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ەپوخخ    

ویصل ێسگایپار  یغخواویئابوورَى داه ێىهاجەیپ ۆ ب یجوگراف یىردهەوەی) ع ێژیىەوەیەوەجو  ەمئ ڕیگەی لە   ێما

و ەب ەصتنپغذ ب ەب ەوەظ( دا هرا. ئ2012-1977) ێوانه اڵویصا ێوانه ەماوەیل  یگغت ەرژمێری ص یداجاوا

ال ۆ خ ێيۆڵیىەوەیەل ەمئ ەرەویص ێغەی. ه2012 ڵیصا ی و ئامار  1987 1977 اڵویصا ۆ ب یغخوانداه  ەوەد

ار پرص ەه ەبیيێخەوەد  ەماوەیل یاوازییەهەیج ڕادەی  ڕی دا و ب ی ئابوور  یچاالو ەوار  ل ێزی ه ەڕێژەیبياث ل ی

هیداصل ێسگایپار  یئاصت ەصەر ( ل2012-1977) ێيۆڵیىەوەهەدال ویب ۆ . بێما هێىا  ەمئ ەبەصخەظم ەو ئ ەدی

 ەرەهجامەواویو د یدەواجەوەداجاوان ع ەه یيارییع ەیێيۆڵیىەو ل یخۆدیم ەب ەصخووەب یپغت ێيۆڵیىەوەیەل

یەل ەمئ ێنیعو  ی . صىوور ەهێنرێذئ ەرهەمب  ێل ح ی صىوور  ەاڵمب ێماویصل ێسگایپار  ەل یدیەبر  ێيۆڵیىەوە  ی یوا

  ۆی ه ەب ەیەماو  ەمئ ەڵبژاردویه یداراصد ە(. ل2012-1977) ێوانه ەیماو  ەل یدیەبر  ێيۆڵیىەوەهەل

 ەواهەل ڕوویاهداوە، یایداج ەه ەگرێذئ ەرچاوەص ۆڕاهيارییاهەوەگ ەو ل  ەعێوەیەنبوو ب یەهەیەوەگرهگ

 یيیانگرهگرجر  ەه ەرەهجامێد ەهدچ ەیغخۆجەگ ێيۆڵیىەوەیەل ەم.ئ یاس یوص ۆمەاڵیەحیوو ی ئابوور  ۆڕاهيارییگ

 ڵیصا ە%( و دواجر ل30.4) 1977 ڵیصا ەل ەچوهى ەهردوو ەبەرزبووهەوەل ڕووی  ەه ەوەوار  ەهێزی ب ەیوەصخەپ

 ەچوهى ەمەو ه ەواردا الواز  ێزی ه ەل ێیىەم ەعداری ب ێغخاه ەوەظئ ەرباری ص ەاڵم%( . ب39.7) ۆجەب 2012

ه74.5) ەب ەرامبەر ب ەبوو   ێ%(  م25.5) ەنهاج ڕێژەهەی  ێزی ه ەل ێيۆڵیىەوەل ەروەها. ه2012 ڵیصا ۆ ب ێر %( 

بوور  یچاالو ێیپ ەوار ب  ەیپل ەل ەجگوزاری خسم یچاالو ەه ەواجەوەون ئڕو ۆب ەوەماندا ئ 2012 ڵیصا ەل ی ئا

ویبوار  ەل ێذد یەهەمدا  ەه ێذبىر  ەصفو  ەوەب ەهەهاوچ ەهرێ د ۆیەب ەر ه ێسگایەهەداپار  ەواردال ەوا

 .ێدایەج ەجگوزارییەواویخسم یەچااله ی%( 39) ەل یاجر ز   ەجگوزارییە،چوهىەخسم ەیەویهاوچ
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دیاریىردوی ڕێژەی  هێزی وار و ڕادەی بەعداری -1

داهیغخواوی وارهەر لەڕووی ئابوورییەوە لە چاالوی 

ئابووریدا لە ماوەی لێيۆڵیىەوە لەصەر ئاصتی پارێسگای 

 صلێماوی .

بەعەواوی  دیاریىردوی  دابەعبوووی هێزی وار بەپێی -2

 چاالوی ئابووری .

 چێوەی ماحی و شوێنی لێنۆڵیىەوەلەچوار 

 چوارچێوەی واحی لێيۆڵیىەوەهە:أ/   

صەرەجای دەصخپێيی لێيۆڵیىەوەهە لەگەڵ ئەهجامداوی 

( دایە، پاعان پغذ دەبەصخین 1977صەرژمێری صاڵی )

و  2002و ئاماری صااڵوی  1987بە صەرژمێری صاڵی 

 -1977لێيۆڵیىەوەیە ماوەی صااڵوی )، ئەم 2012

(مان هەڵبژاردووە، چوهىە گرهگە لە پارێسگای 2012

صلێماوی بەهۆی ئەو گۆڕاهيارییاهەی ڕوویداوە 

لەوماوەیەدا، هە دۆخی داهیغخواوی هاوچەی لێيۆڵیىەوەی 

گۆڕیوە، لەواهە چەهدیً گۆڕاهياری وارگێڕی هە ئەم 

ارودۆخی صیاس ی پارێسگایە بە خۆوەی بیيیووە، صەرباری ب

 و ئابووری و وۆمەاڵیەحی ...هیتر.

