاوازََااةك  وةٓاااى ََُااة هةطااةير ئاااوى    

ثةَوةُايَاْ باة    واُاةوة ةَر ةى دةرناةَةك   ة ري زةرَاكاْ، نوُلة هة
َّ ئااةَ دةرَاَاُااة )دةرَاااى بَرااةُ ، طااةُ رت هااة ،زةرَاكاُااةوة ٓةَااة
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دةرَاااى ، ور، دةرَاااى ذاثاامْوشاااى نااَِ  بادةرَاا ،ورودةرَاااى باااك
 (هدةرَاى ئمرسيم ،كارَب 

 

 -دةزيا ناوخؤييةكاى )كةزتييةكاى(: -ب
ريووى رةساوةةت  سةوشاي  )ثواةى طاةرً  و      ئاوى ئةَ دةرَاَاُة هة  

دامرى   داكصاُ  تةوذًة زةرَاََاةكاْ و  ى و دوهةةى ٓةهةلصاْ وةسوَر
اْ، نااوُلة زَِاايةوةرةكاْ( كااةًَرم دَاااوازة هةطااةير ئاااوى زةرَاكاا  

َر اةى تةُ ةباةرَرل    ري ثةَوةُيى ئةَ دةرَاَاُاة هةطاةير زةرَاكااْ هاة    
، ٓااةروةٓا بمَااة ُاااوى دةرَاكاااُ  ُاوةوةَاااْ هَرِااةاوة   ب ااووكةوةَة
شاااَروةَةك  ئاسااااَ  ٓةُااايَرلَاْ ٓمكاااار باااووْ بااام    ناااوُلة باااة

، بام نوُاة )دةرَااى    َاةكرتى  ُةوةى سِورى كَصوةرةكاْ هةدَاكةد
و ئاااةوروثا دَاااا دةكاتاااةوة، )دةرَااااى    ساااَاريةط( كَصاااوةرى ئا
 بااة هلااوة َر اةى تةُ ةبااةرى )دباى تااارَق(ةوة   ري ُاوةرياسار( كاة هااة  

ئاةوروثا   و ئة اةرَقا  و ٓةرس ر كَصوةرى ئاساَا زةرَاى ئةتوةةس  وة 
يةُ رت و بَرا اُاة  َةير ئةًاةدا ئااوى ئاةَ دةرَاَ   دَادةكاتةوة، هةطهَرم 
بارى طةورةَاْ تَرايةريذَرر بام   ووُ رتْ، هةطةير ئةًةشيا كمًةهةَرم ريًة

 دةريذَرية ُاو دةرَاى ُاوةرياسره (وبارى َُىوري)نوُة 
 -دةزيا داخساوةكاى )بةندكساوةكاى(: -ت
ٓاَض   بةراورد هةطاةير دوو دمرةكاةى تاة باة     ئةَ دمرة دةرَاَاُة بة  

باة ئااوى زةرَاكاُاةوة ُا  و باةهةلو هاة ريووى        اَْشَروَةن ثةَوةُايَ 
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ى و ةو رةسوةةتة سةوشيََةكاُ  )ثواةى طاةرً  و ساوَر   تاَبةمتةُيى 
رى وذًاااة زةرَاََاااةكاْ ودااام  ودوهةاااةى ٓةهةلصااااْ وداكصااااُ  تة  

ُةتة واُة زؤرتاة ريؤناو  َدةرَاَ ، ئةَزَِيةوةرةكاْ( تةواو سةربةرمْ
طااةُ رتَّ داامرى ئااةَ دةرَاَاُااة  ، هااةومةَ  كَصااوةرةكاُةوةوااا ُاااو
 ةتةَّ دةرَاناةى بةُايكةاو  طاةور  كة باة  (دةرَاى اةزوَّ) َة هةَبةَي

وبارى سمهة ااى  وري ،(9كٍ 111111بةرةكةى )ودَٔاُيا ريو دادةُيرَرر هة
ثةَوةُيى  هة ئاسَا كة تةواو دابةياوة هة (يراِدةرَاى ئمر)دةريذَرية ُاو، 

وباراُاةى دةريذَرِاة ُااو ئاةَ     ودار ئااوى ئاةو ري   ، زؤربة ئاوى زةرَاكاْ
 وُ  دةهيا هة شوَرِ  تَرةيذاَُاْهَاُة ٓمكارَرلّ بم دروسيبوَدةرَا

 -دووةم/ هةضةز بهةماى ثوةى ضويَسي:
ّ هةساةر  شَروةَةك  طصي  ئاوى دةرَاو زةرَاكاْ ثامهة  دةكاةَر   بة  

 ئةًَض بةثَر  بةيى ئةو روَرَاُةى كاة هاة   ،بِةًاى رةسوةةت  سوَرةى
 ُة وا هةاةهةاةَ دراوة كاة  وبم نو ،َُصاُلةاوى ئاوداْ   دةسربةشَرل

بةر ئةوة دةهةَرّ ريَريةى  ٓةبَرر، هة ( ئاوداطةاَ 1111ُي طةاَ روير )نة
ٓاةر   طاةاَ راوير هاة    15واتاا   %(1,5) َاْ هاة  ،ٓةزاردا ( هة15روير )

  َ   ةَةكااةوة باام َرد ُاوةُااية دَاااوازة هااة  هَرتَراام ئاااودا، بااةمةَ ئااة
 -ا4َْطةُ رتَِ دَر ةَةك  تة بة ٓمى كمًةهةَرم ٓمكار، هة

 ٓةهةٍ بووْ و ريَريةى بة ثوةى طةرًا -أ
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 دابةشبووُ  سامةُةه دابارَِ  باراْ و-ب
 بارةكاْهوتَرةيذاُ  ئاوى ريو -ت
 زةرَا طةورةكاُةوةه ثةَوةُيى بووْ بة -ثْ

 تواُةوةى بةيى بةسيةهةةك  تواوةه -ز

 -دابةشلةاوة4 ٓمكاراُة دةرَاكاْ بةَ شَروةَة بةثَر  ئةَ
وةن )دةرَاى سور  ،َاْ تَريا بةرزةريَريةى روَر دةرَا سوَرةةكاْ/ -1

-11)دةرَاى ُاوةرياسر  ٓةزارة( و هة 01-11ريَريةى روَر  هةَُرواْ 
 هٓةزارة( هة 901)دةرَاى ًةدوو  ٓةزارة( و هة 13
وةن  ريَرايةى روَرَااْ تَرايا ًاًِاوةُاية،     دةرَا ًاًِاوةُيََةكاْ/ -9

 10-15رَُاا  هة ٓةزارة( و )كةُياوى كاهَفم 10-15)دةرَاى كارَب  
 ٓةزارة(ه هة
هة ٓاةزارة   15َاْ هة َروَر َةكاْ/ ئةًاُة ريَريةىَدةرَا كةَ روَر -1

هة ٓةزارة ( و ) دةرَااى بَراةُ     15-95وةن )دةرَاى ن   ،كةًرتة
 هة ٓةزارة(ه 92-11
دةرَاى سازطار/ ئةَ دةرَاَاُة ريَريةى روَر  باة شاَروةَةك  باةر     -0

 باكوور ودةرَاى بةهةيَق( دةرَاىوةن ) ،ناو دادةبةزَرر
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 -س ر َةَ/ هةسةر بِةًاى ريووبةر4
 ريووبةرةكااةىواُااةكاْ/ وةن )دةرَاااى ُاوةرياساار(   ةدةرَاااى  ة-1
 (ه1511َوهةَةكةى )وُاوةُيى ا ،(9كٍ 951111)
بةرةكاةى  ودةرَا ًاًِاوةُيََاةكاْ/ وةن )دةرَااى ئمرسايم( ريو    -9
)دةرَاااى َاباااْ(   ،(َ 253وهةَةكااةى )وتَرلااةياى ا (،9كااٍ 1521111)
 (ه1159َ وهة  )وُاوةُيى ا (،9312111كٍبةرةكةى )وريو
بةرةكاااااةى وكةكاْ/ وةن )دةرَااااااى ريةط ( ريوودةرَاااااا ب اااااو -1
  ه(1951َوهةَةكةى )واى اتَرلةي ،(9010019كٍ)

  -نى جيؤهؤجى:وضوازةم/ هةضةز بهةماى دزوضتبو
ت  نااةُي داامر هةسااةر بِااةًاى ناامَُة  دةرَاكاااْ دابةشاالةاوْ باام  

َاً  شلاْ و داتةثَِ  توَرلوة  زةوى دروسيبووُ  ٓةُيَرلَاْ هة ئة
وة ٓةُايَرل  تةَااْ    ،ةرَاى )بةهةيَق و كةُياوى ٓيسّ (، وةن دبووْ

، لاْ دروساايبووْ وةن )دةرَاااى سااوور( هااة ئااةَاً  دَاااردةى شاا 
رزبووُاةوةى ئاساي  ئااو وداثمشاَِ      ئاةَاً  بة  ٓةُيَرل  تةَاْ هاة 
 (وةن )دةرَاى بَرةُ  ،ةُاونةكة دروسيبوو
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  -:(Moon) مانطى شةوى /هحةمثيَ تةوةزةى
ًاُ  تاكة ًاُ   سةوشاي  زةوََاة، ٓةساارةى عاةتارد و زوٓاةة          

ًاُ َاْ ََُة, بةمةَ ٓةسارةى ًةرَ( دوو ًاُ   ٓةَة، ٓةساارةكاُ   
دواتة ذًارةى ًاُ َاْ زؤرة، ًاُ  بةو تةُة ئامساََُة دةوتةَرار كاة   

ٓةسااارةكاْ  ارةَةكيا دةروهَريااةوة و اااةبارةَاْ هااةدةورى ٓةساا بااة
ب ااوكرتة، ًاااُ   زةوى كاتَراام دةروهَريااةوة بااةردةواَ َااةن ريووى    
هةسةر زةوََةوة دةبَِيرَرر، ًاُ  وةن زةوى شاَروةى طمََاة، ٓاَض    
زَِيةوةرَرل  هةسةر ُاذي، رامر تاكاة سةرنااوةى طاةرًَ  ًاُ اة،      

ٓامى ئاةوةى دَااوازَ      ٓاةوا هةساةر ًااُ َض بمتاة     ُةبووُ  بةرطاة 
ثواةى طاةرًَ  ئاةو     َُرواْ بةرزتةَّ و ُ ًرتَّ ثوةى طةرً  زؤربَرار، 

ثوةى ساةدى، هاة كاتَرلايا     (191ريووةى كة رمر هَر  دةدات دةطاتة )
 ( ثوةى سةدىه991-ريووة تارَلةكةى دةطاتة )
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 ًاُ   زةوى( 10وَرِةى ذًارة )

 -:شةوى بوونى مانطىتيؤزى دزوضت
ةوةَاة باة ٓةًَصاةَ ،    ًَاُ  ئةو تاكة ئةسيَرةةَة كة بةشوَرّ زةوَ 

ْ هة كامْ و هاةَ ساةردةًة تازةَةشايا توَريَِاةوةَاْ كاةدووة       كازاُا
، هاة كمُايا سا ر بريؤكاةَاْ     ثاشالمَة سةبارةت بة دروسيبووُ  ئاةَ  

 -(Moon4ٓةبووة سةبارةت بة دروسيبووُ  ًاُ  )
ةَ تَااامرة زةوى زؤر باااةرَرةاَ   تَااامرى هاااةتبووْ/ باااةثَر  ئااا   -أ

سورياوةتةوةو ثارنةَةك  طةورةى هَربمتاةوةو ئاةَ ًاُ اةى ئَرساياى     
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كاااة تاااةُٔا ثارناااةَةك    يلةدووة، ٓةُااايير بريورياَااااْ واَاااة دروسااا
نااُة  ثاشااْ ئاةَ ثار   ،هَرِةبمتةوة، بةهةلو دةَااْ ثارناةى هَربمتاةوة   

تَامرة بَرار   ئَرساياى ثَرلَٔرِااوة، باةَ    َةكَاْ طةتووةو ئةَ ًاُ اةى  
ط ئااةوةى كةشااي  بااووة، بااةمةَ ثااا َااة و هااة ئااةًََاااُ  كااوريى زةو
هة طةشيَرل  بم سةر ًاُ  طةرياَةوة ثَرلٔاتاةكاُ   ئامساُ  )ئةثمهم( 

ةك  زؤر ٓةَاة هاة   َسةر ًاُ   شَلةدةوة بمى دةركةوت كة دَاوازَ
َُرواْ ثَرلٔاتةى ًاُ  و زةوَيا، بمَة ئةب ر ئةَ تَامرة وةم بِةَرار و   

 كارى هةسةر ُةكةَرره
تَمرى رياوكةدْ/ ئةَ تَمرة بةيواى واَة ئةَ ًاُ اة هاة شاوَرَِرل      -ب

َة َتةةوة بة ريَرلةوت ٓاتمتة ُاو روه ةى زةوى و ئةوَض رسايووَةت 
ثَر  ئةَ  بة ،بةدةورى رمَيا ئةَسوريَرَِريةوة ذَرة كمُرتيؤهة  رمَةوة و

َوَةتََةوة و كةدوَةت  تَمرة بَرر ًاُ  كوريَرل  وُبووة و زةوى دؤز
 بة كوريى رمىه

تَاامرى وردةكااارى / ئااةَ تَاامرة وادةبََِراار كااة زةوى ناامْ      -ت
دروسااايبووة ًااااُ َض ٓاااةر بةٓاااةًاْ شاااَروازو هةٓاااةًاْ كاتااايا     

ثارنااااة  دروساااايبووة، هااااة ثامشاااااوةى تاااامزة طةردوََُااااةكاْ و 
بةردَََِااةكاْ كااة سااةدكَرلَاْ دروساايلةدووةو ئااةَ سااةدكة بمتااة 

 ًاُ ه
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روسايبووُ   َمرى بةرَةكةوتّ/ ئةَ تَمرة بة تازةتةَّ تَمرى دت -ث
ُاوةُاايةكاُ  توَريَِااةوة زاُساايََةكاُيا،  ًاااُ  ئااةذًاردةكةَرر هااة  

سيووة دةرَاخنكورتةى ئةَ تَمرة ئةهةَرر هةبةر ئةوةى توَريَِةوةكاْ 
كة نةيى ًاُ  و نةيى توَرلوة  دةرةوةى زةوى زؤر هاة َاةكرت ئةناّ،    

َُرل  طااةورة كااة تريةكااةى ُ َلبااووة هااة تااريةى  ثَريةنااَرر كااة تااة
ٓةسااارةى ًااةرَ( بااة مرى زؤر بااةَٓر  راامى بااة زةوى كَرصااا بَراار و 
ثارناةَةك  هااة راامى و زةوى كةدبَريااةوة ثاشاااْ ئااةَ دوو ثارنااةَة  

ووداوةط ثَرض َةكَاْ طةتبَرر و ئةَ ًاُ ةَاُ  دروسيلةدبَرر، ئةَ ري
 هرًةوبةر ريووَيا بَر( ساير هة01)ًوَمْ 

 -:مانطخةضوَةتة فيصياييةكانى هةضةز  طشتى شانيازى
 هكٍ(1010) تريةكةى = -1
 هكٍ(010510) دورتةَّ راهة  هةطةير زةوى = -9
 101130ُ َلرتَّ راير=  -1
 كٍ(ه120511) = َُوةُيى دورى َُرواْ زةوى و ًاُ  -0
دةورى نوار ٓة ية دارَرم روهَرم باة  دوهةةى ًاُ = ًاُ  ُ َلةى-5

ةن باة ئةُايازةى   دواى تَرجةريبووُ  ٓةر كاتيًَر ، وة هةئةداتا هَرزةوَي
وة رؤَصيِةكةى بةسةر روه ةَرليا كة مر ئةبَريةوة  ،َُو ثوة ئةدوهة ر

 ، رومُاةوةى ًااُ  باة   ُ َلاةى ثَراِر ثواة    بةسةر بازُةى كمشم، بة
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ثَروةرى ًاُ ة ئةسيَرةةََةكاْ و ًاُ ة ُ َلةكاْ  بة دةورى زةوَصيا
 ئةب ره

 ه(ريؤذ 91 ) دةورى رمَيا= ًاوةى رومُةوةى بة -0
 َةن نةكةداه كَومًةتة هة 1  هةسةر روه ةَيا = َرَرةا -1
 تةُة (111,111,111,111ه011,111ه11) كَرصةكةى = -2
 ه(1كٍ 111ه111ه113ه11) وبةرةكةى =وري -3
 (ه1ًوَار/كٍ 91,3اةبارةكةى= ) -11
 ه(1طةاَ/س1,10ٍ ) َةكةى =َنةي -11
 ه(َةكٍ/نةكة9,12 ) َٓر ى كَرصلةدْ=   دةرنووْ هةَارَرة-19
 هاة  (كَومًاةتة 1,021 ) ومُةوةى بةدةورى رمَايا= و  رَرَرةا -11
 كاتيًَرةداه َةن
 ه(َةثوةى سَوَ ى191) ريؤذدا = هة ثوةى طةرً  -10
 ذَرة سفةداه هة (َةثوةى سَوَ ي 151)شةودا =  ثوةى طةرً  هة -15
َةكةَ كةس ثَر  ُابَرية سةر ريووى ًاُ  )َُى  (1303)ساهة   هة -10

( 11ئارًسرتؤُ (ى رَربةرى طاهَسلةى بمشاَ ةرى ئةًةرَل  )ئةثمهم
 بووه
ًَرايووى   درَريراَةُرتَّ ًاُ رياُ  تةواو هاة  91/1/9112 شةوى -11

 روهةن بةردةواَ بووه 01كاتيًَرةَرم و  ( دادةُيرَرر،91سةدةى )
 -4ىكارَ ةرى ًاُ  هةسةر زةو -12
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 بووُ  دَاردةى ٓةهة ووْ و دانووْ هة زةرَاكاُياهدروسي -أ
 بووُ  وةرزةكاُ  سايرهدروسي -ب
 كةدُ  تةوةرى رومُةوةى زةوىهريدَر  -ت
 

 -(:lunar Eclipseمانططرياى )
رم بة دةورى زةوَيا تةواو دةكات، ئةطاةر زةوى  وًاُ  سو كاتَرم    رَي

ةوة هةَ كاتةدا دةبَرية ريَر ة هة رياسيةورم بلةوَرية َُرواْ ًاُ  و رمر
بااةردةَ تَصاال  راامرى طةَصاايوو بااة ًاااُ ، ئااَرت ئااةو ًاُ ااةى هااة 
تارَلَيا دةًَرَِريةوة و ئةطةر بم ًاوةى كاةًَض بَرار هاة زةوََاةوة     
ُابَِاايرَرر، بةًااةط دةوتةَراار )ًاااُ  رياْ( ئةًااةط هااة شااةوَرل      

