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 الممخص
ة من أىم األركان لمنشاط االقتصادي )الزراعة احدتعد الموارد المائية في قضاء سوران و     

وبالتالي فيي تستعمل المياه  ،والسياحة( فضاًل عن االستفسارات اليومية لألشخاص في المنازل
الجداول المائية( ولكن لمياه السطحية وريندوز األنيار و بئرًا )ا ٖ٘عينًا مائية و  ٕٚٔالجوفية و 

ىذا المورد يعاني من مشكمة ندرة المياه التي تحدث نتيجة لزيادة التموث في القضاء وزيادة في 
خفاض باإلضافة إلى التوزيع غير المنتظم داخل مستوى المياه غير المنطقية والمياه الجوفية وان

مركز سوران وخاصة في قضاء خميفان ىناك ل يتم توزيع المياه بواسطة ناقالت كبيرة باإلضافة 
إلى مجموعة من مشاريع المياه ومشكمة التموث في المياه الجوفية والمياه السطحية التي حدثت 

سمدة الزراعية ومزج مياه الصر  الصحي مع مياه نتيجة المموثات الكيميائية مثل المنظفات واأل
الشرب واالختبارات المعممية لمبكتيريا أظيرت أن البكتيريا من القولون وأيون الكالسيوم وارتفاع 

األولى تتعامل  ،محاور ٖفي بعض المناطق ووصواًل إلى اليد  تم تقسيميا إلى و العكارة أيضا 
في المحور الثاني  ،ليا تأثير مباشر عمى الموارد المائية مع الخصائص الطبيعية لسوران والتي

نتعامل مع المياه السطحية والمياه الجوفية واستخداماتيا في مختمف المجاالت في منطقة الدراسة 
ويتناول المحور الثالث مشكمة ندرة المياه وتموث المياه التي يعاني منيا ىذا المصدر في القضاء 

ثم اقترح مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساعد في تطوير  السوران وكيفية عالجيا
 وتحسين ىذا المورد في سوران

 دةرامةتي ئاو لة قةزاي سوران و كيشةو ضارةسةر
داني ضاالكي ئابوورية دةرامةتي ئاو لة قةزاي سوران يةك لة طرنكترين بنةرةتةكاني ئةنجام

انة ى ناو مال لة اليان دانيشتوانى طةشت و طوزار( جطةلة بةكارىيناني رؤذ)كشتوكال و 
وئاوي سةر  بير( ٖ٘كاني و ٕٚٔرتن لة ئاوي ذير زةوي)قةزاكة،ئةمةش بةكةلك وةرط

بةالم دةرامةتي ئاو لة قةزاكة تووشي كيشةي  رواندوز(زةوي)جؤطة ولقةكان ورووباري ريزان و 
نا بةرثرس لة رةفتارةكان  اني كةم ئاوي بو وة كة لة ئةنجامي زؤر بووني دانيشتوان وة بةكار ىين

نا ريك لة طشتي ىةروةىا طوراني ئاستي ئاوي ذير زةوي لة ئاوو دابةش كردني بةشيوةيةكي و 
سةنتةري قةزاو ناحية ي خميفان بة تايبةتي ليرة ثيويستة دابةش كردني ئاو بة قةزا كة بةطشتى و 

        لة ئاوي ذير زةوي تانكةر دةكرى جطة لة كومةليك لة ثرؤذةي ئاوي وة كيشةي ثيس بوون 
بةثيت ة ثيشة سازيةكان و سةرزةوي ىةية لة ئةنجامي بووني ثيسكةري كيميائي وةكو ثاككةرةو و 

تيكةل بووني لةطةل ئاوةرؤكان بة ئاوي خواردنةوة،لة تاقيكردنةوةي كةرةوةكاني كشتوكال و 
ذةي َليمي ئاو بةرزة لة ريلسيوم و ئايؤني كاتايبةت بة بةكتريا بة دياري خست  بةكترياي قؤلؤن و 

ىة ندَيك لة بةشةكاني قةزاكة ليرة وة بة مةبةست طةيشتن بة ئامانجي َليكؤلينةوة كرايتة سَى 

https://www.facebook.com/100021633575928/posts/343388303058953/?comment_id=343911149673335
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تةوةر يةكةمين دياردة سروشتيةكاني قةزاكة باسي كراوة كة كاريطةري تايبةتي ىةية لةسةر 
اني بةكار ىين رةكانىر زةوي وبوااوي ذيَ دووةميان باسي ئاوي سةر زةوي و  دةرامةتي ئاو لة

            ثيسبوونى( كَيشةي ئاوي قةزاكة )كةمي ئاو و  لةتةوةرةى سييةملةاليان دانيشتواني قةزاكة و 
كرد ية كة دةبيتة ىوى ثيشخستن  ضونيةتي ضارةسةركردنى باس كراوةو كومةليك راسثاردةمانو 
 ضاك كردني ئةو دةرامةتة لة قةزاي سوران .و 

Water resources in soran judiciary its problems and solutions 

Water  resources in Soran judiciary is one of  the most important 

cornerstones for economic activity (agriculture and tourism) in addition 

to daily queries for people in houses and are therefore using ground water 

and 172 aqua eyes and 53 wells (surface water rezan and rwanduz rivers 

and water tables) but this resource is suffering from water scarcity 

problem that happen as a result of increasing pollution in the judiciary 

and increase in their irrational water and underground water level 

decrease in addition to irregular distribution inside center of Soran and 

especially in Khalifan judiciary there for water is distributed by big 

tankers  in addition to a group of water projects and the problem of  

pollution in ground water andsurface water  which occurred as a result of 

chemical pollutants like detergents and gricultural fertilizers and sewage 

mixing with drinking water  and laboratory testing for bacteria  showed 

that bacteria of colon and Calcium ion and high turbidity  also rate  in 

some areas and to reach the goal was divided  into 3 axes, the first deals 

with natural characteristic of Soran which have a direct impact on water 

resources,in the second axis we dealing  with surface water and 

underground water and its uses in various fields in the study area and the 

third axis deals with the problem of water scarcity and water pollution 

which this resource suffer from in Soran judiciary and how to remedy and 

then proposed a set of recommendations which can help to develop and 

improve this resource in Soran                                                                                                      

   مقدمةال
نسان والحيوان والنبات فيي ضرورية لحياة األ العالمتحتل الموارد المائية مكانة كبيرة في     
ية وتعد الموارد المائية ذات أىم ،خر من فعاليات اإلنسانكثيرمن الصناعات وعدد آتمد عمييا وتع

فيي عصب الحياة المحدد لمنشاط البشري فييا. وتتصف الموارد  كبيرة في القضاء منطقة الدراسة
 ستثمارىا . أ حسنَ ا غير قابمة لمنضوب إذا ما أ  المائية مقارنة بموارد  الثروة الطبيعية األخرى باني

 أهمية البحث
الجوفي ائية في القضاء بنوعييا السطحي و التى تدرس الموارد الم تعد ىذه الدراسة االولى    

شاكل التي تعاني منيا ىذا المورد وكيفية ستخدامات ىذه المياه في مختمف المجاالت  والمأو 
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السياحية  درست القضاء كانت عن الجغرافية يميع البحوث الجغرافية األخرى التجو  ،صيانتيا
 .أتي أىمية البحث تومن ىنا  ،ن الجغرافية الزراعيةوأخرى ع

 الهدف من البحث
ي المجاالت استخداميا فويو قضاء سوران من موارد مائية و اليد  من البحث معرفة ما يحت    

ختيار أفضل الطرق لعالج تمك او  عاني منيا ىذا المورد الطبيعيالتى ي كالتالمختمفة وأىم المش
 .ىذا المورد الميم  عمى  ةلممحافظ تكالالمش

 منهج البحث
باعتباره من المناىج الجغرافية  التجريبيالمنيجين الوصفي و تم األعتماد فى ىذا البحث عمى     

ومن أجميا تم االعتماد عمى العديد من الجداول  ،العامة والتى تيتم بموقع المظاىر وتوزيعيا
ذلك كنتيجة لممظاىر الجغرافية وتحميل العالقة بين وتوزيعو و  حديد مناطق ىذا الموردوالخرائط لت

 ىذا المورد وتمك المظاىر وألجل أنجاز ىذا اليد  البحثي تم االعتماد عمى:
 الدراسات المكتبية-أ

             الكميات  اتنة بما متوفر من المصادر في مكتبلمحصول عمى المعمومات تم االستعا    
يل وأغمبيا تقارير الحكومية و تقارير المنظمات التي عممت في محافظة أربالدوائر الخرائط و و 

 .غير منشورة 
 الميدانيةسة الدرا-ب

جراء الدوائر المتخصصة بموضوع البحث و شممت الزيارات الميدانية المتكررة لمختمف      ا 
لمتعر   نمدير دائرة ماء ناحية سيدكاو  المقابالت الشخصية مع مدير دائرة ماء قضاء سوران

 .محالت مركز قضاء سوران القضاء و عمى واقع ىذا المورد عن قرب ومشاكمو في نواحي 
 البحث هيكمة 
األول يتناول منطقة محور ال ،محاورثالثة  إلىحث تم تقسيم البحث ألجل تحقيق أىدا  الب    

ضاريس والمناخ البحث من حيث موقعيا الجغرافي ومعطياتيا الطبيعية األخرى )الجيولوجيا والت
الموارد المائية في القضاء وذلك  الثاني لمبحثتناول او  في القضاء، (والنباتات الطبيعيةوالتربة 

الثالث تناول  مبحثاما ال ،رد المائية في القضاءستخدامات المواوا ،ادرالثروة المائيةبتحديد مص
الواجب اتخاذىا  ائقىم الطر أ لمائية في قضاء سوران و الموارد ا التى تعانى منيا كالتأىم المش

جممة من و ( خرائط ٖ)( جدوآل و٘ٔ) يحتوي عمى تم ختم البحث اّلذيلمعالجة تمك المشاكل و 
ا المورد األساسي في قضاء ستخدام األمثل ليذتساعد عمى األ التي مقترحاتالستنتاجات و األ

  .سوران
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 صعوبات البحث
 منيا: تكالالبحث تعرضنا لمجموعة من المش عند إنجاز    

وائر المتخصصة في قمة المصادر العممية الخاصة بتحميل و تصنيف ىذِه الموارد في الد -ٔ
 .نطقة الدراسة م

ن وجدت  -ٕ قمة الدراسات عن نوعية المياه السطحية و درجة تموثيا في الدوائر المعنية، وا 
 .ت قديمة اليمكن االعتماد عمييا  فيي معمومات و إحصاءا

 ل .قبل بعض المعنيين في ىذا المجا عدم التعاون الجاد من -ٖ
 االول الخصائص الطبيعية العامة لقضاء سورانلمحور ا

 الموقع الجغرافي -0
تمثل قضاء سوران أحد األقضية التابعة لمحافظة أربيل في إقميم كوردستان العراق، تقع     
ية المركز ويتكون القضاء من ناحنطقة الدراسة في الجزء الشمالي الشرقي لمحافظة أربيل م

ن ( مٕكم ٕٛٔٓويبمغ مساحتو  ) القضاء زمرك إلىخميفان( باألضافة كان و  ةسيدونواحي )ديانا و 
من مساحة  (%7ٕٛٚ) وبذلك يشكل نسبة ٕ( كمٕٓٗ٘ٔ) مجموع مساحة المحافظة البالغ

 .(ٔ)لمحافظة أربي
د الدولية لجميورية ومن الشرق الحدو ،تركيا الشمالا يجاورىا من جية الموقع الجغرافي لمقضاء

قضاء شقالوة لجنوب من جية ااما  ،ايران وقضاء رواندوز وجومان وحدود محافظة السميمانية
 .محافظة دىوك حدود و  سور قضاء ميركة الغربوفي 

          ٖٙ° ٕٗ)´بين دائرتي عرض أما بالنسبة لمموقع الفمكي لمنطقة الدراسة فأنيا تمتد     
( وتؤثر الموقع الفمكي ٔ( شرقا)خريطة ٗٗ°  ٗ٘´و ٗٗ° ٘ٔ)´ول ( شماال وخطي طٖٚ°ٔٔ´و

ختالفًا أعتدلة الشمالية وىذا الموقع خمق عمى مناخ المنطقة بشكل عام حيث تمثل المنطقة الم
 في شيور السنة المختمفة . درجة إشعاعوِ ا بين عدد ساعات الشمس و كبيرً 
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 (0رقم ) خارطة                                          
 الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة                                   

ىيئة احصاء  ،المتابعةو وزارة التخطيط  ،المصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى حكومة اقميم كوردستان
 . ٖٕٔٓقسم نظم المعمومات الجغرافية  ،االقميم

                                                     جيولوجية وطوبوغرافية منطقة الدراسة     -8
غمورة تحت مياه بحر تيش ىو جزء من تأريخ المنطقة التي كانت م منطقة الدراسةجيولوجية 
عظيمة السمك من الصخور  البرمي وتم الترسيب أثناء تمك الفترة فوق قاعدة طبقات في العصر
      جاورة الشرقية الممن المرتفعات الشمالية و يول صخور الطفل التي كانت تجرفيا السالصمبة و 

طمر ماليين األطنان من بقايا المواد  إلىمر ىذاالبحر با ستقرار نسبي أدى  (ٕ)رتمقييا في البحو 
م أخذت ىذه المنطقة ث (ٖ)ك نشاطات وانفجارات بركانيةالعضوية وغير العضوية ودفنيا ورافق ذل
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دما تعرضت المنطقة لمحركة األلبية وأرتفعت عمى شكل واخر البميوسين عنأشكميا النيائي في 
منطقة الدراسة تكوينات رسوبية يعود  في يظير (ٗ)بة تحصر بينيا  أودية عميقةالتواءات محد

الرابع ويختمف التكوينات الجيولوجية من منطقة الثالث و الزمن الثاني و  إلىتأريخيا الجيولوجي 
يئات الترسبية ويمكن تقسيميا حسب الزمن والعصور أخرى حسب الحركات األرضية والب إلى
 :إلى
( مميون سنةويشمل ىذه التكوينات عصر ٖٕٓ-٘ٗتكوينات الزمن الثاني يرجع عمرىا مابين )-أ

وادي خوا كورك ويوجد في جبل خو اكورك وسركراوة و  م ٓٓ٘ٔا بحدود سمكييبمغ  يالجوراس
نجدىا في الجية الشرقية  (٘)م(ٓٓٗ-ٓٓٔمابين ) السمك وتكوينات الطباشيري يقدرمتوسط