 ب/ چوارچێوەی عوێنی لێيۆڵیىەوەهە : 

ئەم لێيۆڵیىەوەیە بەعێوەیەوی بىەڕەحی لە 

چوارچێوەیەوی عوێنی دا واردەواث هە خۆی لە پارێسگای 

صلێماهیدا دەبیيێخەوە، بەصەراپای صىووری وارگێڕییەوە 

ئاعىراعە وە صەرجەم یەهە وارگێڕییەواهەوە، وە 

پارێسگای صلێماوی یەهێىە لە پارێسگاواوی هەرێمی 

ووردصخاوی عێراق، دەهەوێخە خۆرهەاڵحی هەرێمی 

ووردصخان و باووری خۆرهەاڵحی عێراق، وە 

صەهخەرەهەی عاری صلێماهیە، دەربارەی عوێنی 

جوگرافی هاوچەی لێيۆڵیىەوەصىورەهەی لە ڕۆژهەاڵث و 

ۆماری ئیضالمی ئێران، باووری ڕۆژهەاڵجەوە بریخییە لە و

لە باووری ڕۆژئاواوە پارێسگای هەولێر، لە ڕۆژئاواو 

 باعوری ڕۆژئاوا  پارێسگای هەروون وئیدارەی گەرمیاهە .

عوێنی ئەصترۆهۆمی هاوچەی لێيۆڵیىەوە هە بریخییە لە 

پارێسگای صلێماوی، دەهەوێخە هێوان بازهەی پاوی 

(3356¯34 –21 29¯36 باوور و هێڵەواوی)

( ڕۆژهەاڵث، بەم پێیە 3731¯44–2420¯46درێژی)

هاوچەی لێيۆڵیىەوە دەهەوێخە باعووری هاوچەی 

 مامىاوەهدی باووورەوە .

( هاحیە پێىهاجووە، لە دوای 42( كەزا و)12هە لە ) 

ئەهجامداوی ئەو گۆڕاهيارییە وارگێڕییاهەی هە ڕوویاهداوە 

( 1) ( . وەن لە هەخغەی2012ی هەخغەی صاڵی )  بە پێ

( 2012دەبینرێذ، هەروەها ڕووبەری پارێسگاهە لە صاڵی )

 .     2( هم11449دا بریدیە لە )

میخۆدی لێيۆڵیىەوەهە : هەموو لێيۆڵیىەوەیەوی زاوضتی 

پێویضتی بەوە هەیە، هەوا میخۆدێً یان چەهد میخۆدێيی 

زاوضتی بەواربهێىێذ، بۆیە لەم لێيۆڵیىەوەیەعدا پغخمان 

 بەصخووە. بەمیخۆدی  عیياریی

هێغەی لێيۆڵیىەوەهە : هێغەی صەرەوی لێيۆڵیىەوەهە 

پرصیار لە ڕێژەی هێزی وار لە چاالوی ئابووری و ڕادەی 

جیاوازییان دەواث لەماوەی صااڵوی لێيۆڵیىەوەهە 

 (  لەصەر ئاصتی پارێسگای صلێماوی .1977-2012)

گریماهەی لێيۆڵیىەوە : بەپێی هێغەی لێيۆڵیىەوەهە 

ر ئەوە دروصذ دەهرێذ، هە جیاوازی لە گریماهە لەصە

دابەعبوووی ڕێژەی هێزی وار لە چاالوی ئابووریی 

داهیغخواوی پارێسگای صلێماهیدا  لە ماوەی صااڵوی 

 لێيۆڵیىەوەدا هەیە .  

 پالوی لێيۆڵیىەوەهە 

بەمەبەصتی گەیغتن بە ئاماهجی لێيۆڵیىەوەهە  

 هەوڵدراوە جوێژیىەوەهە دابەعبىرێذ بۆ پێغەهییەن

دوو جەوەرو دەرئەهجام و ڕاصپاردە  جەوەرەی  یەهەمیان : 

باش لە پێىهاجەی ئابووری  داهیغخوان دەواث . 

ێی چاالهیە دووەمیان  باش لە دابەعبوووی هێزی وار بەپ

 ئابوورییەوان دەواث .

 جەوەرەی یەلەم : پێنهاجەیی ئابووری داهیشخوان

لێيۆڵیىەوە لەپێىهاجەی ئابووری بەڕەگەزێيی بىەڕەحی   

دادەهرێذ لە لێيۆڵیىەوەی پێىهاجەی داهیغخواهدا، 

چوهىە لەڕێگەیەوە دەهرێذ صیما و خەصڵەجەواوی 

چاالوی ئابووری و كەبارەی هێزی مرۆیی لەهەرهەرجێىدا  

دەصذ هیغاهبىرێذ، هەروەها بەعێوەیەوی ڕاصخەوخۆ 

وی پالوی داهاجوودا بۆ پێشخضخنی بەعداری دەواث لەداها

وۆمەڵگا چ لەبواری پڕۆژەواوی پەرەپێداوی ئابووری یان 

ی ، صەڕەڕای ئەوەی 1لەبواری خسمەجگوزاریی گغت

لێيۆڵیىەوە لە پێىهاجەی ئابووری  بەعێوەیەوی 

                                                 
فخحي محمد ابوعياهت,  جغرافيت الضهان و أصط و جطبيقاث, الطبعت  1

 . 313, ص1993الرابعت, دار املعرفت ألجامعيت,  ألاصنىدريت, 
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ڕاصخەوخۆ بەعدار دەبێذ لە دیاریىردوی كەبارەی هێزی 