ا هااة رمرطرياُااي ساااًاهةيا بااة ناااوى ئاساااَ  دةبَِاايرَرر هااة ناااو     
واُرتى سةر زةوََةوة دةتواُايرَرر ببَِةَرار، ًااوةى    ةُاونةَةك   ة

ًاااااُ  رياْ كاتَراااام هةسااااةر زةوََااااةوة سااااةَةى بلةَراااار هااااة     
 05دةسااايجَرلةدُةكةَةوة تاااا كمتاََةكاااةى ُ َلاااةى )كاتااايًَرةَرم و 

روهةن( دةراَةَُرر، بةمةَ ئةو كةشايَواُة ئامساََُاُاةى كاة باةرةو     
ئااةَ ًاوةَااة  ة كةشاايََة ئامساََُااةكاْبمشاااَ  ئامساااْ دةريؤْ باا 

، طةردووُِاسةكاْ دةتواُّ بةروارى ًااُ  رياْ و  كاتيًَرة( 0دةطاتة )
رمرطرياْ ثَرصوةرية دةسيَِصاْ بلةْ و ئاًاذةشَاْ بةوة داوة كة 

 دار( ًاُ  دةطريَرره 911( دا، )91هة سةدةى )
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  -(:Solar Eclipse) خؤزطرياى
و ا بة دةورى زةوَايا دةساووريَريةوة  كةَيًاُ  هة روه ة َٓرولةََة    

دةورى روه ةكااةى رمَايا دةسااووريَريةوة، ئةطاةر ًاااُ     زةوَاض باة  
روه ااةى زةوى  بلةوَريااة سااةر راااهة  َااةكرتبةيَِ  روه ااةى راامى و 

َارود ئةطةر هةَ راهةة ُ َم ببَريةوة ئةطةر هاة امُاار  ًااُ   ُوَرايا     
ئاةدات، هاة   طرياْ ريووَراواْ رامرو زةوى و رامر   بَرر ئةوكات دةنَرية ُ

دةورى زةوَايا دةساووريَريةوة،    باة داار(   19ًاوةى سااهةَرليا ًااُ  )  
َرام بوواَاة هةطاةير روه ةكاةى زةوى و ٓاَض         ئةطةر روه اةى ًااُ  ري

داار(   19مربووُةوةَةك  تَريا ُةبوواَة ئةو كات هة ًااوةى سااهَرليا )  
 لوهةراااامرطرياْ ريووى دةدا، بااااةمةَ بااااةَ شااااَروةَة ََُااااة، بااااة     

روهةك ( هاة َُراواْ روه اةى ًااُ  و روه اةى       3ثوةو 5طمشةَةك )
دةورى زةوَايا   زةوَيا ٓةَة، بةٓمى ئةَ طمشةَةوة كاتَرام ًااُ  باة   

، زةوى و ًاُ  و رمر ُاتواُّ هةسةر َٓروةَرل  ريَرام باّ،   َريةوةدةسووري
ريؤذ( دارَرم رمر ُاطريَرر، هة ئةَاًيا رمرطرياْ هاة   92بمَة ٓةًوو )

مَاةُ  زؤرةوة ثَراِر داار       كةًةوة دوو داار و باة  ُليا بة مَةساهةَر
 ئةطةرى ريووداُ  ٓةَةه
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 ( رمرطرياْ و ًاُ  ريا15ْوَرِةى ذًارة )
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 بةشى ضوازةم

 ديازدة ضسوشتييةكانى ناو يةضازةى شةوى
 

 تةوةزةى يةكةم/ شانيازى طشتى هةضةز كيشوةزةكانى جيًاى.
ةشبوونى جوطسافياى ديازدة ضسوشتييةكاني ضةز زِووى تةوةزةى دووةم/ داب

 شةوى.
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 -:يةضازةى شةوى ضةزديازدة ضسوشتييةكانى بةشى ضوازةم/ 
هة سةر ريووى ٓةسارةى زةوى )ٓةسارةى ش ( ناةُيَّ دَااردةى     

سةوشي  ُاوازة ٓةَة كة هة دَٔاُيا ُاسةاوْ و هة سةر ُةرصاةكاْ و  
ارة، ئةَ دَارداُاةط هاة كيَراب و سةرنااوة     ئةتوةةسةكاْ شوَرَِاْ دَ

دَمهمدَاايا شااوَرَِرل  طةُ َاااْ      وَطةُ ااةكاُ  زاُسااي  دااوطةا   
 داطريكةدووة هةًةَياُ  توَريَِةوةكاَُاُياه

 -تةوةزةى يةكةم/ شانيازى طشتى هةضةز كيشوةزةكانى جيًاى:
طاااوَرةةى سةوشاااي   كَصاااوةرةكاُ  دَٔااااْ ٓاااةر َةكاااةَاْ باااة   

رةساوةةت و   هة َةكرتى دَاوازْ، ٓةر َةكةَاْ راوةْتاَبٌةمتةُيَاْ 
هاة   سةوشي  رمَةت ، هةطةير ئةًةشيا ٓةر كَصوةرةو بة دَاردةَةن
 كاااةدَااااردة باااة ُاوباُ اااةكاُ  ساااةر ريووى زةوى دةُاساااةَريةوة،   

واَلةدووة سَفات و رةسوةةت  تاَبةت باة كَصاوةرةكة ببةرصاَرر و    
 ةوةرةَةدا ٓةوير ئةدةَّ باة هةَ ت دَابلةَريةوة هة كَصوةرةكاُ  تة،

دَا ٓةر كَصورةو تاَبةمتةُيَ  و رةسوةةتة سةوشيََةكاُ   ةَِاة  
 -ريوو4
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 -يةكةم/ كيشوةزى ئاضيا:
طةورةتةَّ كَصاوةرى دَٔااْ دادةُةَرار،     ريووى ريووبةرةوة بة هة -1

 (ه9كٍ 109ه131ه00 ريووبةرةكةى )
( 0)ة، هةطةير ت(ومة 05كمى طصي  ومةتةكاُ  ُاو ئةَ كَصوةرة ) -9

 دةسةمةت  ٌَُ ة سةربةرمى ٓةَةه
 ريووى ريووبةرةوة بةَيََة هة ومةتا  )ريوساَا(،   طةورةتةَّ ومةت هة -1
 (ه9كٍ 11,115,011وبةرةكةى )وري
ُاوى )هووتلاةى  دَٔاُ  تَريا دةطةَرياة رام باة    بةرزتةَّ هووتلةى -0

 باة  و نا ( ساِوورى َُراواْ )َِٓاي     ، هاة نَاى ٌَٓامَا ئةسةَرسر( هة
ئاساي  ريووى دةرَاا    بةرزى هووتلةى هاة  ومةت  )َُجاير( دَارَلةاوى هة

 (هَ 2202)
)دةرَاااى ًااةدوو( هااة ومةتاا   ُاا ًرتَّ شااوَرّ تَاَاايا بةَيََااة هااة   -5

 (هَ 099 -ئاسي  ريووى دةرَا ) ئةردةْ، ُ ً  هة
تا   ومة هاة  ،ريووبارى )َاُ يس ( درَريتةَّ ريووبار تَاَيا بةَيََة هة -0

ريووباارة طةُ اةكاُ  تاةى ئاةَ      (، هاة ٍكا 0121ةكةى )َدرَريَ ن  كة
هة ريووبارى )طاُر وئرياوادى و ئَربآاًابمتةا و َُاى   كَصوةرة بةَيََة

 و  وريات(
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)تبَاار(، ُاااوى باُ  ورةتةَّ باااُ  تَراايا بااةدى دةكةَراار بااة  طااة -1
ثاَُةكااةى  كااٍ، (9511ةكااةى )َ، درَريَ(9كااٍ 9511111وبةرةكااةى )وري
 (هكٍ 1111)
 تَاَايا شاارى )تمكَام(ى ثاَياةري  ذاثامْ، كاة       طةورةتةَّ شار -2
 (ه9كٍ 1111 وبةرةكةى )وري
ُاااوى )دةرَانااةى اااةزوَّ(،   طااةورةتةَّ دةرَانااةى ٓةَااة بااة  -3

 (ه9كٍ 111111ريوبةرةكةى )
ُاااوى  وهةرتَّ دةرَانااةى دَٔاااُ  تَراايا بااةدى دةكةَراار بااة  وااا -11

 ،(9كاااٍ 11199بةرةكاااةى )و، ريوريوساااَا هاااة )دةرَاناااةى باَلااااير(
 (هكٍ 13 ثاَُةكةى ) (،َ 1011وهةَةكةى )وا

  باةَيَ  ،كةوُة سةر دةرَاا  ى ُاو ئةَ كَصوةرة ُا(ثَرِر ومةت) -11
 بمتاْ( ،ًةُ مهَا ،موس ،َُجاير ،هة )ئة  اُسياْ

 ،واُةوةريووى ذًاارةى داَُصاي   ةَرار هاة  نةيتةَّ كَصوةر دادةُ بة-19
ساةر ساَر  كامى طصاي  ذًاارةى      هة و َِٓاي( َاةن  تةُٔا ومةت  )نا   

 رم دةطةَرره واْ هةداَُصي

 -دووةم/ كيشوةزى ئةفةزيقا:
ثواةى دووةَ،   ريووى ريووبةرةوة دواى كَصوةرى ئاسَا دَرر بة هة -1

 (ه9كٍ 11,900,103ريووبةرةكةى )
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 ( ومةته55كمى طصي  ومةتةكاُ  بةَيََة هة ) -9
 ،ُاااوى )كوٌِذارؤ(َااة  بااةةرة بااةرزتةَّ هووتلااةى ئااةَ كَصااو    -1

 هباشوورى ريؤذٓةمةت  ومةت  تاُ اَُا هة ،(َ 5235بةرزََةكةى )
ُاااوى ريووبااارى )َُااى(   بااارى دَٔاااُ  تَرياَااة بااة  ودرَراايتةَّ ريو -0

 (هكٍ 0031 درَريََةكةى )
وبةرةكااااةى وطااااةورةتةَّ ومةت تَاَاااايا ومةتاااا  )دااااةزائري(ة، ري -5
 (ه9كٍ 101ه121ه9)
 ،ُااوى دةرَاناةى )سَليمرَا(َاة    ّ دةرَانةى تَاَيا بةطةورةتةَ -0
 و تاُ اَُا(ه ومةت  )ئمطةُيا هة
كةوُة سةر دةرَا كة  ى َُرو كَصوةرى ئة ةرَقا ُا(نواردة ومةت) -1

، ُةجياةر، بمركَِا اسام، تصااد، ئة اةرَقاى     ًاا  ومةتاُ  )  هة بةَيَ
واُا، باهمو، ريواُيا، ًاموى، بمتس زاًبَا، م(، ئمطةُيا، ُاوةرياسر )كمُ

 ، ئةسوبَا(بمرُيى، زكبابمى
ُاااوى )بَاباااُ  طااةورى   طااةورةتةَّ بَاباااُ  دَٔاااُ  تَرياَااة بااة -2

 (ه9كٍ 3,011,111هة ) بةركةى بةَيََةوئة ةرَقا(، ريو
شاارى )ااآرية(ى ثاَياةري      هاة  طةورةتةَّ شار تَاَيا بةَيََاة  -3

 (ه9كٍ 1120,010 وبةرةكةى )وًَسة، ري
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 -يةم/ كيشوةزى ئةمةزيلاى باكووز:ضيَ
كة طةورةتةََِاْ بةَي  هة  ،( ثَرليَررومةت س ر) هة ئةَ كَصوةرة-1

ومةتةكاُ  تة  ) وَ(َةتة َةك ةتووةكاُ  ئةًةرَلاو كةُةداو ًةكسَم(
ومةتااُ  ئةًاةرَلاى      هة كمًاةهَرم ومةتا  ئماَاُووسا  كاة باة     َبةَي

 (ه9كٍ 90,901,113ةرةكةى )ريووب ،ئةكةَرر ُاوةرياسر ئةذًار
 كاة  ةورةتةَّ ومةت  دَٔاُ  تَاَياَةريووى ريووبةرةوة دووةَ ط هة -9

 (ه9كٍ 3320011بةرةكةى )وومةت  )كةُةدا(َة، ريو
ئاساي    باةرزى هاة   ُاوى )ًاكِو ( َاة،  بةرزتةَّ هووتلة نَاى بة -1

ت و ريؤٓةمة ٓةروةٓا نَاكاُ  )ئةثةمشَاْ( هة ،(0130َ) ريووى دةرَا
 ذئاواوة دةورى كَصوةرةكةى داوةهؤري نَاكاُ  )ريؤك ( هة

ُااااوى تاس اااةى  باااة ،ةورةتةَّ تاس اااةى دَٔااااُ  تَاَياَاااة طااا -0
 (50َ بةرزَةكةى ) )َُاطارا(َة،

ُااوى   ُاوناةَةكة باة   ،ّ و وشلرتَّ شوَرّ هةَ كَصوةرةداُ ًرتَ -5
 ئاسي  ريووى دةرَا ُ ًةه ( هةَ 25-)دؤهة  ًةدْ( كة )

ساج (َة، درَريَةكاةى   ُاوى ريووباارى )ًَسَ  َريتةَّ ريووبارى بةدر -0
 (هَ 5303)
 طةورةتةَّ شارى تَاَيا شارى )ًلسَلم(َةه -1
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طااااةورةتةَّ دةرَانااااةى كَصااااوةرةكة ُاااااوى دةرَانااااةى      -2
 ،(121َ(، بةرزََةكااةى )9كااٍ 29,011وبةرةكااةى )و)ساامثةرَمر(ة، ري

 (ه101َ َةكةى )َوهةوُاوةُيى ا

 -زى ئةمةزيلاى باشووز:ضوازةم/ كيشوة
 (ه9كٍ 11,291,193( ثَرلٔاتووة، ريووبةرةكةى )ومةت سَاُ ة) هة -1
ى ُاكةوَريااة سااةر زةرَااا كااة ئااةواَُض ومةتاااُ  ومةت( دووتااةُٔا ) -9

 و ثارياطواي(َةه )ثمهَنَا
ُااوى   باةدى دةكةَرار باة    تَرايا زَارية ناَاى دَٔااُ     ّ درَريتةَ -1

       بةرزَةكااااةى ،(كاااا1111ٍةكااااةى )َيَ، درَرزَريةنااااَاى )ئةُاااايَر (
 (ه0353َ)
 ُاوى ومةت  )شَو (َةه ومةت  تَاَياَة بة درَريتةَّ -0
ُاااوى بَاباااُ    بااة رمطةتااووة وشاالرتَّ بَاباااُ  دَٔاااُ  هااة    -5

 (ه 9كٍ 115111وبةرةكةى)وشَو ، ري )ئةتاكاًا( هة
 ،ُااوى )ئةكمُلاطوا(َاة   بةرزتةَّ هووتلة ناَاى كَصاوةرةكة باة    -0

 (هَ 0301ئاسي  ريووى دةرَا ) ةكةى هةَبةرزَ
ُاااوى دةرَانااةى )تَيَلاكااا(،  طااةورةتةَّ دةرَانااةى ٓةَااة بااة -1

 (َ  1219بةرزََةكةى )
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 دووةَ طةورةتةَّ ريووبارى دَٔاُ  تَاَايا ٓةَاة كاة بةَيََاة هاة      -2
وباارى  و(، وة بة ثااُرتَّ ري كٍ  0515ريووبارى )ئةًازؤْ( درَريَةكةى )

 هةةَ ئةدرَررهاة دَٔاْ هة
هااة شااارى )ساااوثاوهم(ى ومةتاا   طااةورةتةَّ شااار تَاَاايا بةَيََااة -3

 (ه9كٍ 1,599,323بةرةكةى )وبةريازَوة، ريو
ُااوى تاس ااةى   ، باة راام طةتاووة  باةرزتةَّ تاس اةى دَٔااُ  هاة     -11

 (هَ 313 ومةت  سةُ وَ(، بةرزََةكةى ) )ئةَىر( هة
%( ئمكسااذَِ  91) هااةَّ دارسااياُ  دَٔاااُ  تَاَاايا  طااةورةتة -11

 وةَةه ، بةُاوى دارسياُ  )ئةًازؤْ(يةكاتدَٔاْ دابَِ
ُااوى )دةشاي     ى كَصوةرةكة باة ةوةريط دةشي  هةواُرتَّ ة ة -19

 هة ومةت  ئةردةُي ه ،بةًباس(َة
كاة   ،باةُاوى )مبااز(   ،رمطةتووة تةَّ ثاَيةري  دَٔاُ  هةبةرز -11

هاة ئاساي  ريووى   ،(َ 1011)ثاَيةري  ومةت  ثمهَنَاَاة، بةرزََةكاةى   
 دةرَاوةه

باااةرزتةَّ دةرَاناااةى ساااوَرةى ٓةَاااة ئاااةوَض )دةرَاناااةى     -10
 ًةُية بة ُريات  سمدَمَهةُاونةَةك  دةوهةوة  تَيَلاكا(َة هة شَو ،
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 -:ثيَهحةم/ كيشوةزى ئةوزوثا
ة، (ومةت نااى وسااةتئااةَ كَصااوةرة ) كاامى طصااي  ومةتاااُ  ُاااو -1

 (ه9ٍك 11,150,010ريووبةرةكةى )
، درَريََةكةى وبارى )سمهة اَة(ريوبة ُاوى  بارى تَاَياودرَريتةَّ ريو -9
 دةريذَرية ُاو دةرَاى اةزوَّه، (كٍ 1511)
ئاساي    بةرزتةَّ هووتلةى نَا بةُاوى )ًوُر ب(ْ(ة، بةرزي هاة  -1

  ه(َ  0211ريووى دةرَا )
ُ  تاا وةن ومة ى ئةَ كَصوةرة ُاكةوُاة ساةر دةرَاا،   ومةت( ثَرِر) -0

 نَم(هممسبمرط،  )سوَسةيا، ُةًسا، ٓةُ ارَا،
وةكااو )ساتَلاااْ و ساااْ   ،ومةتاااُ  دَٔاااُ  تَرياَااة  ّكرتَوب ااو -5

 ًارَِمو (
ُاااوى زَاارية  بااة تةَّ زَاارية نااَاكاُ  ئااةَ كَصااوةرة درَرااي -0

 (هَ 1911نَاكاُ  )ئةهح(ةوةَة، درَريََةكةى )
 ةري  بةرَياَُاَاة، شارى )هةُيةْ(ى ثاَي تَريا طةورةتةَّ شارى -1
 (ه9كٍ 519ه1بةرةكةى )وريو
 تاكة كَصوةرة كة بَاباُ  تَاَيا بةدى ُاكةَرره -2
رااام دةطةَرااار باااةُاوى    هاااةطاااةورةتةَّ دوورطاااةى دَٔااااْ    -3

