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 51355530570 ذ.ًىبايى4
  shrewan.qurtas@soran.edu.iqى4ًًٌَٓ
 ًاًؤضتا4واذووٍ  ياى ًؤز
 

 شانًازٍ بُط و بابُت4
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، ٓاو و دَزاًُتُكانِ باضِ شؤز طسنطو بؤ بُزدَواًبىونِ كؤًُهطا. هُم بابُتُدا هُ يُبىوى ثًَهاضٍُ بابُت4
شياتس باضًض هُ بابُتُكانِ بُكازيًَهاى، بُزيَىَبسدى، و ثازاضتهِ ٓاو هُ كىزدضتاى و جًًاى دَكؤهًهُوَ. يُزوَيا 

ذيهطُيٌ، ٓابىوزّ، كازيطُزيًُكانِ الفاوَكاى، ووشلُ ضاىل و شىيَهُ ووشم بىوَكاى، بُكازيًَهانُكانِ ٓاو، كًَصُو 
 طسفتُكانِ جؤزايُتِ ٓاو، ثًطبىونِ )ٓاهىدَبىونِ( ٓاو، يُزوَيا كًُبىوى و شؤزبىنِ ضُزضاوَكانِ ٓاو.

شؤزجاز بُ يُضازَّ ٓاو ناو دَبسيَت، ُٓويض هُبُز ُٓوَّ كُ شؤزبُّ زووّ شَوّ يُضازَّ شَوّ  طسيهطٌ بابُت4
داثؤشساوَ بُ ٓاو، يُوَيا بُيؤّ ُٓوَط كُ ذيانِ هُ ضُزَ، ضىنلُ يًض شيهدوويُن نًُ ٓاوّ هُ جُضتُدا نُبًَت، 

شياد دَكات، بؤيُط هُ يُزوَيا. هُ شؤزبُّ ضاالكًُكانِ ثًَصلُوتهِ كؤًُهطا و تُكهؤهؤجًا خىاضت هُ ضُز ٓاو 
طُي ثًََِلُوتو طسفتُكانِ ٓاويض هُ ثُزَضُندنداى. ناكسَّ قىتابِ و جىطسافًهاضاى ووتُ و بؤضىنًاى و ضازَضُزياى بؤ 

ُٓم طسفتانُ هُ دَضت نُبَِ. ُٓم بابُتُ بُ بُزدَواًِ دَكؤهًَتُوَ هُ ضاكرتيو زيَطا بؤ بُكازيًَهانُكانِ دَزاًُتِ جًا 
از و كاتِ طىجناودا، ًُُٓط طسيَدانِ شانطتُكانِ ٓاوَ )يايدزؤهؤجِ، يايدزؤجًؤهؤجِ، ٓاويُوا، جًاّ ٓاو هُ بى

 بُ شًَىَيُكِ هًَلبُضرتاو و بُزدَوام. ًًتًؤزؤهؤجِ، ..( بُ شانطتِ ًٓدازَ، واتُ ًٓدازَكسدنِ دَزاًُتُكانِ ٓاو
كازيطُزيًُ ذيهطُيٌ و كؤًُاليُتِ و ضًاضًُكاى  قىتابِ تًَطُيصتهًَلِ باط بُدَضت دَيًَهَِ هُ ضُز ٓاًاجنٌ بابُت4

هُضُز ٓاو، دَزاًُتُكانِ ٓاو، طؤزانلازّ هُ داياتِ ٓاو و يُبىونِ، يُزوَيا قىتابِ تًَدَطات هُ ضًاضُت و 
ٓازاضتُّ بابُتُ يُنىوكُيًُكانِ دَزاًُتُكانِ ٓاو، ثُزَثًَدانًاى، و تُكهؤهؤجًاّ بُكازياتىو هُم بابُتُ. ضُزَزاّ 

 نطتُكانِ ثُيىَضت بُ يُبىوى و جىوهُّ ٓاو يؤكازَكانِ.شا

 