جێىڕاواوی  واردا لەداهاجوودا بەپغذ بەصتن بەئاڕاصخەی

گۆڕاهياریی لە گەعەی داهیغخوان و جایبەجمەهدییە 

وۆمەاڵیەجیەوان و بەعداری مێیىە لە هێزی واردا وە 

 . 2ئاصتی خوێىدەواری داهیغخوان

هەربۆیە هەڵ دەصخین بە لێيۆڵیىەوە لەصەر پێغىەوجنی 

ڕێژەی  هێزی وار و ڕادەی بەعداری داهیغخواوی وارهەر 

ا لەصەر ئاصتی چاالوی ئابووریدلەڕووی ئابوورییەوە لە 

 پارێسگای صلێماوی 

 ًتهتم : هَیزى وار 

چەميی هێزی وار بە یەهێً لە گرهگتریً ئەو چەمياهە 

دادەهرێذ هە پێىهاجەی ئابووری داهیغخوان جوێژیىەوەی 

لەصەر دەواث هەرچەهدە زۆربەی جوێژەران دەصخەواژەی 

ەن جۆراوجۆر هاوجایان بەوارهێىاوە بۆ ئەم چەمىە و 

داهیغخواوی چاالن لەڕووی ئابوورییەوە، صەرچاوەی 

مرۆیی، هێزی مرۆیی، صاماوی مرۆیی ....هیتر . بەاڵم 

بەعێوەیەوی گغتی دەچىە چوارچێوەی ئەو هیزە 

مرۆییاهەی هە بسوێىەری ڕەوڕەوەیی ئابووریً لە 

هەرجەواوی بەرهەم هێىان و خسمەجگوزاریی جۆراوجۆردا 

ا . هێزی وار دەبێذ بە دوو لە هەر هەرێم و هاوچەیەهد

 گروپەوە :

 أ/ داهیغخواوی چاالن لەڕووی ئابوورییەوە : 

ئەو بەعەی داهیغخوان دەگرێخەوە هە چاالًه لەڕووی   

ئابوورییەوە، واجە ئەواهەن هە لەجەمەوی وارهرهدان یان 

ئەو داهیغخواهەن دەچىەهاو هێزی وارەوە، لەهەردوو 

ەوی هرداری هەڵدەصتن (، هە بەعێوەی ڕەگەزی )هێر و مێ

بەصەرفىردوی ئەرن و ماهدووبووی جەصخەیی یان عەكڵی 

بۆ بەرهەمهێىاوی وااڵ و خسمەجگوزارییەوان ئیتر چ 

وەربگرن یان وەریىەگرن،   لەبەرامبەر وارەواهیاهدا هرێ 

یان خاوەن واربً یان بۆ حضابی جایبەحی خۆیان ئیػ 

اهای خەڵياهەظ دەگرێخەوە هە جو ئەو بىەن، هەروەها 

                                                 
صالم علي شواورة, محمد عبداللت الحبيط , جغرافيا الضهان )املدخل 2

-الى علم الضهان( , الطبعت الاولى, دارالصفاء لليشر و الخوزيع, عمان

 .131-131, ص2001ألاردن,

وارهردهیاهیان هەیە بەاڵم واریان دەصذ هاهەوێذ 

 .3لەماوەیەوی دیاریىراودا

 ب/ داهیغخواوی هاچاالن لەڕووی ئابوورییەوە :

ئەم گروپە هەموو ئەو هەصاهە دەگرێخەوە هە 

بەعێوەیەوی ڕاصخەوخۆ بەعداری هاهەن لە 

بەرهەمهێىاوی وااڵ و خسمەجگوزارییەوان، وەن ژوی 

اری ماڵ بەڕێوە دەبەن(،  ماڵەوە) ئەواهەی واروب

خوێىدواری خۆجەرخاهىردوو بۆ خوێىدن، 

خاهەوغیىەوان، ئەواهەی بەهدهراون، مىداڵ بەر 

لەجەمەوی وارهردن، هەروەها ئەو هەصاهەی هاجواهً 

واربىەن وەن پیرو پەهەوجە و ئەواهەی جووش ی هەخۆش ی 

 . 4درێژخایەهبوون و هەمئەهدامان....هیتر

ئەو داهیغخواهەی دەهەوهە بەعێوەیەوی گغتی 

چوارچێوەی هێزی وارەوە واجە )داهیغخواوی چاالن 

( 64-15لەڕووی ئابوورییەوە(، جەمەهیان لەهێوان )