بةرةكاةى  وريو ةكةى ومةت  داٌَُاركة،َراوةُيارَدوورطةى)طةَ(ُي(كة 
 (ه9كٍ 9100120)
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 -شةشةم/ كيشوةزى ئوضرتاهيا:
رم ئةطةَرر كة ثاَيةريةكةى )كاُبَرةا(َاة، وة   ن ومةت هةتةُٔا َة -1

ومةتااُ    باةمةَ باة   ساةر باةَ كَصاوةرةَة،    )دوورطةى َُوزَوةُايا(ط 
 (ه9كٍ 1,020,220ريووبةرةكةى ) ،اةهةةَ ئةدرَرر ئماَاُووس  هة

كَصوةرى ئوسرتاهَا بة ب وكرتَّ كَصوةرى دَٔاْ و طةورةتةَّ  -9
 دوورطة ئةذًار ئةكةَرره

ريووباااارى )ًوراي(َاااة،  بةَيََاااة هاااة تَرااايا ىدرَرااايتةَّ ريووباااار -1
 (هَ 9512درَريََةكةى )

 ، بااةرزى هااةُاااوى )كوسََاساالم(َة بااةرزتةَّ هووتلااة نااَاى بااة -0
 (هَ 9992ئاسي  ريووى دةرَا )

 3111بةرةكاةى ) وُااوى )ئريى(َاة، ريو   طةورةتةَّ دةرَانةى باة  - 5
 (ه9كٍ
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 ( دَاردة سةوشيََةكاُ  سةر ريووى زةوى9) ُةرصةى ذًارة
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ي ضةز ديازدة ضسوشتييةكان ياىجوطساف دابةشبوونى/ دووةمتةوةزةى 
 -:زِووى شةوى

، يَررصوةرو زةرَاَاةن ثَرلا  نةُي كَوةن ئاشلةاَة طمى زةوى هة     
رام     و راسَةت  سةوشاي  هاة  َكة ٓةر َةكةَاْ نةُيَّ تاَبةمتةُي

باة دَاردةَاةن هاة دَااردة سةوشايََةكاُ        ةوٓةر كَصاوةر  طةتووة،
َ  هااة ،ُ ااةريووى زةوى بةُاوبا رسااة وةن  دَارداُااةط طااةُ رتَّ ئااة

رتَّ دةرَاااو طااةورةتةَّ هووتلااة و درَراايتةَّ ريووبااارو اااوهة)بااةرزتةَّ 
طااةورةتةَّ بَاباااْ و درَراايتةَّ زَاارية  دةرَانااةو ُاا ًرتَّ شااوَرّ و

دةطةَرار، هاةَ تةوةرةَاةدا     ( هاةرم ٓييدهههطةورةتةَّ دارسياْ نَاو
اُة ريووْ كةاوةتااةوةو َدَااا زاُساايَ ٓااةر دَاردةَااةك  سةوشااي  بااة 

 -  و راسَةتةكاُ  رةاوُةتة ريوو4َتاَبةمتةُي
 

 باةرزرتةَّ هووتلاة   نَاى ٌَٓامَا )هووتلاةى ئة ةَرسار(   َةكةَ/
 -4دَٔاْ نَا هة

، هاة  َّ هووتلاة دادةُةَرار هاة دَٔاُايا    تةهووتلةى ئة ةَرسر بة بةرز  
ثمرت  تاَبةت  َُرةدراوى بةرَياَُا كة هة سةرةتاي سةدةى ُمزدةدا اري
( تمًاار  َ 2202ثَروى ئاةَ ناَاَةَاْ كاةدووة بةرزََةكاةى باة )     وريو

 ،)تبار و َُجااير(  َُرواْ سِوورى ئاسَا كَصوةرى دةكةوَرية كةدووة، 
ز( ُاااوُةاوة 1200-1131ُاااوى )داامرز ئَنةَرساار   ئااةَ نااَاَة بااة 



  
   

 

-415- 

 بنەماکانی زانستی زەوی

وثَرواْ بووة هة ومةتا  َِٓيساياْ، راةهةل  تبار     وطصي  ري وبةرىَربةري
( ل  ومةتا  َُجااير باة )ساناارًاثا    نَاَةكة بة )شاوًوهوٌَا( و راةهة  

زؤر  ُاودةبةْ، ئةَ نَاَة هة ريووى دَمهمدََاةوة ناَاَةك  ُوَرَاة و   
، كااة ئَرساايا يَررلاابااة تةًااةْ ََُااة، هااة نااَِةكاُ  بااةردى داارييى ثَر

 َرواش  باةرةو ٓ ُ  ذَرةةوةى بارسيةى زةوى بةبةردةواَ بةٓمى دومة
سااةردةًة دَمهمدََةكاُاايا هااة  ، ئااةَ نااَاَة هااةسااةرةوة ثاهةاايةُةير

دروساار  َرياا  َِٓاايى هةطااةير ثوَرياا  ئماسااَائااةَاً  بةركااةوتِ  ثو
 يٓااةوا و بااووة، تةَُصاايةكاُ  بااة ة داَجمشااَوة و بااارودؤر  كااةط

  ذَااُ  ريووةكا  و   وروبةرى نَاَةكة بة َٓض شاَروةَةن باة كاةهةل   ةد
ةكاْ هاة ثاةَاكاُ  ساةدةى    كاتاةوةى بةرَياَُا   ئاذةهة  ُاَاةت، هاةو  

ُمزدةٓةًااةوة باام َةكااةً  دااار ئااةَ نااَاَةَاْ بََِااووة زؤر هااة      
بااةمةَ ، مى سااةركةوْ و ثَاَاايا ٓةهة ااةريَرّشااارةواُاْ ٓةوهةَاُااياوة باا

اْ َٔرِاُ  بة ةو درزة اوهةاةكاْ و طَريةهةووكاة باة ةة تووُايةك    ٓةرةس
 سةربارى زؤرى هَريى نَاَةكة و كةً  ريَريةى ئمكسذ  هة ٓةوادا هاة 
 ُاونةكةدا واَلاةدووة ساةركةوتّ كاارَرل  زؤر ساةرر وطاةاْ بَرار،      

رةواُة باة ُاوباُ اةكاْ ريووى   سامةُة هاة زؤرباةى ومةتااُ  دَٔااْ شاا     
يةكااةْ و رااةوُ  طةَصاايَِاُة بااة هووتلااةى نااَاكة، ٓةُاايَرم هااةو تَر

دةسايياُ    سيَاْ َٓرِاوة و تةُاُةت بمتة ٓامى طَااْ هاة   ٓةومةُة شل
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ئةًةشيا بةشاَرل  تةَااْ تواَُوَاُاة    ، هة طةير و شارةواُاْ كةسةكاْ
 ُاوى رمَاْ تمًار بلةْ بةوةى طةَصيووْ بة هووتلةى نَاكةه

 
 ( هووتلةى ئة ةَرسر هة نَاى ٌَٓامَا10وَرِةى ذًارة )

 

 -وبارى دَٔا4ْدرَريتةَّ ريو ريووبارى َُى،دووةَ/ 
ريووبارى َُى ريووبارَرل  طةورةَة هة بااكوورى رمرٓاةمةت  ئة اةرَقا      

ّ  كة تةوذًةكةى ريووةو باكوورة، باة شاَروةَةك  طصاي  باة      درَرايتةَ
لاتايا  (، هاة ٓةًاُ كٍ 0031درَريََةكةى ) ،ووبارى دَٔاْ دادةُيرَررري

( ومةت 11َلةى )بة ريووبارَرل  َُودةوهةةت  دةذًَرةدرَرر، نوُلة بة ُ 
، اَيا ثصليارْ، هة واُة )تاُ اَُا، ئمطةُيا، ريواُية، بوريوُيى، كمُ متَ

ْ   كََِااا، ئةسااَوبَا، ساامداُ    ، ئااةرَرتَا(، باشااوور، ًَسااة، ساامدا
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ريووبارةكااة بمتااة شااوَرَِرل  طااةُ  باام كااةرت  كصاايوكاهة  و دآااات   
ًاةكاُ   ى باووُ  ٓةرية ةيا، وَرا ُةي ٓةَة هة باوارى طةشايوطوزارى  سامة

 ًَسة بمتة سةرناوةَةك  طةُ  بام بةرٓاةًَٔرِاُ  كارةباا، َُاى دوو    
، ئةواَُض )َُو  ساج  و َُوا  شا ( َُوا      زَر  طةورةى دةريذَرية ُاو

سج  درَريتةة هة هقةكةى تةو هة ئة ةرَقاى ُاوةُيى ٓةهةيةاوهة ر و باة  
ا د (ُاو )تاُ اَُا و دةرَاناةى سَليمرَاا و ئمطةُاياو سامداُ  باشاوور     

تَرجةري دةبَرر، َُو  شََِض هة )دةرَانةى تاُا هة ئةساَوبَا دةسار   
باشاوورى رمرٓةمةتاةوة( ٓاةردوو     ثَريةكات و دةريذَرية ُاو سمداْ هاة 

ْ  هقةكة هة ُ َم رةرتووً  ثاَيةري  سمداْ باة َاةن   بةشا   ، دةطاة
باكوورى ريووبارةكة بة ُاو بَاباُ  سامداُيا دةريوات و دةناَرية ًَساة    

)دةرَاااى  دةريذَريااة ُاااو ة دةهياَااةك  طااةورة كمتاااَ  دَراار ودواتااة باا
 ُاوةرياسر(ه

ةتة ًَسةََةكاْ و شاُصَِة سمداََُةكاْ هةدَرة زةًاُةوة َشارسياَُ 
زؤربةى شارة ًَسةَةكاْ باة تاَباةت     ثصر بة ريووبارةكة دةبةسنت،

كمُةكاْ ُ َم هاة ريووبارةكاة بَِااتِةاوْ، سةرنااوةى ريووباارى َُاى       
بةمةَ دةرَانةكةط  م دار بة )دةرَانةى سَليمرَا( دادةُةَرر،ٓةُيَر

 نةُيَّ ريووبارى طةورةى دةريذَرية ُاو هةواُة )ريووبارى كادَرةيا(كاة هاة  
ُاااو دةرَانااةى  ُ َاام شااارَرل  تاُ اَُااا بااة ُاااوى )بمكمبااا( دةريذَريااة

شارى )طَصابةَ (  ،رةتةَّ سةرناوةى ئةَ دةرَانةَةطةو سَليمرَا،
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وبَا بة سةرناوةى َُوا  شا  دادةُايرَرر، هاة ساةردةًاُ       هة ئةسَ
كمْ دةرَانةى )تاُ اَُلا(ط دةريذاَة ُاو َُو  سج  و ريووبارى َُو  

 مْ ساهةَرم ثَرض ئَرسايا كاة  ( درَريتة دةكةدةوة، تا نةُي ًوَكٍ 1011)
ى ئااوى تاُ اَُلااى   ةبةٓمى تةاَِةوةى طةيكاُةكاُ  )سرييؤَُلاا( ريَر ا  

ةََٔرصر بةيذَرية ُاو َُو  سج ، ريووباارى َُاى ريووباةرى    طةت و نَرت ُ
ٍ  101111دؤهة  ريووبارةكاةى )   ،(َ 11-2ةكاةى ) َوهةَوتَرلاةياى ا  ،(9كا

ثَراام  َريطةكاةى )دةهيااى َُاى(   دةريذَرياة ُااو دةرَااى ُاوةرياسار هااة ري    
 دةَٓرَِرره

 
 ( ُةرصةى ريووبارى َُى1ُةرصةى ذًارة )
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 -4تةَّ دةرَانةى دَٔاْةروطة ،ّدةرَانةى اةزوََةَ/ سَر
وباةرَرل  ئااوى طةورةَاة هةكَصاوةرى ئاساَا، سااِوورى      وثاُيااَ  ري   

ريوساَا هاة   ت  ُاونةكةدا ٓةَة كة بةَي  هاة ومةتااُ  )  هةطةير ثَرِر ومة
 ،ئازةرباجياااْ هااة رؤذئاااوا   باشااوور، ئَرااةاْ هااة  باااكورورى ريؤذئاااوا، 

 ،(وروريذٓاااةمةتتوركٌاُساااياْ هاااة ريؤذٓاااةمةت، كازارساااياْ هاااة باك  
ٍ  111كٍ( ثااُ  ) 1911درَريََةكةى ) ،(9كٍ 111111بةرةكةى )وريو  ،(كا
بةشا    ( هةَ 1195) اْ نةُي ًةتةَرلة هة بةش  باكوور وهة َُرو  وهةوا

( ئاااوى دةرَااا و زةرَااا 1/1باشااوور، سااوَرةى ئاوةكااةى بااة ريَراايةى ) 
ةك  َا كةاوةكاُة، دةرَاى اةزوَّ دةرَاَةك  داراةاوة ٓاَض ثةَوةُيَ  

زةرَاكاُةوة ََُاة، سةرنااوةى ئااوى دةرَااى ااةزوَّ هاة        بة دةرَاو
)ريووبارى سمهة ا و  ئاوى باراْ و ئةو ريووباراُةَة كة دةريذَرِة ُاوى وةن

نااةُيَّ ريووبااارى تااة هااة ريؤذٓااةمةت و  ريووبااارى ئاامرياير ( هااة باااكوورو
ةَاة  ريؤذئاواو باشاوورةوة، ئاساي  ئاوةكاةى باةردةواَ هاة كةًبووُةو     

بةٓمى كةً  ئاوى ئةو ريووباراُةى تَر  دةريذَرر، دةرَاناةى ااةزوَّ   
درَرياَ  نةررة دَمهمدََة دَاوازةكااْ ناةُيَّ ُااوى دَااوازى      بة

، دةرَاى ًازاُيراْ، دةرَااى راةزةر(   ،) دةرَاى  ارس ٓةبووة، وةن
دةرَانةى اةزوَّ ُاونةَةك  طةُ  و دةوهةةًةُية باة ُاةوت وطاازى    

ٓةُاايَرم دااار ثَراا  دةوتةَراار دةرَااا، َانااةى اااةزوَّ سةوشااي ، دةر
كمًةهةااة  ،  و دةرَانةشاا  تَرياَااة َكاُ  دةرَااانااوُلة تاَبةمتةُااي 
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، ًةهةاة دوورطةَاةك  نامهة  تَرياَاة    دوورطةَةك  ئااوةداُ  تَرياَاةو كم  
مَاة ثَرا    دوورطةكاُ  سةرناوةى ساًاُ  ُةوت  تَرياَاة ب  ٓةُيَرم هة

ةك  َاادةهةااَرّ دةرَانااة نااوُلة ريووَ  دةهةااَرّ دةرَااا، وة بمَااة ثَراا   
 زةرَاكاُةوة ََُةه ةك  بة دةرَاوَدارةاوى ٓةَة َٓض ثةَوةُيَ

 
 ( ُةرصةى دةرَانةى اةزو0َُّةرصةى ذًارة )
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طااةورةتةَّ ريووبااةرى دارسااياُ   دارسااياُ  ئااةًازؤْ، نااوارةَ/
  -دَٔا4ْ

كوورى طةورةتةَّ دارسياُ  باراُاوََة هة دَٔااْ كاة دةكةوَرياة باا       
ئةًةرَلاى باشوور و بةش  زؤرتةى هاة َُراو رااك  ومةتا  )باةريزَى و      

باراُاوََاةكاْ كاة هةدَٔاُايا     َُاوةى دارساياُة   زؤرتاة هاة   داَة، ثرييؤ(
دارساااياُ  ئاااةًازؤْ دَرااا  طةتاااووة، ريووباااةرى      ًاوُةتاااةوة هاااة 

 3ئةَ ريووبةرةط دابةط بووة بةسةر ) (،9ًوَرمْ/كٍ 5ه5دارسياُةكة)
%( 11%( )ثااارييؤ 01واُاااة )باااةريزَى هة ،وساااِوورى َاااةكرتى ٓاومةت(

%( )ساورَِاَ  1%( )طوَاُاا  5%( ) ثوهَنَاا  5%( )ساةُ وَ(  3)كمهةٌبَا 
 ه%(5ه1)طوَاُ   ةريةُس  %( 5ه1%( )ئَلوادؤر 9

 
 ( دارسياُ  ئةًازؤ5ُْةرصةى ذًارة )
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زؤرتةَّ ريووبةرى دارسياُ  ئةًازؤْ هة ئاوةريؤى ريووباارى ئاةًازؤْ و   
تاا   911( هق  ه ر ٓةهةلاةوتووة، ئاةَ ئاوةريؤَاة َُراواُ  )    1111ُ َلةى )

َرسايا هاة ساةردةً  كمُايا دروسار باوو        ًوَمْ 511 َرض ئ ة، ( سااير ثا
ثواةى   هاة ئاساي  دَٔاُايا هاة     ذَِا  رى دمراودامرَ   ائةًازؤْ هة باو 

َ    ،َةكةًة دارساياُة رةًوةَرِايراوة باة ُ َلاةى      ريَرايةى دارةكااُ  ئاة
 9,5( دامر درةريا  تَرياَاة، ُ َلاةى )    ٓاةزار  10وة )( و ًوَار 131)

دةَاْ ٓةزار دمرى طَا دةذَّ، دارةكااُ    ( دمرى ًَرةووطةي وًوَمْ
َاْ ثاُااةو تَصاال  راامر بااةر اطااةهة ئااةَ ُاونااةَة ٓةًَصااة سااةوزْ و

دمراودمرى باهةِايةكاْ و شاريدةرةكاْ ُ َلاةى     راكةكةى ُاكةوَرر،
َ ( دمرة، تا ئَرسايا مُا    9ٓةزار ) ( 9911دامرى طَااَ  )   (01111) كاة

( داامر هااة شااريدةرةكاْ 091داامرى باهةِااية ) (1930داامرى ًاساا  )
دامرى رصامكةكاْ باووُ      (112دمرى دووذَِة)زةوَاى( و ) (092)

ثامهة    شاَروةى زاُساي  هاة ُاوناةى ئاةًازؤْ توَريَِاةوةو       بة ،ٓةَة
ةواًاة،  كة تائَرسيا ئةَ توَريَِاةوة و هَرلمهةَِةواُاة بةرد   بةُيى كةاوْ

     َ  ٓةوةرٓا َةن هةسةر ثَرِذ  تاةواوى دامرى باهةِايةكاُ  دَٔااْ هاة
دارسااياُة ئاااةذَّ و َاااةن هةساااةر ثَرِذااا  ًاساااَةكاُ  دَٔااااْ هاااة  