 بابُتُكُخصتٍُ دابُشلسدنٌ 
 طسنطِ بابُتُكُناضاندى و  7 ُفتٍُ يُكُمي
 ٓاو جًًانًًُكانِ ًٓطتاّ و نًصتٌانِ طسنطرتيو ًُضُهُ  0 ُفتٍُ دووَمي
 ًًَرووّ دزوضتبىونِ شَزياكاى و ضىزّ يايدزؤهؤجِ 5 ُفتٍُ ضًًَُمي
 دابُشبىونِ ٓاو هُضُز طؤّ شَوّ 4 ُفتٍُ ضىازَمي
 شَزيا و ٓؤقًانىضُكاى و يُهلُوتُياى 3 ُفتٍُ ثًَهحُمي

 شَزيا و ٓؤقًانىضُكاى هُ زووّ جًؤهؤجًُوَ 0يُفتٍُ شُشُم 
 بايُخِ ذيهطُيٌ شَزيا و ٓؤقًا نىضُكاى 1يُفتٍُ حُفتُم 
 تاقًلسدنُوَّ يُكُم* -زِابسدوو بُضُزداضىنُوَّ وانُكانِ  2يُفتٍُ يُشتُم 

 شَزياضُكاى هُ جًًاى و كىزدضتاى 3يُفتٍُ نؤيُم 
 طسنطِ شَزياضُكاى )ٓابىوزّ، كؤًُاليُتِ، ذيهطُيٌ، ...( 75يُفتٍُ دَيُم 
 شَهلاوَكاى و طؤًاوَكاى 77يُفتٍُ ياشدم 

 ...(طسنطِ شَهلاوَكاى )ٓابىوزّ، كؤًُاليُتِ، ذيهطُيٌ،  70يُفتٍُ دواشدَم 
 ووشلُضاىل و بُدواداياتُكانِ 75يُفتٍُ ضًَصدَم 

 ًُوداكانِ ووشلُ ضاىل و الفاوَكاى 74يُفتٍُ ضىازدَم 



 تاقًلسدنُوَّ دووَم* -بُضُزداضىنُوَّ وانُكانِ زِابسدوو  73يُفتٍُ ثاشدَم 
 شَوّ هُضُز زؤيصتىو ٓاوّ 70يُفتٍُ شاشدَم 

 الفاوكسدنِ زووبُزّ و زِوباز 71يُفتٍُ حُظدَم 

 ٓاوّ ذيَسشَوّ )طسنطِ( 72يُفتٍُ يُذدَم 

 ٓاوّ ذيَسشَوّ )يُبىونِ( 73يُفتٍُ نؤشدَم 

 جؤزايُتِ ٓاو 05يُفتٍُ بًطتُم
 تاقًلسدنُوَّ ضًًَُم* -بُضُزداضىنُوَّ وانُكانِ زِابسدوو   07يُفتٍُ بًطت ويُن

 زِوبازَكاى( حُوشّ) زووبازَكاى ثؤهًَهلسدنِ 00يُفتٍُ بًطت ودوو 

 ياضا نًَى دَوهُتًُكاى  بُطىيَسَّ زووبازَكاى ثؤهًَهلسدنِ  05يُفتٍُ بًطت وضَِ

 )شًَىَّ زوبازَكاى( زوبازَكاى حُوشّ ُٓنداشَيٌ شًلسدنُوَّ 04يُفتٍُ بًطت وضىاز 

 )شًَىَّ حُوش( زوبازَكاى حُوشّ ُٓنداشَيٌ شًلسدنُوَّ  03يُفتٍُ بًطت وثًَهخ

 1هاوسةنطى ئاوى و بةريوةبردنى دةرامةتةكانى ئاو  00وشُط يُفتٍُ بًطت 
 2هاوسةنطى ئاوى و بةريوةبردنى دةرامةتةكانى ئاو  01يُفتٍُ بًطت وحُوت 
 تاقًلسدنُوَّ ضىازَم* -بُضُزداضىنُوَّ وانُكانِ زِابسدوو  02يُفتٍُ بًطت ويُشت 

 1روبارةكانى جيوان كَيشة و سياسةتى هةندَيك لة  03يُفتٍُ بًطت ونؤ 
 2كَيشة و سياسةتى هةندَيك لة روبارةكانى جيوان  55يُفتٍُ ضًًُم 

 كردنةوةكان لة كاتى وانةكان نابن، بةالم لةو هةفتةية دةبن كة بؤى دياريكراوة.تاقي 

 ضُزضاوَّ ضُزَك4ِ

 يًض ضُزضاوَيُكِ ضُزَكِ نًُ بؤ ُٓم بابُتُ.