صاڵدایە، بەاڵم ئەو داهیغخواهاهەی لە دەرەوەی جەمەوی 

وارهردن واجە )داهیغخواوی هاچاالن لەڕووی 

( 64( صاڵ هە مترە و لە )15ئابوورییەوە(، جەمەهیان لە )

صاڵ زیاجرە، ئەمەظ وێىەیەوی ڕاصخەكیىەمان پیغان 

هاداث بۆ دەرهێىاوی ڕێژەی هێزی وارهەران، بەجایبەحی لە 

وواڵجە دواهەوجووەواهدا، چوهىە مىداڵ بەر لە جەمەوی 

( 64( صاڵی دەصذ بەواردەواث و لەدوای جەمەوی )15)

صاڵیػ بەردەوامە لە وارهردن، لەبەرئەوە بۆدەرهێىاوی 

ێزی وار لەهەر هەرێم و هاوچەیەهەدا پێویضخە ڕێژەی ه

ئەو هەصاهە لەبەرچاوبگیرێً و بە هێزی وار هەژمارهەهرێً 

واجە داهیغخواوی هاچاالن لە ڕووی ئابوورییەوە وەن 

پێغتر ئاماژەمان پێدا . هەروەها چەهد فاهخەرێً 

واریگەرییان هەیە لەصەر ڕێژەی هێزی وار، گرهگتریً ئەو 

 ەن:فاهخەراهەظ ئەماه

هەمی ڕێژەی هێزی وارهەران لەو واڵجاهەی هە جێىڕای  -1

 لەدایىبوون جیایدا بەرزە .

فاهخەری وۆمەاڵیەحی واردەواجە صەر هێزی وار،  -2

 چوهىە لەڕووی وۆمەاڵیەجیەوە لە هەموو هاوچەیەن

                                                 
 عباش فاضل الضعدي ، محافظت بغداد )دراصت في جغرافُت الضيان(،3

 . 95، ؼ1976الطبعت الاولى، مطبعت الازهر، بغداد، 
  فخحي محمد ابوعُاهت، جخرافُت الضيان أصط و الخطبُلاث، 4

 . 314مؾدرصابم، ؼ
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ڕێگە بە ڕەگەزی مێیىە هادرێذ بۆ وارهردن . واجە ڕادەی 

 بەعداریىردوی مێیىەدا لە واردا .

وۆچ بە یەهێيی جر لەو فاهخەراهە دادەهرێذ هە  -3

واردەواجە صەر هێزی وار، ئەو هاوچاهەی هە وۆچی لێوە 

دەهرێذ دوچاری گرفتی هێزی وار دەبێذ، 

هێزی  اهەی وۆچی بۆدەهرێذبەپێچەواهەعەوە ئەو هاوچ

واری زۆر دەبێذ، بەجایبەحی ئەگەر وۆچىردووان لە 

 .5جەمەوی وارهردهدابً

ڕێژەی هێزی وار لەو واڵجاهەی هە خوێىدەواری هەمی  -4

فێربوون جیاهدا بەرباڵوە، وە گەهجەوان ڕوودەهەهە 

 خوێىدوی بااڵ .

 جیاوازیی لە دابەعبوووی جەمەن لەهێوان دەوڵەجان . -5

كەبارەی هێزی وار یان داهیغخواوی چاالن لە ڕووی  -6

ئابوورییەوە جیاوازە و دەگۆڕێذ، چوهىە هەجا ڕێژەی 

ن مىدااڵن و جەمەن گەورەوان زیاد بياث ئەوا ڕێژەی جەمە

هێزی وار هەم دەواث وە پێچەواهەهەش ی ڕاصخە . ئەم 

دیاردەیە بەزۆری لەو وواڵجاهەدا دەردەهەوێذ هە 

حيومەث دوای جەمەوی عەصذ صاڵی مووچەیان بۆ 

 .   6دەبڕێخەوە

پێغىەوجنی هێزی وار لە پارێسگای صلێماوی لە ماوەی -1

 ( دا : 2012-1977وی )هێوان صااڵ

(، ئاماژە دەدەث بە پێغىەوجنی 1( و عێوەی )1خغخەی )

لە پارێسگای صلێماوی لەماوەی هێوان  )ڕێژەی هێزی وار (

( دا، جێبینی ئەماهەی الی خوارەوە 2012-1977صااڵوی )

 دەهەیً :

هێزی وار لە پارێسگاهەدا بەرزبووهەوە هسمبووهەوەی -أ

ێوان صااڵوی بەراوردەهەدا، بەخۆوە بیيیووە لەماوەی ه

                                                 
چراخان هؾرالدیً ؽالح، داهیغخواوی كەزای چەمچەماڵ )لێيۆڵیىەوەیەن 5

لە جوگرافیای داهیغخوان(، هامەی ماصخەر )باڵوهەهراوە(، صيوڵی 

 .140-139، ٌ 2015زاوضخەمرۆڤایەجیەوان، زاهيۆی صلێماوی، 
6

فاًس محمد العِضُوي، أصط جغرافُت الضيان، اصط جغرافُت الضيان،  

 . 361، ؼ2009الطبعت الثاهُت، دار املعرفت الجامعُت، ألاصىىدرٍت، 
  :بریخییە لەڕێژەی صەدی داهیغخواوی چاالن لەڕووی ڕێژەی هێزی وار

ئابوورییەوە )هێزی وار( بۆ وۆی داهیغخوان، ئەم ڕێژەیە جیغً دەخاجە صەر 

كەبارەی ئەو داهیغخواهەی هە هەڵدەصتن بە ئەهجامداوی وار، هە ژیاوی 

 ئابووری وۆمەڵگایەوی دیاریىراو پغتی پێدەبەصخێذ.  