دةرطااةى  ُاااو ريووبارةكاااُ  ئةًازؤُااياْ كااة ريووبااارَرل  نااةيوثةيى هااة 
 دارةكاُاْه
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 -دةرَانةى باَلاير، اوهةرتَّ دةرَانةى دَٔا4ْ /ثَرِذةَ
هاة ساةر    انةَة دةكةوَرياة باشاوورى ساَربَا هاة ريوساَا و     ئةَ دةرَ  

وهةرتَّ دةرَانااةى ئاااوى دَريااة ٓااةذًار كااةدْ، وئاسااي  دَٔاااْ بااة ااا
ثاَُةكةى  (،1011َوهةَةكةى )وا ،(9كٍ 11199بةرةكةى )ونوُلة ريو

ٓااةرة زؤرتااةَّ بااةيى َااةدةط  ئاااوى ثاااك  ٓااةهة ةتووة،    ،(كااٍ 13)
م هاة كامُرتَّ دةرَاناةكاُ  ساةر     دةرَانةى باَلاير ٓاوكات بة َةكَر

( سااير  ًوَمْ 95ريووى زةوي دادةُيرَرر كة ثَريةنَرر ثَرض ُ َلةى )
بووبَراار، نااةُيَّ  رياُلارََااةكاُ  بااةرط  زةوى دروساار  بااةٓمي طم

 110 ، دةرَانةكة راوةُ  )  دةرَاَ  و وشلاُ  تَاَيا دةذَّئاذةهة
و شااوَرِاُةى ةوة رةاوةتااة هَسااي  ئااة (1330ريووبااار(ةو هااة ساااهة  ) 

 ثاراسيَِاْ بة ثَروَسر دةزاَُرره دَٔاْ كة رَرلخةاوى )َوُسلم(

 
 ( دةرَانةى باَلاير0ُةرصةى ذًارة)
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 -دةرَاى ًةدوو، ُ ًرتَّ راير هة سةرطمى زةوى4شةشةَ/ 
َُراواْ   دةرَاناةكة هاة   ،دةرَااى راوَرض ُاساةاوة    دةرَاى ًةدوو بة  

ريووى  ٓةهةلاةوتووة، ئاسَا  كَصوةرى هةومةت  )ئوردْ و ئَسةائَى(دا 
ريووى دةرَااا  ( هااة ئاسااي  َ 099-كااةُارةكاُ  ) ئااةَ دةرَانااةَة و 

، بةو بمُةَةوة وةكو ُ ًرتَّ وشلاََُةكاُ  ريووى زةوى دَرية ُ ًرتْ
ثواااةى  %(11,1و باااة ) ( اووهةاااةَ 911ًاااةدوو ) ئاااةذًار، دةرَااااى 

 051كةى )ريووبةرة سوَرةََةوة بة سوَرةتةَّ ئاوى دَٔاْ دادةُيرَرر،
  َدرَراي  (،1كٍ 110اةبارةى ئاوةكةى ) (،كٍ 01(، درَريََةكةى )9كٍ

ساوَرةةو ٓاَض دامرة ريووةن و    ئاوةكاةى زؤر  (، كٍ 115 كةُارةكاُ  )
ٓةروةٓا ةرَانةى ًةدوو ُاوبةاوة، َة بة ديا ُاذَر بمتَر زَِيةوةرةى

 سوَرةى ئاوةكة وةٓاى كةدووة كة هة ئاوى تازة اورسارت بَرار وًاةؤس   
زؤر دةتواُ ر بة سةر ئاوةكةدا ثاير بلةوَرر،  بةب ر ٓةوهة  بة ئاساُ  و

ٓةر ئةَ تاَبةمتةُيَةى واَلاةدووة ساامةُة باة ٓاةزاراْ طةشايَار هاة       
ساااةربةدُ  كااااتَرل  رااامط َاااارود  سةراُساااةرى دَٔااااْ بااام باااة

نارةسةرى ريووى تَريةكةْ، نوُلة هَياةى ئاوةكاة وةن دةرًااَُرل     
 َرِيرَرر بم دواُلارى و ُةرمشَةكاُ  ثَرسر، نارةسةرى بة كاردةٓ
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 ( دةرَاى ًةدوو1ُةرصةى ذًارة)
 

درَرايتةَّ زَارية ناَاكاُ      سةوتةَ/ زَارية ناَاكاُ  ئةُايَر ،   
 -دَٔا4ْ

رمرئاااواى كَصااوةرى  زَاارية نااَاَةك  درَراايبووة هااة بةَيََااة هااة  
كاُ  دةرَاااى كارَبََااةوة دةساار  ئةًااةرَلاى باشااوور هااة كااةُاراوة 

يةكات هاة بااكوورى كَصاوةرى ئةًاةرَلاى باشاوور تااوةكو كمتاا        ثَر
ُااو ساةوت    هووتلةى باشوورى ئةًاةرَلاى باشوور،ناَاى ئةُايَر  باة    

ئَلاوادؤر، ثارييؤ،    ،مةتاةكاُ  )كمهةٌبَاا  ومةتيا ت ر ثاةري دةبَرار وةكاو و   
دةطاتااة ُمكةُاايى  تاااوةكو ئةردااةُي ( ،شااَو  ثمهَنَااا، سااةُ وَرو(،
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)ٓاَرٌّ(، درَرايى    َرياَ  كةُاراوةكاُ  زةرَاى ًةُ بةدر )كَب ٓمرْ(
زَارية ناَا دادةُايرَرر هاة      درَريتةَّ (، بةكٍ 111زَرية نَاَةكة )

 ة نَاط ٓةذًار ئةكةَررزَري ثاُرتَّ وةٓا بةري، ٓةسةر ريووى زةو
 (سااااير 105111-05111) بووُ  بااامدروسااايًَرااايووى  ،(كاااٍ 391باااة)

)ئاااةكوُلاطوا( َاااة،  ُااااوى ى باااةباااةرزتةَّ هووتلاااة ،دةطةريَرياااةوة
 (هَ 0353ةكةى هة ئاسي  ريووى دةرَا )َبةرزَ

دَمهمدََةوة ُاونةَةك  هةرزؤكة وًةتةسا  بووًةهاةرزةى    هة ريووى
َاااةكرتازاوْ شاااَروةو ثَرلٔاتاااةى   ، ناااَِةكاُ  ذَراااة زةوى هاااة ؤرةز

باااةردةكاُ  هاااة ُاوناااةَةكةوة بااام ُاوناااةَةك  تاااة دَااااوازة، باااة 
بووُ  طةيكاُ  ٓةَة كاة بمتاة ٓامى دروساي     بةردىشَروةَةك  بةرب(ةو 

و  ًااس و رااةهةووز )زَرااةي و زَااوو ئاسااّ و نااةُيَّ كاااُ  كاااُ اَ  وةن
 هُرياتةكاْ(
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 ( زَرية نَاى ئةُيَر 2ُةرصةى ذًارة)

 
 -طةورةتةَّ بَاباُ  دَٔا4ْ ٓةشيةَ/ بَاباُ  طةورةى ئة ةرَقا،

بااكوورى   شَرل  طاةورةى رااك   ة( بالصحزا  الكربي) بَاباُ  ًةزْ  
واُ  ومةتاُ  ة ة و ريووبةرَرل  بةر يةَٓرَِرركَصوةرى ئة ةرَقاى ثَرل
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ساامداْ،  ،)دااةزائري،هَبَا، ًَسااة، تووُس،ًااةرةَب، ًمرَياَُااا، ًااا 
بة طةورةتةَّ بَاباْ دادةُايرَرر   ،( دةطةَريةوة، ئةرَرتَاُةجيةر، ناد

ٍ  3,011,111دَٔاُيا، ريووبةرةكاةى زَااتة هاة )    هة (، باووُ   9ًوَامْ/ك
 ،ًَرةطااةكاُ  ) دةرةوة وةكااو ًَرةطَرلاا  زؤرى تَراايا بااةدى دةكةَراار،

 ةا اااةة، ساااَروة( ٓاااةروةٓا ئاااةو ًَرةطاُاااةى دةكةوُاااة     ،ُااااوةوة
ةَّ ًَرةطاا  )كااو ةة( هااة هَبَاااو ًَرةط )عاا كااةُاراوةكاُ  ًَسااةةوة و

 َة وةنٓةرةوةٓا بريى ُةوت  زؤرى هَر ،ساهةح و توَةرت( هة دةزائري
ًَساة و   ًةهَشة و ئوَ بةريةكاةو ئاةبوو رةادَاق ( هاة     ريةزاق و )عوٌ 

و عاةاةةب و   داهوو ساو ةة( هاة هَبَاا و )عةٓاُاة     )ًةبةيون و زهةَنت و
 هو توَةرت  و زرارت ( هة دةزائري ساس  و ًةسعوود ااس  و

ٓةروةٓا هاةَ بَاباُاةدا زَارية ناَاى )ئةتوةاةس( هاة ومةت ًاةرةَب         
 كاة  ،زَارية ناَاى باةرز    كاة بةَيََاة هاة دوو    ب  ٓةهةلةوتووة،عةرة

طااةًارؤي ُاونااةَةك  زورطاااوى )طةدؤهةلااةَ ( دةدةْ كااة دةكةوَريااة 
 ُاوناةَة زؤرطا    ُاوباُ رتَّ باةرزاَ  هاةو   َُرواْ ٓةردووكَاُةوة و بة

َ  )شاةتوتة(َة  هااة دوو بةشاا   زَاارية نااَاَة هااة ومةتاا  دااةزائري، ئاة
هاة   يَرر، زَارية ناَاى )ئةتوةاةس ساةسةاوى(    باكوور و باشاوور ثَرلا  

باااكوورى ريؤذئاااواى  و زَاارية نااَاى )ئةتوةااةس( دةكةوَريااة  باااكوور
دمرى  ، كة د ة هةَ زَرية نَاَة نةُيَّ نَاى ٓةًةبَاباُ  ًةزْ

)نَاى ئةر ةر( هة هَبَا و نَاكاُ  )كمردؤساْ ودار مر(  وةن تَرياَة،
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جاةريدةبَرر  ريووبارى دَٔاُ  ثَرايا تَر يتةَّ هة ريؤذئاواى سمداْ، وة درَر
د اة هاةوةط ريووباارى )سةَُ اي(َصا  ثَرايا تَرجاةري        ريووبارى )َُاى( 

 دةبَرره

 

 
 ( بَاباُ  طةورةى ئة ةرَقا3ُةرصةى ذًارة )

 

 -طةورةتةَّ دةرَا هة دَٔا4ْ دةرَاى ُاوةرياسر، ُمَةَ/
 5ه9بةرةكةى )، ريوودةرَاى )ريؤَ( ُاوبةاوة كمُيا بة ئةَ دةرَاَة هة  

(، اوهةرتَّ شوَرِ  دةرَاكاة  1511َهةَةكةى )وُاوةُيى او (،9ًوَمْ/كٍ
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ُاونااةى )كاهَبساام( هااة دةرَاااى    (، هااةَ 5901كااة تمًاركةابَراار ) 
ٓمَةى بة  َر ةى طةشيَاراْ و بازرطاُ  بووة بةوكمُةوة ري هة ئةَوُ ،

ة، بااة ومةتاا  شاااَ و باااكوورى ئة ااةرَقا دةوردراوو ومةتاااُ  ئااةُادؤير 
، هاة  ٓاةذًار  كةرتََةكاَُاْ دةرَاكااُ  ُااوةوة دَرياة    دةرَا َةكَرم هة

 ،طةرووى دبى تاارَق ثةَوةُايى ٓةَاة باة زةرَااى ئةتوةةسا        يريَر ة
واُا  ٓةَاة كاتَرام كةشايََة     ةدةرَاى سج  ُاوةرياسر ريووباةرَرل   ة 

 ساةر يةثةريَرر َٓروة  رياساي  ساج  هة  نارؤكةدارةكاْ بة دةرَاكةدا تَر
ٓاةوا كارَ اةرى    هة ٓاةًاْ كاتايا كاةط و    رَاكة بة دةردةكةوَرر،دة

كاات  كةشا  تةًاوَايا ريةُ ا  دةرَاكاة باة        دةرَاكة ٓةَة هاة  هةسةر
سج  دةردةكةوَر، ئةوةى واَلةدووة ئاةَ دةرَاا باَاةرَرل  طةُ ا      

واَُض ، ئةةرةوةة كةوتمتة َُرواْ س ر كَصودَٔاُ  ٓةبَرر ئةوةَة ك
 بِايرَرر باة   ةرَقا( ٓاةر ئةًاةط واَلاةدووة ُااو    ئةوروثا، ئة  ،َا)ئاس

  .دةرَاى سج  ُاوةرياسر
 

 ًةُاايى سةوشاار دةُاسااةَرر هااة  دةرَاَااة بةكمًااةهة ر تاَبٌةُي  ئااةَ
 -طةُ رتََِا4ْ

كمًةهة ر زَرية ناَاى باةُاوباُ  دةوردراوة هةواُاة ) زَارية      بة -أ
ى نَاكاُ  ئاةهح( بةساةر كاةُاراوةكاُ  باشاوورى ريؤذئااواو باشاوور      

ريؤذئاوا، )نَاكاُ  هوبِاْ( بةسةر كاةُارةكاُ  ريؤذٓةمةتَايا دةريواُاّ،    
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)نااَاكاُ  تاامريؤس( بةسااةر كااةُارى باااكوورى ريؤذٓةمةتَاايا دةريواُااّ، 
)نااَاكاُ  ئةتوةااةس( بةسااةر كااةُارةكاُ  باشااوورى ئااةَ دةرَاَااة     

 دةريواَُرره
  )ًاهةيا ُاوةكاُ ُاوباُ   تَرياَة بة دوو دوورطةى بةئةَ دةرَاَة  -ب

 تَريا بةدى دةكةَرار،  دوورطةىس ر ٌَُ ة طةير ئةًةشيا ةو اوبةس( ه
) ٌَُ ااة دوورطااةى باهةلاااْ، ٌَُ ااة دوورطااةى ئَياهَااا، ٌَُ ااة  هةواُااة

 دوورطةى ئَبريَا(ه
  َباةَي  ئةَ دةرَاَة هةُاوَيا نةُي دةرَاَةك  تةي ثَروة بةُية، -ت

 اُ (، دةرَاى تريهة)دةرَاى ئَذة، دةرَاى ئةدرَات 
 و ئةوروثا ائةَ دةرَاَة كمًةه ر ومةتاُ  ٓةر س ر كَصوةرى ئاسَ -زْ

، سا ةرةُ ،ئَسجاَُا  هة ) كة بةَيَ ،و ئة ةرَقاى بةسةردا دةريواَُرر
 َمُاْ ( رسم، ئةهباَُا،ًوُاكم، ئَياهةَا، سوو ََِا، كةيواتَا، بمسِة ٓة

 ئَساةائَى(  ساي ،  ةهة ، هوبِااْ، ومةتاُ  )توركَا، سورَا ،هة ئةوروثا
 دةزائري، ًةرةَب( هة ئة ةرَقاه )ًَسة، هَبَا، ، ومةتاُ هة ئاسَا
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 ( دةرَاى ُاوةرياسر11ُةرصةى ذًارة)

 -دةَةَ/ كةُياوى ًةكسَم، طةورةتةَّ كةُياوى دَٔا4ْ
كةُياوَرل  طةورةَة هة زةرَاى ئةتوةةس  هاة ريؤذٓةمةتاة ئةًاةرَلاى      

كةُياوة هاة بااكوورو بااكوورى     (، ئة9َكٍ 1,0ى )ةكةباكوورة ريووبةر
ريؤذئاواوة هةطةير وَ(َةتة َةك ةتووةكاْ وةن وَ(َةتةكاُ  ) ومرَيا، 

، هاة باشاوورى ريؤذٓةمةتاةوة    تلسااس(  ،ئامباًا، ًَسَسَج ، هوَ َاُا
هةطاااةير )ًةكساااَم( و هاااة بااااكوورى ريؤذٓةمةتاااةوة هةطاااةير )كوباااا(   

دةرَااااى )كاااارَب ( و   (ٓاوساااِوورة، ٓاااةروةٓا زةرَااااى )ئةتوةةسااا
وة هااة باااكوورى ريؤذٓااةمةت  كااةُارةكاُ  ئااةَ كةُاايا     دةطةَريااةوة، 

زرَاااْ و تم اااَُض سااامةُة    ،طةََِةَااةك  طااةورةى ُااةوت ٓةَااة   
ُاوناةَةك    هةطاةير ئةًةشايا باة     ةاواُ  ئةَ ُاونةَة دةطةَريةوة،بة
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، طااااةُ رتَّ دَاااااردةى  طةُ اااا  ساااااًاُ  ًاساااا  دادةُاااايرَرر   
)سَر مشااةى بة دَٔاااُ  هااةرم طةتووةكااة ُاسااةاوة سةرسااوريَٓرِةرى

 بةرًمدة(ه

 

 

 
 ( كةُياوى ًةكسَم11ُةرصةى ذًارة )

 
 -س ةى دَٔا4ْى ئةَىر، بةرزتةَّ تاَاُ دةَ/ تاس ة

ئااةَ تاس ةَااة دةكةوَريااة كَصااوةرى ئةًااةرَلاى باشااوور هااة ومةتاا    
ناةى  دةكةوَرية ُاو ،(َ 313سةُ وَ(، بةرزى هة ئاسي  ريووى دةرَا )

سةر ناَاى  هة )مدةاْ ساباتا( كة ُاونةَةك  شاراوى ريةُ او ريةُ ة
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 9501)ئَوَاْ تَبمي(ةوة بةرةو روارة دةنَرر، بةرزى ئةَ ناَاَة ) 
(ى  ةيؤكااةواْ كاتَراام هااة ساااهة   ز1350-1233 )دااةكس ئاَااىر ،(َ
دواى ئاسِ  راودا هة  ةيؤكةكةى رمَاةوة   ( هة طةرياُيا بوو بةز1311)

بام دَٔااْ باة    ٓةر هةطةير ئاشالةا كةدُا     تاس ةَة، بةَ ناوى كةوت
 ، هةو كاتةوة ثَر  دةوتةَرر )تاس ةى ئةَىر(ُاوى رمَةوة ُاساُيى

 

 ( تاس ةى ئةَىر11وَرِةى ذًارة)
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 -طةورةتةَّ دوورطةى دَٔا4ْ (ُي،ِدواُ ةَةَ/ دوورطةى طةَ
باااكوورى و  ئااةَ دوورطةَااة دةكةوَريااة باااكوورى ريؤذٓااةمةت  كةُااةدا  

ريؤذئاااواى ومةتاا  ئاَسااوةُيا هااة َُرااواْ زةرَاااى بةساايةهةةك  باااكوور و 
طةورةتةَّ (ُي كة ِزةرَاى ئةتوةةس ، ُاونةكة د ة هة دوورطةى طةَ

( دوورطاةى ب اووك  تاة ثَرلايَرر،     111وة زَاتة هة )دوورطةى دَٔاُة 
 ( بااة9كاا00,21ٍئااةَ دوورطااة سااِوورى هةطااةير وشاالاُ  ََُااة وة )  

ئااةوةى دوورطةكااة   كااةُارى دةرَااا دةطةَريااةرم، سااةرةريى  درَرااياَ
ريووى ومةتا  داٌَُاريكاة، باةمةَ هاة     هةريووى راوةُيارَةتََةوة ساةر باة  

ثاَياةري    دوطةا َاَةوة بةشَرلة هة كَصاوةرى ئةًاةرَلاى بااكوور،   
ٍ 9100120ريووبةرةكاةى )  ئةَ دوورطةَة باة ُااوى )ُون(وةَاة،    (، 9كا

)رااَُبمرْ( كاة بةرزََةكاةى هاة ئاساي        بةرزتةَّ هووتلاةى باةُاوى  
 .َ(1,030ريووى دةرَا )
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 ( دوورطةى طةَ(ُي19ُةرصةى ذًارة)
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 بةشى ثيَهحةم
 ةكانى ضةز يةضازةى شةوييمةتسضي

 
 تةوةزةى يةكةم/ هةناوضوونة ضسوشتييةكاى.