والشمال الغربي والجنوب الشرقي لوادي ئاالنة ونجدىا في منطقة سبيمك وفي  ،لسيل ديانا
 .ير والسفح الشمالي لجبل برادوست وادي ممكان وفي القمم الجنوبية لجبل حر 

كوينات ويشمل ت (ٙ)مميون سنة (ٖٙ-ٓ٘يرجع عمرىا مابين ) تكوينات الزمن الثالث  -ب
لجنوبي لنير خالن في ا نجدىا في الطر المتميزة بصخور جيرية صمدة صماء البالسبي 
م نجدىا في منطقة  (ٖٓٓٓ-ٕٓٓ٘وتكوين البختياري األسفل والتي يبمغ سمكو  )وادي بيارة 

سفل ويتراوح مة حسن بك وتكوين الفارس األالدراسة في سيل برازكر والسفح الشمالي من سمس
 . (ٚ)(مٕٙٚ-ٖٓٓن )سمكو  مابي

رواسب الزمن الرابع تتمثل رواسبيا بعصر البالستوسين التي تظير عمى طول أطرا  نير  -ج
 لتواءاتنة وفي مناطق متفرقة من مناطق األبالكيان وسيل ديانا والجية الشرقية لوادي اآل

 .(ٛ)(مٔ-٘،ٓو رواسب المنحدرات بسمك )يةر الني
تقسيم  إلىدى أثرت عمييا و ألمعوامل الجيولوجية التي  نتيجة جاءت تضاريس منطقة الدراسة

 :كاآلتيو  فموقع الدراسة يقع ضمن المنطقة الجبمية ( ٜ)مظاىر تضاريسية متنوعة إلىسطحيا 
دة االلتواء تتمثل في الجبال العالية التي تمتاز بكثرة التواءاتيا وشدة عقالمنطقة الجبمية الم -أ

وتتسع كتميا الجبمية فتصبح االودية  ما تتقارب التواءاتيا يا وكثيراً وعورتسفوحيا و إنحدار 
( ٓٔ)تكاد تنعدم فيو السيول تفصل بينيا وديان عميقة وضيقة نسبياً يق الفاصمة شديدة الض

م ٖٕ٘ٛسروكة م( و ٜٕٖٗسكراوة ) ىم جبالياجبلأ و  م(ٖٓٓٙ-ٕٓٓٔمابين ) عوارتفأ وتتراوح
ن بك م وحسٕٕٓٚكوشنة م و ٕٓٓ٘ شين كيمةم و  ٕ٘ٚٙشاكيف و م ٖٕٙٚوخواكورك و 

 . (ٔٔ)م فوق مستوى سطح البحرٕٙٗٙم وئاراسن  ٕٕٓٚ
 تمتد متوازية تقريباً  المنطقة الجبمية بسيطة األلتواء  تتكون من سالسل جبمية بسيطة االلتواء -ب

أضافت ارية عمى النحت واالسارب بشدة و طولية عممت المياه الج وتحصر بينيا ودياناً 
ارتفاع  يتراوح،مر الذي جعل سطح المنطقة كميا غير منتظمةمن الترسبات األلمسيول كمية 
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وبيجان  ٖٕٛٔم وممكان ٖٙٛٔويظير في جبل زوزك  (ٕٔ)م(ٕٓٓٔ-ٓٓٓٔجباليا بين )
 . (ٖٔ)مٓٚ٘ٔر م وحريٖ٘ٚٔسراورد م  و ٕٛ٘ٓبرادوست م و ٕ٘ٔٔوكورك م ٕٔٚٔ

بمية لشكل ممتدة بين السالسل الجالسيول الجبمية وىي عبارة عن مساحات ضيقة طولية ا -ج
و دائمية الجريان تتسبب في  جمب كميات كبيرة العالية و تتواجد في وسطيا أنيار موسمية أ

يا عمى ضفافيا فتكون حصوات وترسبمن الترسبات الفيضية من الطين والغرين والرمل مع ال
نحدار م واألٓٓ٘ام بمغ رتفاعيا العأنا ىم سيول منطقة الدراسة سيل دياوأ  (ٗٔ)أراضي خصبة 

يبمغ مساحة سيل ديانا  ،بالكيان نير فييا ريم (٘ٔ)%(ٜ.ٔ-ن )صفرالعام لمسيل يترواح بي
وسيل خميفان عبارة عن سيل  مستطيل الشكل يقع بين جبل كورك وجبل  (ٙٔ)ٕكمٚ،ٜٚ

 .ٕكم 7ٜٕٔيبمغ مساحة السيل  (ٚٔ)د الطر  الغربي من السيلحرير ويقع مدينة خميفان عن
م فوق مستوى سطح ٜٗٔسيل ىيرت الواقعة بين جبل قمندر وجبل بيران يبمغ ارتفاع السيل 

ر خواكورك يبمغ سة يمر فييا نيع في الشمال الغربي لمنطقة الدرايق وسيل برازكر . (ٛٔ)البحر
 . (ٜٔ)كم ٜ.ٚٗمساحتو يبمغو  (مٕٜٙ)أرتفاع السيل 

مية في منطقة الدراسة التي تنحصر بين الجبال ودية الجبمنطقة األوديو الجبمية توجد بعض األ -
م( فوق مستوى سطح البحر ومن ٕٓٓٔ-ٓٓ٘رتفاعيا بين )وتتراوح أ،الية المعقدة االلتواءالع

 .(ٕٓ)خواكوركالوادي بين سمسمة جبال سكراوة و  وادي خواكورك يمر نير خواكورك في اىميا
      الجنوب بسيل ىيرت يبمغ ارتفاعوووادي بركيمة يحيط بة سمسمة جبال كيمة شين ويتصل في 

رتفاع الوادي ربزين وحسن بك يبمغ أ، بشينةادي سيدكان يقع بين سمسمة كو و ) (ٕٔ)(مٓٓٗٔ)
لجزء الشمال الغربي من القضاء ووادي شيخان يقع في ا ،(ٕٕ)نير سيدكان يمر فيو (م ٚٗٓٔ)

 قمندر،يبمغ أرتفاعوسرى برد و وحسن بك و  جبال زوزك من الجبال منياصر بين مجموعةينح
ادي ممكان يقع في الجزء الجنوب الشرقي لمنطقة الدراسة و  .(ٕٕ)جدول شيخان يمر فيو (مٖٗٚ)

. (مٖٖٚٔ) رتفاعويمر فيو جدول ممكان يبمغ أ كورك وممكان(وماكوك وسرى و بين جبل )ئاراسن 
يمر حرير وممكان  الشرقي لمنطقة الدراسة  بين سمسمة جبل يوادي ئاالنة يقع في الجزء الجنوب

الغربي  يبوادي بيارة يقع في الجزء الجنو  (ٖٕ)م(ٖٓٚرتفاع الوادي )في الوادي نير ئاالنة يبمغ  أ
 ،كان اسة بعد وادي سيدةودية منطقة الدر م( وىي أوسع أٗٓ٘من منطقة الدراسة يبمغ أرتفاعو )

سرجيا سراورد وسمسمة بين سمسمة الوادي يقع  نيار القضاء )نير رواندوز( كبر ايمر فييا أ
 .(ٕٗ)كمي عمي بكبرادوست و 

 مناخ منطقة الدراسة  -ٖ
ثير العوامل المسيطرة عمييا وعمى الخصائص العامة يعد مناخ أي منطقة أنعكاس لتأ    

مناخ أي  ومنخفضات جوية وكتل ىوائية.لمعناصر المناخية من موقع جغرافي وتضاريس 
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ثرىا عمى الخصائص العامة لمعناصر لتي تترك أت تاثير مجموعة عوامل اقميم تقع تحأ
 (ٕ٘)المناخية لتمك المنطقة

ومن ثم ىم العناصر المناخية التي ليا تاثير مباشر عمى الضغط الجوي أ تعددرجة الحرارة  -أ
ت أرتفاع معدالن أ يظير (ٔرقم )الجدول  مطار ومقدار التبخرعمى حركة الرياح وسقوط األ

 7ٖٗٔ،°م7ٖٗٔ ،°م7ٜٕٛ) إلىيصل  ب(آزيران وتموز و )ح لصيفدرجات الحرارة في أشير ا
دية وطول النيار مقارنة شعة الشمس العمو جية وأسطوع الشمس من  إلىويرجع ذلك  °(م

نى الثاكانون ول و نخفاض معدالت درجات الحرارة في أشير الشتاء )كانون األ، ابالميل
شعة أ إلىويرجع ذلك م( °7ٖٙ،م°7ٚٗ،م°7ٚٙ) إلىشير حيث يصل معدل ىذه األ (شباطو 

رتفاع معدالت المدى الحراري اليومي والشيري وأ ،ائمة وقصر النيار مقارنة بالميلالشمس الم
 .( ٔيراجع )الجدول رقم 

 (ٔ)قم جدول ر 
م( لمحطة )°المعدالت الشيرية والسنوية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى والمدى الحراري 

 (ٕ٘ٔٓ-ٕٓٔٓسوران لمسنوات )
 المعدل الشهري  المدى الحراري  درجات الحرارة الصغرى  درجات الحرارة العظمى رهالش
 ٘ ٙ.ٜ ٕ.ٓ ٜ¸ٛ ٕكانون 
 ٘.ٚ ٙ.ٛ ٕ.ٕ ٛ.ٓٔ شباط
 ٖ.ٔٔ ٛ.ٜ ٗ.ٙ ٕ.ٙٔ اذار

 ٙٔ ٛ.ٔٔ ٔ.ٓٔ ٜ.ٕٔ نيسان
 ٕ.ٕٔ ٕ.ٕٔ ٕ.٘ٔ ٗ.ٕٚ مايس

 ٜ.ٜٕ ٖ.ٖٔ ٖ.ٖٕ ٙ.ٖٙ زيرانح
 ٚ.ٖٔ ٕ.ٗٔ ٙ.ٕٗ ٛ.ٖٛ تموز

 ٖٔ ٙٔ ٖٕ ٜٖ                اب      
 ٜ.ٕٚ                                   ٗ.٘ٔ ٕ.ٕٓ ٙ.ٖ٘ ايمول
 ٔ.ٕٓ ٔ.ٗٔ ٔ.ٖٔ ٕ.ٕٚ ٔتشرين
 ٜ.ٕٔ ٗ.ٔٔ ٕ.ٚ ٙ.ٛٔ ٕتشرين
 ٔ.ٚ ٔ.ٓٔ ٔ.ٕ ٕ.ٕٔ ٔكانون 
، بيانات غير منشورةديرية زراعة سوران ، مالعراق،وزارة الزراعة والموارد المائية-حكومة اقميم كوردستان/المصدر
ٕٓٔٙ . 

مياه العذبة عمى سطح االرض سواء أكان ىذا التساقط عمى مصدر جميع ال يعتبرالتساقط  -ب
نواع الجريان السطحي ناجم عن التساقط يمكن القول بان كل أو شكل أمطار أو برد أو ثمج 
لسطحية)الجداول ااه لجوفية )العيون المائية( والميذية المياه اتغوالتي يمعب دورا كبيرا في 
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منطقة الدراسة والتي تم توضيحيا في  مطار وثموجومن أىم الخصائص المناخية أل،(نيارواأل
 (:ٖرقم ) الجدول ( وٕرقم )الجدول 

ل وذلك لوصو  ،مايسشير  يستمر حتى ول و يبدأ سقوط األمطار في بداية شير تشرين األ -
وسجل ،األقميم إلىبالبحر المتوسط ليصل  المنخفضات الجوية من المحيط األطمسي مروراً 
يمول واقميا في شير أ (مممٚ.ٕٚٔ)يبمغ  و ذارأعمى معدل شيري لتساقط األمطار في شير أ

مطار تختمف كمية األ ة الحرارة والتبخر،رتفاع درجلك لقمة مرور المنخفضات الجوية وأوذ
اع عن مستوى سطح البحر رتفكان ألخر في منطقة الدراسة وذلك ألختال  األالساقطة من م
مطار، يميو محطة خميفان م( أكبركمية أٜ٘ٚخية فقد سجل محطة سيدكان )لكل محطة منا

 (ممم سنوياً 7ٕٔٚٙ،7ٙٔٓٚ ،7ٔٓٙٚمطار )م(  بكمية إٔٓٚثم محطة سوران  ) ،(مٜ.ٔٙٚ)
منطقة الدراسة تساقط لمثموج بكميات مختمفة ويستمر حتى نياية فصل شيد ت -عمى التوالي 

ي في فصل الربيع )جدول تنتي زيد في فصل الشتاء ثمتلشتاء فيي قميمة في الخريف ولكن ا
دنى معدل سجل في الشيري لمثموج في محطة سيدكان وأ عمى معدل لممجموعنجد ان أ  (ٖ رقم

بمغ لممجموع السنوي التي يولى تاتي محطة سيدكان في المرتبة األ .محطة خميفان
فترة سم( في ٕٖٔخيرا محطة خميفان ب )سم( وأ٘.ٕٙسم( ثم محطة سوران )ٕ.ٔٔٔ)
قع المحطات عن مستوى سطح البحر ختال  مو أ إلى( ويرجع ذلك ٕ٘ٔٓ—ٕٓٔٓ)
ختمف بذلك المناخ بشكل عام والتساقط بشكل خاص.يبمغ معدل المجموع السنوي لمحطات فأ

كمية المياه وىذه الكمية توثر عمى ، (ٕ٘ٔٓ-ٕٓٔٓسم( خالل الفترة )ٖ.ٓ٘منطقة الدراسة)
يرات الجوفية فيؤثر بالتالي عمى كمية المياه في الينابيع والعيون المائية والجداول والبرك والبح

 الطبيعية في منطقة الدراسة.
 (ٕجدول ) رقم ال

( ٕ٘ٔٓ-ٕٓٔٓان و سيدكان(لسنوات )مطار في محطات )سوران و خميفالمعدالت الشيرية لأل
 بممم

 المجموع سيدكان خميفان سوران الشهور
 7ٕٔٓٔ 7ٔٔٛ 7ٕٚٙ 7ٖٙٙ ٔك
 7ٜٖٓٓ 7ٙٛٓٔ 7ٕٖٓٔ 7ٜٔٛ ٕك