ً جرهُب أحمد حمود محضین ال  -صەرچاوە : ضعدي، الخحلُل املياوي لخباً

أطروحت دهخوراة  (،1997 -1987الضيان في محافظت اللادصُت للمدة مً )

 . 67، ؼ 2005)غیرميغورة(، ولُت ألاداب، جامعت بغداد، بغداد، 

بەهۆی گۆڕاوی بارودۆخی دیمۆگرافی و ئابووری و فێرواریی 

و وۆمەاڵیەجیەوە، چوهىە ڕێژەی هێزی وار لەماوەی 

%( بۆ 30.4( دا، هسمبۆجەوە لە )1987، 1977صااڵوی )

%( ، بەڕێژەیەوی گۆڕاهياریی هە بڕەهەی دەواجە 22.8)

( دا، 1987-1977%( لەماوەی هێوان صااڵوی )-25)

ئەوەی بۆ پارێسگاهە ووجراوە بۆ عێراكیػ دەهرێذ هەمان 

عذ بووجرێذ، بەجۆرێً هێزی وار لەعێراكدا لە صاڵی 

%(، پاعان هسمبۆجەوە بۆ 26.1( دا گەیغدبووە )1977)

( دا، بەڕێژەی گۆڕاهيارییەن هە 1987%( لە صاڵی )24.2)

-1977%( لەماوەی هێوان صااڵوی )-7.3بڕەهەی دەواجە )

( دا . هۆواری ئەم هسمبووهەوەیەظ لەهاوچەی 1987

لێيۆڵیىەوە و عێراكدا لەماوەی هاوبراودا دەگەڕێخەوە بۆ 

هاصەكامگیری بارۆدۆخی صیاس ی و ئەمنی هە جەهگی 

هەعذ صاڵەی هێوان عێراق و ئێران بوو، گەهجی 

هاچارهردوو بەعداری بەرەواوی جەهگ بياث، ئەمەظ 

هەبووە بەعێوەیەن ڕەهگداهەوەی لەصەر هێزی وار 

هەلێنی جێىردووە، چوهىە بەعێيی زۆری ئەو گەهجاهە 

دەووژران یاخود دووچاری پێياوی جەصخەیی دەبووهەوە 

یاخود بەهۆی خسمەحی صەربازییەوە بواری واریان 

بەجێدەهێغذ، ئەمەظ واریگەری هەبووە لەصەر 

 (1هەمبوووی ژمارەی ئەو هەصاهەی لە خغخەی )

پارێسگای صلێماوی و عێراق لە ماوەی ڕێژەی هێزی وار* لە 

 ( دا/ )%(2012-1977هێوان صااڵوی )

 هێزی مار صاڵەمان

پاریسگای 

 (1صلێماوی )

 (2عێراق )

1977 30.4 26.1 

1987 22.8 24.2 

2012 39.7 43 

  صەرچاوە: واری جوێژەر بە پغذ بەصتن بە :

 وزارة الخخطُط، الجهاز املرهسي لالحؾاء، هخائج -( أ1) 

، محافظت 1977الخعداد العام للضيان لضىت 

، مطبعت الجهاز املرهسي لإلحؾاء، الضلُماهُت،

 . 90ؼ ،1977بغداد،

وزارة الخخطُط، الجهاز املرهسي لالحؾاء، هخائج  -ب

، ، محافظت 1987الخعداد العام للضيان لضىت 
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، مطبعت الجهاز املرهسي لإلحؾاء، الضلُماهُت،

 .127-126، ؼ1988بغداد،

بەڕێوەبەرایەحی ئاماری صلێماوی، ژمارەی هێزی وار لە  -ج

 ، )داجای باڵوهەهراوە( . 2012پارێسگای صلێماوی، 

وزارة الخخطُط، الجهاز املرهسي لالحؾاء، هخائج  -( أ2)

(، )مجموع 1987، 1977الخعداد العام للضيان لضىت )

اللجىت الوطىُت للضُاصاث  -العراق(، مؾدرصابم . ب

، 2012حلُل الوضع الضياوى في العراق الضياهُت، ج

ر الوطني الثاوي حوٌ حالت الضيان في إطار  الخلٍر

، 2012جوؽُاث املؤجمر الدولي للضيان، حٍسران، ًوهُو، 

 .  213ؼ

( مان وەرهەگرجووە و 2002*لەبەرهەبوووی داجا  صاڵی )

 بەراوردمان بە هەرێم هەهردووە .