 تةوةزةى دووةم/ هةناوضوونة مسؤييةكاى.
 تيَلداى و ياوضةنطى ذيهطةى شةوى. ى مسؤظ هةيةم/ زِؤهَتةوةزةى ضيَ

 تةوةزةى ضوازةم/ وةفايةن بةؤ يةضازةى شةوى.
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 -:مةتسضيةكانى ضةز يةضازةى شةوى بةشى ثيَهحةم/
دواى ئةوةى زةوى دؤر  سةااً ريى رمى وةرطاةت و طوَاا بام       

ذَاُ  طصر طَاُوةبةرو ريووةكةكاْ بة طصر دمرةكاََُةوة، ٓةر هاةو  
َ  َ ًةتةس  وتةوة تاكو ئَرسيا زةوى هة بةردةكا  ٓةريةشةى باةردةوا

َاُة زؤردار بووُةتة ًاَةى وَرةاُلارى تةواو بةساةر  َئةَ ًةتةس، داَة
دَاوازةكاااااُ  ذَاااااُ   طاااامى زةوَاااايا هااااة امُارااااة دَمهمدََااااة 

وةن )نااار  اُااة سةوشااي  َٓةُاايَم هااةَ وَةاُلارَ ،ٓةسااارةكةًاْ
ْ بةساايةهةةن و طةيكاُااةكاْ و بو و  وًةهااةرزةو بةركااةوتِ  ُةَ ةكااةكا

داروراُ  نَِ  ئمزؤْ و ساووتاُ  دارساياُةكاْ و طاةرًبووُ  طامى     
ًااةؤس  و ًااةؤَ  اُااةَهههههٓيااي(، ٓةُاايَرل  تااة هااةَ وَرةاُلارَ هزةوى

َاااْ واى باام دةنااّ وَرةاُلااارى  ازاُ ،دةساايَرل  بااامةى تَرَاُاايا ٓةَااة 
ةكاُ  ًةؤسةوةَة ب ر بةردةواً ئةَاً  كارة هة ئةجمارةى ٓةسارةكة

طوَرياُة توُاى ٓةساارةكة، هةواُاة )زؤرباووُ  ذًاارةى داَُصايوواْ،      
 ههٓيي(هب(ةوبووُةوةى ُةرمش  وساَةؤس و دةُ  و وَرةاُلارََةكاْ،

 -ضسوشتييةكاى: نةتةوةزةى يةكةم/ هةناوضوو
 -(Meteor4ُةَ ةكةكاْ )َةكةَ/  
شااَروة  ىٓةساارؤكة ُةَ ةكاةكاْ باةَيَ  هاة كمًاةهةَرم ثامشااوةى        

رم ُاو روه اةو ريَراةيةوى رمَااْ هاة َُراواْ       كمًةهةةى رمر هة هةكة  ُارَي



  
   

 

-419- 

 بنەماکانی زانستی زەوی

ة نا دةناّ، زؤر داار ئاةَ ثار    ٓةسارةى )ًةرَ( و ًوشيةرى( دَراّ و 
ةوى سةوشاي  رمَااْ مئاةدةْ و َٓراةط دةكةُاة      ٓةسارؤكاُة هة ريَرةي

وَامْ  ً (111-11ُ َلاةى ) راةًوةَرِةاوة  سةر ٓةسارةى زةوى، ريؤذاُة 
ةطمريدرَرر رَرةاَ  ئةَ ُةَ ةكاُة د، ُةَ ن هة بةرط  طازَيا دةسوتَرّ

  ْ بووَُااْ باة باةرط      تَرلاةياي رَرةاَا  تَرجاةري    ،بة طاوَرةةى ااةبارةَا
ريووى رَرةاَا    ئةًاُة هةكٍ( هة نةكةَةكيا رةًوةَرِةاوة، 11طازَيا بة )
، كاٍ( 1111-311ْ )تريةَااْ دَااوازْ، تاريةى ٓةُايَرلَا     وو اةبارةوة

هاااةَ  وةن ااااةهة اَُرل  سةوشاااي  زةوى دةثارَر َرااار باااةرط  طاااازى
ّ ُةَ ةكاُااة كاتَراام ريووبااة   ّ  و ريووى ٓةسااارةكة دَراا  ثَرَاااْ دةوتااةَر

 ريووى سةوشار و  زاُاكااْ دةهةاَرّ ُةَ ةكاةكاْ هاة    ، )ئةسيَرةةى ريذاو(
ثَرلٔاتةَاُةوة دةكةَرّ بة س ر دمرى تاَبةتََةوة هةواُاة4 )ُاةَ ةك    

ثَرلٔاتةكةى بةَيََة هة ئاسّ و َُلىر، ثَر  دةوتةَرر  %32هة  -ئاسّ
)ُةَ ةك   ثَر  دةوتةَرر ئةَةؤهَر( و -سَيرَر( و )ُةَ ةك  بةردَّ

َُوةى ثَرلٔاتةكةى ئاسّ وَُلوةاةو َُوةكاةى تاةى     –بةردى و ئاسّ 
 .بةردة، ثَر  دةوتةَرر ئمهَف (
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 ( ُةَا ةن12وَرِةى ذًارة)

 
  -ُاونووُ  ذَاُ  داَِاسمريةكا4ُْةَ ةن و هة

هةسااةر ٓةسااارةى زةوى ذَاااوْ و بووَُاااْ  طااةورةكاْة داَِاساامري   
شاَروةَةك    ُاونووَُصاَاْ باة   هاة ، سااير  (ًوَمْ 101)ٓةبووة ثَرض 

زاُاَااْ طامى   ، سااير ثاَرض ئَرسايا    ًوَامْ( 05)ثةي دةطةرَريةوة بم وكي
هاةو   م  َاةكَر َلةدووة بةساةر ناةُي كااتَرل  دَمهامد    زةوَاْ دابةش

اُااةى كااة داَِاساامرةكاُ  تَراايا ذَاااوة ُاسااةاوة بااة َنااارة دَمهمدَ
 دوراس (هنار  )

درَرياَ  ًَريوو ساةرَ  هَرلمهةاةراْ و    بة طةوراُةبووُ  ئةَ طَاُيارة 
َاااْ نااةُي ااكَرصاااوة باام ئااةَ ًةبةسااية زاُ زاُاَاااُ  باام مى راامى ري
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ُاوناووُ  ئاةَ    ةوو دةرباارةى نامَُةت  ها   طةكاُةَةكَاْ رسيمتة ري
زؤربةى دَٔاْ ثامشاوةو ئَرسام و ثةوسالَاْ    ئَرسيا هة طَاُياراُة كة

 َةكاُيا زَااتة ثصار باة   َهَرلمهَِةوة زاُساي  هة، بةهة ةى ئةَ راسيَةْ
 ةوة ُ َلااة و ناامَُةت  هااةَاساايَري َاةن طةكاُااة دةبةساارتَرر كااة هاة  

جصاي   ئاةوَض داتاكااْ ثاهة  ، ووْ دةكاتاةوة ُاونووُ  ئةَ طَاُايارة ري 
 ) ثااُ   شَروةى ٓةسارةَةن باة  ئةَ بريدؤزة دةكةْ كة ُةَ ةكَرم هة

ُاوناةَةن   زةوى هاة  ساير رمى كَرصاوة بة ًوَمْ(05) (، ثَرضكٍ 15
، كساَم ةًومةتا    ئَرسيا ُاسةاوة بة )ٌَُ ة دوورطةى َوكاتاْ( هاة  كة
كمًاةير و ٓااتِ     ُاوناووُ  باة   باووْ و هاة  ئةًةط بمتاة ٓامى اةي   كة

و  (extinction cretaceous tertiary)شاريى ساَرَةَ   ناار  تةبا 
 ُاونووُ  داَِاسمرةكاْه هة

 -ةكا4ْطةكاُةكاُ  بريدؤزةى هةُاونووُ  داَِاسمري
كمُةوة تا رؤذطارى ئةًةؤًاْ زاُاَااُ  باوارى شوَرِةوارُاسا  و     هة   
( و زاُاَاُ  بوارى ثساجمرى  Fossil -بةردبووةكاْ و )امليشذةات بة

 ،مى رمى كَرض كةدووة ةرةواُ  بمهمد  سةرَ  هَرلمهةطةشةى باَة
ُاوناااووْ و  اااةوتاُ   وا هاااة طاااةُ رتَّ ئاااةو طةكاُاُاااةى كاااة  هاااة

 -4 هة ةكاْ ش  دةكاتةوة بةَيَداَِاسمري
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ةكاْ بااةٓمى ةروةكةًبووُااةوةى تواُاااو َٓراا ى بووُااةوةرة زَِااي -1
 وٓةواه اُة بةردةواًةكاُ  ئاوطمري
 ة بةر ٓةسارةى زةوىهبةركةوتِ  ٓةسارةَةك  طةور -9

شَروةَةك  بةردةواَ بام   ةكاْ بةَبةردةواًبووُ  نامكَة طةكاَُ -1
 ُاوناة زاُةاوةكااُ  كاة    هاة  ،ُ َلةى ًوَمَُرم بام ًوَامْ و َُاو سااير    

 َِٓيسياْه هة( decan traps)ُاسةاوة بة 

 

 
( هةُاونووُ  دَِاسمرةكاْ بةٓمى بةركةوتِ  ُةَ ةن بةر 13وَرِةى ذًارة)

 هطمى زةوى
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 -(O14) داروراُ  نَِ  ئمزؤْ دووةَ/ 
)سرتاتمسفري( داَاة،   ُاو نَِ  دووةً  بةرط  طازي نَِ  ئمزؤْ هة 

 َ داَااة كااة شااةثمهةكاُ  تَصاال  سااةروو     نااَِة هااةوة  طةُ اا  ئااة
 و ُآَروةَرر ب اتة ساةر زةوى باة   ( ٓةهةيةًيَررUV) وةُةوشةَ  رمر

ٓاةر ناةُية ئةسايوورى    ريَريةَةك  كةَ ُةبَرر كة بم ذَاْ طوَااوة،  
ئةَ نَِة هة شوَرَِرلةوة بم شوَرَِرل  تةو هة وةرزَرلةوة بم وةرزَرل  

 طازى ئمزؤْ بم ثاراسايِ  بووُاةوةر باة   دَرر،  تة طمرياُلارى بةسةردا
ًاددةَةك   طصي  و ريةرساُيُ  ذَاُ  ًةؤس هة سةر طمى زةوى وةن

يَّ طاااةُ  و ثَروَسااار زؤر طاااةُ  و باااةٓادارة، كاااارى ئااامزؤْ ًااا  
زَاُبةرصاةكاُ  ساةروو    وُةَٓرصيِ  ثةريَِةوة َاْ طةَصيِ  تَصالة 

 121-921، تَصاال  راامر كااة درَراايى شااةثمهةكاُ  )   وةُةوشااةََة
ئةَ تَصلاُة دةبِة َةك  زؤرى تَرياَة بم سةر زةوى، ُاُمًةتةة( وزة

ٓمى  اةوتاْ و شاَرواُيُ  ًمهَلَوهاة باَةهمدََاةكاْ وةن راُاة بام       
 و ئةطااةرى تووشاابووُ  ثَرساار بااة ُةرمشاا  ًاوةََااةكاْ و ثااةيؤت 
كمًااةهة ر  موازكةدُاا  سَساايةً  بااةرطةى و   شااَرةثةَةى ثَرساار و 

     َ تَصالة دَٔااُ  ريووةن و    ُةرمش  تاة د اة هاةوةى زَاُاةكاُ  ئاة
 ئاذةهةَض دةطةَريةوةه

بووُ  نَِ  ئمزؤْ هة بةرط  طازَيا دةر اةت  زَااتةى    هةطةير تةُم  
وةُةوشاةَ  بام ساةر ريووى زةوى زَااتة      تَرجةريبووُ  تَصل  ساةروو 
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  رةاثرتى ها ر  دةبَرر و بةًةط ٓةريةشةى زَاُةكاُ  بووُةوةر ئاكاً
هةساةر طامى    كاتَرليا طازى ئامزؤْ ذَااُ  زَِايةوةر    ، هةدةكةوَريةوة

 وتِ  تَصل  رمرابم ثاهة بووُ  وةن  ويةرَرم زةوى دةرةرسَرَِرر بة
طةَصايِ  بام ساةر ريووى    وًيَِ  تَصالة زَاُبةرصاةكاُ  تاة ثاَرض     

َ 01باة ريَرايةى )   زةوى، هة ٓاةًاْ كاتايا باووُ      ( ٓةسار باة  1ًو اٍ/
ةرى بام ساةر   ريووى زةوى كارَ ( هة1ًو ٍ/011َهة ) بووُ  دةكةَرر و

ًااةؤس تووشاا  كَرصااةكاُ  كمئةُااياً      تةُيروسااي  ًااةؤس ٓةَااة و  
و  كمكاااةى وشااام  ٓةُاساااة تاااةُ   و  ٓةُاساااةداْ دةكاااات، وةن 

ُاوناووُ    رى ُاوةوةى كمئةُياً  ٓةُاسةداْ و هةوةى دَواةسووتاُ
ْ  بووُةوةى بةربووً  كصيوكاهة ، هاة و كةً دارسياُةكاْ كاتايا   ٓاةًا

 طااازى ئاامزؤْ ُارياساايةورم بةشاايارة هااة طااةرًبووُ  طاامى زةوى و   
و ثساوهةةى   نَِة طةُ رتَّ ثارَر ةرى ًةؤسة ئةَ طمرياُ  كةط وٓةوا،
اراةوة سااير باة سااير ئاةَ ناَِة       ، باةمةَ زؤرباة د  ذَاُة هةسةر زةوى

ٓمى ُاونووْ و تةُلبووْ و داراوراْ باة  ًةتةسَ  و هةدةكةوَرية ذَرة 
  و ثَرصاالةوتِ  ثَصةسااازَ  و كةًبووُااةوةى ريووبااةرى كصاايوكاهة   

َاُااةوة ريَريةَااةك  زؤر ًاااددةى   ٓمبةيَِااةوةى دارسااياُةكاْ كااة بة  
ئاًَرةة كااااااربمْ( كاااااة هاااااة  وااااامرؤ زَاُبةرصااااا  وةن ) كوااااامرؤ

و ساجةياى ًةعةتاةريو ٓةُايير    باة ةطة ِللةرةوةكاُ  وةن ساجوَر و   َر
 كارَ اةرى هاةَ ناَِة    وٓاةواوة  ئاًَرةى تةدا ٓةَة، دةنِة ُاو بةرطاة 
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ةى زةوى دروسار دةكاةْ و زَااُ     ًةتةس  بم سةر ٓةسار دةكةْ و
 يةطةَةُّهثَر

 
 ( داروراُ  نَِ  ئمزؤ91ْوَرِةى ذًارة)

 
 global -ةارىاحلا مسيبااس  )أطاةرًبووُ  طامى زةوى    سا ر َاةَ/  

warming)4- 
  و َسةرناااوة سةوشااي َااةن هااة   صااي  ٓااةر طشااَروةَةك   بااة    

ًةؤََااةكاْ كارَ ةرَااةك  بةرناااوَاْ ٓةَااة هااة دَاااردةى دَٔاااُ      
َااة هااة زَااادبووُ   دَاردةَااةط بةَيَ ئااةَ ،طااةرًبووُ  طاامى زةوى 

ْ زةوى َااْ هاة ئاةَاً  طوياُاةوةى      ووىاى ثوةى طاةرً  ري تَرلةي  َاا
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دَاردةَااةك  ئااةَ دَاردةَااةط  ،وو دةداتري زَِااياُ  كةدُاا  طااةرً  
 1بم بةردةواَ بووُ  ذَاْ هةسةر طمى زةوى  َة و ثَروَسيةسةوشيَ

َةكاةَ   ُاوبااُ   ساوَيى )ساَفِر ئاةرََِٓس(     باة  كٌََاُاس  زاُاى
رم طاةرً  ط( دا دَاردةى ز1230ساهة  ) هة كةس بوو  هاة  وياُةوةى بةَي

بةرط  طازَيا  تَصل  رمرةوة هة ووى زةوى هةري طةرًاى طةَصيوو بة
 كارَ ةرَةت  راُووة شووشةََةكاُ  ُاوبةده بة

 ،رامرةوة دَرار   َةى كة طمى زةوى طةرَ دةكاات هاة  َووُاكئةو وزة ري
 ،ريَر ةى )تَصل  شةثمي كورت( دَرر ئةو وزةَة بةبةش  ٓةرة زؤرى 

َ  ،ووُاااك  بَِااةاو هااةرم دةطةَراار  تَصاالَرل  ري كااة ووزة  كاتَراام ئااة
ووُاكَاةوة  وزةَاةك  ري  ووى زةوى دةدات دةطمريدرَرر هةري وُاكَة هةوري

 َووى زةوى بةشاَرم هاة  ري ،و زةوى طاةرَ دةكاات   وزةَةك  طةرً بم 
بةشا  ٓاةرة    وزةَة دةطمرَرر بة تَصل  )طةرً  شاةثمي درَراي( كاة   

يةوة بم بمشااَ  طاةردووْ و   َرزؤرى ئةَ تَصلة شةثمي درَرية دةطةري
ا، زاُاَاااُ  بااةرط  طازَااي  ةَصاا  طااى دةدرَريااةوة هااة   بةشااةكةى ت
هة ئَرسيادا ًةتةس  طةرًبووُ  طمى زةوى باة رياسايَةك    كةشِاس  