 7ٕٖٔٛ 7ٖ٘٘ٔ 7ٕٚٛٔ 7٘ٗٔٔ شباط
   7ٜٕٔٔ 7ٙٙٔٔ أذار

 7ٖٖ٘ٓ 7ٕٙٓٔ 7ٔٗٔٔ 7ٕٖٛ نيسان
 7ٜٕٛٙ 7ٔٛٓٔ 7ٜ٘ٛ 7ٖٔٚ مايس
 7ٔٚٚ 7ٕٗٚ ٙ.ٕٗ 7ٕٔ٘ حزيران
 7ٕٗ 7ٕٔ 7٘ٓ 7ٚٓ تموز
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 7ٕٔ 7٘ٓ ٔ 7ٙٓ أب
 7ٕٔ ٓ 7ٔٓ 7ٔٔ أيمول
 7ٔٙ 7ٔٔ 7ٕٗ 7ٕٙ ٔتشرين
 7ٕ٘ٙٔ 7ٛٓٙ 7ٚ٘ٗ ٙ٘ ٕتشرين

 7ٕٛٛٛٓ 7ٔٓٙٚ 7ٙٔٓٚ 7ٕٔٚٙ مجموع السنوي 
مديرية زراعة  مديرية العامة لزراعة اربيل،الوزارة الزراعة والموارد المائية، ،قميم كوردستان العراقحكومة أ:المصدر
  )بيانات غير منشورة(. ٕٙٔٓسوران 

 ( ٖرقم ) الجدول                                  
 – ٕٓٔٓ)المعدالت الشيرية لتساقط الثموج سم لمحطات سوران و خميفان و سيدةكان لسنوات 

ٕٓٔ٘) 
 المعدل)سم( كان سيدة خميفان سوران االشهر
 ٛ.ٖٕ ٔ.٘٘ ٜ.ٗ ٗ.ٔٔ ٕكانون 
 ٗ.ٗٔ ٗ.ٖٓ ٛ.ٗ ٔ.ٛ شباط
 ٙ.ٕ ٕ.ٗ ٘.ٔ ٖ.ٕ اذار

     نيسان
     مايس
     نار يحز 

     تموز
     اب

     ايمول
     ٔتشرين
 ٕ.ٓ ------ ----- ٘.ٓ ٕتشرين
 ٕ.ٜ ٘.ٕٔ ٕ ٕ.ٗ ٔكانون 

 ٖ.ٓ٘ ٕ.ٔٔٔ ٕ.ٖٔ ٘.ٕٙ مجموع سنوي 
 ( ٘٘ص ،ٙجدول  ٕٙٔٓ،المصدر )سردار اسعد مامو

في فة نوعية الموارد المائيكبير في كمية و  ليما دور التربة في القضاءالنبات الطبيعي و  -ٗ
لبية عمى األو لبية والشبألنباتات المنطقة امنيا  (ٕٙ)اجد مجموعة من االقاليم النباتيةتو يالقضاء 

تمييا نباتات منطقة الغابات عمى ارتفاعات كوشينة وحسن بك اكورك وكيمشين و خو جبال بربزين و 
كما  ممم (ٕٓٓٔ-ٓ٘ٗمطار السنوية فييا ما بين )تراوح كمية األتوالتي  (ٕٚ)م ٕٓٓٓ-م ٓٓٙ

 (ٕٛ)أىم اشجارىا البموط بأنواعو ن وكورك وسراورد وممكان ومنزوزك وىندريبرد و  في جبل سري 
(م عن ٓٓ٘ٔ-ٓٓٙلجداول واألنيار عمى أرتفاع )نيار حول اوىناك نباتات األودية وضفا  األ

ىا شجار وأىم أ (ٜٕ)يفةحشائش وتكون نباتاتيا كثشجار وشجيرات و مستوى سطح البحر  بشكل أ
بة عند ونجد نباتات السيوب الرط ،(ٖٓ)والجوز التين البري والتفاح البري البموط والقزوان والموز و 
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شوكيات في تالل  إلىتواء والسيول الجبمية وقد تتحول و بسيطة االلالسفوح الجبمية المنخفضة أ
 . (ٖٔ)وسيول المنطقة

بيعية والبشرية في يجة لمعوامل الطتربة في قضاء سوران ليا صفات مختمفة ظيرت كنتاما ال     
يف ترب منطقة الدراسة يمكن تصن (ٕٖ)نواع التربظيور العديد من أ إلىالمنطقة والتي أدى 
 :(ٖٖ)إلىحسب التضاريس 

نيرية  ترسبات  عمى شكلشتقت من صخور رسوبية أ والتي تربة منطقة السيول الجبمية -
 دية يظير في سيل ديانا.خدو سطة وصغيرة الحجم والتعرية فييا أحصوية متو 

ي مواد ل وىكائنات دقيقة بعد التحمعبارة عن مواد وبقايا حيوانية ونباتية و التربة البنية  -
عند حموضة التربة و  في التربة ينظم رتفاع المادة العضويةأميتة داخل التربة و حية و 
المياه يا تزود يونات في الماء فعند ذوبانتحرر أتالمادة العضوية في التربة تحمل 

تتركز  (ٖٗ) ثراء الغذائي في المياهلنيتروجين المسؤوالن عن ظاىرة األابعناصر الفسفور و 
متداد ضفتى الزاب الكبير في نقطة ي سيل ديانا ووديان المنطقة عمى أىذه التربة ف

(% ٗ-ٔالتقاءه برافد رواندوز وحتى منطقة الزيبار يحتوي ىذا النوع من الترب عمى )
 .( ٖ٘)% مواد كمسية ٜومواد عضوية 

نحدار المتباين وتكون يتواجد في مناطق ذات األ ة الجبال(تربة المناطق الوعرة )ترب اما -
لون بني وتربة األراضي الجبمية  تربة ضحمة في المنحدرات وعميقة في الوديان ذات

ة يمة العمق ونسجتيا خشنة، وترب األراضي الجبمينحدار الشديد تربتيا قمالوعرة ذات األ
تربتيا بسبب  و تجردت منة العالية وىي تربة قميمة العمق ألبية في القمم الجبميالوعرة األ

ية الشرقية من القضاء قسام الشمالية والشمالوىذه الترب نجدىا في األ ،عامل التعرية
 .( ٖٙ)% من مساحة القضاء الكميٜٛحوالي التربة تغطي  وىذه

متفرقة من القضاء تتميز بضحالتيا وذات نسجة  ىناك تربة التيراروزا نجدىا في مناطق -
 . (ٖٚ)ناعمة  إلىمتوسطة 

 :ستخداماتهااالموارد المائية في قضاء سوران و الثاني  محورال
  رد المائية في قضاء سورانالموا -ٔ

 (ة من )سياحة وزراعة وصناعةقتصاديأحد أىم الركائز الضرورية ألنجاز النشاطات األ د  يع    
ستفادة من المياه الجوفية منيا والسطحية األ إلى تالعوامل التي أدو  ت المنزلية.االعمستواأل

نيار في منطقة افية المنطقة فمرور مجموعة من األوبشكل كبير طبيعة جيولوجية وطوبوغر 
 .في القضاء (الزاب الكبيراحد روافد نير واندوز )الدراسة وخاصة نير ر 



           م م  سوزان موفق عبدالعزيزمجمة آداب الفراهيدي                   الموارد المائية في قضاء 
 م8102(  أيمول 53العدد ) سوران مشاكمها وعالجها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٙٙ 

لكن في كثر من متوسط و كباقي مناطق كوردستان يعتبر أاسة مستوى المياه في منطقة الدر     
لسطحية فيتم األعتماد عمى المياه الجوفية ا عاني من مشكمة نزول مستوى المياهتسنوات الجفا  

 . (ٖٛ)خيرة سنة األعشرين الوح في الظاىرة ظيرت بوضوىذه 
وذلك لكثرة  ،لمنطقةجتماعي لسكان ااألي و قتصادالمياه أثرت بشكل كبير عمى المستوى األ    

مناطق األنتاج الزراعي و أخرى .غمب سكانيا بالزراعة من جية أ نشغال أعدد القرى من جية و 
راضييا ألكون  خرى من القضاءأما األجزاء األ الرئيسية في القضاء نجدىا في سيول المنطقة،

ثالث  إلىسيميا ي القضاء  يمكن تققل.المياه فأعتمادىا عمى الزراعة أ من نوع الصخرية فيكون 
 الجوفيةالمياه -ج      المياه السطحية   -ب      التساقط  -أ :قسام رئيسيةأ
الجوفية فمع زيادة التساقط زادت لمصدر الرئيسي لممياه السطحية  و مطار ايعتبر األ التساقط -أ

صيف فنظام التساقط في منطقة الدراسة تتبع نظام مناخ البحر المتوسط التي يتميز ب ،كميتيا
مناخ يتميز بعدم ثباتيا من سنة مطار في ىذا الوكمية األ،جا  وشتاء بارد وممطر حار

لقضاء من فصل كمية المياه في ا مطار القضاء بالتذبذب لذلك تختمفلذلك يعر  أ ألخرى.
قد بمغ ( من الدراسة و ٖو ٕفي الجدول ) شارة اليووقد تم األ، ألخر ومن سنة ألخرى 

 ( ممم .ٕٛٛٓمجموعيا السنوى )
 ي مائية تكون نير يتواجد في منطقة الدراسة مجموعة كبيرة من الجداول ال:المياه السطحية-ب

 نيار دائمية الجريان .ريزان وأنيار منطقة الدراسة من نوع األ ورواندوز 
ل معقدة االلتواء حيث يبمغ يرانية التركية في جبابع بالقرب من الحدود العراقية اإلنير ريزان ين-

م وتفصل مساحة حوض تغذية نير رواندوز عن حوض  (ٖٓٓ٘ – ٕٓٓٓرتفاعيا )ل أمعد
تتكون المنابع الرئيسية منو من  (ٜٖ )سروكة وكويت ريزان مجموعة جبال ميركةسور و  نير

تشكل حوض ريزان  (ٕ)خريطة رقم  (ىيبة و باني،ىيات ،لوالن،خواكورك ،) شوخان جداول
كم 7ٕٙٛ٘ٔٔ يبمغ مساحة حوض نير ريزان.  ساحة حوض الزاب الكبير% من م7ٖٚٗ
من  % 7ٔٛٚٙكم مربع والتي يبمغ  (7ٕٛٚٚ )موجود منو ضمن حدود القضاء  ما (ٓٗ)مربع

عمى معدالت التصريف الشيرى جد أ . ن (ٗالجدول ) رقم  ينظرمجموع مساحة حوض ريزان 
ذوبان الثموج من مطار من جية و ر الربيع كنتجة لكثره كميات األشيألنير ريزان يظير في 

 . (ٔٗ)شير الصيفأقل تصريف نجدىا في أشير الشتاء و أخرى يمييا أجية 
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 (ٕ )رقمخريطة                                        
 حوض نير ريزان                                  

 
تخطيط وزارة ال ،المصدر من عمل الباحثة باألعتماد عمى حكومة أقميم كوردستان

 ٖٕٔٓقسم نظم المعمومات الجغرافية  ،أحصاء األقميم ىيئة ،المتابعةو 
 (ٗجدول )رقم                                 

 المساحة الكمية % إلىحواض الثانوية لنير ريزان داخل قضاء سوران ونسبتيا مساحة األ       
 مساحة حوض النير % ٕمساحة الحوض كم الحوض
 7ٕٖٔٔ 7ٖٗٓٙ شوخان

 7ٕٔٙٔ 7ٛٚٛٔ خواكورك
 7ٜٔٙ 7ٔٙٓٔ لوالن
 7ٜ٘ٗ 7ٗٚ٘ ىيات
 7ٖٔ٘ 7ٖ٘ٙ ىيبة
 7ٜٕ٘ ٖٓ باني

مجموع مساحة حوض نير ريزان 
 داخل حدود قضاء سوران

ٚٚٛ7ٕ ٙٚ7ٔٛ 

 ٓٓٔ 7ٕٙٛ٘ٔٔ مجوع مساحة حوض نير ريزان
 ٚٙص  ٕٙٓٓالمصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى نزار ياسين دمحم 
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يتكون لتواء و بع بالقرب من الحدود العراقية األيرانية في منطقة جبمية معقدة األواندوز ينير ر ن-
عدد من المجارى المائية  إلىضافة باأل (أآلنةد )جنديان وبالكيان و من التقاء مجموعة رواف

ت مرتفعا لكيان من جيتو اليمنى النابعة منيمتقي نير رواندوز برافد با ،(ٖغيرة خريطة )رقم الص
 صب  سيل ديانا ثم يَ  سياكو التي يجري في وادي ضيق في منطقة كثيرة التضرس حتى دخولوِ 

نة التي تصر  مياه ولنير رواندوز رافد اآل (ٕٗ )كم ٖفي نير رواندوز جنوب قرية بالكيان ب 
عتراض مجراه أ جبل كورك والتي يمر بناحية خميفان والتي يمتقي بنير رواندوز بعد جبل حرير و 

بيرة من مياه نير الزاب الكبير شالل كمي عمي بك .يسيم رافد رواندوز بنسبة كو    ط مائية مساق
. مساحة حوض رواندوز الرئيسي يبمغ (ٖٗ)م مكعب /ثا ٖٓٚم مكعب /ثا من مجموع ٗٙالبالغ و 

كم مربع بمغ نسبتيا 7ٜٚٓٓٔكم مربع الموجود منو داخل حدود قضاء سوران ٜٕٛٚ
 .(٘رقم )الجدول ينظرحوض رواندوز ن مجموع مساحة %م7ٜٖٓٙ

 (٘الجدول )رقم 
 قضاء سوران مجموع مساحة نير رواندوزداخل إلىالثانويةونسبتيا  مساحة األحواض

 

 مساحة حوض النهر % 8مساحة الحوض كم الحوض
 7ٕٕٗٔ 7ٖ٘ٙٗ نزار
 7ٜٛٚ 7ٖٕٕٓ االنة

 7ٖٗٚ 7ٕ٘ٚٓ ىورنة 
 7ٖٔٚ ٜٜٔ بيركمان 

 7ٖٙٔ 7ٙ٘ٗ ديانا
 7٘ٗٔ 7ٕٖٗ بزين شيخ
 7ٕٓٔ 7ٕٙٛ خالن
حوض نيررواندوزداخل  ساحةم مجموع

 دودالقضاء 
ٚٚٛ7ٕ 

 
ٖٜ7ٓٙ 

                                                                          ٓٓٔ 7ٕٙٛ٘ٔٔ مجموع مساحة حوض نير رواندوز

 ٕٙ، صٕٕٓٓ ،المصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى تحسين عبدالرحيم -
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 (ٖخريطة )رقم                                          
 حوض نير رواندوز                                

 
 ،أحصاء األقميم ىيئة ،المتابعةو وزارة التخطيط  ،المصدر من عمل الباحثة باألعتماد عمى حكومة أقميم كوردستان

 ٖٕٔٓقسم نظم المعمومات الجغرافية 
في منطقة الدراسة وذلك لتامين ىم مصادر المياه أ حد أتعد المياه الجوفية  :المياه الجوفية-ج
يتواجد الدراسة  جزاء منطقةجميع أ وخاصة المحاصيل الصيفية في ،حتياجات المنزلية والري األ