لە پارێسگای پێغىەوجنی ڕێژەی هێزی وار  (1عێوەی )

صلێماوی و بەراوورد بە عێراق لە ماوەی صااڵوی     

 ( دا1977-2012)
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 (1صەرچاوە: واری جوێژەر بە پغذ بەصتن بە خغخەی ) 

مارەیەوی اردا بەعداربوون، صەرباری ئەوەظ هێزی و  

زۆر لە گەهجان لە جرس ی خسمەحی صەربازی هەڵدەهاجً . 

هەروەها خسمەحی صەربازیػ هۆوارێً بوو بۆ درێژەپێدان 

بەخوێىدن وەن پاصاوێً بۆ خۆدەربازهردن لە خسمەحی 

ازی، هەروەها وۆچىردوی ژمارەیەوی زۆر لە گەهجان  صەرب

( دا، ڕێژەی 2012بۆ دەرەوەی وواڵث . بەاڵم لە صاڵی )

ێزی وار لە هەریەن لە پارێسگای صلێماوی و عێراكدا ه

%( بۆ هەریەهەیان یەن 43%( و )39.7بەرزبۆجەوە بۆ )

(، بەڕێژەی 1بەدوای یەن . بڕواهە عێوەی )

%( بۆ 77.7%( و )74.1گۆڕاهيارییەن هە دەواجە )

هەریەهەیان یەن بەدوای یەن لەماوەی هێوان صااڵوی 

ەی ڕێژەی هێزی وار ( .هۆواری بەرزبووهەو 1987-2012)

دەگەڕێخەوە باعبوووی بارودۆخی صیاس ی وئەمنی 

( بە بەراوورد 1991بەجایبەحی لە دوای ڕاپەڕینی صاڵی )

بەصاڵەواوی پێغوو، وە زیادبوووی هەلی وار بەهۆی 

بوهیادهاهەوە و ئاوەداهىردهەوەی ئەو هاوچەواهەی پارێسگای 

ن صلێماوی هە دووچاری ڕووخاهدن و وێراهياریی بوو

لەالیەن حيومەحی عێراكەوە، هەروەها فەراهەم بوووی 

بوارەواوی وار و بەعداربوووی مێیىە لە واری بەرهەم 

 هێىاهدا .     

(، ئاماژە دەدەن بە گۆڕاوی 2( و عێوەی )2خغخەی ) -ب

ارێسگای صلێماوی بەپێی جۆر لەماوەی  ڕێژەی هێزی وار لە پ

ر (، هە جیایدا ڕەگە2012-1977هێوان صااڵوی ) زی هێ

صەرچاوەی هێزی واری بىەڕەجیە لە هاوچەی لێيۆڵیىەوەدا 

(، گەیغخۆجە 1987،2012، 1977بەپێی صاڵەواوی )

%( بۆ هەریەهەیان یەن 74.5%( و )91.7%( و )85)

بەدوای یەن . بەاڵم جێىڕای بەعداربوووی ڕەگەزی مێیىە 

بەرزبووهەوە و هسمبووهەوەی بەخۆوەبیيیووە، بەجۆرێً 

( دا، بەاڵم ئەم ڕێژەیە 1977%( لە صاڵی )15گەیغخۆجە )

( دا، پاعان 1987%(  لە صاڵی )8.3هسمبۆجەوە بووە بە )

( دا، ڕێژەهە بەرزبۆجەوە بووە بە 2012لە صاڵی )

%(، هۆواری ئەمەظ دەگەڕێخەوە بۆئەوەی ڕەگەزی 25.5)

مێیىە زیاجر ڕووی لەوارهردووە لە چاالهییە ئابوورییە 

ضخە ئاماژە بەوە بىەیً ڕێژەی جۆراوجۆرەواهدا . پێوی

هێزی واری هێریىە زیاجرە لەڕێژەی هێزی واری مێیىە 

لەماوەی صااڵوی لێيۆڵیىەوەهەدا، هۆواری ئەوەظ 

دەگەڕێخەوە بۆ دابوهەریتی وۆمەاڵیەحی وۆمەڵگای هاوچەی 

لێيۆڵیىەوە بەعێوەیەن بووە هە هێزی وار بوارێً بووە 

بیيیووە ئەویػ بەهۆی هە زیاجر ڕەگەزی هێریىە ڕۆڵی جیادا 

بااڵدەصتی پیاوصاالری  لە وۆمەڵگای ئێمەدا و هەژموووی 

ڕەگەزی هێر بەصەر زۆربەی بوارەواوی ژیاهدا، هەروەها 

صروعتی بایلۆجی هێریىە زیاجر گوهجاوە بۆ هەموو چاالهیە 

ئابوورییە جۆراوجۆرەوان، بەم عێوەیەظ ڕەگەزی مێیىە 

الهییە ئابوورییەواهدا هەلی وارهردوی صىوورداربووە لە چا

. 
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پێغىەوجنی ڕێژەی هێزی وار بەپێی جۆر لە  (2خغخەی )

 ( دا2012-1977پارێسگای صلێماوی لەماوەی هێوان )

 هێزی وار صاڵەوان

  مێ هێر

1977 85 15 

1987 91.7 8.3 

2012 74.5 25.5 

 

صەرچاوە: واری جوێژەر بە پغذ بەصتن بە هەمان 

 (.1صەرچاوەواوی خغخەی )