تاير هة اةهةاةَ ئاةدةْ، بةهة اةى ئةًاةط هاة )تواُاةوةى بةسايةهةةن و        
وشلةساااهة  و بااةبَاباَُبووْ و زؤربااوُ  طَريةهةووكااة كاوهلارةكاااْ     

بَِِةوة، ٓمكارى ئةَ طةرًبووُاةط  ب(ةوبووُةوةى ثةتاههههههٓيي( دة
ة دةرداُا  طااز  زَااد   زَادبووُ  نامك  ًةؤسةكاْ هاة دةطةريَريةوة بم 
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 كواامرؤ )دووةَ ئمكسااَيى كاااربمْ و ًَساااْ و  واامرؤ ذةٓةاوََااةكاُ 
كارَ اةرى دةبَرار   دَاردةى طاةرًبووُ  طامى زةوى    (هههٓييهبمْكار

 -4ريواُ ةى ئةًاُةى روارةوة هة هةسةر ٓةسارةى زةوى
 -طمى زةوى هةسةر نامك  كصيوكاهة 4 كارَ ةرى طةرَ بووُ 

زَاااادبووُ  باااةيى بااااراْ باااارَّ هاااة ٓةُااايَرم ُاوناااة تواُساااية    -1
 ةكاْ زَاد دةكاتهَكصيوكاهةَ

ةكاْ هاة ُاوةُايى كَصاوةرةكاْ كاة دةكةوُاة      َزةوَة كصيوكاهةَ  -9
ُاونة روه ةَة باراُاة زؤرةكااْ باةٓمى داباةزَِ  باةيى بااراْ باارَّ        

اى بةرٓةًَٔرِاُ  كصيوكاهة  كةًرت دةبَرار وةن كَصاوةرةكاُ  )   تواُ
 ئة ةَقا و ئاسَا(

ةكاْ َا زَاتة توشا  ُةرمشاََة ريووةكَ   بةرٓةًة كصيوكاهةََةكاْ -1
 دةبّه

وةكاْ بةرزبووُااةوةى ثوااةى وبااةثَر  رياثاامرت  ُةتااةوة َااةك ةت   -0
سةدى، دةبَرية ٓمى هة ُااوبةدُ  َاةن    ثوةى (5ه1طةرً  بة ريَريةى )

 ئاذةير و ريووةنهسةر سَر  هة
  -طمى زةوى هةسةر تةُيروسي  ًةؤس4 كارَ ةرى طةرَ بووُ 

ريووباةريووى ُةرمشا  و   اَُصيواُ  طمى زةوى ذًارةَةك  زؤرى د -1
ٓمى بةرزبووُاةوةى ثواةى طاةرً  طامى زةوى، هاة      بةًةدْ دةبِةوة 
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( هاة  1335(ثوةى سةدى هة سااهة  ) 12رزى ثوةى طةرً  )ئةَاً  بة
 ذًارةَةك  بةرناو هةداَُصيواُ  ئةو شارة ًةدْه  اطمشارى شَ

ٓمى ًَرصاااووهةو ًَراااةووة  ْ باااةةكاَب(ةوبووُاااةوةى ُةرمشاااَ   -9
تاَبةت  هة ُاونة روه ةََةكاْ، ئاًارةكاْ ئاًاذة  بةرصةكاْ بةزَاُ

بةوة دةكةْ كة هة سمداْ هاة ئاةَاً  بةرزبووُاةوةى ثواةى طاةرًا      
%( زَاادى كاةدووة، ٓاةروةٓا    01-91ب(ةوبووُةوةى ُةرمش  ًةمرَا )

ئاةُفومُ اى   ،تاى زةرد ب(ةوبوُةوةى ُةرمش  وةن )ساَةؤس  كمريؤُا،
 ٓةوكةدُ  ًَرصم(ه ،بةراز

ةكاُ  َزاُاَاااْ ثَرصاابَِ  بةرزبووُااةوةى تووشاابووُ  ُةرمشااَ   -1
كمئةُااياً   ،ُةرمشاا  سااِ   ،ٓةساايَارى وةن )ٓةُاسااة سااوارى  

 ٓةُاسةداْ( دةكةْ هة ئةَاً  ئةَ كارةوةه

دةبَرياااة ٓااامى ثَسااابووُ  ئااااوى رواردُاااةوة و بوةاوبووُاااةوةى  -0
 ُةرمش  )كوهَرةا( بةتاَبةت ه

و ريووةكا    راْباة وةطامى زةوى هةساةر طَاُ   كارَ ةرى طاةرَ باووُ   
 -كَروى4

ي  شاوَرّ و دامرى   وشٓمى طةرًبووُ  طمى زةوى ريووةك  سةبة -1
شاَروةى   طةريَرر هاة دواى شوَرّ و ُاونةى ُوَريا دة رمى دةطمرَرر بة
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بَراار و كااة راامى ب وََرَِراار هةطااةير بااارودؤر     ذَِ ااة كمُةكااةى
 ُاونةكةداه

َة ريووبةرووى هة ُاونووْ َئةو ريووةكاُةى تواُاى رم طمرََِاْ ُ -9
 دةبِةوةه

باهةِيةو ئاذةهة  كَروى كمض دةكةْ بةرةو دةًسةرةكاْ )ناَاكاْ   -1
 ة هةُاو دةنّهو باُة بةرزةكاْ( ئةواُةش  تواُاى كمض كةدَُاْ َُ

 

 
 ( دةرةَاًةكاُ  دَاردةى اةتَسبووُ  طةرً 91وَرِةى ذًارة)
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بَابااااَُبووْ )اهيعاااعة(  / دروسااار باااووُ  دَااااردةى باااةناااوارةَ
(desertification)4- 

 -4بووْ دةطةرَريةوة بمَبَاباُ ٓمكارةكاُ  دروسر بووُ  دَاردةى بة
، كةً  وةى طةرً ةكاْ )بةرزبووُةوةى ثَََوٓةوا اُلارََة ئاوطمري- أ
 ، كةً  ريووثمش  ريووةك (هَريةى باراْ بارَّري
ثَرصاالةوتِ  ثَصةسااازَ  هااة دَٔاااُ  سااةرًاَةدارى ئةًةيؤًاُاايا - ب

 ٓمى بةرٓةًَٔرِاُ  زؤرَرم هة كةرةسةى ذةٓةاوىه بمتة

شَروازى ساةرةتاى  رةاخ بةكارَٓرِاُ  بوارى ئاودَرةى كصيوكاهة  )- ت
هةوةرياُاايُ  زَاااد هااة   ،دةبااةدةرريا ، ناااُيُ  هااة كاامْ و دواكااةوتوو 

 هٓييد(،ثَروَسر

 ٓةهة ريساُ  شةريو دةُ ه- خ

 زؤربووُ  ذًارةى داَُصيواْه- ز

 بةيَِةوةى ُاونة دارسياَُةكاْه- ح

دةكةَرار باة    ًةزُاية  كاة  ،ووبةرى زةوى بَاباُاة َةن هةسةر نوارى ري
 ( بَاباُةه19) هة دَٔاُيا ذًارةى بَاباُة طةورةكاْ ،(ًوَم11ْ)
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 ( بةبَاباَُبوو99ِْةى ذًارة)وَر

 
/ كةًبووُاةوةو ساووتاُ  ريووباةرى ُاوناة دارساياُةكاْ      ثَرِذةَ

 -4هةدَٔاُيا
ساهةاُة هة دَٔاُيا دارسياُةكاْ ريووبةريووى ساووتاْ و بةيَِةوةَاةك     

َاةكذار زؤرو باا ر شااوًار ئةبِااةوة، ض هاة ريَر ااةى سةوشاايََةوة بَراار   
ساووتاُ    (ز9113ةوة بَرر، ساهة  )َارود هة ريَر ةى نامك  ًةؤسةكاُ

دارسااياُةكاُ  ئااةًازؤْ دَٔاااُ  َٓرِاَااة دةُاا ، دارسااياُةكاْ بااة     
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سََةكاُ  زةوى دةذًَراةدرَرّ، ئاشالةاَة ٓمكارةكااُ  كةًبووُاةوةو     
 - هة4 سووتاُ  ريووبةرى ُاونة دارسياُةكاْ هة دَٔاُيا بةَيَ

تاَبةت  هة بوارى  بةكارَٓرِاُ  هةمَةْ ًةؤسةوة زؤرى و ُاريَرل  بة -أ
 ثَصةسازىه

ة زةوى بةيَِااةوى ُاونااة دارسااياُةكاْ بااة ًةبةسااي  كةدَُاااْ باا -ب
 بووْهكصيوكاهة  َارود َُصيةدَر

 ٓمى ريووداوى ئاطةكةوتِةوةههة ُاونووُ  دارسياُةكاْ بة -ت

وٓااةواو كصاااُ  ُاونااة بَاباُااةكاْ باام سةرُاونااةى  طاامرياُ  ئاااو -ز
 دارسياُةكاْه

ى ثَرلٔاتِاةوة دةتواَُرار ساامةُة باةي     ؤشاِة ى كةدارى رية َرووةن هةريري
 51هة ٓةوادا ٓةهةٌيَرر و ساامةُة باةيى )   (co9بوَمْ( تةْ طازى ) 111)

دةكاتة بةرطة ٓةواوة، واتا دارساياُةكاْ   (co9بوَمْ( تةْ هة طازى )
هة ٓاةوادا ثاان    (co9بوَمْ( تةْ طازى ) 51دةتواُّ سامةُة ُ َلةى )

 بلةُةوةه
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 ( سووتاُ  دارسياُةكا91ْوَرِةى ذًارة)

 -م او4 طةردةهووي و / سةرٓةهةياُ  دَاردةىشةشةَ

ناااةُي دااامرة طاااةردةهووهَرم ٓةَاااة هةساااةر ثاُياََاااة ئااااوى و        
 كٍ/كاتايًَرة( دةتاواُ  باة   111اْ )كة رَرةاى ٓةُيَرلَ ةكاْ،َوشلاَُ

ردةهووهااة طااوَرةةى ٓةهةلةوتااةى شااوَرِ  دااوطةا   داامرو شااوَرِ  طة
 - هة4 دَٔاَُة كاوهلارةكاْ دةسيَِصاْ بلةَّ كة بةَيَ

رى ئةتوةةسا  و  وهاة بااكو   -4(hurricaneطةردةهوو  )ٓارك   -1
 101ورى زةرَاى ٓادى تآَروة  درَرايى  وباشوورى زةرَاى ٓادى و باش

 رؤذٓةمةته
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ورى رؤذئااواى زةرَااى   وهاة بااك   (typhoonطةردةهوو  )تااَفمْ   -9
 ِةدا ووشةى تاَفمْ بةواتاى تم اْ و زرَاْ دَرر(هٓادى )هة بِ َ

1- Cyclone strom. ورى زةرَاى َِٓيىهوهة باك 
0- Tropical cyclone. هة باشوورى رؤذئاواى زةرَاى َِٓيىه 

ؤذئاواََااةكاُ  ٓةرَرٌااة ئااةَ طةردةهوومُااة بةسااةر دةرَاااى مَةُااة ري  
ْ َةكاُااةوة ثَرلااروه ةَ و  يَرّ، زةرَاااى ٓااَرٌّ و ئاااوى ناا  و ذاثاام

زةرَااى َِٓايى و    اهَاو وَج  و كمًةهةة دوورطاةى ريؤذٓاةمةت  ئوسارتي   
ُمكةُيى بةُ اي و دةرَاى عةرةب و ئااوى دوورطاةى ًةدةرةشاقةرو    

  ً كساَم و  ومرَاياو   ةزةرَاى ئةتوةةس  و دةرَاى كاارَب  و ُمكةُايى 
 وَ(َةت  هوَ َاُاى ئةًةرَل  دةطةَريةوةه

 طاةردةهووي كارَ اةرَاْ هةساةر     ااوو ووداُا  دَااردةى م  ٓمَةكاُ  ري
 - هة4 ذَِ ة بةَيَ

 ووبةرى دارسياُةكاْهَِةوةو كةًبووُةوةى ريبةي - أ
 هئاوى دةرَاكاْ )تسمُاً  ( ووداُ  دووهةةى زةًَِ  هةذَرةري - ب

 بمراُ  بةَٓر ه و طةردةهووي و با - ت

 ثَروَسي  رمىهزؤربووُ  دابارَّ زَاد هة  - خ

 تواُةوةى ُاونة سةٓمير داثمشةاوةكاْه - ز
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ئةَ دمرة طةردةهوومُة باةٓمى توُاية بااى بازرطاَُاةوة باةرةو مى      
تريةكااةَاْ رمَاُاايا اااةبارةَاْ ب ااووكة  ناااو هااة ،رؤذئاااوا دةدااوهَرّ

تِااةوة ٓةواََااةكاُ  زؤر توُاايو تَاايو ب وو ،( دةبَرااركاا151ٍُ َلااةى )
َر اا  ثنااوُلة شااةثمهةكاُ  دةرَااا هةطااةير رمَاُاايا را    كاوهلااارْ، 

 شةسية باراَُرل  توُايو باةرورَاْ باة    دار ؤرز ،كةُاراوةكاْ دةكةْ
 دواى رمَاُيا دَرِّه

 
 ( م او90وَرِةى ذًارة)
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 -سةوتةَ/ كةًبووُةوةى سةر ناوةكاُ  ئاو4
طة ي  ئاو طةُ رتَّ ثَرصٔات  دَٔاُ  سةردةًة كاة بةسةرنااوةي     

نااةُيَّ كَرصااةى ٓةًةمَةُااة دادةُاايرَرر بااة تاَبااةت  هااة ريووكااارى   
ٓاوساةُ ََةن هاة   َيا، ئَرسيا هة دَٔاُيا ُاًوٌ(َُر  سَاسَئابوورى و 

َةكاُ  باام ذَاااْ و و ثَرياوَساايَ ٓاوكَرصااةى تواُاااى دابَِلةدُاا  ئاااو
اْ بااة َبووة، كااة ٓةُاايَرلَاْ سةوشااي  ثةَوةُاايَكصاايوكاير دروسااي

 وٓاةواى دَٔاُاةوة ٓةَاة وةن )    ٓاوكَرصةكاُ  طمرياُ  بارودؤر  ئااو 
 هههٓييد( هههووْ و طةردةهووهة رممةوََةكاْوشلةساهة  و بةبَاباَُب

رطااةتّ بااة شااَروةَةك    تاَبااةت  سااوود وة  بااة  َاْ ًااةؤَٓةُاايَرل
سةر ناوةى ئااو، شااَةُ  باساة دةسار رياطةَصانت باة       شمسََِاُة هة

َرل  ساةرةتاَ  ٓاةًوو ًاةؤس و         ئاوى تةُيروسار هةطاةير ئاةوةى ًاا 
بووُ  بم بةردةواً ةَك  طةُ ةََة ب ر دَاوازى وة ثَرياوَسيَةكمًةهة 

 ذَاْ هةسةر ئةَ ٓةسارةَةه
َةكاُ  ذَاْ هاة مَاةن   َاوَسيؤذطارى ئةًةيؤًاُيا بووُ  ئاو بم ثَريهة ري

 َةك  تةةوة َةكَرلّ هة طةُ رتَّبووُ  سةرناوةكاُ  ئاو هة مو ثَس
ى ًةؤساَاااةت  ثَراااوةى ةكَرصاااةو طريوطة ياُاااةى كاااة كمًةهة ااا ئاااةو

 دةُاهةَرَِرره
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َرياةوة  زَاتة اوهةبووُةوةى كَرصةى ئاو هة دَٔاُيا دةطةري ٓمكارةكاُ  
 -4بم
زَااادبووُ  رَرةاَاا  ذًااارةى داَُصاايواْ، ريةُ ياُااةوةى ئااةَ زؤر  -1

كارى كةدؤتة سةر ساةردةَ   رةاخبووُةى داَُصيواُة بة شَروةَةك  
 ةطةزةكاُ  ذَِ ةهري
بمتة ٓامى   بووُ  بارى طوزةراْ، كة  و باشَطةشةكةدُ  ئابوور -9

ومةتاُةى كة طةشةى  وبة كارَٓرِاُ  دةراًةت  ئاو بة تاَبةت  هة زَاتة
 َاْ بة رموة بََِوةهَ  و كمًةمةَةتَئابوور

و كاةً  و راةاخ باووُ      بةٓمى زَادبووُ  داواكارى هةساةر ئااو   -1
 دمرةكةى هة ٓةُيَرم ومةتاُياه

َرل  ئاو هةسةر ريووى زةوى كة دوو هةساةر ساَر    بووُ  ُاريدابةش -0
 ت( كمبمتةوةهومة 91زةوى هة ) ئاوى سةر

تَرجةريبووُ  ريووبارةكاْ بة نةُي دةوهةةتَرل  ٓاوبةشايا، ُ َلاةى    -5
 ريووبار( هة دَٔاُيا بووَُاْ ٓةَةه 910)

وٓةواََااةكاْ كااة دةبِااة ٓاامى كةًبووُااةوةى   َااة ئاااوَطمرياُلار -0
وشلة سااهة  و طاةردةهوو  راممةوى و    َريةى باراْ بارَّ و دَاردةى ري
   دةرَانةكاُ  دَٔاْ و اةَةاُ  َُودةوهةةت هبووُشلو

 َروةبةدُ  سةرناوةكاُ  ئاوداهبةري ُةبووُ  شارةزاى ثَروَسر هة -1
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ووى ري بووُ  ثَرلٔاتااةى ئاااو هااة دَٔاُاايا هااة    سةوشااي  دابةشاا  -2
 سازطارى و سوَرةََةوةه

و    بام ئاةَ ثاةس   َ  و كمًةمةَاةت َُةبووُ  ٓمشَارََةك  طصاي  -3
 بابةتة طةُ ةه

 ئاوه بووُ ثَس-11

-11رةاخ بةكارَٓرِاُ  ئاو بةتاَباةت  هاة باوارى ئاودَرةَايا كاة )     -11
 يا بة ريؤ دةنَرره%( ئاوى تَر11

بةرزبووُاااةوةى ثواااةى طاااةرً  طااامى زةوى كاااة باااة دَااااردةى -19
ثةُ خواردُااةوةى طااةرً  ُاسااةاوة ريووبااةرى زةوى وشاام و اااااةو     

 واُلةدووةه ةبَاباُةكاُ   ة

 -:مسؤييةكاى هةناوضوونة /دووةمتةوةزةى 
 -ا4ْوَةكةَ/ زَادبووُ  ذًارةى داَُصي

( ًوَاامْ 31) ُ َلااةى اْ سااامةُة بااةوزَااادبووُ  ذًااارةى داَُصااي    
، َ داْومةتاااُ  دَٔاااُ  سااَرَةهااة ( ًوَاامْ 25ًةزةُااية دةكةَراار و )