  .ضاثِ دووَم. جًؤطسافًاّ يُزيٌَِ كىزدضتانِ عًَساق. كتًَبِ ضُنتُزّ بسايُتِ. يُوهًَس.7334كؤًُهًَم هُ ًاًؤضتايانِ شانلؤ . 

 .يًدزوهىجًُ املًاه اهططحًُ. داز اجلٌايرييُ هوهصس و اهتىشيع واالعالى. هًبًا.7323اهطالوّ، د. حمٌىد . 

  .هوجقافُ. هًبًا.. املخاطس اهلًدزوجًىًىزفىهىجًُ. داز اهصٌىع 0555ًقًوٌ، د. احمٌد عًاد 

 .خهطٌ، د. بًىاز. ًقاالت ًتهىعُ حىي املاْ، اههفط واهبًُٔ. ًؤضطُ ًىكسياى 

 Toad, David Keith. 1969. Groundwater Hydrogeology. 

 Ram Kumar Gurjar, B. C. Jat. 2008. Geography of Water Resources.  

 ياضاكاى4

يُهطستهِ قىتابِ خؤّ بُتُواوّ بُزثسضًازَ بُدَضتًًَهانِ كؤثًًُن هُ وانُكُ  ثاط ُٓوَّ دزا بُ نىيَهُزّ قىتابًًاى، يُزوَيا  .7
 كؤثِ ُٓزكُكانِ ًاهُوَ و كىيصَكاى، بُ طىيَسَّ بُزواز و منسَكاى.

 وَزدَطسَّ هُو منسَيُّ بؤ ضاالكِ ثؤي تُزخانلساوَ. 5وانُ بُبَِ يؤ ٓاًادَ نُبىو ُٓوا  5ُٓطُز قىتابِ شياتس هُ  .0

 نسيَت بؤ ُٓو ضاهُّ خىيَهدى هُو بابُتُ.ياى شياتس جاز ٓاًادَ نُبىو بُبَِ يؤ ُٓوا قىتابِ بُ كُوتىو دادَ 4ُٓطُز قىتابِ  .5

 دزَنط طُزِاندنُوَّ ُٓزكُكاى و ياى دووبازَكسدنُوَّ تاقًلسدنُوَكاى تُنًا هُم حاهُتانُّ خىازَوَ قبىوي دَكسيَو4 .4

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Ram+Kumar+Gurjar%22
http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22B.+C.+Jat%22


حاهُتِ تُنطانُ )منىون4ُ نُخؤشِ، دؤخًلِ تُنطانُ هُ خًَصاى(؛ ًُُٓط ثًَىيطتِ بُ ثصتطريّ ضُزؤن بُط يُيُ، ُٓطُز  (7
 .خصتُّ ضُزدانُكانِ قىتابِيَِ تًَبضَِ، وَ يُزوَيا تًَبًهًُكانِ ثصيصم، يُزوَيا كؤثًًُن هُ زِ

 04ٓاًادَنُبىوى بُيؤّ نُخؤشِ بُبٌَ زِاثؤزتِ ثصيصلِ، وا ثًَىيطتدَكا قىتابِ ضُزدانِ ضُزؤن بُط بلات هُ ًاوَ  (0
 ابُتًَلِ ثُيىَندداز(.كاترًًَس ثاط ُٓم طسفتُ )منىون4ُ زاثؤزت، تاقًلسدنُوَ، ياى يُز ب

، يُز بُكازيًَهانًَلِ ًُٓانُ قُدَغُيُ كُ دَبهُ ًؤبايى و يُز ٓاًًَسيَلِ تسّ ُٓهًلرتؤنِ دَبًَت داخبسيَت هُ كاتِ وانُدا .3
يؤّ تًَلدانِ ٓازاًِ و شًَىاندنِ يؤىل خىيَهدى. دَكسَّ ًؤبايى تُنًا كاتِ ثًَىيطت وَكى حاضًبُ بُكازبًَت )بُالم نُن بؤ 

 .نابَِ الّ قىتابِ بًَتيُزوَيا هُ كاتِ تاقًلسدنُوَكاى بُ يًض شًَىَيُن  تاقًلسدنُوَكاى(.

