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   حكومةتي هةريَمي كوردستان-عيَراق                                                                                                                       حكومة إقليم كوردستان-العراق
   سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران                                                                                                                                 رئاسة مجلس الوزراء
وةزارةتي خويَندني بالآ و تويَذينةوةي زانستي                                                                                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
سةرؤكايةتي زانكؤي سؤران                                                                                                                                              رئاسة جامعة سوران    
    فاكةلَتي ئاداب                                                                                                                                                               فاكلتي الآداب
                                                                                           دارِشتي ثلاني خويَندن/كؤرس بووك
                                                                                              بؤ سالَي خويَندني 2014-2015                       

زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا: د. شيروان شريف قرطاس
ثسثؤري وردي مامؤستا: هايدرؤجيؤلؤجي
ذ.موبايل: 07503056012
ئيميَل: shrewan.qurtas@soran.edu.iq
مؤر يان واذووي مامؤستا:

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش: جوطرافيا

ناوي بابةت: جوطرافياى دةرامةتةكانى ئاو

قؤناغ: سيَيةم

ذمارةي يةكة: 4

مؤر و واذووي سةرؤك بةش:


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: م.ي. رزطار عثمان
نــــــاوي جيَطر: كارزان بايز عبد

ذ.موبايل:
ذ.موبايل:

ئيميَل:
ئيميَل:


                
ثيَناسةي بابةت: ئاو و دةرامةتةكانى باسى زؤر طرنطن بؤ بةردةوامبوونى كؤمةلطا. لةم بابةتةدا لة هةبوون، بةكارهيَنان، بةريَوةبردن، و ثاراستنى ئاو لة كوردستان و جيهان دةكؤلينةوة. هةروةها زياتر باسيش لة بابةتةكانى ذينطةيي، ئابوورى، كاريطةرييةكانى لافاوةكان، ووشكة سالى و شويَنة ووشك بووةكان، بةكارهيَنانةكانى ئاو، كيَشةو طرفتةكانى جؤرايةتى ئاو، ثيسبوونى (ئالودةبوونى) ئاو، هةروةها كةمبوون و زؤربونى سةرضاوةكانى ئاو.
طرينطي بابةت: هةسارةى زةوى زؤرجار بة هةسارةى ئاو ناو دةبريَت، ئةويش لةبةر ئةوةى كة زؤربةى رووى زةوى داثؤشراوة بة ئاو، هةوةها بةهؤى ئةوةش كة ذيانى لة سةرة، ضونكة هيض زيندوويةك نية ئاوى لة جةستةدا نةبيَت، هةروةها. لة زؤربةى ضالاكيةكانى ثيَشكةوتنى كؤمةلطا و تةكنؤلؤجيا خواست لة سةر ئاو زياد دةكات، بؤيةش لة طةل ثيَِكةوتن طرفتةكانى ئاويش لة ثةرةسةندندان. ناكرىَ قوتابى و جوطرافيناسان ووتة و بؤضونيان و ضارةسةريان بؤ ئةم طرفتانة لة دةست نةبىَ. ئةم بابةتة بة بةردةوامى دةكؤليَتةوة لة ضاكترين ريَطا بؤ بةكارهيَنانةكانى دةرامةتى جيا جياى ئاو لة بوار و كاتى طونجاودا، ئةمةش طريَدانى زانستةكانى ئاوة (هايدرؤلؤجى، هايدرؤجيؤلؤجى، ئاوهةوا، ميتيؤرؤلؤجى، ..) بة زانستى ئيدارة، واتة ئيدارةكردنى دةرامةتةكانى ئاو بة شيَوةيةكى ليَكبةستراو و بةردةوام.
ئامانجي بابةت: قوتابى تيَطةيشتنيَكى باش بةدةست دةهيَنىَ لة سةر كاريطةريية ذينطةيي و كؤمةلايةتى و سياسيةكان لةسةر ئاو، دةرامةتةكانى ئاو، طؤرانكارى لة داهاتى ئاو و هةبوونى، هةروةها قوتابى تيَدةطات لة سياسةت و ئاراستةى بابةتة هةنووكةييةكانى دةرامةتةكانى ئاو، ثةرةثيَدانيان، و تةكنؤلؤجياى بةكارهاتوو لةم بابةتة. سةرةراى زانستةكانى ثةيوةست بة هةبوون و جوولةى ئاو هؤكارةكانى.