  ٓةَاة بام   َزؤربووُ  ذًارةى داَُصايواُ  ٓةساارةى زةوى ًةتةسا   
زؤر باووُ    ناوُلة  ،ى زةوىو ٓةساارة ِ اة ذَةطاةزةكاُ   سةردةَ ري

ًةتاااة اواتاااا زؤرباااووُ  رواسااار هةساااةر طصااار دةر     واْداَُصااا
سااةردةًةدا باام ثةيكةدُااةوةى  سةوشاايََةكاُ  زةوى، ًااةؤسَض هااةَ
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 وًاااْ ئةًااة ، بَراُ  سااىر ُاكاتااةوة هااة تواُاااى زةوى ثَرياوَساايََةك
 دروسيبووُ  ئاهةمزى و و دةبَرر بم تةواوبووُ  دةراًةتةكاْ ٓمكارَرم

دةبَرر ُاةوةى تاازة بااد      كة ةت  و وَرةاُلارََة ذَِ ةََةكاَْبةسَ
 ًؤوريى ثَرصَِةكاُ  رمَاْ بيةْه

سااةر ئاسااي  دَٔاااُ  ٓااةر تااةُٔا   هااة ََااةى َُ ةراُةئااةوةى دَر اا 
   زؤربووُااة بااةَاااسااية رَرةابااةهةلو ئاري، َااةَاْ ُوزؤربااووُ  داَُصااي

َ    تاَبااةت  ئااةو زؤربووُااةى هااة     َُااوةى دووةًاا  سااةدةى بَسااية
سااهة   وةكاو   تاا  (خهز 2111)سااهة    داَُصايواْ ٓاةر هاة    ،ٓاتةكاَةوة

 ( كةسهًوَار 2ه1( كةسةوة طةَصية )ًوَمْ 5هة ) (9191)
َاا  طةشااةكةدُ   اتَرلةي   ئااةوةَاْ كااةد كااة  َااِتوَريَِااةوةكاْ تَربَ

بةرَصاايا ًبةرا بةرزبووُةوةَااةك  باةردةواَ داَااة و هااة  اْ هااةوداَُصاي 
 -4ةٓمىبمتةوة ب َريةى ًةدْ كةَري
 بووُ  بارودؤر  تةُيروسي هباش -1
 كةًبووُةوةى دةُ ة وَرةاُبووةكاْه -9

  هَؤشِبريى و كمًةمةَةتبةرزبووُةوةى ئاسي  ري -1

 بةرزبووُةوةى دآات  تاكةكةسه -0

( 13َُاوةى ساةدةى )   باووة هاة   ةٓاةزار  ( هاة 1اى بةرزبووُةوة )تَرلةي
طةَصاية  ٓاةتا   َُوةى سةدةى بَسيةَ هة ةٓةزار ( هة3بةرزبموة بم )

 0طةَصااية ) 1351ساااهة   هااة اُ  دَٔاااْوداَُصااي، ةٓااةزار ( هااة10)
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ثَروَساية ئاةوةًاْ   ، (ًوَار كةس 5ه0( طةَصية )9111ساهة  ) و(ًوَار
واُ  ( دةً  ُوىر نااوةري 111ه991َاد ُةنَرر كة ٓةًوو بةَاََُةن ) هة

  ا ُةبووْهيطةهةٌاُ ؤذى ثَرصوودا هة  ريَُاُ  بةَاُ هةكة رواردُةكةَة 
شاَروةكاْ   شاَروةَةن هاة   اْ باة وذًاارةى داَُصاي   ٓةر زؤربووَُرام هاة  

 -ًاُاى4
َةط دةكةوَرياة ئةسايمى   َاُطة ئةَ بار رمران ثَروَسي  زَاتة بة -1

ٓااةروةٓا كمناا  داَُصاايواُ  مدىر بااةرةو شااارةكاْ ، ٓةسااارةكةًاْ
ى راامراك  داامرو بااةي ، نااوُلة دووبااارة ئااةو بااارة طااةاْ دةكااات    

 ُصَِةكاْ دَاَةه مدىرُصَِةكاْ هة شار
زةوى و ئاااو( باام بةرذةوةُاايى   اُاا  دةراًااةت  سةوشااي  )  دابةي -9

 َةكاُ  دَلةى داَُصيواْ بةكاردةَٓرِةَررهَلةدُ  ثَرياوَسيدابَِ
ومةتا  تاازة ثَر ةَصايوو    ٓةُايىر   هاة  رَرةوبَرةى كةرت  كصيوكاير -1

 ةَرر باامِرت  كصاايوكاير بااةكاربَٔر هااةبةى ئااةوةى باام طةشااةى كااة    
وةن سوود وةرطاةتّ  ، َلةى داَُصيواْ بةكاردةَٓرِةَرر  دَثَرياوَسي

 وزةى هَسمتمير(ه)طةنةشاً ( بم بةرٓةًَٔرِاُ  ) بةرٓةً  هة
سةر  هة رةاث   َةوشيا زؤربووُ  داَُصيواْ كارَ ةرٓةُيىر ري هة -0

لةدُ  ةدُ  دارساااياُةكاْ و ثَسااابُااااو وةن هاااة ،ذَِ اااة دادةَُرااار
 ذَِ ةهريةطةزةكاُ  
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 (9111-9113)( زؤربووُ  داَُصيوا95ْة)وَرِةى ذًار

 

 -بووْ و طةشةكةدُ  دَاردةى شارُصَِ 4ةواُدووةَ/  ة
بااووُ  شااارةكاْ بااةٓمى زَااادبووُ  ذًااارةى    ةواُ   ةَكارَ ااةر   

اُلارََاة    بةرناوى ٓةَة هةسةر دَاردةكاُ  طمريَداَُصيواْ كارَ ةر
  - هة4 وٓةواََةكاْ كة بةَيَ ئاو
ةى شارُصاَِ  هةساةر سسااب  كةًبووُاةوةى     بووُ  طةشا  ةةواُ -أ

 دةداته ذًارةى طوُيُصَِةكاْ ريوو
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بااااووُ  شااااارةكاْ و ُااااةبووُ  ث(َُرلاااا  زاُسااااي  و    ةواُ ة -ب
 ةكاْهَة كصيوكاهةََبووُ  شارةكاْ هةسةر سساب  زةوَةواُ ة

طةشاااةى شاااارةكاْ طة يااا  ثَسااابووُ  دمرةكااااُ  ذَِ اااةى   -ت
 هَريةكةوَريةوةه

ؤرى ذًارةى داَُصيواْ هاة شاارةكاُيا دةبَرياة    كمبووُةوةَةك  ز -ز
ٓمى زَادبووُ  كَرصةى بَرلارى و تةشاةُةكةدُ  ثاشااطةرداُ  و با ر    

 ؤى ًامةْهؤى كارطةكاْ و ثاشةريَاساَ  و بووُ  ثاشةري
  -4و ٓاوسةُ  ئاساَص  دةُ  و تَرل ووُ   /َةَسَر
ثواةى   ْ باة وودةدةوٓةواََةكاْ كاة ري  َة ئاوَاُلارطمري ئاشلةاَة كة  

ٓةروةٓا رمَص  باد  ئةَ  وة ،ئةسيمى ًةؤس رمى داَةت  َةكةَ هة
سااةر    باامَسااةرةَاَ دةبَريااة ٓاامى ًةتةساا   ومةُااة دةدات كااة ٓة

 طااةُ رتَّ ئااةو ٓمكاراُااة كااة   اْ هااةوئاساَصاا  ُةتااةوةَ  داَُصااي  
 -َة هة4َبةَي ٓاوسةُ   زةوى وكاردةكةُة سةر ئاساَص  

ووى زةوى َاااةكاْ كاااة هةساااةر ريةكاْ و ًةؤََووداوة سةوشااايَري - أ
وودةدةْ ٓمكااارَرلّ باام َٓرِاُةكاَااةوةى دَاااردةى ُااادَر ريبووُ     ري

 ههةسةر ريووى زةوى  َ  و ئاهةمزى بارى سَاسَسَاس
  و َئاااةَ دَارداُاااة دةبِاااة ٓااامى ُاااادَر ريى باااارى ئاااابوور     - ب

ى ة  شاااوةةذاُ  كمًةهة ااا َ  و ثَصةساااازَ  و بازرطااااَُكمًةمةَاااةت
  هًَةؤساَةت
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دةى كمناا  دَااارةكاُااةوة َر بااةٓمى كارةساااتة ذَِ ةَازؤرداا  - ت
ئةًةط دَاردةَةك  تاةى تَرل اووُ     كة ،داتيةَُرودةوهةةت  سةرٓةهة

 ودؤر  ئاساَص  دةوهةةتةهسةااً ريى بار
 -َة درَريراَةْ و ٓةسيَارةكا4َْب(ةوبووُةوةى ُةرمش /نوارةَ

اُلارََاة  دةرةَاًاةكاُ  دَااردةى طمري   ئاشلةاَة كة َةكَرل  تة هاة   
ة ًةتةسَيارةكاْ َب(ةوبووُةوةى ُةرمشَ َة هةَوٓةواََةكاْ بةَي ئاو
ى ةُاوناووُ  ذًارةَاةك  زؤرى كمًةهة ا    ئةًةط دةبَرية ٓمى هاة  كة

  -  هةواُة4ًَةؤساَةت
ى ٓةُاساة و    و طرياُ  بمريَب(ةوبووُةوةى ُةرمش  تةُ ةُة ةس -أ
 نووْهٓمط رمهة
   هةسةر ناوهَو كارَ ةركةًبووُةوةى دَاردةى بَِ   -ب

 ،ًاااار ،ًَراااةوو ،رةكاُ  وةن )ًَرصاااووباااةزؤرباااووُ  طَاُوة -ت
 هه ٓييد(هوداُةوةردةي

ةك  َُةرمشاااَ   )تسااا  تسااا  ( كاااةَب(ةوبووُاااةوةى ُةرمشااا -ز
بةرب(ةوى ئاذةهةيارََة بةٓمى بةرزبووُةوةى ثوةى طةرً  و زؤرباووُ   

 ادةى ش ر سةرٓةهةيةداتهري

  ٓةَاااة هةساااةر َكارَ اااةر ةباراْ كاااةباااووُ  دَااااردةى تةشااا  -ح
ةكاُ  ثَرساار و كةًبووُاااةوةى ساااًاُ  ًاساا  دةرَااااو    َُةرمشااَ 
 زةرَاكاْه
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وةن )ًةمرَا، ساَةؤس   ساَةؤسََةكاْ، َةَب(ةوبووُةوةى ُةرمش - 
 كمريؤُا، تاى زةرد، كوهَرةا و ئةُفومُ اى بةرازههههٓيي(

 

 

 
 ( تَرل ووُ  زةوى90وَرِةى ذًارة)
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 -تيَلداى و ياوضةنطى ذيهطةى شةوى: / زِؤهَى مسؤظ هةيةمضيَتةوةزةى 

ئاشلةاَة هة ريؤذطارى ئةًةيؤًاُيا نةًل  ذَِ ةثارَر ى بمتة َةكَرم     
طااةُ رتَّ ئااةو بابةتاُااةى كااة سااةرةَ  تااةواوى كمًةهة ااةى       هااة

ًةؤساَةت  بمرمى رياكَرصاوة، بمتة سةردَرةيى زؤر هاة بابةتاةكاُ  ُااو    
ذَِ اةى    و ةرٓاةُ   طاةمْ،   َكويوور   وَابوورو ئ  َكاَةى سَاس

ناارى كمًاةهةَرم   و  وًةؤََةكاُاةوة دو َئةًةيؤ بةٓمى ثَرلٔاتة سةوشي
َرم ََُاة هاةَ دَٔاُاة كاة          طة ر و َرِ صاةى دمراودامر باووة، شاو ئارَي

دةرةَاًةكاُ  ثَسبووُ  ذَِ ة بة ٓاةًوو ثَرلَٔرِاةرةكاُ  ) ئااو و    
ة َبَر وًاااْ هااةَ ُاوةُاايةدا نااامكَ ، ُةكااةوتبَرر بااةر ٓااةواو رااان(

هةساةر ئاةَ ٓةساارةَة بمتاة ًمتةكةَاةن كاة        دمربةدمرةكاُ  ًةؤس
  َةوة دةُاهةَرَِرر و هة زؤر شاوَرِيا زةُ ا  ًةتةسا   َدةسيَ دَٔاْ بة

ثَساابووُ  ذَِ ااة طةَصاايمتة ئاساايَرل  ًةتةسااَيار كااة هااة ئَرسااياو  
   دةبَرر بادةكةى بياتهتَئاَِيةدا ًةؤساَة

 كَرصااااةوطة يةكاُ  سااااَرليةرى ذَِ ااااة ثَروَسااااي  بااااة زؤربااااةى 
، وة ٓاةروةٓا  ٓةَاة  ةير وطةُ   ثَرياُ  كمًةهة ا ووبريكةدُةوةَةك  ا

اُسا  ُااورمَ  و   توَريَِةوةى زاُسي  وًةَاياُ  وكمُفةي  ثَروَسي  بة
َُرودةوهةاااةت  و دةرةَااااَ و رياساااجاردةى دروسااار ٓةَاااة، ناااوُلة 

  َكاُ  ذَِ اة تاةُٔا ًةتةسا   دةرةَاًة رةاثةكاُ  ثَسبووُ  دمرة
  تاةواوى ٓةَاة بام    َبةهةلو ًةتةسا  ،ُاونةَةن ة بم تةُٔا شارَرم وََُ
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َة َئةَ ٓةسارةَةى كة ًةؤس كةدوَةت   هةسةرَتةواوى ًةؤساَةت سةر
مُلةى ذَاْ، بةهةاَ بةدارةوة ٓةوهةاة ُادروسار و بَرونااُةكاُ  ًاةؤس     

ةوهةةت  بمتة تَرل ووُ  دوور هة ٓةر َاسا و ثةيُسَج  ُاورمَ  و َُرود
 ه ى زةوىٓاوسةُ   ثَرلَٔرِةرةكاُ  ذَِ ة

  َدمربةدمراُةى ًةؤس كة بمتة ًاَةى ًةتةسئةونامكََة طةُ رتَّ 
   هاااااااة َبااااااام ساااااااةر ذَِ اااااااةى ٓةساااااااارةى زةوى باااااااةَي

)ٓةهةلةُيُ  نااير باة ًةبةساي  كاُ اكاارى و تةاَِاةوة بمًباةكاْ و       
ناام هااة ُاونااة    ااةكاُ  ٓاتوةى و دروساايلةدُ  ريَرثااةيؤذةى ئاااودَر 

دةشياَ  و نَاكاْ و ريووداُ  دةُ ةكاْ و بةيَِةوةى دارسياُةكاْ و 
ثامشااااااوة ثَصةساااااازََةكاْ و زَاااااادبووْ ودةرناااااووُ  طاااااازة 

 و دةرَٓرِااُ  دةراًةتاة سةوشايََةكاُ  ذَراة زةوى    زَاُبةرصةكاْ و 
َاةكاْ  هةوةرياُيُ  زَاد هة ثَروَسر و هةُاونووُواةيكةدُ  ئاذةهةة كَروَ

 ههٓييد(هروه ةى زةوي ُاو هة ة ئامساََُةكاَْثامشاوةي كةشيَ و
ئاشلةاَة ثاراسايِ  ذَِ اة ثاراسايِ  ذَاُاة، وة ئاةاىر و دةسايةى        

تةُيروساار ٓةًَصااة هااة ذَِ ةَااةك  ثاكااةوة سةرناااوةى طةتااووة،  
ثاراساايِ  ذَِ ااة بمتااة َااةكَرم هااة طااةُ رتَّ بابةتااة ٓةساايَارةكاْ   

َ    و كمًةمةَااةتَكمًةهةااةو رَرلخااةاوى سَاسااتةُاُااةت زؤر ثااارت و 
بووْ كة ئةدِياو كارُاًةو درومشَااْ بةَيََاة هاة باةدََٔرِاُ      دروسي
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ذَِ ةَااةك  ثااان بةًةبةسااي  دروساايلةدُ  تاااكَرل  تةُيروساار و    
 ههة سةر ريووى ٓةسارةى زةوى ٓمشَار

 بمَااة ثَروَسااية ًةؤساَااةت  كااارَرل  وةٓااا بلااات كااة ٓاوسااةُ   و   
وابلاات كاة    بلاات و ى هةدةسر ُةدات و ثارَر طارى هَر  رمدَر ةبووُ

تاكااة ٓةسااارةكةًاْ تواُاكاااُ  راامى هااة دةساار ُااةدات و وةكااو      
ئةسيَرةةَةك  زَِيوو بةرطةى ه ر بلات و بة طةُ   تَرا  بةيواَُرار بام    
ئةوةى ًةؤس و ٓةًوو بووُةوةرة زَِيووةكاُ  تاة باةَٓرٌِ  هةساةرى    

 بيَّه
 -:ةضازةى شةوىةن بةؤ يوةفاي/ ضوازةم تةوةزةى

و  كمًةهةااةى راامرة كااة شااَاو ٓةسااارةى زةوى تاكااة شااوَرِ  ُاااو   
 ْ ٌااةى ًةؤساَااةت  هةسااةر ثصااي  ئااةَ   ، ئَطوَاااوة باام ذَاااْ كااةد

هَراوة بةردةسار   ةكاُ  ذَااُ  رمًااُ    َٓةسارةَة طصار ثَرياوَسايَ  
َ  بةسااةردا وناااْ نااةُيَّ سااةردةً  دَمهاامد زةوى بَر ،دةرااةَّ

َةكاُ  بم ئَرٌاة  و تواَُوَةت  رواُ  دةراًةتة سةوشيَتاكتَرجةريَووة 
شارساياُ   ، ئاشلةاَة ٓةسارةى ش  مُلةى نةُيَّ  ةرٓاَ بَٔرَِرر

نااةُيَّ دةسااةمةتيارى بااةَٓر و ًواأوريي     ًةؤساَااةت  بااووةًََراايوو
 رسيمتة ذَرة ُار  رمَةوةه

ةوَرر، ئَرٌةى ًةؤس ريؤذطارَرم دَرر دةبَرر بسةةوَّ بةمةَ زةوى ُاساة  
سا   ةكاُ  ًةؤَدرَرراياَ  ًَرايوو وةمةًا  طصار ثَرياوَسايَ      سةوشر بة
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وناْ رمراك  رمي ثَرٌااْ  َرزةوى بكمْ و ذَارى ئَرسياى داوةتةوة، 
و دَااوازى  َةكساُ  دابةش  ُاكةْ  بةمةَ ئةوة ًةؤسةكاُّ بةئةدات، 

  ر، زةوى تواُاى رمى بمًاْ وامةكاةدووة با  دةكةْ اَةت  دروسرنَِ
، باةمةَ ئاةوة    َ  و كمًةمةَاةت َُةتاةوةَ  و ئااَِ   دَاوازََاةك  َٓض 