پێغىەوجنی ڕێژەی هێزی وار بەپێی جۆر لە  (2عێوەی )

 ( دا 2012-1977پارێسگای صلێماوی لەماوەی هێوان )
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( 2صەرچاوە : واری جوێژەر بە پغذ بەصتن بە خغخەی )    

 

جەوەرەی دووەم : دابەعبوووی هێزی وار بەپێی چاالهیە 

 ئابوورییەوان :   

چاالوی ئابووری بە هەموو للەواهیەوە پێگەیەوی گرهگیان 

لە عیىردهەوەی داجاواوی صەرژمێری داهیغخوان هەیە 

بەهۆی ئەو بایەخەی هەیەحی لەدروصخىردوی ئەو 

بىەمایەی هە صیاصەجە ئابوورییەوان و پالهەواوی 

پەرەپێدان لەصەری ڕادەوەصتن . هەروەها صوودەهەی 

دیەواوی پەرەپێدان لە خۆی لە خەماڵهدوی پێداویض

صیضخەمی فێرواریی و بەرهامەواوی ڕاهێىان و 

هەرەصخەواوی جردا دەبیيێخەوە . صەرباری صوودەواوی 

لەبواری لێيۆڵیىەوەی دیمۆگرافی و وۆمەاڵیەجیدا . 

هەروەها لێيۆڵیىەوەی دابەعبوووی هێزی وار بە یەهێً 

لەگوهجاوجریً هەرەصخەواوی پێواهەهردن دادەهرێذ 

ئاصان بەراوردهردوی لەهێوان چاالهیەن و  بەهۆی 

چاالهییەوی جردا لە صاڵێىەوە بۆ صاڵێيی جر . چاالوی 

ئابووریػ پێىاصە دەهرێذ، هە ئەو بوارەیە هە جاهەهەش 

ث . ئەوەظ 7واری ئابووری جیادا ئەهجام دەدا

واریگەرییەوی زۆری هەیە لە بوهیادی ئابووریدا، چوهىە 

دەو بڕی بەعداری هەر لەڕێگەی ئەو چاالهیاهەوە ڕا

 پێىهاجەی ئابووری دا دەزاهرێذ  چاالهیەن  و ڕێژەهەی لە

 دابەعبوووی ئابووری بەپێی پۆلێنی هێودەوڵەحی :-أ

لەڕاصدیدا ) ڕێىخراوی واری هێو دەوڵەحی ( 

(International Labour Organazation I.L.O) 

لە هەجەوە یەهگرجووەوان ئەم جۆرە چاالهییاهەی 

پۆلیيێيی جایبەث پێی دەووجرێذ )  خضخۆجە هێو 

پۆلێىىردوی پیغەصازی پێواهەیی هێودەوڵەحی بۆ چاالهییە 

 International Standard Industerialئابوورییەوان(، )

Classification I.S.I.C )8 هە زۆربەی دەوڵەجان پەیڕەویان .

( صەری هەڵداوە و 1948هردووە ئەم پۆڵیىەظ لە صاڵی )

،هە 9( چاوی پێداخغێنرایەوە 1968 - 1958لە صااڵوی )

واڵجاوی جیهان لە صەرژمێرییە گغدیەواوی داهیغخواهدا 

پغدیان پێبەصخووە، هەروەن لە صەرژمێرییەواوی صااڵوی 

 -( لە عیراكدا هاجووە بریخییە لە:1977،1987)

 ( = هغخوواڵ و ڕاو و ڕاوەماس ی و دارصخاهەوان .1چاالوی )

هێىاوی هەوحی خاو و گازی ( = واهەوان و دەر 2چاالوی )

 صروعتی.

 ( = پیغەصازی گۆڕاهياریی.3چاالوی )

 ( = وارەباو گازو ئاو.4چاالوی )

 ( = هۆژەهىردهەوەو بیىاصازی.5چاالوی )

 ( = بازرگاوی جان و وۆ، چێغخخاهەو ئوجێل.6چاالوی )

 ( = گواصدىەوە و گەیاهدن و عەمارهردن.7چاالوی )

                                                 
حمادي عباش حمادي، اًمان عبداللت محضً، الخحلُل املياوي ملعدالث 7

(، مجلت 2010-1997كار للمدة )اليغاط ألاكخؾادي لضيان محافظت ذي 

(، جامعت 1اللادصُت للعلوم ألاوضاهُت، املجلد الضادش عغر، العدد )

 . 324، ؼ2013اللادصُت، 

 8ًً ، جغرافُت صيان العراق ،جغرافُت صيان العراق ،  احمد هجم الد

 . 21، ؼ1982مطبعت جامعت بغداد ، بغداد، 
راصت جغرافُت ،رصالت بُان على حضین ،صيان مدًىت الضلُماهُت ،د 9

 .135،ؼ2001ماجضخیر )غیر ميغورة( ،ولُت ألاداب ،جامعت بغداد،
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و دڵىیایی هردن )الخمویل و  ( = یارمەحی دارایی8چاالوی )

خسمەجگوزارییاهەی پێغىەظ وی زارو ئەو  الخأمین( و زە

 هەرحی وار دەهرێً.