ميتيا وترتبط نوعية المياة الجوفية وك المياه الجوفية في الفراغات والفواصل والشقوق المختمفة،
ي لمصخور من حيث كامن المائية والبناء الفيزيائمبطبيعة التكوين المعدني لمصخور المكونة لم

الغطاء النباتي السائد في  إلىضافة أ ،والظرو  المناخية يا وطبيعة السطح،نفاذيتمساحتيا و 
الثموج  ذوبانمطار و أربيل معظم مياىيا من األتستمد المياه الجوفية في محافظة . (ٗٗ)المنطقة

وفراغاتيا  في مستودعاتيا تحت سطح االرض وتجتمع إلىوالمياه السطحية التي تغور 
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ٚٓ 

قص الناتج عن المياه السطحية بانيا تعوض عن الن ،ىمية المياه الجوفيةكمن أ وت   ،(٘ٗ)وشقوقيا
 خرى صناعية.اىما طبيعية واألحدإمطار الفصمية وتذبذبو و تؤخذ المياه الجوفية بطريقتين واأل
 تي:ي منطقة الدراسةيمكن دراستيا كاأللفيم واقع المياه الجوفية فو 
المساميات الصغيرة في الغال   نواع المياه الجوفية التي تنشا بسببأاحدى  العيون والينابيع-
مطار أمتصاص األرض لمياه األو بسبب أنكسار الكتل في سفح الجبال أو بسبب أرضي األ

جوفي يظير عمى شكل ينابيع وعيون مائية،تختمف مياه الينابيع والثموج وتجمعيا عمى شكل مياه 
الثموج المتجمعة مطار و أخر حسب كمية األ إلىأخرى ومن فصل  إلىن سنة من حيث كميتيا م

في منطقة الدراسة وفي  ،(ٙٗ)(غالون في الدقيقةٓٓٗٚٔ-٘ء بين )نتاجيا من الماأيتباين و 
ودية الجبمية خواكورك العيون المائية موزعة في اال ىاوديان العديد من-الحوض الجبمي برادوست

 عين (ٕٚٔمنطقة الدراسة يحتوي عمى ما يقارب ). (ٚٗ)سيدكان وممكان وئاالنة وبياوةوبيركم و 
 عين(. ٛٗن )عين( ويمييا ناحية خميفآٜٔكان) العيون المائية يظير في ناحية سيدة ،مائي

                         .( ٙ)الجدول رقم عين مائي يراجع  (ٕٔ)ويمييما ناحية ديانا 
 (ٙ رقم  ) الجدول                  

 ٕٙٔٓالعيون المائية حسب الوحدات االدارية في قضاء سوران 
  عدد العيون المائية الوحدة االدارية 
 ٖ مركز القضاء 

 ٕٔ ناحية ديانا
 ٜٓٔ ناحية سيدكان
 ٛٗ ناحية خميفان
 ٕٚٔ مجموع الكمي

 قسم التخطيط، ،ربيلأ ،مديرية المياه الجوفية ،وزارة الزراعة ومصادر المياه قميم كوردستان،حكومة أ/المصدر
  . ٕٙٔٓ ،معمومات غير منشورة

ىذه التكوينات  ،ي غمب العيون المائية في منطقة الدراسة نجدىا في تكوينات الفارس والبختيار أ   
 اتيا الفيزياويةون العيون ونوعيتيا وكمية مياىيا وصفحتفاظ بالمياه والتي تكليا قابمية األ

         .  (ٚالجدول رقم نظر)ي (ٛٗ)عتياديةاأل والكيمياوية
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 (ٚالجدول ) رقم 
 بعض صفاتياالعيون المائية في قضاء سوران ومواقعيا و  بعض

 كيمية الماءبالمتر المكعب  / اليوم ثا /متر قوة الماء المتدفق بال جيولوجية الموقع اسم العين
 ٜٖ.ٙٚ ٔ٘ سفلاأل  البختيارى  سوران ىاوديان
 ---- --- سفلالبختيارى األ سوران جيوان
 ٕٛٚ٘ ٖٕٔ عمىالفارس األ ديانا ماران
 ---- ٖ سفلالبختيارى األ ديانا بمنجار
 ٘.ٕ٘ ٖ٘ سفلاألالبختيارى  خميفان بناوي 
 ٙٙٗ ٓٔ عمىاأل الفارس خميفان ساوة
 ٕٗٔ ٕٗ عمىالفارس األ خميفان ىةروة
معمومات غير  ،المتابعةو قسم التخطيط  ،مصادر المياهوزارة الزراعة و  ،قميم كوردستانحكومة أ -/المصدر 
 . ٚص ٕ٘ٔٓ ،تحسين عبدالرحيم عزيز ،ناىدة طالباني -ٕٙٔٓمنشورة  

 :ىماقسمين في منطقة الدراسة  إلىميا تقسي شكال المياه الجوفية ويمكنىي أحد أ باراآل -
يتراوح عمقيا يدي والتي حفرىا من قبل سكان المنطقة سواء أكان الحفر باأليتم  :بار األهميةاآل-
-٘ٔفر فيترواح عمقيا بين )ت المختصة بالحاما األبار التي تحفر باآلآل ،(مٗٔ-ٚبين) ما

ىالي وذلك م الحكومة بحفرىا لخدمة األتي يقو بار البيا اآل ويقصد بار الحكوميةاآل -(م ٓٓٔ
م ويختمف عددىا في ٓٓٔأكثر من   إلىلحاجات المنزلية ويصل عمقيا الغراض الشرب وا

أكبر عدد من و  بئر( ٖ٘يتواجد في القضاء ).  (ٛ رقم يراجع )الجدول جزاء منطقة الدراسةأ
القرى التابعة في اقي منيا داخل المركز والب ٙ( بئر ٕٙ)  بار نجدىا في ناحية خميفاناأل

 ،آبار ٚيمييما مركز القضاء   ،كز الناحيةمنيا داخل مر  ٛبئر(   ٕٓ)  يمييا ناحية ديانا،لمناحية
ي القضاء بار فيستعمل مياه األو  ،أبار وذلك لعدم الحاجة اليياما سيدكان فال يمتمك أ

 .خرى لسكان القضاء لألستعماالت المنزلية اليومية واألستعماالت األ
 (ٛرقم الجدول )

 دارية في قضاء سورانعدد األبار الحكومية حسب الوحدات األ
 عدد االبار الوحدة االدارية 
 ٚ مركز القضاء

 ٛ مركز ناحية ديانا 
 ٕٔ قرى ناحية ديانا

 ٙ مركز ناحية خميفان
 ٕٓ قرى ناحية خميفان
 اليوجد مركزناحية سيدكان
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 اليوجد قرى ناحية سيدكان
قسم التخطيط  ،مديرية المياه الجوفي ،مصادر المياهوزارة الزراعة و  ،حكومة اقميم كوردستان -/المصدر 

      .   ٕٙٔٓمعمومات غير منشورة   ،المتابعةو 
 ،ديرية مصادر مياه قضاء سوران، مالمصايفوزارة البمديات و  ،حكومة اقميم كوردستان-

              ٕٚٔٓمعمومات غير منشورة 
  :ستعماالت المياه في قضاء سورانأ -8

 تشيد منطقة ،لمياه الجوفية(، المياه السطحية، االثروة المائية في قضاء سوران يشمل )التساقط
سيدكان  خميفان، ،مطار في محطة سوراننواعو ويبمغ مجموع كمية األأاقط بالدراسة التس

ي القضاء بمغ معدليا ممم عمى التوالي وكذلك ىنالك ثموج متساقطة ف (ٓٙٚ،ٔٓٚ،ٕٚٙ)
وعمى التوالي في محطات سوران وخميفان وسيدكان ختمف معدالتيا تسم و  (ٖ.ٓ٘)
الجداول المكونة لنيرى رواندوز ومياه سطحية تمثميا مجموعة  سم. (ٕ.ٔٔٔ،ٕ.ٖٔ،٘.ٕٙ)
 :ويتم استعمال ىذه المياه في الكثير من المجاالت منيا ،ريزانو 
 :الزراعيستعماالت الماء في المجال أ-أ

موسميتيا ياه بحسب نوعيتيا و الم إلىى المياه و يختمف حاجة المحاصيل عم يعتمد الزراعة    
 مطاريعتمد عمى األغمب عمى األالشتوية في القضاء فالمحاصيل  ،(ٜرقم  )الجدول  يراجع 

الصيفية ستعمال الماء في المجال الزراعي في القضاء بالزراعة لذلك ينحصر أ )الزراعة الديمية(،
ىكتار  (ٕٙ٘ٙٔلقضاء بالمحاصيل الصيفية بمغ ))الزراعة االروائية( فالمساحات المزروعة في ا

، لذلك يحتاج الزراعة (ٜٗ)من الماء ٖ(م7ٕٕ٘ٛٚ) إلىزراعي يحتاج الوكل ىكتار في الموسم 
ن الماء يراجع (م مكعب مٜٖٜ٘٘ٛ٘ٗء يبمغ )كميات كبيرة من الما إلىالصيفية في القضاء 

                     . (ٓٔالجدول رقم )
 (ٜرقم جدول ) 

 المائية احتياجاتيية المحاصيل الزراعية واْ نوع
 سم/بالمتر المياه إلىحاجتها  نوعية المحصول

 ٘.ٖٚ القمح
 ٖٓ الشعير
 ٓٙ التبغ
 ٓٗ-ٖٓ القطن

 ٘ٗ الذرة الصفراء
 ٕٓٙ-ٜٓ قصب السكر
طوظارى زانستي  ثيداويستى و دةست كةوتن، ،يب برزنجيخالد تناىدة جمال التالبانى و /المصدر
 .ٕٙل ٕٕٓٓسميماني ،سالي سَييةم،ٕٔذمارة  ،سةردةم
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 (ٓٔرقم )الجدول
 ٕٙٔٓداري لقضاء سوران المساحات المروية عمى المستوى االْ 

 8102المساحة المروية بالدونم  8102بالدونم  المساحة الديمية  النواحي
 ٚٚٗٔ ٖٖٔٗٔ سوران
 ٖٕ٘ٔ ٕٗٙٓٗ خميفان

 ٜٕٗٔٔ ٙٙٔٚٔ سيدكان
 ٕٙ٘ٙٔ ٖٗ٘٘٘ المجموع الكمي 

معمومات غير منشورة   ،المتابعةقسم التخطيط و  ،وزارة الزراعة و مصادر المياه ،قميم كوردستانحكومة اْ  
ٕٓٔٙ.  
( يظير ان كميات كبيرة ٔٔ)الجدول رقم المياه كبيرة جدا ففي  إلىوكذلك حاجة الحيوانات    

         الكبيرة من الماشية )األغنام والماعز واألبقار عدادأرواء األستيالكيا في أه القضاء يتم من ميا
 إلىجموع مايحتاجو الثروة الحيوانية الماء بمغ م إلىفرغم أختال  حاجتيم  (الحمير والخيولو 

 .ليتر يوميا  ( ٕٓٚٙٚٓ -ٖٖٛ٘ٙٔالمياه في القضاء بمغ )
 (ٔٔالجدول )رقم 

 ٕ٘ٔٓنواع الثروة الحيوانية في قضاء سوران سنة أعداد و أ 
 إلىمجموع حاجة الحيوانات  لمماء يوميا بالمترحاجتو  عدده نوع الحيوان

 الماء يوميا بالمتر
 ٖٖٓٓ٘-ٕٓٗٙٗ ٘-ٗ ٓٙٙٓٔ غناماأل

 ٜٖٓٙٚ-ٖٖٛٙٓ ٘-ٗ ٕٜ٘ٚ الماعز
 ٖٕٓٓٚ-ٕٓ٘ٓٙ ٕٔ-ٓٔ ٕ٘ٓٙ بقاراأل

 ٓٔٔٗٗ-ٕٖٓٛٓ ٔٔ-ٛ ٓٔٓٗ الحمير والخيول
لمديرية العامة ، امصادر المياهوزارة الزراعة و  ،قميم كوردستانمل الباحثة باالعتماد عمى حكومة أالمصدر من ع

 . معمومات غير منشورة ٕٙٔٓ ،لبيطرة اربيل
  النفاذيةالتبخر و -ب

           وِ تكويناتِ ذلك يعتمد عمى نوع التربة و و و النفاذية خالل جريانالمياه السطحية تتعرض لمتبخر و     
ستعمال المياه في المجال الزراعي يؤدي أو  ،مناخ منطقة الدراسةلنباتى و درجة كثافة الغطاء او 

ضياع كميات  إلىرواء وىذا يؤدي عتمد عمى األتضياع قسم منو بالتبخرفالزراعة الصيفية  إلى
اه الضائعة يظير ان مجموع كميات المي (ٕٔ)الجدول رقم من  (ٓ٘)ربالتبخ كبيرة من المياه

، بمغت الضائعات المائية في مجرى نير ريزان ممم (7ٖٖٗ٘ٔ) بمغ ٕ٘ٔٓ – ٕٓٔٓلتبخر با
د بمغت الضائعات المائية مانير رواندوز فقأمتر مكعب سنويا مميار (7ٓٔٚٓبفعل التبخر )

                                                        . (ٔ٘)مميار متر مكعب  (7ٓٓٚٓ) ة السنوي
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 (ٕٔالجدول )رقم 
 (ٕ٘ٔٓ-ٕٓٔٓالمعدالت الشيرية لمتبخر  في قضاء سوران  لمسنوات )

 المجموع الفصمي لمتبخر )ممم( معدل الشهري لمتبخر)ممم( الشهور
  7ٜٔٔ ٔك

 الشتاء
 

 
 7ٚ٘ٔ ٕك 7ٕٜ٘

 7ٕٗٗ شباط
               7ٜٛٙ اذار

 الربيع
 

 7ٖٜٛ نيسان          7ٜٕٖٛ
 7ٔٚٙٔ يسما
  7ٕ٘ٛ٘ يرانحز 

 الصيف
 

 7ٕٔٓٛ تموز 7ٕٚٔٛ
 7ٕٔٗٚ اب

  ٜ٘ٔ ايمول
 الخريف

 
 7ٖٜٙ ٔتشرين 7ٕٖٖٙ

 7ٖٔٗ ٕتشرين
مديرية زراعة  العامة لزراعة اربيل،وزارة الزراعة والموارد المائية، المديرية ،حكومة أقميم كوردستان العراق مصدر:
 )بيانات غير منشورة(. ٕٙٔٓسوران 

 :غراض المنزليةأستعماالت المياه لأل-ج
فالشخص ،المدينة عن القرية فيستعماالت المياه اليومية لمشخص الواحد من الماء يختمف أ    

   يظير من ،(ٕ٘)لتر (ٓٙٔ) إلىتر وفي القرية ل (ٕٓ٘) إلىالواحد في المدينة يستعمل يوميا 
             الكميات الكبيرة التي يحتاجيا سكان القضاء يوميًا فى كل وحدة أدارية   (ٖٔالجدول رقم )
تر ل (ٕٕٓٛٓٚ٘( ليتر يوميا و في الريف بمغ )ٜٓٓٓٙ٘ٛٔالبالغ مجموعيا في الحضر )و 

سكان خاصة أن عدد ة لألغراض المنزلية كبيرة جدًا و ىنا يظير أن كميات المياه المستعمم ،يومياً 
     القضاء في زيادة مستمرة .