ساااةرًاَةدارةكاُّ امررلاااارى دةكاااةْ و زةوى دةكاااةْ ًوٌ(َُرااا   
ئاطااا هااةوةى ريؤذطارَراام  ، بَرةكاُ  رمَاااَْبةرذةوةََُااة رمثةرساايَ 

 ُابَرره رمَاْ دةبِة امرر  ُار  ئةو زةوََةى كة ناوَاْ هَر  تَرة
ئَرٌااةى ًةؤساَااةت  دابااووة بااة طصاار   ر ًااةت  زةوى ٓةًَصااة هااة 

ؤذَراام ٓةساار  ريةطااةزةكاُ  ) ئاااوو ٓااةواو راامران( باا ر ئااةوةى ري     
، ئةَ ٓةسارةَة تاكة بم ئَرٌاةى طصار  بةًاُيوبووْ َاْ ثصوو بلات، 

دَراااة زةًاُاااةوة ًاااةؤس بااام ثةيكةدُاااةوةى ثَرياوَسااايَة      ٓاااةر هاااة 
ووى ئاارةز  دمربةدمرةكاَُيا سوة  هة تاواُ  زةوى ُةكةدؤتاةوة و باة   

ٓةساي  ساوثاس و    رمي كةوتمتة وَر ةى طَاُ  ب ر ئاةوةى ريؤطارَرام  
رياَ  كاةاوة باةمةَ ُابَرار    ٌة ، بَر وًاْ زةوى بم ئَرسياَص  بم ٓةبَرر

تواُاكاُ  بلةَّ دةبَرر بةورَاََةوة ئاطاًاْ هة ُةوةي  زَادةريةوى هة
 ،َاة ثصم و ًا   رمَاْ ٓةتة بووْ و ةداريؤذ بَرر كة َٓرصيا ُةٓاتووُ

 ًاْ رةًَاْ هة دؤر  ئَساياى ئَرٌاة  ٓةروةن نمْ ئةواُةى ثَرض رم
 طةريه رواردووة و ث(ْ و بةرُاًةى طوَاوَاْ بم رسيووَِةتة
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اْ دةبَِاةوة  كمتاَصيا ٓةًووً هة تزةوى رمراك  رمي ثَرٌاْ ئةدا 
طَااااَُرل   ، ًاااةؤس دةبَرااار ٓةًَصاااة باااةرااامراك  ئاااةَ ٓةساااارةَة
طةير دةراًةت و تواُاكاُ  ئةَ تاكة زةوََاة  بةرثةسَاراُةوة ًاًةهةة هة

بادَرلة دةبَرر رمًااْ و   بلات، بَر وًاْ زَادبووُ  زَادةريةوََةكاُ 
ئةسيمى ب ةَّ، ئَرٌةى ًةؤس دةبَرر هةثاى ذَانااْ   ُةوةى ئاَِية هة

     ّ ريَر اةو   هةسةر ئةَ زةوََة دةسيةوةساياْ ُاةب  باةهةلو باة ناةُيَ
بةر  وناُةكاُ  ئةَ ٓةسارةَة هةٓةوهةة بَر َر و ثاداشي شَروازى ُوير ري

َر اةى ) ثاراسايِ  دةراًةتاةكاْ و    ري ناوب ةَّ، ئةوَض ئاشالةاَة هاة  
بااةركارَٓرِاْ و ناااُيُ  ُااةًاَ و ثاراساايِ   زَااادةريةوى ُااةكةدْ هااة

طَاُوةباةراْ و ناااودَرةى كةدُاا  دارساياُةكاْ و سةرناااوةكاُ  ئاااوو   
َٓرواشا  نااير بام     كةَّ ئةوا باة هههههٓييد( نوُلة ئةطةر واُةهٓةوا و

ًااةرط  رمًاااْ و ُااةوةى دوارؤيذ ٓةهةيةكااةُ  و ئاَِيةَااةك  دذوار    
 ناوةريواناْ ئةكاته

بريت دآااتووة هاةثاى ئاةو ر ًةتاةى زةوى      ئاَا ٓةرطَ  ريؤذَرم بة   
 ثَري  ئةدا سوثاس و سياَص  بلةَرو

َاَ بايةَّ  رمت ثةسَوة كة نمْ بيواُ  كارَرم ئة ئاَا ٓةرطَ  هة  
 و وة اى ئةَ ٓةوهةة ب ر كمتاَ  بيةَِةوةو 

اُ  ثااى تاةًاسلارى و ٓةوهةاة رةاثاة بةردةواًاةك      دار هة زةوى زؤر 
  َ ٓةسااي  ُاريةزاَااةت  و رااةَ و   ئَرٌااةى ًةؤساا  ناوبةساا  سااةردة
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وداُا  )بووًةهاةرزةو   وَر اةى ري ري ثةذارةى رمى دةردةبةيَرر ئةوَض هة
و بةبَاباَُبووْ و ساوتاُ  دارساياكاْ    طةكاْ و تسمُاً  و رمهةبارَّ

هههٓياايد( كاتَراام زةوى  هههو م اااو ب(ةوبووُااةوةى ثااةتاو ُةرمشاا    
 ةًَرسل  باراُ  رمى وشم دةكات ئةوكات تا ر دةكاةَّ كارةساات     
 وشلةسااااهة  و رمهةباااارَّ دةبَرياااة ًَاااواَُرل  ناااارة ُةوَسااار  وة

كااْ و  طةيباة   ٓةروةٓا زةوى ٓةُيير دار راةَ و ئاازارى ُاار  رامى    
باة  رامَ   َاارود تاوريةَ     سوتاُ  دارسياُةكاْ ثَصااْ ئاةدات  وة  

بووًةهةرزةو كارةسات  تسمُاً  دةردةبةَرر  

 

 
 زةوىٓةسارةى ( ثاراسيِ  91وَرِةى ذًارة)
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ورَاا   ئاشلةاَة ئةًاُةى سةرةوة ٓةًوو زةُ َرل  ًةتةسَيارْ ئةطةر
ةوى ناةُيَّ ناار    ، زاُاَااْ ئاةهةَرّ ز  ُةب  بةر دةرطاًااْ دةطةَرار  

ُاونااووُ  ذَِ ااةَ    ٓاااتووةو كارةسااات  هااة     بةسااةرداددَمهاام
باارة ٓاوساةُ   رامى بام     وبةرموة بََِوة و ٓةر رودى رمشا  دو 

طةرياوةتةوةو ذَاْ دةساي  ثَرلةدؤتاةوة، باةمةَ ئاةَ دؤراةى ئَرسايا       
داُ  و ئةطةرى ودَرية ثَرض كارةساتَرلة ًةؤساَةت  بةرثةسَارة هة ريو

 بووُةوةى ذَاْ ًةتةهةَرلة وةمةًةكةى ُةزاُةاوة دوبارة 
درَرياَ  تةًاةُر ثَريا     ثاير ٓةًوو ئةو ئةرن و ر ًةتةى زةوى بة هة

ثةسَاراُةت داومةوة كاة    بةرصَووة ئاَا تم وةن ًةؤسَرم ٓةسي  بةر
 نمْ وةن وة اَةن ثاداشي  ئةَ ٓةوهةاُةى بيةَيةوة و



دةسايةوةبوو دةَوَسار    باة  ئَراوة ُاةًاًَرل    ٓاات و َاةكَرم هاة    طةر
دةر ةت  ٓةبوو با كمير  كاتةدا دَُا كمتاَ  ٓات، ئةطةر بََِريير و هةو

                    )دٌي دروودى رواى هة سةر بَرر(  هبَِريَرر ُةدا و درةريةكة
بااةمةَ بةشاا    ،ةوةزةوى ثَرياوَساايََةكاُ  ٓااةًووًاْ ثااةي دةكاتاا    

 ى()طاُي هُاكات اًْوتةًاسلارى ٓةًو
ة ُابَرار  ًةرداة ٓاةرة بِةريةتََاةكاُ  رمشابةري  ئةوةَا      َةكَرم هة

               )هَم تمهةسيمى(1سةوشر بج ةيَررثةَوةُيى َُرواْ ًةؤس و
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ْ سااوثاس باام رااوا كااةًةؤس ُا ةيَراار   زةوى  وةن ، ئااةطَِا ئامسانااا
 )ِٓةى داسَي تمرَو( زبوةياْه دةكةدة

 )ًار  ًاتو (      زةوى ٓ  ئَرٌة ََُة، ئَرة ٓ  زةوَّه
اااةَةاُ  ذَِ ااة كَرصااةَةك  طوةمباااهة  و دَٔاََُااة، تااةُٔا ٓةهةوَسااي   

 دَٔاَُض دةتواَُرر ئةَ اةَةاُة نارةسةر بلاته )بَرةى كاًَِةر(
كااة دواَااّ دريةريٌاااْ بااةيى، كااة دواَااّ ًاسااٌَاْ طااةت، كااة دواَااّ   
ريووبارًاااْ ذةٓااةاوي كااةد، ئااةوكات تَريةطااةَّ كااة ثااارة ُارورَرااره  

                                          وتةَةك  كمُ  َِٓيََة سوورةكاْ()
، ئةو باوةريةى كة زةوَض ًاا   ٓةَاة  زوو َاْ درةُ  دةبَرر ب ةَِة 

ًا   ئةوةى ٓةَة كة بجارَر رَرر هة ثَسبووْ، ئةوةى كاة ًةؤساَاةت    
ؤس بة ثَروَسية بَ اَُرر ئةوةَة كة زةوى بة ب ر ًةؤس دةذَر، بةمةَ ًة

 )ئَنم ًمرياهَر (   ب ر زةوى ُاذَره
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 -هيطتى ضةزضاوةكاى:
 

  -:كتيَبة كوزدييةكاىيةكةم/ 
 
خهدهئازاد دٌي ُةاصبةُيى، طاةرًبووُ  طامى زةوى و كارَ اةرى هةساةر      -1

 ه9112ٓةوهَرة،  ،ٓةرٌَر  كوردسياُ  عَرةاق، ناثخاُةى رؤشِبري

ناااث   ةرناااوة ئاوََااةكاْ،ةباُ ، دةراًااةت  سهُآَااية دااةًاي تاهةاا خهى -9
 ه9112ساهة   ناثخاُةى دةزطاى ناخ و ثةرص  سةردةَ، َةكةَ،

وٓاةوا، باةرط     دوطةا َااى كاةط وئااو    ،خهده ئازاد دٌياً  ُةاصبةُيى -1
اُ  ،ناث  َةكةَ َةكةَ،  ه9111 ،ناثخاُةى محيى، سوٌَر

ده ةرةَاايوْ كاكااةَ , دآااات و ئااةًِ  ئاااو هااة ٓااةرٌَر  كوردسااياْ دا,      -0
 ه9111ٌاُ , سوَر

دهٓاشٍ َاس  محيأً  و سةردار دٌي عباياهةمحّ و ٓمشاَار دٌايأً      -5
ئةتوةةس  ٓةرٌَر  كوردسياُ  عَرةاق، عَرةاق ودَٔااْ، نااث  َةكاةَ،     رمشِاو،
 ه9113ٓةوهَرة، 

دهًوسااا عبااودة مسعااة و ده ااوزى عبااي ساأاوُة، دوطةا َاااى داَُصاايواْ،  -0
َ وةرطَرةاُ 4 َٓوا ئةً  شاواُ ، نااث  َ   نااثخاُةى ًوكةَااْ، ٓاةوهَرة،     ،ةكاة

 ه9113

دهسسّ أبو مسور و دهعو  رامن، و4 ئوساًة ئةشةةف دٌاي ٓةهةةظاةَ ،    -1
ناثخاُةى ُارَّ، نااث  َةكاةَ،    دةروازةَةن بم زاُسي  دوطةا َاي سةوشي ،

 ه9119ٓةوهَرة، 
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زةوَِاساااا  وكمًااااةير، ناااااثخاُةى  ئَااااربآٍَ دةًةددااااةزا دَراااايَّ، -2
اُ ئةُيَرصة،ناث  َة  ه9110 ،كةَ، سوٌَر

ئَسٌاعَى سةكٍَ ئمروةام, و4 ئاةس  ظايَق، زَاريةى زاُساي  طاةردووْ،        -3
 ه9112ُاوةُيي ئارا، سوَرٌاُ ، 

ةد سورداش ، دَمطةا َاى ٓاةرٌَر  كوردساياُ  عَراةاق،    ععو  دٌود ئةس-11
 ه1332ٓةوهَرة،  ،(، ناث  َةكة1َسةُيةرى بةاَةت ، ذًارة )

دوطةا َاااى ئااابوورى و داَُصاايواْ(ى دَٔاااُ     عاايُاْ اهسااَي سسااّ، )   -11
ٓاونةر ، وةرطَرةياُ 4  ةًاْ عبياهةمحّ و دٌي  اتح، ناث  َةكاةَ، دةزطااى   

 ه9111ناخ و ثةرص  سةردةَ، ٓةوهَرة، 

، بِااةًاكاُ  ثاراساايِ  ذَِ ااة، ناااثخاُةى  إبااةآٍَسااةردار عبااياهةمحّ  -19 
 ه9191ُاوةُيي سارا، سوَرٌاُ ، 

 ه9110سةْ، طةرياْ بة دواى ذَاْ هة طةردووُيا، ٓةوهَرة، ئةذى نةتم سة -11

 ه9112،، كيَرب  ئةهلرتيؤُ هواٌاْ سةوَر ، طةردووْ -10
ُاوةُايى ريَرِاوَرّ، نااث      ،ئَلةاَ كةرٍَ، ئاَا ئاادةَ َةكاةَ ًاةؤس باووةو     -15

 ه9191َةكةَ، 

 -:/ كتيَبة عةزةبييةكاىدووةم
ب ة االول، العدار احلزيعة   الك ٌ، الط، احل اة الذك ة فى  نىد.مح د دل ل الي  -1

 .1989داد،غوسارة الثقافة واالعالو، ب ،للطباعة

، علعه انيعا ، الطب عة الثاى عة، مطب عة اليع ر الين    عة،        ى ناٌ شع ادة  -د -2
 .1983االردٌ، 
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، طب عة االو   ،الب ئعة    ،اليفط ،د. ب  ار خيضى، مقاالت متي عة ح ل )انا  -3
 .2001يدا، مطب ة وسارة الرتب ة، ٍ ل

9 1و د.حامد اخلط ب9  غزاف ة ان ارد انائ عة9 عنعا9ٌ     د.حضً أب مس ر -4
1999. 

 .1990كلة ال صز9 عامل ان زيفة9 ك ي 9د. أمحد مدح  اصالو9 التل ث مش -5

 .2006ٍ كل رياض راف ، االىضاٌ والتل ث الب ئى، الطب ة االو ، بغداد،  -6

 
 -:طؤظازة كوزدييةكاىضي َيةم/ 

سااهة    ،(10ذًاارة )  ح امحي، طمساارى زاُساي  ساةردةَ،   َٓوا ساهة-1
 ه9112(، ًاَس  3)

ٓمزاْ راهَي ريةشَي، كمًةهةةى رمر هة طةردووُيا، طمسارى زاُسي  -9
 ه9111(، ساهة  نواردةَةَ، بةٓارى 50سةردةَ، ذًارة )

و زةوى، طمسارى هنَِ  زاُساي ،   سةردار عبياهةمحّ إبةآٍَ، رمر-1
 ه،9111ئادارى  سوَرٌاُ ، (،1ذًارة )

ثصيَواْ شة َق امحاي، طةشاةى شارُصاَِ  و كارَ اةرى هةساةر      -0
َ  91، ذًاارة ) طمسارى سَاسةت  ئابوورى ،ابوورىئ  ،(، سااهة  ٓةشاية

 ه9111ٓةوهَرة، سةُيَلاى ئابوورى ُاساُ  كوردسياْ،
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 -:طؤظازة عةزةبييةكاىضوازةم / 
 

 )للةن ععع ،دللعععة ال لععع و وان زفعععة  ، 2فعععا  ال لععع و ، ال عععدد )أدللعععة ) -1

december ، 2005، اجلش  االول. 

 دللعععة ال لععع و وان زفعععة للةن ععع ،   ، 3فعععا  ال لععع و ، ال عععدد ) أدللعععة ) -2
(january،  2006، اجلش  الثاىى. 

-april) دللعة ال لع و وان زفعة للةن ع ،     ، 30فا  ال ل و ، ال عدد ) أدللة ) -3

may ، 2010، اجلش  الثاىى. 
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 -وضةز:وذيانى ن ثوختةيةن هة
 ضةزداز عبداهسمحو أبساييم )ضةحةزى( -

 شويَهى نيشتةجيَبووى/ قةشاى زِانية -

( بةة ثوةةى   2008-2007ثوةى خويَهدى/ كؤهيرى شانطتة مسؤظايةتييةكاى/ كؤية ) -
 .يةكةم

 ضاالكوانى بوازى ذيهطة. و و نوضةز شازةشا -

 ثيشة / مامؤضتا هة ئامادةيي  -

 -:نوضةزى )ضواز( كتيَبى بوازى جوطسافيية بة ناوةكانى -

 ضةملى ذيهطةثازيَصى هةذيَس ضايةى ئيطالمدا. -أ
 بصاظى طةشتوطوشاز هةيةزيَمى كوزدضتاى. -ب
 ى عيَساق.بايةخى جيؤثؤهةتيلى نةوت -ج

 بهةماكانى ثازاضتهى ذيهطة. -ْ
بوازةكةانى ) جةوطسافى و    ي ضةيَلتةزةكانى ( بابةت و وتازى تايبةت400نوضةزى ) -

 ذيهطة(ية، هة زِؤذنامةو طؤظازة كوزدييةكاندا.
)دةضتةى ضةاكلسدى و ثازاضةتهى ذيهطةة     خاوةنى ضةنديو خةالَتى بوازى ذيهطةية -

، 2019، زِيَلخةساوى ضسوشةتى كوزدضةتاى    2017، كؤمةهَةى كوزدضةتانيَلى ضةةوش  2014
 .(2020زيَلخساوى ئاظيازى ذيهطةيي 

شةؤثى تايبةةت بةة بةوازى ذيهطةيةة بةؤ        خاوةنى ضةنديو كةؤزِو ضةيميهازو ؤزن   -
ى يَلخساوةكةةانى كؤمةهَطةةةى مةةةدةنى و ضةةني وتويَةةرة جياواشةكةةان زِخويَهةةدكازاى و 

 .كؤمةهَطاية

 07502232369 زِانية :ناونيشاى -

.rania@gmail.com86Sardar 
 

mailto:Sardar86.rania@gmail.com
mailto:Sardar86.rania@gmail.com
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