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     :بؤ ضسيَتوثيَويطتة كوزتةيةك بهو                                   
     

لقيَكة   Georaphy of Settldmentجوطسافياي ئاوةداني ياى جوطسافياي نػيهطة   ثيَهاضةي بابةت:
 -نػيهطةي الديَ   ب -لةجوطسافياي كؤوةآليةتي ، وةجوطسافياي نػيهطة شياتس جةجت لة دووبابةت دةكات : أ

نػيهطةي غاز ياى غازضتاني . يةزضةندة نػيهطةي الديَ لة اليةى وطسايف دانانةوة ثػتطويَ خسابوو تاكو ئةم ضاآلنةي 
و دةوَلةتي جوطسافيصانةكاى لة قايرية ، بؤ يةكةوني جاز لةاليةى ثاش بةضتين كونطسةي نيَ 5995دوايي وة لة ضاَلي 

A.Demangeon  ، يةكةوني ليَكؤَليهةوة لة بازةي جوطسافياي نيػيهطةي الدي خساية بةزباع و ليكوَليهةوة
دوابةدواي ئةوةش ئازةشووي جوطسايف شاناى بةزةو ئةم اليةنة طةغةي كسدو ثيَػكةوتين بةخؤيةوةبيين ، بةآلم 

لة لة ناوةزاضيت ضةدةي نؤشدةيةوني ضةزي يةَلدا وة ضةزةتا بة  Georaphy of Townsجوطسافياي غاز 
كوزتة بابةت تةنًا لة طوظازو زِؤذناوةكاى و دواتس بة غيوةي ناويمكة لة وآلتي ئةَلةوانياني دةزبازةي ) غويَو و جيَطا ( 

جوطسافياي طػيت غازي دانا ، وة  5907ضاَلي  لة Hassert، وة ياتسع  5900كة لة اليةى زاتصه لةضاَلي 
جطة لة وآلتي ئةَلةوانياش ليَسةو لةوي دةزبازةي جوطسافياي غاز كازكساوة ، يةزضةندة لة بوازي كؤوةآليةتي و 
ئابوزي و ئةنداشيازي و تةالز ضاشي و بةزيَوةبةزايةتي دةزبازةي غاز كساوة ئةوانةش كازيطةزياى يةبووة بؤ ضوود 

جوطسافيصانةكاى . وة جوطسافياي نػيهطةي الديَ وةكو ضةزةتايةك دةبيهسيَت بونػيهطةي غاز وة الدي  وةزطستين
لةزِووي ويَرووييةوة شؤز كؤنرتة لة غاز وة شؤزبةي غازةكاى لةضةزةتاوة الديَ بوونةوة دواتس ثيَػكةوتهياى بة خؤوة 

كؤضي خويَهدنةواندا ضةزةتا لة داوةشزاندني نػيهطةي بيهيوةو يةنطاوي بة غاز بوونياى ناوة ، يةزبؤية ئيىةش لةم 
 وسؤظايةتي وةكو الديَ  دةضت ثيَدةكةيو . 

طسنطي ئةم بابةتة لةوةداية كة غازو الدي بابةتيَكي يةزةطسنطو لةبوازي جوطسافياي طسيهطي بابةت:
ئيكيولوذيةوة ليكدانةوةو َلكؤَليهةوةي طريوطسفتةكاني لة زِووي ئابوزي و كؤوةآليةتي و  وسؤيي و

 .ئةزكي ضةزغاني جوطسايف شانة .
اني قؤناغي ليطانظ بة ووزدي ئاطادازي بو بؤ ليكؤَليهةوة لة يقوتاب ثيَويطتة ئاواجني بابةت:

بؤ بةزدةضيت ثالندانةزاى و داوو دةشطاني  طا ضازةش بؤياىيَدؤشيهةوةي زِو طريوطسفتةكاني غازو الديَ 
 دةوَلةت كة كازي ثيَبكةى 



        بابةتةكةخػتةي دابةغكسدني                        
 ثيَهاضةو تيَطةيػتين نػيهطة ، جياواشيةكاني نػيهطة بة تةواوي ثيَداويطتية ضةزةكيةكانيةوة ، طسنطي  ةفتةي يةكةمي

 نػيهطة لة ذياني وسوظدا .

 غويَو و طريو طسفتةكاني نػيهطة ، بةغدازي كسدني حكووةت لة دابيهكسدني نػيهطة ، ثيَداويطتيةكاني  ةفتةي دووةمي
 حكووةت بؤ بةغدازي كسدى لة دزوضتكسدني نػيهطة ، ياوكازية كاني حكووةت .

 زِونكسدنةوةيةك دةزبازةي جوطسافياي الديَ ، زِونكسدنةوةي ووغةي الديَ ،ئةو ثيَوةزانةي الديَ  ةفتةي ضيَيةمي
 لة غاز جودا دةكاتةوة

 طسنطيداى بة الديَ ةفتةي ضوازةمي

 ثالنداناى و ثالنداناني الديَ  ، طسنطي ثالنداناني الديَ ةفتةي ثيَهحةمي

 جوطسافياي ضسوغيت  -لقةكاني تسي جوطسافياي الديَ ، أ ثةيوةندي جوطسافياي الديَ بة ةفتةي غةغةمي
 جوطسافياي وسؤيي -ب

 يؤكازةكاني دابةغبووني ذيهطةي الديَ ، )يؤكازي ضسوغيت و يؤكازي وسؤيي ( ةفتةي حةفتةمي

 غيَواشي وؤزفؤلوجي نػيهطةي الديَ ةفتةي يةغتةمي

 بةكازييَهاني شةويين الديَ يةفتةي نؤيةم

 ثةيوةندية يةزيَىيةكاني الدي لةطةهَ غازو دةوزوبةزيدا يةفتةي دةيةم

 ثيَهاضةي غاز ، تايبةمتةنديةكاني ثيَهاضةي ئاوازي ، ثيَهاضةي بةزِيَوةبسدى و ويَروويي و فةزواني و يتدد .... يةفتةي ياشدم

 غازي ئةوزوثي ضةزةتاكاني دزوضبووني غاز ، غازي كؤى و غازي نويَ غازي عةزةبي ئيطالوي و يةفتةي دواشدةم

 جيَطاو غويَو ، يؤكازةكاني ضهوزدازكسدني جيَطاو جؤزةكاني يةفتةي ضيَصدةم

 طسنطي غويَو ، جؤزةكاني يةفتةي ضوازدةم

 بريدؤشةكاني  غاز يةفتةي ثاشدةم

 جؤزةكاني بريدؤشةش ليَكدانةوةياى يةفتةي غاشدةم

 بةكازيُيهاني شةويين غازو طسنطيةكاني يةفتةي حةظدةم

 جؤزةكاني بةكازييَهاى و غُيواشةكاني يةفتةي يةذدةم

 وؤزفؤلؤجياي غاز يةفتةي نؤشدةم

 طريوطسفتةكاني غاز يةفتةي بيطتةم

 ضةزضاوةكاني طةغةضةندني غاز يةفتةي بيطت ويةك

 فةزوانةكاني غاز ، غازي جةنطي يةفتةي بيطت ودوو

 فةزوانةكاني باشزطاني يةفتةي بيطت وضىَ

 فةزواني ثيػةضاشي وضواز يةفتةي بيطت



 فةزواني ئايين و زِؤغهبريي يةفتةي بيطت وثيَهخ

 فةزواني تةندزوضيت و حةوانةوة يةفتةي بيطت وغةش
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