 (ٖٔرقم الجدول )
 الماء بالمتر يومياً   إلىحسب الوحدات األدارية وحاجتيم  ٕ٘ٔٓسوران لسنة  عدد سكان قضاء

عدد  سكان  الوحدة االدارية 
 الحضر

 إلى حاجتهم
 الماء بالمتر

عدد سكان 
 الريف

 إلىحاجتهم 
 الماء بالمتر

مجموع حاجتهم  مجموع سكانها
 الماء يوميا   إلى

 بالمتر
 ٓٓٓٓٗٗٔ ٓٙٚ٘ ---- ---- ٓٓٓٓٗٗٔ ٓٙٚ٘ مركز القضاء
 ٜٖٖٓٗٔٚ ٕٖٔٛٗ ٕٓٗٙٛٙٗ ٜٕٗ٘ٔ ٓ٘ٚ٘ٗٛٗ ٖٖٜٛٔ ناحية خميفان
 ٕٓٔٚٔٛٚٔ ٕٕ٘ٗ٘ ٜٖٓٙٛٛٔ ٔٛٙٛ ٕٜٖٓ٘ٚٔٔ ٔٚ٘٘ٗ ناحية ديانا

 ٜٕٓٛٗ٘ٚ ٕ٘ٔ٘ٔ ٓٛٗٗٙٛٔ ٖ٘ٙٔٔ ٜٓٓ٘ٓٛ ٕٖٙ٘ كانةناحية سيد
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 ٜٕٕٓٛٓٔٗ ٜٖٓٓٔٔ ٕٕٓٛٓٚ٘ ٖٖٙٚ٘ ٜٓٓٓٙ٘ٛٔ ٕٙٚٗٚ المجموع الكمي 

قسم السكان والقوى  ،وزارة التخطيط و المتابعة ،المصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى حكومة اقميم كوردستان
 . ٕٙٔٓمعمومات غير منشورة  ،العاممة

  غراض السياحيةأستعماالت المياه لأل-د
لقضاء الحاجات  يط السياحة فاستعمال المياه ضروري تنش لمثروة المائية عالقة مباشرة بتطور و

ن المياه يعتبر سببا أ إلىرسة مختمف النشاطات الرياضية باألضافة الضرورية لمسائح و لمما
كميات مختمفة من الماء لكن  إلىحسب األبحاث ظير أن النشاطات الرياضية يحتاج  (ٖ٘)لمتنزه

صطيا  المبنانى قام بتحديد مايحتاجو السائح األلسياحة و الكمية ولكن مديرية االيمكن تحديد تمك 
 –ٓٓٔ) إلىما سائح المخيمات فيحتاج ، امن الماء يومياً  (لتر  ٖٓٓ- ٕٓ٘في الفندق بكمية )

الماء  لترمن (ٓٓٗ – ٖٓٓ) إلىما النشاطات الترفييية فيحتاج كل سائح من الماء أ (لتر ٓ٘ٔ
 .( ٗٔ )الجدول رقم يومياً 

 (ٗٔ  الجدول )رقم
 صطيا األاس األحتياجات المائية لمسياحة و مقي

 الماء بالمتر / لمشخص في اليوم إلىالحاجة  صطيافألانوعية السياحة و 
 ٖٓٓ – ٕٓ٘ الفنادق والبيوت السياحية 

 ٓ٘ٔ – ٓٓٔ المخيمات
 ٓٓٗ – ٖٓٓ النشاطات الترفييية
 ٕٓٓ – ٓٓٔ المناطق الخضراء 

رسالة ماجستير  ،ل العراقراسة عن السياحة و التسييالت السياحية في شما، دالمصدر دارا طمعت البعقولي
 .  ٕٓص  ،ٕٓٓٓكمية اليندسة المعمارية جامعة بغداد  إلىمقدمة 

 (٘ٔ رقم الجدول )                                       
 ٖٕٔٓ - ٜٕٓٓدد السياح و المصطافين ونسبة زيادتيم في قضاء سوران لمسنوات ع        

 نسبة الزيادة السنوية % عدد السياح السنة
ٕٜٓٓ ٖٚٓٓ ---- 
ٕٓٔٓ ٚ٘ٓٓ ٕ7ٚ 
ٕٓٔٔ ٛٓٓٓ ٙ7ٚ 
ٕٕٓٔ ٜٖٛ٘ ٔٔ7ٚ 
ٕٖٓٔ ٜٕٛٛ ٔٓ7ٙ 

 إلىمقدمة ماجستير رسالة  ،امكانيات التنمية السياحية في المنطقة الجبمية لمحافظة اربيل ،المصدر ىوشنك محموداسود 
 .  ٗٙٔص  ،ٕٗٔٓ مصر، ،كمية االداب جامعة المنصورة
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الجدول )السياح في القضاء في زيادة مستمرة ويظير ذلك بوضوح في وعدد المصطافين و     
يمكن تحديد كميتيا لعدم توفر كميات كبيرة من المياه و لكن ال إلىاجة ( وكل ىؤالء بح٘ٔ رقم
 و المخيمات من السياح في موقع الدراسة .أ ءات عن عدد المقيمين في الفنادقحصااإل

 بل عالجها الثروة المائية وس   اعاني منهالمشاكل التي ت :المحور الثالث
 :الثروة المائية اعاني منهالمشاكل التي ت -ٔ

      ظيور مشاكل جاءت كنتيجة النتشار الثقافة الصحية  إلىدى في القضاء أالتقدم الحضري     
منظم القمة كميتيا كنتيجة لتوزيعيا الغير ياه صالحة لمشرب وتموث المياه و م منيا الحصول عمىو 
سنوات الجفا  التي عانت منيا  وجودىدارىا و ض مستوى المياه الجوفية كنتيجة إلكذلك انخفاو 
لسنوات السابقة ستعماالت المياه لمشخص الواحد في كل سنة عن اأ وزيادة ،قميم بشكل عاماإل

قامة  نظام تخزين المياه في فصل الشتاء قميمة جدًا في أفرص و  ،ىتمام بالنظافةكنتيجة لزيادة األ
           فوجود مجموعة من الجداول المائية التابعة لنيري رواندوز ،القضاء مقارنة بكميات التساقط

 ىم مشاكل مياه القضاء بما يمي:من ىنا يمكن تحديد أ  ،م األستفادة منياريزان لو يتو 
 مة المياه _مشكمة ق

 مشكمة تموث المياه-
 :تيجاء كنتيجة ألسباب وكاأل القضاء بشكل كبير اوالتي يعاني مني مشكمة قمة المياه -
مسيالت مائية ىزيمة خالل  إلىالسطحية في القضاء تتعرض لمجفا  أو تتحول كثرية المياه أ-ٔ

ية لممياه السطحية لحاجة الحقيقن ىذين الفصمين ىما فصمي اأ فصل الصيف والخريف عمماً 
 .غراض الزراعة الصيفية أل

خر لعوامل متعمقة بكمية وموسمية لمياه الجوفي ومناسيبيا من فصل ألالتباين في مقدار ا -ٕ
 .نوعية صخور المنطقة وتضاريسيا و التساقط  

      قضاء سوران خاصة في مركز وتوزيعيا تم بشكل غير متكامل و  غمب شبكات تنظيم المياهأ  -ٖ
م ظاىرة طبيعية،و قمة المياه في أغمب نقطاع الماء بشكل غير منتظاحية خميفان بحيث أن أنو 

في فصل  غمبيم عمى العيون المائية التي ينخفض مستواه سنوياً قرى ناحية خميفان ألعتماد أ 
        كان   ةنواحي )سيدتوزيع المياه عمى مركز القضاء و  الصيف بشكل كبير.وكنتيجة لذلك يتم

مشاريع في تغطية حاجة ذلك لعدم كفاية ال( بتانكرات و ٜ،ٛ،ٚ،ٙفي اشير ) ديانا(يفان و وخم
بمغ كمية  ٕٙٔٓشير الصيف ففي ذلك لزيادة أستعماليم لممياه في أالماء و  إلىالمواطنين 

ناحية تر و ( ل7ٔٓٓ7ٓٓٓٔ)الموزع من المياه بالتانكرات في مركز القضاء مع ناحية ديانا 
 . (ٗ٘)ليتر (7ٓٓٓٓ٘ٔ)كان  ناحية سيدةليتر و  (7ٖٓٓٓٓ٘ ) خميفان
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ذلك لمنمو ومركز النواحي بشكل عام و  زدياد عدد سكان مركز القضاء بشكل خاصأ -ٗ
القضاء  إلىتركيا  يرانأكراد من رجوع النازحين األمنطقة من جية و الطبيعي لسكان ال

منية في ألستقرار األوضاع األ ذلكصوليم عمى الوظائف من جية أخرى و حو فيو ستقرارىم أو 
 ٜٚٛٔنسمة في سنة  (ٖٗٗٙٙ) فقد كانت زدياد عدد سكان القضاء.أ إلىأدى  (٘٘)المنطقة 
وقد  ،نسمة ٜٜٙٔٙٔ إلىوصل  ٖٕٔٓنسمة وفي سنة  (ٕٓٗٔ٘)كانت  ٜٚٚٔوفي سنة

 .(ٙ٘)سنويًا (%ٙٙ.ٖ،ٔٓ.ٕ،ٖٗ.ٓ) بمغ نسبة الزيادة السكانية فييا
        نطقة وبشكل يومي لغسل السيارات ىالي المأ ل غير عقالني من قبل ستعمال المياه بشكأ-٘

ىدارىم لكميات كبيرة من أ  إلىدى أمام بيوتيم أزراعتيم لمساحات رواء الحدائق المنزلية و أو 
 المياه.

لذلك . بركأستعمال المياه بكميات أ إلىدى أمركز النواحي بشكل عام توسع مركز القضاء و -ٙ
 :(ٚ٘)يع مائية  في القضاء كاألتي وعة مشار نشاء مجمأتم 

المحالت السكنية داخل مركز قضاء سوران التي تستمم مياىيا من مشروع بيخال والتي يبمغ -
نةوروز،  ،ئةيمول ،كورك ،زانياري  م.ٕٓٚوىي عمى ارتفاع  (m3/hٓٓٛٔ_ٓٓ٘ٔانتاجيا )

 جيمةنتو فروشة ،ولوككا ،وةستا رةجةب وشييداني بارزان ،رابةرين ،خةبات ،لكاي كةاللة كومة
 ،وان قرية بةركة ،شييداني جونديان،ىةريم ،ىندرين ،ديممان ،قنديل ،بارك ،شورش ،كان

 ى موبايل فروشان. جادة ،كوالن ٕٙ،االطفالمستشفى الوالدة و  ،ٕجونديان ،ٔجونديان
 (m3/hٓ٘ٚ_ٓ٘ٙالمحالت التي تستمم مياىيا من مشروع ماء زاركةلي والتي يبمغ انتاجيا )-

 ،ٔكاني  ،ئازادي،جةمي ريزان ،بختياري  ،بابشتيان . والمشروع تزودمٛٙ٘عمى ارتفاع وىي 
 ،بالكيان ،سوق مركزالقضاء وقرى مةجيداوة ،شييداني ديمزيان،مطاري خوارو ،شييداني ازادي

يبمغ م و ٕٓٓآبار بعمق  ٛأنشئت من ماء مشروع ماء سروجاوة والتي  -ديمزيان  ،سرجم ،بيمينكر
 ،زوزك ،ٕكاني  ،مجمع ئةنفال دياناالتي تزود محمو )سةروجاوة و  (m3/hٖٓٓ_ٕٓ٘) انتاجيا

 (قسم من محل رابةرينو  ،بةركوان ،بةرخودان
 ٓ٘ٔ_ٜٓمشروع ماء بةرزيوة والتي تستمم مياىيا من عين ماءبةرزيوة والتي يبمغ انتاجيا ) -

m3/h جزء من محمة رية كةودين و ىيا محمة برزيوة وقم والتي تزود مياٖٛٙ( وىي عمى ارتفاع
 جنديان .