الثتؤث4 دَكسَّ بُكازبًًَهسَّ بُ ًُزجًَم ًؤهُت هُ وانُبًَرّ يؤهُكُ وَزطريابَِ و بؤ كازو بازٍ ثُيىَنديلسدنًض   .0
 )ضات ياى ًٌُٓيى( بُكاز نُيًَهسَّ.

%( ّ 42 منسَكانِ وَزشّ و زَجنِ ضاالنُ بُ ُٓجناًديَت هُ ضىاز تاقًلسدنُوَ كُ يُزيُكُياى )منسَ داناى و تاقًلسدنُوَكاى .1
بُالم ُٓطُز %. 45%( ّ هُضُزَ كُ بُطصتِ دَكاتُ 2هُضُزَ وَ يُزوَيا ضاالكِ ثؤي و ُٓزكُكانِ ًاهُوَو زايًَهانُكانًض)

ياضايُ جًَبُجٌَ ناكسَّ بُهلى ثصت بُ زيَهٌايًُكانِ زاطسايُتِ و ياتىو تاقًلسدنُوَكاى كساى بُ ناوَندّ )ًسكصٍ( ُٓوا ُٓم 
%ّ هُضُزَ، تاقًلسدنُوَكُ هُضُز 05تاقًلسدنُوَّ كؤتايِ  ضُزؤكايُتِ بُط و هًَرنُّ تاقًلسدنُوَكاى دَبُضرتَّ.

 وانُ(. 55 – 03دَفتُزَ، بُشِ ثساكتًلِ تًَدا نًًُ. طصت وانُكاى دَطسيَتُ خؤّ )

 4وَآلم بؤ تاقًلسدنُوَكانٌ وَزشٍ وكؤتاٍ ضايَ  و ىونٍُ ثسضًازمن

  ثسضًازّ كىيص4
  ّطسنطرتيهًاى باس بلُ.ضًُ هُ نًَىاى شَزيا و ٓىقًانؤسجًاواش . 

  ِكُ طصت بُشُكانِ ًؤزفؤهؤجِ شَزياو ٓؤقًانؤضُكاى هُ هًَىازّ شَزيا تاكى قؤاليٌ  بلات ويَهُيُنثًَىيطتُ هُ ضُز قىتابِ باض
 .ٓؤقًانىضِ تًَدابًَت، ثاشاى ديازبلات ضهىزّ شَزيا و ٓؤقًانؤس ضًُ بُ ويَهُ و بُ نىضني

 ض جؤزَ زوبازيَلُ هُ زووّ حُوشّ زووباز و ياضا نًَىدَوهُتًُكاىزوبازّ شيٌَ طُوز َ. 

  ...............بؤضىنِ قىتابِ طسنطُ هُوانُيُ وَالًِ جًاواش يُبًَت() 

 4و كؤتايٌ ضاي ثسضًازّ وَزشّ
 .ِطسنطرتيو قؤناغُكانِ ثُيدابىونِ شَزياكاى هُ ضُز شَوّ باضبلُ بُ كىزت 

  دَزضىنِ طاشَكانِ يايدزؤجني و  –دَزضىنِ ظؤهلانُكاى  –ثًَىيطتُ قىتابِ هُ ضُزَتاّ ضازد بىونُوَّ شَوّ دَضتجًَبلات
بىى بُ يُمل ضُنديو جاز  –دابازيو  –دزوضتبىنِ ٓاو  –ضازد بىونُوَ  –دزوضبىنِ يُملِ ٓاو  –يُكطستهًاى هُ ٓامساى  –ٓؤكطحني 

 دزوضبىونِ شَزياكاى. –ثسبىونًاى هُ ٓاوّ بازاى  –ضازد بىونُوَّ زووّ شَوّ  –
  ّ؟ضًُ بُ ويَهُوَ باضبلُ ٓاو هُ ضُز ووشانًُكاىضىز 

 
 تًَبًه4ِ نىضًهِ زِاثؤزت هُ ضُز بابُتًَم، زِاثؤزتِ طُشتِ شانطتِ، ثؤضتُز )نصسَ( ياى يُز ضاالكًُكِ تس هُ كاتِ ثًَىيطتدا منسَّ هُ

 ضُز دادَنسيَت هُ منسَّ وَزشّ.