دابةشكردني خشتةي بابةتةكة
هةفتةي يةكةم 1
ناساندن و طرنطى بابةتةكة
هةفتةي دووةم 2 
طرنطترين مةسةلة نيشتمانى و جيهانييةكانى ئيستاى ئاو
هةفتةي سيَيةم 3
ميَذووى دروستبوونى زةرياكان و سورى هايدرؤلؤجى
هةفتةي ضوارةم 4
دابةشبوونى ئاو لةسةر طؤى زةوى
هةفتةي ثيَنجةم 5
زةريا و ئؤقيانوسةكان و هةلكةوتةيان
هةفتةي شةشةم 6
زةريا و ئؤقيانوسةكان لة رووى جيؤلؤجيةوة
هةفتةي حةفتةم 7
بايةخى ذينطةيي زةريا و ئؤقيا نوسةكان
هةفتةي هةشتةم 8
بةسةرداضونةوةى وانةكانى رِابردوو - تاقيكردنةوةى يةكةم*
هةفتةي نؤيةم 9
زةرياضةكان لة جيهان و كوردستان
هةفتةي دةيةم 10
طرنطى زةرياضةكان (ئابوورى، كؤمةلايةتى، ذينطةيي، ...)
هةفتةي يازدم 11
زةلكاوةكان و طؤماوةكان
هةفتةي دوازدةم 12
طرنطى زةلكاوةكان (ئابوورى، كؤمةلايةتى، ذينطةيي، ...)
هةفتةي سيَزدةم 13
ووشكةسالى و بةدواداهاتةكانى
هةفتةي ضواردةم 14
مةوداكانى ووشكة سالى و لافاوةكان
هةفتةي ثازدةم 15
بةسةرداضونةوةى وانةكانى رِابردوو - تاقيكردنةوةى دووةم*
هةفتةي شازدةم 16
ئاوى رؤيشتوو لةسةر زةوى
هةفتةي حةظدةم 17
رِوبار و رووبةرى لافاوكردنى
هةفتةي هةذدةم 18
ئاوى ذيَرزةوى (طرنطى)
هةفتةي نؤزدةم 19
ئاوى ذيَرزةوى (هةبوونى)
هةفتةي بيستةم20
جؤرايةتى ئاو
هةفتةي بيست ويةك21 
بةسةرداضونةوةى وانةكانى رِابردوو - تاقيكردنةوةى سيَيةم*
هةفتةي بيست ودوو 22
ثؤليَنكردنى رووبارةكان (حةوزى رِوبارةكان)
هةفتةي بيست وسىَ23 
ثؤليَنكردنى رووبارةكان بةطويَرةى  ياسا نيَو دةولةتيةكان
هةفتةي بيست وضوار 24
شيكردنةوةى ئةندازةيي حةوزى روبارةكان (شيَوةى روبارةكان)
هةفتةي بيست وثيَنج25 
شيكردنةوةى ئةندازةيي حةوزى روبارةكان (شيَوةى حةوز)
هةفتةي بيست وشةش 26
هاوسةنطى ئاوى و بةريوةبردنى دةرامةتةكانى ئاو 1
هةفتةي بيست وحةوت 27
هاوسةنطى ئاوى و بةريوةبردنى دةرامةتةكانى ئاو 2
هةفتةي بيست وهةشت 28
بةسةرداضونةوةى وانةكانى رِابردوو - تاقيكردنةوةى ضوارةم*
هةفتةي بيست ونؤ 29
كيَشة و سياسةتى هةنديَك لة روبارةكانى جيهان 1
هةفتةي سييةم 30
كيَشة و سياسةتى هةنديَك لة روبارةكانى جيهان 2
	تاقيكردنةوةكان لة كاتى وانةكان نابن، بةلام لةو هةفتةية دةبن كة بؤى دياريكراوة.
سةرضاوةى سةرةكى:

هيض سةرضاوةيةكى سةرةكى نية بؤ ئةم بابةتة.
	كؤمةليَك لة مامؤستايانى زانكؤ. 1994. ضاثى دووةم. جيؤطرافياى هةريَمى كوردستانى عيَراق. كتيَبى سةنتةرى برايةتى. هةوليَر.
	السلاوى، د. محمود.1989. هيدرولوجية المياه السطحية. دار الجماهيرية للنشر و التوزيع والاعلان. ليبيا.
	مقيلي، د. امحمد عياد. 2003. المخاطر الهيدروجيومورفولوجية. دار الشموع للثقافة. ليبيا.
	خنسي، د. بيوار. مقالات متنوعة حول الماء، النفط والبيئة. مؤسسة موكريان.
	Toad, David Keith. 1969. Groundwater Hydrogeology.
	Ram Kumar Gurjar, B. C. Jat. 2008. Geography of Water Resources. 

ياساكان:
	قوتابى خؤى بةتةواوى بةرثرسيارة بةدةستهيَنانى كؤثييةك لة وانةكة  ثاش ئةوةى درا بة نويَنةرى قوتابييان، هةروةها هةلطرتنى كؤثى ئةركةكانى مالةوة و كويزةكان، بة طويَرةى بةروار و نمرةكان.
	ئةطةر قوتابى زياتر لة 3 وانة بةبىَ هؤ ئامادة نةبوو ئةوا 0 وةردةطرىَ لةو نمرةيةى بؤ ضالاكى ثؤل تةرخانكراوة.
	ئةطةر قوتابى 4 يان زياتر جار ئامادة نةبوو بةبىَ هؤ ئةوا قوتابى بة كةوتوو دادةنريَت بؤ ئةو سالةى خويَندن لةو بابةتة.
	درةنط طةرِاندنةوةى ئةركةكان و يان دووبارةكردنةوةى تاقيكردنةوةكان تةنها لةم حالةتانةى خوارةوة قبوول دةكريَن:

1)	حالةتى تةنطانة (نموونة: نةخؤشى، دؤخيكى تةنطانة لة خيَزان)؛ ئةمةش ثيَويستى بة ثشتطيرى سةرؤك بةش هةية، ئةطةر رِيَى تيَبضىَ، وة هةروةها تيَبينيةكانى ثزيشك، هةروةها كؤثييةك لة خشتةى سةردانةكانى قوتابى.
2)	ئامادةنةبوون بةهؤى نةخؤشى بةبيَ رِاثؤرتى ثزيشكى، وا ثيَويستدةكا قوتابى سةردانى سةرؤك بةش بكات لة ماوة 24 كاتذميَر ثاش ئةم طرفتة (نموونة: راثؤرت، تاقيكردنةوة، يان هةر بابةتيَكى ثةيوةنددار).
	مؤبايل و هةر ئاميَريَكى ترى ئةليكترؤنى دةبيَت دابخريَت لة كاتى وانةدا، هةر بةكارهيَنانيَكى ئةمانة قةدةغةية كة دةبنة هؤى تيَكدانى ئارامى و شيَواندنى هؤلى خويَندن. دةكرىَ مؤبايل تةنها كاتى ثيَويست وةكو حاسيبة بةكاربيَت (بةلام نةك بؤ تاقيكردنةوةكان). هةروةها لة كاتى تاقيكردنةوةكان بة هيض شيَوةيةك نابىَ لاى قوتابى بيَت.
	 لاثتؤث: دةكرىَ بةكاربهيَنرىَ بة مةرجيَك مؤلةت لة وانةبيَذى هؤلةكة وةرطيرابىَ و بؤ كارو باري ثةيوةنديكردنيش (ضات يان ئيمةيل) بةكار نةهيَنرىَ.

نمرة دانان و تاقيكردنةوةكان: نمرةكانى وةرزى و رةنجى سالانة بة ئةنجامديَت لة ضوار تاقيكردنةوة كة هةريةكةيان (8%) ى لةسةرة وة هةروةها ضالاكى ثؤل و ئةركةكانى مالةوةو راهيَنانةكانيش(8%) ى لةسةرة كة بةطشتى دةكاتة 40%. بةلام ئةطةر هاتوو تاقيكردنةوةكان كران بة ناوةندى (مركزي) ئةوا ئةم ياساية جيَبةجيَ ناكرىَ بةلكو ثشت بة ريَنماييةكانى راطرايةتى و سةرؤكايةتى بةش و ليَذنةى تاقيكردنةوةكان دةبةسترىَ. تاقيكردنةوةى كؤتايى 60%ى لةسةرة، تاقيكردنةوةكة لةسةر دةفتةرة، بةشى ثراكتيكى تيَدا نيية. طشت وانةكان دةطريَتة خؤى (25 – 30 وانة).
نموونةي ثرسيار و وةلآم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي سالَ :
ثرسيارى كويز: 
جياوازى ضية لة نيَوان زةريا و ئوقيانؤس. طرنطترينيان باس بكة.
ثيَويستة لة سةر قوتابى باسى ويَنةيةك بكات كة طشت بةشةكانى مؤرفؤلؤجى زةرياو ئؤقيانؤسةكان لة ليَوارى زةريا تاكو قؤلايي ئؤقيانوسى تيَدابيَت، ثاشان دياربكات سنورى زةريا و ئؤقيانؤس ضية بة ويَنة و بة نوسين.
روبارى زيَي طةورة ض جؤرة روباريَكة لة رووى حةوزى رووبار و ياسا نيَودةولةتيةكان.
............... (بؤضونى قوتابى طرنطة لةوانةية وةلامى جياواز هةبيَت)
ثرسيارى وةرزى و كؤتايي سال:
طرنطترين قؤناغةكانى ثةيدابوونى زةرياكان لة سةر زةوى باسبكة بة كورتى.
ثيَويستة قوتابى لة سةرةتاى سارد بوونةوةى زةوى دةستثيَبكات – دةرضونى ظؤلكانةكان – دةرضونى طازةكانى هايدرؤجين و ئؤكسجين – يةكطرتنيان لة ئاسمان – دروسبونى هةلمى ئاو – سارد بوونةوة – دروستبونى ئاو – دابارين – بون بة هةلم ضةندين جار – سارد بوونةوةى رووى زةوى – ثربوونيان لة ئاوى باران – دروسبوونى زةرياكان.
سورى ئاو لة سةر ووشانيةكان ضية بة ويَنةوة باسبكة؟

تيَبينى: نوسينى رِاثؤرت لة سةر بابةتيَك، رِاثؤرتى طةشتى زانستى، ثؤستةر (نشرة) يان هةر ضالاكيةكى تر لة كاتى ثيَويستدا نمرةى لة سةر دادةنريَت لة نمرةى وةرزى.