  )m3ٓ٘ٚمشروع ماء سيدكان في مركز الناحية والمشروع عبارة عن خزان مائي بحجم ) -
لمشروع يأتي من عين  بطول يتم منيا توزيع الماء عمى مركز الناحية وا ٜٜٛٔأ نشيء سنة 

التي تخدم حدود رات التنك وىناك مشروع ماء خوماري وىي لممىء ،خزان الماء كم لممىءٔٔ
 .  (ٛ٘)ناحية سيدكان
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ٚٛ 

المياه الجوفية بان والبحيرات والخزانات المائية و نيار المياه يحدث في مياه األ كمة تموثمش -ب
المياه ه حيث تصبح ىذ، بنسانو في حالتيا كنتيجة لنشاط األىا أيطرأ تغير في تركيب عناصر 

 (ٜ٘)المنزلية ستعماالتواأل والري  كالشرب ستعماالت الطبيعيةاأل بعضو أقل صالحية لكل أ
 :إلىولتوضيح ىذه المشكمة يمكن تقسيميا 

ل طبقات من التربة المموثة بشتى يحدث عندما َيصميا مياه مرت خالو  موث المياه الجوفي ت -ٔ
شير المموثات ىي أو  ن المياه الجوفية تتموث بتموث مصادر تغذيتيا،أنواع المموثات وىذا يعني أ

بعض اء في البيئة مثل بعض المبيدات وأضافة المنظفات الصناعية و يائية طويمة البقالمواد الكيم
  الصحي بمياه الشرب ختالط مياه الصر أو  (ٓٙ) بعض المخصبات الزراعيةمالح الذائبة و األ

الفالحين نابيب الصر  الصحي من ِقبل أو كسر أوكسرىا وذلك لتصدع أنابيب مياه الشرب أ
 . عيةلسقي المحاصيل الزرا 

 عتيادية داخل بيوتيم جعميا قريبة من مياه الصر  الصحي.وحفر بعض الفالحين ألبار أ    
أنواع المخمفات تجمع المياه ومختمف  إلىدى أقفال توزيع المياه بمستوى منخفض أوكذلك وجود 

 إلىقفال تختمط المياه المموثة بالمياه الصالحة لمشرب فيؤدي ذلك عمى تمك األقفال عند فتح األ
تموث تمك المياه .تجييز البيوت بالمياه بواسطة انابيب بالستيكية يعتبر احد مصادر التموث 

 سةئةنفال و محمة )دياناى كون و البايموجي لممياه ونجدىا في بيوت التجاوز داخل القضاء في 
 وكذلك في اغمب قرى القضاء والتى يسبب اختالط الميكروبات (بةرخودانو   ٕكاني كان و  اوةجر 

كذلك تموث مياه التنكرات التي تجيز بيوت نواحي وقرى القضاء وذلك لعدم تنظيف  ،بالمياه
التنكرات منذ سنوات وكذلك عدم التزام اىالي القضاء بارشادات تنظيف تنكيات البيوت والتي 

 يجب ان يتم تنظيفيا مرتين سنويا.
حة والمون ولكن مياه الزاب الكبير تموث المياه السطحي المياه النقية خالية من الطعم والرائ -ٕ

 إلىدى أالمواد الطينية  ن بسبب تواجد البكتيريا في المياهبشكل عام تعاني من طعم ورائحة ولو 
خصوصا في فصل الربيع النير مموثة فيزيائيا و  أرتفاع معدالت العكورة فييا فأصبح بذلك مياه

ولكن يزداد فييا التموث  ول(ى عكسيا في فصل الخريف )تشرين األ)شير نيسان( وعم
الصر  الصحي تعد االتخمص من  مياه  ،(ٔٙ)خضراأل إلىيميل بذلك لون المياه البايولوجي ف

ي مدينة تتكون من فمياه الصر  الصحي في أ، المائية اتسطحمحد مصادر تموث المياه والأ
ياه المطابخ مثل م ،مجموع المياه المستعممة في المنازل والفنادق والمستشفيات والمدارس

المستخدمة فى الورش  رضيات والمياهات المياه ومياه غسل المالبس واألوالحمامات وفضالت دور 
 . (ٕٙ)والكراجات
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ٜٚ 

أظيرت   بكترياالخاص بوجود الالفحص  ىالزاب الكبير الذي حددافالنواحي البايموجية لمياه     
كونيا مناطق المدن لة بالقرب من ظيرت زيادأريا القولون البرازية وجود بكتريا القولون وبكت

الحاوية عمى المواد  عداد السكان حيث تعمل المخمفات المنزليةأ حيث ترتفع  الصر  المنزلي
تقوم البكتريا بتحمميا مستنفذة االوكسجين الذائب في الماء خصوصا في مركز  العضوية والتي

 . (ٖٙ)النواحي
بكسر مواسير الشبكة الخاصة بمحطة  الصر   ن مة ويتوسع عندما يقوم المزارعو كيزداد المش    

واجن الميتة في لقاء الحيوانات والديرة  بالخضراوات والفواكو وكذلك أالصحي لزراعة مساحات كب
مراض أنواع األنتشار مختمف أعن الحيوانات في المياه السبب  لقاءويعد أ ،مياه الجداول واألنيار

مجاري األنيار يسبب نقل  أستحمام الحيوانات فيلك وكذ ،ي االقرى الواقعة عمى مجرى النيرف
        ل التبو  ،جسام تمك الحيوانات ماوى لياأنواع البكتريا والميكروبات التي تتخذ من جمود و أ مختمف

و أستحمام من األمراض عند األ صابة سكان المنطقة بالعديدالتبرز في المياه جعميا مصدرًا ألو 
       لمقضاء عمى الحشرات ستعمال المبيدات المحضرة معمميا كذلك أ،نزليةأستخداميا لألستعماالت الم

 إلىالنترات والتي ينتقل فمور والمغنيسيوم و القوارض والتي يحتوي عمى الزرنيخ و الوالفطريات و 
و ينتقل عن طريق أ (ٗٙ)نساناأل إلىنتقل بعد ذلك ينسجتيا الدىنية و أسماك ليختزن داخل األ

 . (٘ٙ)نساناأل إلىلبان  األاكو والحبوب والمحوم و والفو الخضراوات 
عضوية يا عمى معدنية و فضالتمختمف انواعيا في نوعية المياه و تؤثر الفضالت الصناعية ب    

نيا تحتوي عمى طبقة من الزيت و نسبة من الرواسب العالقة والتي تعمل عمى أالمياه  كما 
القضاء يحتوى عمى العديد من الصناعات منيا و  (ٙٙ)وكسجين الموجود في المياه أستيالك األ

 ٙو معامل لالالت والمكائن ٖمعمل لمصناعات الغذائية و  ٓٔمعمل لالنشاءات و  ٕٔ
أظيرت الدراسات أن مياه الزاب  ،(ٚٙ)ت نايمون ومعممين لمكيربائياك و صناعات معدنيةو بالستي

لنسبة تم تسجيميا عمى رافد ىذه او مممغم /لتر 7ٕٔٚكمور والتي بمغ يون الالكبير يحتوي عمى آ
لنير رواندوز  الواقع عمى المجرى الرئيسي ٙموقع عمى عند قرية خالن و أ ومعدالت  ريزان

لمياه  التعقيم اليوميستخدام الكمور في أمياه المنازل و السبب في ذلك مواد الصر  الصحي و و 
سبب مموحة لممياه كنتيجة لتفاعمو بقايا الصناعة الجمدية عند قرية خالن والتي الزراعة و الشرب و 

يون الكالسيوم في الموقع الموجود ألأدنى معدل وسجمت  ،مع الصوديوم الموجود في مياه النير
قرية خالن والسبب زيادة كميات عمى عند أ مممغم /لتر ومعدل  ٕ٘عمى نير ريزان والبالغ 

قرية  بالقرب من ٘قع عندمو  عمى نيرريزان وعمى عكسو ٕمطار وقمة التبخر عند موقع األ
 . (ٛٙ)خالن
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ٛٓ 

أضافة غير العضوية ي دقائق التربة والرمل والطين والغرويات العضوية و العكورة في المياه ى    
نحدار الشديد وىذا اه الناتجة عن األسرعة تيار المي إلى، فالعكورة يعود (ٜٙ)حياء الدقيقةاأل إلى

 .(ٓٚ)ريزانعمى نير  ٕوالموقع  ٘لموقع ماتم تسجيمو عند ا
 :عالج مشكمةالمياه في القضاء -ب
ه مجارى الميا إلىعمل جميع االحتياطات الالزمة لمنع تسرب مياه الصر  الصحى  -ٔ

الحيوان نسان و راعية والتي تؤثر بالتالي عمى األغراض الز السطحية التي يتم استعماليا لأل
(ٚٔ) . 

شكل مستمر من قبل تنظيفيا بنجازىا و إتم ىتمام بخزانات مياه الشرب في المشاريع التي األ -ٕ
 .المجان الصحية 

ستخدام المجارى المائية كحمامات أمنع المياه و منع ألقاء الحيوانات الميتة في مجاري  -ٖ
 .ة عمى مرتكبي مثل ىذه السموكيات و ذلك بفرض الغرامات المناسب ،لتنظيف الحيوانات

 معامل من مواد صمبة وبالستيكية في مجاري المياه اللقاء مخمفات و قاذورات البيوت و أعدم -ٗ
معدات رش المبيدات التنبيو عمييم بعدم غسل االت و و نشر الوعي الصحي بين المزارعين  -٘

 .الترع لحشرية في مياه الجداول و ا
ياه الجداول وعدم السير المالبس في مواني و أو غسل األستحمام األو أ أو التبرزعدم التبول  -ٙ

 .المروية بمياه الجداول في األراضي  ألقدامحفاة ا
 .عمى المجاري  أالمائية لمراقبة التموث الذي يطر مراكز قياسات ثابتة عمى المجاري  نشاءأ -ٚ
خزانات العزل لغرض ابقاء والعضوية انشاء احواض لمترسيب و  لمعالجة الفضالت الصناعية-ٛ

 .(ٕٚ)يةدة قبل ارجاعيا لمجداول المائالمياه المعالجة لم
تخاذ أساسية لتموث مياه  االنير لذلك من الضرورى ألعتبر العوامل الطبيعية من العوامل ات -ٜ

خزانات عمى كانشاء سدود و  ثر العوامل المسببة لمتموثأجراءات الالزمة لمتقميل من األ
يا األنجرا  بتشجير األجزاء العمصيانة تربتيا من نير وروافدىا لتقميل سرعتيا و مجاري األ

 .(ٖٚ)نسبة العكورة في تمك المياه من بذلك يتم التقميل حواض و من األ
نشاء شبكات مياه المجاري القذرة في المناطق السكنية تحول دون ترسب أمن الضرورى  -ٓٔ

 .المياه الجارية  إلىنسان فضالت األوالسموم الكيمياوية و  المياه المموثة بالبكتريا
ستغالل المياه أصدار القوانين الرادعة التي تحول دون أاعية و جتماألىتمام بالتوعية األ -ٔٔ

مام بتوعية ىتتموثو وليذا من المفيد جدًا األ إلىبشكل تدميري باساءة استعماالتيا مما يؤدي 
 .ية موضوع صيانة الموارد المائية ىمأ  الحقول عنالناشئة في المدارس والكميات والمصانع و 
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ٛٔ 

الجوفية في جميع وسائل اىمية الموارد المائية السطحية و  تنظيم دعايات مبرمجة حول -ٕٔ
 .االعالم 

كمية المياه المستخدمة التبريد اليوائي بدال من التبريد المائي وذلك لمتقميل من  إلىالتحول  -ٖٔ
ر الصيف التزيد شيفي منطقة الدراسة أل رجات الحرارةد معدالت نأ وخاصةض ليذا الغر 

 .درجة مئوية  ٖٓعن 
داخل  نير بمضخات يمكن بواسطتيا رفع المياه من مستواه الواطيءتزويد مجاري األ -ٗٔ

راضي في أرواء تمك األمستوى االراضي المجاورة ليما وبذلك يتم  إلىو النييرة أالجداول 
 .نشاء مشاريع الري الصغيرة أفصل الجفا  عند 

 :ستنتاجاتألا
الجزء الشمالي الشرقي  تقع في ،ربيلأقضية التابعة لمحافظة قضاء سوران ىو أحد األ -ٔ

 إلىضافة خميفان( باألةكان و سيد)ديانا و  ربيل ويتكون القضاء من ثالث نواحيلمحافظة أ
 ،ٕكمٕٓٗ٘ٔع مساحة المحافظة البالغ ( من مجمو ٕكمٕٛٔٓركز القضاء ويبمغ مساحتو )م

 .% من مساحة المحافظة7ٕٛٚكل نسبة وبذلك يش
رتفاع كان ألخر في منطقة الدراسة وذلك ألختال  األ ساقطة من ممطار التختمف كمية األ -ٕ

 وسوران 7ٙٔٓٚوخميفان  7ٔٓٙٚيدكانعن مستوى سطح البحر فقد سجل محطة )س
 ممم سنويًا . (7ٕٔٚٙ

سم( ثم ٕ.ٔٔٔعمى معدل في محطة سيدكان بمغ )منطقة الدراسة تساقط لمثموج وأ  دشيت    
 . (ٕ٘ٔٓ—ٕٓٔٓسم( في فترة )ٕٖٔخميفان ب )سم( واخيرا محطة ٘.ٕٙمحطة سوران )

 الصيفية  المزروعة فيو بالمحاصيل والمساحة اءرو يعتمد عمى األ الصيفية في القضاء الزراعة -ٖ
من الماء  ٖم (7ٕٕ٘ٛٚ) إلىىكتار وكل ىكتار في الموسم الزراعي يحتاج  (ٕٙ٘ٙٔبمغ ) 

(م ٜٖٜ٘٘ٛ٘ٗيبمغ ) ة من الماءكميات كبير  إلىلذلك يحتاج الزراعة الصيفية في القضاء 
 .مكعب من الماء

نير ئية ىي جزء من حوض نير رواندوز و يتواجد في منطقة الدراسة مجموعة جداول ما -ٗ
ماموجود منو ضمن حدود كم مربع  (7ٕٙٛ٘ٔٔ)يبمغ مساحة حوض نير ريزان  ،ريزان

 ،% من مجموع مساحة حوض ريزان 7ٔٛٚٙكم مربع والتي يبمغ  (7ٕٛٚٚ) القضاء
كم مربع الموجود منو داخل حدود قضاء  (ٜٕٛٚ ) مساحة حوض رواندوز الرئيسي يبمغو 

 .من مجموع مساحة حوض رواندوز  %7ٜٖٓٙكم مربع بمغ نسبتيا ( 7ٜٚٓٓٔ ) سوران
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ٕٛ 

بمغت  ،ممم (7ٖٖٗ٘ٔ) بمغ ٕ٘ٔٓ – ٕٓٔٓمجموع كميات المياه الضائعة بالتبخر  -٘
مميارمتر مكعب سنويا. اما  (7ٓٔٚٓريزان بفعل التبخر )الضائعات المائية في مجرى نير 

 ب.مميار متر مكع (7ٓٓٚٓالسنوية ) نير رواندوز فقد بمغت الضائعات المائية 
البالغ مجموعيا فى ن المياه لالستعماالت المختمفة و كميات كبيرة م إلىسكان القضاء يحتاج -ٙ

 .ليتر يوميا ٕٕٓٛٓٚ٘في الريف بمغ  تر يوميا ول ٜٓٓٓٙ٘ٛٔالحضر 
كميات كبيرة  إلىالسياح في القضاء في زيادة مستمرة وكل ىؤالء بحاجة عدد المصطافين و  -ٚ

لكن اليمكن تحديد كميتيا لعدم توفر االحصاءات عن عدد المقيمين في الفنادق من المياه و 
 .خيمات من السياح في موقع الدراسةاو الم

يجة قمة كميتيا كنتر مشاكل منيا تموث المياه و ظيو  إلىالتقدم الحضري في القضاء ادى  -ٛ
سنوات  وجودىدارىا و ض مستوى المياه الجوفية كنتيجة ألنخفالتوزيعيا الغير منظم و كذلك أ
ستعماالت المياه لمشخص الواحد في كل أوزيادة ،قميم بشكل عامالجفا  التي عانت منيا األ

قامة  نظام أفرص  إلىضافة باأل النظافة.لسنوات السابقة كنتيجة لزيادة األىتمام بسنة عن ا
 .ي القضاء مقارنة بكميات التساقط تخزين المياه في فصل الشتاء قميمة جدًا ف

القضاء فيناك نشاء مجموعة مشاريع تخدم سكان أنتيجة لقمة كمية المياه في القضاء تم  -ٜ 
       ء بةرزيوة ومشروع ما ومشروع ماء سروجاوة مشروع ماء زاركةليمشروع ماء بيخال و 

تخدم  )ومشروع ماء خوماري  (مركز الناحية)توزيع الماء عمى يقوم بمشروع ماء سيدكان و 
 .(حدود ناحية سيدكان

 ٙبئر(  ٕٙ)  بار نجدىا في ناحية خميفانأكبر عدد من األو  بئر(ٖ٘يتواجد في القضاء )-ٓٔ
منيا  ٛ بئر( ٕٓاحية ديانا) يمييا ن،منيا داخل المركز والباقى فى القرى التابعة لمناحية

 .بار أما سيدكان فال يمتمك أبئر  ٚيمييما مركز القضاء ب ،داخل مركز الناحية
حد مصادر التموث البايموجي لممياه أنابيب بالستيكية يعتبر أتجييز البيوت بالمياه بواسطة -ٔٔ

         كان  اوةج سةرنفال و  ئةمحمة )دياناى كون و ونجدىا في بيوت التجاوز داخل القضاء في 
لميكروبات ختالط اأغمب قرى القضاء والتي يسبب أوكذلك في  (رخودان بةو  ٕكاني و 

  .بالمياه
  مممغم /لتر 7ٕٔٚيون الكمور والتي بمغ آن مياه الزاب الكبير يحتوي عمى أظيرت الدراسات أ-ٕٔ

الواقع  ٙموقع و عمى عند قرية خالن أ ومعدالت  لنسبة تم تسجيميا عمى رافد ريزانىذه او 
مياه المنازل السبب في ذلك مواد الصر  الصحي و عمى المجرى الرئيسى لنير رواندوز و 

بقايا الصناعة الجمدية عند قرية الزراعة و تعقيم اليومى لمياه الشرب و الستخدام الكمور في أو 
 .الصوديوم الموجود في مياه النير  خالن والتي سبب مموحة لممياه كنتيجة لتفاعمو مع
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ٖٛ 

ظيرت زيادة بالقرب من أجيزة وجود بكتريا القولون وبكتيريا القولون البرازية فقد األ أظيرت-ٖٔ
عداد السكان حيث تعمل المخمفات أ حيث ترتفع لمدن بكونيا مناطق الصر  المنزلي ا

وكسجين الذائب قوم البكتريا بتحمميا مستنفذة األت الحاوية عمى المواد العضوية التي المنزلية
 .في مركز النواحي  الماء خصوصاً في 

نحدار الشديد وىذا ماتم تسجيمو عند سرعة تيار المياه الناتجة عن األ إلىالعكورة يعود -ٗٔ
 . عمى نير ريزان ٕرواندوز والموقع عمى نير  ٘الموقع 

  :المقترحات
وير ن يزيد من فرص تطأن نوصي بما يمكن البحث يمكن أمن خالل ماتم دراستو في ىذا 

 :وكما يأتيفضل أمكانيات أستغالليا بألموارد المائية في القضاء و ا
ذلك اوية والكيمياوية و بحاث عن خصائص مياه عيون القضاء الفيزيزيادة الدراسات واأل -ٔ

 .فضل سيل وأأستفادة من مياه ىذه العيون بشكل بقصد األ
نييرات القضاء جداول و ن منابع خزانات صغيرة في مناطق الوديان بالقرب مقامة سدود و إ -ٕ

 . (الخريفا  )الصيف و صمي الجفديمومتيا في فبقاء عمى المياه السطحية و لأل ذلكو 
 .مراض أنتشار األوذلك لمعالجتيا لمنع  (فيزياوياً و  زيادة محطات فحص المياه )كيمياوياً  -ٖ
عتماد عمى األمنيا و  (األرتوازيةفي القضاء ) األبار األعتيادية و ل المياه الجوفية ستعماأتحديد -ٗ

مستوى االراضي المجاورة  إلىالجداول بمضخات و سطحية وذلك برفع مياه النييرات المياه ال
 .ستفادة منيا لمزراعة ليما لأل

 الهوامش
بيانات غير  ٕٚٔٓأربيل محافظة  احصاء مديرية ،مديرية النفوس العامة ،وزارة الداخمية (ٔ)

 منشورة 
لطبعة ، ااالقتصاديةسة لنواحيو الطبيعية والبشرية و لشمالي درالعراق ا، اخصباكشاكر  (ٕ)

  . ٕٔٔصٖٜٚٔ ،غداد، بشفيق مطبعة ،االولى
    ٓٙص ،ٕٚٓٓ،غداد، بلثروات الطبيعية في كردستان العراق، ابيوار خنسي (ٖ)
، دار الكتب لمطباعة والنشر ،جيولوجية شمال العراق ،فاروق صنع هللا العمري وعمي صادق (ٗ)

   ٕٙ، ص ٜٚٚٔ ،وصلم
كتبة ، محمو خورشيد ترجمة فؤاد ،العصر الجميدي البالستوسيني في كردستان ،رايته .أ. (٘)

 . ٜٛ، ص ٜٙٛٔ ،بغداد ،الحافع
 .ٕٓٛص ، مصدر سابق ،فاروق صنع هللا العمري وعمي صادق (ٙ)
 . ٜٖٔص  ،المصدر نفسو  (ٚ)
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ٛٗ 

 . ٕٖ، صصدر سابق، مرايته.أ. (ٛ)
سةنتةرى براٌةتى ،رووى زةوى هةرٌمى كوردستاننزمى ةرزى و، بعبدهللا عامر عمر (ٜ)

 .98،ال8811 هةولٌر،

 . ٔٙص ٖٜٜٔ،وصل، مطبعة جامعة الموصل، مجغرافية العراق،الجنابيصالح حميد (ٓٔ)
رسالة  ،في قضاء سوران لمقومات الطبيعية لمسياحة البيئية، امامو أسعدسردار  (ٔٔ)

 .ٕٛ، صٕٙٔٓ،صر، منصورية، مجامعةالمنصورية إلىمقدمة  )غير منشور(ماجستير
 .ٜٚص ٜٜ٘ٔالقاىرة  ،ار المعرفة، د،جغرافية العراقجاسم دمحم الخمف (ٕٔ)
  . ٜٕص صدر سابق، مماموسردار اسعد  (ٖٔ)
طروحة دكتوراه ، اتحميل جغرافي لخصائص ومشاكل ترب محافظة اربيل،قيرمان دمحم ليمى (ٗٔ)

 . ٕٖص  ٕٗٓٓ ،جامعة صالح الدين إلىمقدمة  ()غير منشورة
مشكالت تمثيل تضاريس منطقة رواندوزباستخدام المرئيات  ،ىاوتا عبدهللاعبدالكريم (٘ٔ)

 إلىمقدمة  ()غير منشورةرسالة ماجستير،الفضائيةوبرمجيات نظم المعمومات الجغرافية
 .ٖٕ، صٕٕٓٓ ،جامعة صالح الدين

 وطٌر لٌرسروشتٌةكانً هةرٌمً ضٌاكان لة ثارٌزطاى هةوخةسلةتة ،حمدنالً جواد (ٙٔ)

 .ٗٙل،ٕٛٓٓ،نامةى ماستةر ثٌشكةشة بةزانكوى كوًٌ ،ٌٌةكانً وطرفتة ذٌنطة
رسالة ،لمرتكزات الجغرافية لمتخطيط السياحي بقضاء سوران، اعمي أمين حمد أحمدأمانج  (ٚٔ)

 .ٖٖ، صٕٛٓٓ،جامعة صالح الدين إلىماجستير مقدمة 
 ٕٖ، صصدرسابق، مدار اسعد ماموسر  (ٛٔ)
 ٘ٙ، صسابق مصدر ،حمدنالي جواد( ٜٔ)
 ٖ٘ص صدر سابق ، مسردار اسعد مامو( ٕٓ)
 ٖٛ، صصدر سابق، مرايته. ا.  (ٕٔ)
 ٓٗ، صالمصدر نفسو (ٕٕ)
 ٖٙ، صصدرسابق، مدار اسعد مامو( سر ٖٕ)
 ٜٜ، صالمصدر نفسو( ٕٗ)
 ٜٖ، صالمصدر نفسو (ٕ٘)
جوطرافٌاى هةرٌمى  ،كةشوهةواى هةرٌمى كوردستانى عٌراق ،بةنديةئازاد نةقش (ٕٙ)

 .56، ال8881،ةنتةرى براٌةتىس،كوردستان

 ٘٘ٔص  صدر سابق،، مد الجنابييصالح حم (ٕٚ)
 ٜٚص صدر سابق،، ماكر خصباك( شٕٛ)
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ٛ٘ 

 ٜ٘٘ٔلسنة الخامسة ، اٖلعدد ، امجمة النفط ،الغابات و انماؤىا في العراق ،حسن كتاني (ٜٕ)
 .ٓٗص 

 ٖٛٔص ،صدر سابق، ممامو اسعدردار ( سٖٓ)
 ٜٕٔص ،صدر سابق، مجاسم دمحم خمف (ٖٔ)
 ،مطبعة وزارة التربية لغابات الطبيعية في أقميم كوردستان العراق،، اجزا توفيق طالب (ٕٖ)

 .ٙٔٔ، صٜٜٛٔ
 .ٖٕٔ، ص صدر سابق، مجاسم دمحم خمف (ٖٖ)
 .ٛٙ، صٕٜٛٔ ،لبصرة، الجغرافية الحياتية، احسين شمش وعبد عمي خفا  يعم (ٖٗ)
 .ٙٙٔ، صمصدر سابقمان، ير مى دمحم ق( ليٖ٘)
 ٖٚٔ، ص مصدر سابقرمان، ليمى دمحم قي (ٖٙ)
 ٖ٘، صصدر سابق، مشاكر خصباك( ٖٚ)
ابةشبووني جوطرافي دانيشتواني قةزاي سوران وكاريطةرى لةسةر ، دأحمدر جميل طو ى (ٖٛ)

 لٖٕ خشتة ،ٕٓٔٓ ،نامةى ماستةر ثيشكةشة بة زانكوى صالح الدين،ثةرةثيدانى الديى
ٛ٘ . 

المنطقة الديمية )الزراعة الديمية في  لتربة في ، ابدر جاسم عالوي و حسون عزيز رمضان (ٜٖ)
 . ٙٚ، صٜٜٚٔ،وصل، م(شمال العراق

 .ٗٔربيل ص، االجزء الرابع ٜٜٜٔفاو منظمة الزراعة والغذاء،  (ٓٗ)
جامعة صالح  إلىرسالة ماجستير مقدمة  ،حوض نير ريزان وأستخداماتوِ  ياسين دمحم،نزار  (ٔٗ)

 . ٘ٔص ،ٕٙٓٓ ،الدين
 ٚ٘ص ،المصدر نفسو (ٕٗ)
ربيل مديرية ري محافظة ا ،المديرية العامة لمصادر المياه ،الزراعة ومصادر المياه وزارة (ٖٗ)

 .نشورة معمومات غير م ٕٙٔٓ
رسالة ،حتياجاتِو المائيةأ، ىايدرومورفومترية حوض نير رواندوز و عزيز تحسين عبدالرحيم (ٗٗ)

 .  ٙٔص ٕٕٓٓ،جامعة صالح الدين إلىماجستير مقدمة 
 إلىرسالة ماجستير مقدمة ،حوض الزاب الكبير دراسة ىايدرولوجية ،وسى دمحمكاظم م (٘ٗ)

 .  ٔٗٔص ٜٔٛٔ، جامعة بغداد
 إلىلمياه األرضية مابين الزابين وأستغالليا رسالة ماجستير مقدمة ، اناىدة جمال الطالباني( ٙٗ)

 . ٖٖٕ، صٜٛٙٔ جامعة بغداد،
 ٓٔ، صٜٛٛٔ،وصل، ملموارد الطبيعيةجغرافية ا،د.دمحم ازىر السماك وباسم الساعاتي( ٚٗ)
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ٛٙ 

 . ٖٙٔص ،ٖٜٛٔ ،غداد، بلموارد المائية في العراق، اوفيق حسين الخشاب و اخرون ( ٛٗ) 
  ٘ٗص ،صدر سابق، مسردار اسعد مامو (ٜٗ)
ارى كوف،ٌداوٌستى ودةست كةوتنئاو وث،ٌب بةرزنجًتالبانً  و خالٌد تناهدة جمال  (ٓ٘)

 . 15ل1001 ،،سالً سٌٌةم81مارة ذ،مزانستى سةردة
  ٕٙص  ،تحسين عبدالرحيم عزيز، مصدر سابق( ٔ٘)
 إلىمقدمة رسالة ماجستير  ،يةو مكانات الجغرافية السياحية لقضاء كاأل ،عمرلقمان وسو (ٕ٘)

 . ٓٓٔص ٕٙٓٓجامعة كوية 
، ثيويستيةكانى ئيستاو داىاتووى ىةريمى كوردستانى عيراق بو ئازاد جالل شريف (ٖ٘)

 . ٕٕٗ ،لٕٔٓٓىةولَير  ،ٛٔمارة ذ تي، سةنتةرى براية،ئاو
 ربيل، اقميم كردستان العراق دراسات في التكوين القومي لمسكان، اخميل أسماعيل دمحم (ٗ٘) 

 . ٘ٓٔص، ٜٜٜٔ
شيكردنةوةى جوطرافي بودابةشبونى دانيشتوان لة ناحيةكانى قةزاى ،عمر حسن حسين (٘٘)

 .ٕٗٔٓ، سوران
 . ٕٚٔٓ/ٗ/ٛٔمدير مديرية ماء سوران ،عبدهللاتحسين سعدهللا  ،مقابمة مع الميندس( ٙ٘)
  ٕٚٔٓ/ٗ/ٛٔمدير مديرية ماء قضاء سوران  ،تحسين سعدهللا عبدهللا ،مقابمة مع الميندس (ٚ٘)
تقارير غير ،ديرية ماء قضاء سوران، موزارة البمديات و المصايف،حكومة إقميم كوردستان (ٛ٘)

 .ٕٚٔٓمنشورة 
  ٕٚٔٓعمومات غير منشورة ، مدير مديرية ماء سيدكان، ممقابمة مع حاجي خورشيد خدر (ٜ٘)

التموث والبيئة  ،د.عمي تاج الدين فتح هللا و د.ضيف هللا بن ىادي الراجحي( ٓٙ)
 . ٗ٘صٜٜٛٔالرياض  ،طبعة الممك سعود، مالزراعية

 . ٙ٘ص ،مصدر سابق ، بن ىادي الراجحيد.عمي تاج الدين و د.ضيف هللا( ٔٙ)
رسالة ماجستير  ،لتحميل الجغرافي لمشكمة التموث في مياه األنير، ابولين بولص ىرمز( ٖٙ)

  . ٕٖٔصٕ٘ٓٓ ،كمية االداب جامعة صالح الدين إلىمقدمة 
 . ٗٓٔص، ٕٕٓٓ،صر، م،شحاتة أحمدحسن د.( ٗٙ)
 .  ٜٕٔ ،، مصدر سابقبولين بولص ىرمز (٘ٙ)
  ٕ٘ٔصٕٕٓٓ،شحاتة أحمدحسن ( ٙٙ)
 . ٕٜص ،مصدر سابق ، بن ىادي الراجحيعمي تاج الدين فتح هللا و ضيف هللا( ٚٙ)
  ٜٙ، مصدر سابق صبولين بولص ىرمز( ٛٙ)
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ٛٚ 

قسم   ،ربيلألمديرية العامة لصناعات محافظة ، اوزارة الصناعة ،قميم كوردستانحكومة أ (ٜٙ)
 . ٕ٘ٔٓعمومات غير منشورة ، مالمتابعةو التخطيط 

 . ٕٔٔص ،صدر سابق، مبولين بولص ىرمز (ٓٚ)
 .ٖٕ٘ص ،صدر سابق، مكاظم موسى دمحم (ٔٚ)
 .ٕٔٔص ،صدر سابق، مبولين بولص ىرمز (ٕٚ)
 . ٕٕٔص، ٕٕٓٓ ،شحاتة أحمدحسن  (ٖٚ)
 .ٖٓٔص ٕٛٓٓ دمشق ،التموث المائي األسباب و المعالجات ،صاحب الربيعي( ٗٚ)
 .ٗ٘ٔص  ،، مصدر سابقبولين بولص ىرمز (٘ٚ)

 در و المراجع المصا
 معيةالرسائل الجا-اوال  

 الرسائل الجامعية بالمغة العربية  -أ
  إلىمقدمة  رسالة ماجستير ،أستغالليالمياه األرضية ما بين الزابين و ، اناىدة جمال،الطالباني -ٔ

 .ٜٛٙٔكمية األداب جامعة بغداد 
أمكانيات التنمية السياحية في المنطقة الجبمية لمحافظة اربيل)دراسة  ،ىوشنك محمود،اسود -ٕ

 . ٕٗٔٓجامعة المنصورة  إلىمقدمة  ماجستيرسالة ر ، (جغرافية
رسالة ،التسييالت السياحية في شمال العراقراسة عن السياحة و ، دارا طمعت، دالبعقولي  -ٖ

 . ٕٓٓٓجامعة بغداد  إلىمقدمة ماجستير 
رسالة  ،المائية وِ ياجاتاحتدرومورفومترية حوض نير رواندز و يىا ،تحسين عبدالرحيم -٘

 . ٕٕٓٓجامعة صالح الدين اربيل  إلىمة مقد ماجستير
لمرتكزات الجغرافية لمتخطيط السياحي لقضاء سوران، رسالة ، احمدامين أحمدعمي، ئامانج  -٘

 . ٕٛٓٓجامعة صالح الدين  إلىمقدمة ماجستير 
 إلىمقدمة رسالة ماجستير  ،يةانات الجغرافية السياحية لقضاء كو االمك ،لقمان وسو،عمر -ٙ

 . ٕٙٓٓجامعة كوية 
مشكالت التضاريس لمنطقة رواندوز بأستخدام  ،عبدالكريم ىاوتا عبدهللا ،أحمدكاك  -ٚ  

 إلىمقدمة  رسالة ماجستير ،GISالمرئيات الفضائية وبرامجيات نظم المعمومات الجغرافية 
 . ٕٕٓٓجامعة صالح الدين 

أطروحة دكتوراه  ،تحميل جغرافى لخصائص ومشاكل ترب محافظة أربيل ،ليمى دمحم ،قيرمان -ٛ
 . ٕٗٓٓ جامعة صالح الدين إلىمقدمة 
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ٛٛ 

 رسالة ماجستير ،حوض الزاب الكبير فى العراق دراسة ىايدرولوجية ،كاظم موسى ،دمحم -ٜ
 . ٜٓٛٔ جامعة بغداد إلىمقدمة 

 كمية إلىرسالة ماجستير مقدمة  ،المائية حوض نير ريزان واستخداماتو ،اسيننزار ي ،دمحم -ٓٔ
 . ٕٙٓٓح الدين االداب جامعة صال

 رسالة ماجستير ،سوران لطبيعية لمسياحة البيئية فى قضاءالمقومات ا ،سردار اسعد ،مامو-ٔٔ
 .  ٕٙٔٓ جامعة المنصورية إلىمقدمة 

رسالة ماجستير  ،لتحميل الجغرافي لمشكمة التموث في مياه االنير، اولين بولص، بىرمز-ٕٔ
 . ٕ٘ٓٓة االداب جامعة صالح الدين كمي إلىمقدمة 

 :الرسائل الجامعية بالمغة  الكوردية -ب 
ابةشبووني جوطرافي دانيشتواني قةزاي سوران وكاريطةرى لةسةر ، در جميلىوك ،أحمد -ٔ

 . ٖٕٔٓزانكوى صالح الدين، ،ماستةرنامةى ،ثةرةثَيداني الدَييي
                  كانى قةزاى كؤية )طيروطروفت  تة سروشتية سةرةكية دةرامة ،بنار عبدالخالق ،بكر-ٕ

 . ٕٚٓٓؤى كؤية زانك ،رةكان( نامةى ماستةر ضارةسةو 
نواندنى كارتؤطرافي طؤرانكاري بةكارىَيناني زةوي كشتوكالي لة قةزاي  ،ئةظين عمى،رحمان -ٖ

 . ٕ٘ٔٓماستةر، زانكوى صالح الدين نامةي ٕٕٔٓ- ٕٗٓٓسوران لة نيوان ساالني 
       ةريمي ضياكان لة ثاريزطاي ىةولير خةسمةتة سروشتيةكاني ى ،نالي جواد،حمد -ٙ

 . ٕٛٓٓزانكؤى كوية  ،نامةى ماستةر ،كاني طيروطرفتة ذينطةييةو 
 الكتب والمراجع  -ثانيا  
  :الكتب والمراجع العربية -أ 
 . ٖٜٛٔطبعة جامعة بغداد ، مالعراقلموارد الماائية في ، اوفيق حسين واخرون ،الخشاب -ٔ
جغرافية الموارد الطبيعية مطبعة جامعة  بدالعزيز الساعاتي، أزىر وباسم ع، دمحمالسماك -ٕ

 . ٜٜٓٔالموصل 
 . ٖٜٜٔطبعة جامعة الموصل ، ملعراقجغرافية ا،صالح حميد ،الجنابي-ٖ
 . ٕٛٓٓدمشق  ،المعالجاتاألسباب و التموث المائي  ،صاحب ،الربيعي -ٗ
 . ٖٜٛٔة جامعة بغداد مطبع ،العراقالموارد الماائية في  ،وفيق حسين واخرون  ،الخشاب -٘
 . ٜٜ٘ٔلقاىرة ، ادار المعرفة ٖط ق،اجغرافية العر  ،جاسم دمحم،خمف-ٙ
طبعة ، مقتصاديةالعراق الشمالي دراسة لنواحية الطبيعية والبشرية واال ،شاكر ،خصباك-ٚ

 . ٖٜٚٔغداد، بشفيق
 .  ٕٚٓٓلعراق ، االثروات الطبيعية في كوردستان ،يوار، بخنسي-ٛ
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ٜٛ 

 ،مكتبة الجاحع ،اد حمة خورشيد العصر الجميدي البالستوسيني في كردستانترجمة فؤ  ،رايت -ٜ
 . ٜٙٛٔبغداد 

نشورات وزارة التعميم العالي ، محسين  وعبد عمى الخفا  الجغرافية الحياتية عمي،شمش -ٓٔ
 . ٕٜٛٔلبصرة ، اوالبحث العممي

مكتبة الدار  (،،تموث البيئة) السموكيات الخاطئة وكيفية مواجيتياأحمدحسن  ،شحاتة -ٔٔ
 .  ٕٕٓٓ القاىرة، ،كتابالعربية لم

لزراعة الديمية ، االتربة في المنطقة الديمية د.حسون عزيز رمضان،بدر جاسم  و  ،عالوي -ٔٔ
 . ٜٜٚٔمطبوعات جامعة الموصل  عراق،قي شمال ال

 طبعة، ملثموث والبيئة الزراعية، اعمى تاج الدين وضيف هللا بن ىادي الراجحي،فتح هللا -ٕٔ
 .ٜٜٛٔالممك سعود الرياض 

 . ٜ٘٘ٔالسنة الخامسة  ٖلعدد، اجمة النفط، منماؤىا في العراقألغابات و ، احسن ،كتاني -ٖٔ
 ايوجية المياه، بب حامد ايو دمحمو ترجمة دكتور حمد سممان خميس س، ،بيتر ،متالند -ٗٔ

 . ٜٜٛٔطبعة جامعة الموصل، مالعذبة
ربيل مي لمسكان أعراق دراسات في التكوين القو قميم كردستان ال، اخميل اسماعيل ،دمحم -٘ٔ

ٜٜٜٔ. 
  :المراجع الكورديةالكتب و -ب
طوفارى زانستى  ،ئاوو ثيداويستى ودةستكةوتن ،تةيب بةرزنجي خاليدو  الناىدة جم،التالةباني-ٔ

 . ٕٕٓٓسميمانى  ،سالي سييةم ،ٕٔذمارة  ،سةردةم
دانيشتوان لة ناحيةكاني قةزاي  وةي جوكرافي بؤ دابةشبوني شيكردنة ،عمر حسن ،حسين-ٕ

  . الونةكراوة، بسوران
 ،ثيويستيةكانى ئيستاو داىاتوى ىةريمى كوردستانى عيراق بو ئاو ،ئازاد جالل ،شريف -ٖ

 . ٕٔٓٓىةولير  ،ٛٔذمارة  ،سةنتةرى برايةتى
 ،طوفارى سةنتةرى برايةتى ،ئاسايشى ئاوى ىةريمى كوردستانى عيراق،ئازاد جالل ،شريف -ٗ

 . ٜٜٜٔ،ٖٔ  ر ذمارةىةولي
جوطرافياى ىةريمى ،نزمى رووى زةوى ىةريمى كوردستانةرزى و ، بعةبدولال عامر ،عومةر -٘

 . ٜٜٛٔىةولير ،سةنتةرى برايةتى،كوردستانى عيراق
 ٔجوطرافياي ىةريمي كوردستاني عيراق ض،خاكي ىةرَيمي كوردستان ،ليمى دمحم،قيرمان-ٙ

 . ٜٜٛٔ ضاثخانةى وةزارةتي ثةروةردة ىةولَير
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ٜٓ 

جوطرافياى ىةريمى  ،،كةش و ىةواى ىةريمى كوردستانى عيراقدمحم امين أزاد ،نةقشةبةندى -ٚ
 .ٜٜٛٔسةنتةرى برايةتى ،انى عيراقكوردست

 :الوثائق واألحصائيات الرسمية-ثالثا  
ديرية سياحة ، ملسياحة اربيل ةالمديرية العام ،(ٕٗٔٓقة سوران) الدليل السياحي لمنط-ٔ

  .سوران
قسم  ،وفيةمديرية المياه الج ،مصادر المياه، وزارة الزراعة و (ٕٙٔٓ)قميم كوردستان أكومة ح - ٕ

 .التخطيط و المتابعة 
ء ة مصادر مياه قضامديري ،المصايف، وزارة البمديات و (ٕٚٔٓ)قميم كوردستان أحكومة -ٖ

                        .سوران قسم التخطيط و المتابعة 
قسم ديرية ماء قضاء سوران ، مالمصايفوزارة البمديات و  (ٕٚٔٓ)،دستانقميم كور أحكومة  -ٗ

 .التخطيط و المتابعة 
قسم  ديرية زراعة سوران، ممصادر المياهوزارة الزراعة و  ،(ٕٙٔٓ) قميم كوردستانأحكومة  -٘

 .التخطيط و المتابعة 
العامة لمصادر  لمديرية، امصادر المياهوزارة الزراعة و  ،(ٕٙٔٓ)قميم كوردستان أ حكومة -ٙ

 .قسم المياه الجوفي  ،المياه
اربيل، لمديرية العامة لبيطرة ، امصادر المياهوزارة الزراعة و  (ٕٙٔٓ)قميم كوردستان أحكومة  -ٚ

 .المتابعة قسم التخطيط و 
قسم نظم المعمومات  ،قميمأحصاء األوزارة التخطيط ىيئة  ،(ٖٕٔٓ)قميم كوردستان حكومة أ -ٛ

 .الجغرافية 
تاثير الجفا  وتشخيص المساعدات الضرورية  ،وحدة االحصاء،منظمة الزراعة والغذاءاو ف -ٜ

 .العراق  ،ربيلأ ،لجزء الرابع، اتقارير غير منشورة ،ٜٜٜٔلمحافظة اربيل 
ري  مديرية ،اه، المديرية العامة لمصادر المي(ٕٙٔٓ)وزارة الزراعة ومصادر المياه  -ٓٔ

 .تابعة المقسم التخطيط و محافظة اربيل 
 :المقابالت الشخصية–ابعا  ر 
                   وزارة البمديات  ٕٚٔٓ/ ٖ/ٛٔ ،ماء سيدكانمديرية دير ، محاجي خورشيد،خدر -ٔ

 . أقميم كوردستان العراق حكومة ،المصايفو 
             وزارة البمديات  ،ٕٚٔٓ/ٗ/ٛ ،ماء قضاء سوران ديرمديرية، متحسين سعد هللا ،عبدهللا -ٕ

 . يم كوردستان العراقأقم حكومة ،المصايفو 
  :جنبيةالمصادر اال -رابعا  



           م م  سوزان موفق عبدالعزيزمجمة آداب الفراهيدي                   الموارد المائية في قضاء 
 م8102(  أيمول 53العدد ) سوران مشاكمها وعالجها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٜٔ 

-Buringh Soil and soil condition in Iraq, Baghdad1960                                

       

FAO representation in Iraq FAO coordination office for Northern Iraq - 

Arometro logical sheet Station Koya 2003   

                                                              