( = خسمەجگوزارییەواوی وۆمەڵگاو 9چاالوی )

 .10خسمەجگوزارییە وۆمەاڵیەجییەوان و هەصایەجییەوان

(، هە دابەعبوووی ڕێژەی هێزی 3( و عێوەی )3خغخەی )

بەپێی پۆلێنی هاوبراو و  وار  لە پارێسگای صلێماوی 

 ی ئابووری لە ماوەی هێوان صااڵویبەعەواوی چاالو

 هدەواجەوە بەم عێوەیەی خوارەوە ( دا، ڕوو 2012 -1977)

بەش ی چاالوی یەهەم، هە ڕێژەی هێزی وار لە هغخوواڵ -1

و ڕاو و ڕاوەماس ی و دارصخاهەوان  لەهاوچەی لێيۆڵیىەوە 

دەگرێخەوە، بەعێوەیەوی بەرچاو ئەم ڕێژەیە هسمبۆجەوە، 

( دا لە ڕیسبەهدی یەهەمدا 1977بەجۆرێً لە صاڵی )

%( پێىهێىاوە . دواجر ڕێژەی 43.6هاجووە، هە ڕێژەی )

%(، بەاڵم 13.2( دا بووە بە )1987لە صاڵی ) هێزی وار 

 ( دا ڕێژەهە بەعێوەیەوی بەرچاو 2012لەصاڵی )

( %(، هۆواری هسمبووهەوەی 15.1هسمبۆجەوە بووە بە 

ڕێژەی هێزی واری بەعداربوو لە چاالوی هغخوواڵدا 

لەماوەی صااڵوی لێيۆڵیىەوەدا دەگەڕێخەوەبۆ عڵەژاوی 

صاوی عۆرعەواوی ڕەوش ی ئارامیی هاوچەهە و هەڵگیر 

ووردبووە. بەو پێیەی عارەوان لە ڕووی ئەمىیەوە 

صەكامگیرجربوون، لەالیەوی جریػ هەمی بایەخ پێداوی 

اری ئابووری ووۆمەاڵیەحی و  دەصەاڵحی هاوەهدی بەب

گوزەراوی گوهدوغیىان، وە وۆبووهەوەی پرۆژە 

خسمەجگوزاری وئابووری و وۆمەاڵیەجیەوان لە عارەواهدا 

بە گوهدەوان، وە هەروەها بوووی هەلی  بە بەراورد

وارهردن لە عارەواهدا ، واریگەرییان لەصەر جوڵەی 

عوێىجێی)الحرهە املياهیە( داهیغخوان لە گوهدەوە بۆ عار 

هەبووە ، واجە لەم ماوەیەدا دیاردەی وۆچىردن 

لەگوهدەوە بۆ عار مۆروی ڕامیاری و ئابووری و 

ەزینی هرخی خسمەجگوزاری وەرگرجووە، صەرباری داب

بەرووبوومە هغخوواڵییەوان لەئەهجامی هاجىەهاوەوەی 

بەرووبوومی هغخوواڵی لەواڵجاوی دراوس ێ بەهرخی هەرزاهتر 

                                                 
وزارة الخخطُط، الجهاز املرهسي لالحؾاء، هخائج حعداد العام   -أ بڕواهە :10

 محافظت الضلُماهُت، مؾدرصابم، ؼ ش.  1977للضيان لضىت 

العام للضيان وزارة الخخطُط، الجهاز املرهسي لإلحؾاء، هخائج حعداد   -ب

 محافظت الضلُماهُت، مؾدرصابم، ؼ هـ. 1987لضىت 

 

بە بەراورد لەگەڵ بەرووبومی هاوخۆدا بەجایبەث لەدوای 

جێبەجێىردوی بڕیاری هەوث بەرامبەر بە خۆران  وە 

پغدبەصخنی داهیغخوان بە فۆڕمی خۆران، ئەماهەظ 

ارێيی پاڵىەربوون بۆ وۆچىردوی گوهدوغیىان بەرەو هۆو

عارەوان  و گۆڕینی پیغەهەیان، وە پڕۆصەی 

دامەزراهدن هە ژمارەیەوی زۆر لە داهیغخواوی گوهدەواوی 

هاوچەهە لەعارەواهدا بوون بە فەرماهبەر وپۆلیط و 

صەرباز لە دامودەزگاواوی حيومەجدا و ڕوجێىردوی 

زاریی هە لەزیادبوووی گەهجان بەرەوە هەرحی خسمەجگو 

بەردەوامدایە، هەروەها باڵوبووهەوەی خوێىدن بەجایبەحی 

زاهيۆ بوو بە پاڵىەرێً بۆئەوەی فێربووان ئارەزووی 

ئەوەیان ال دروصذ بێذ هە پیغە و پلەوپایەی بەرزجریان 

 دەصذ دەهەوێذ، بەعێوەیەن هە دووردەهەوهەوە 

اری لەژیاوی گوهدوغینی . هەروەها بەرزبووهەوەی ئ اصتی ب

 ئابووریی 

داهیغخوان لەعارەواهدا بەهۆوارێيی جر دادەهرێذ هە 

داهیغخواوی گوهدەوان هان دەداث بۆ وۆچىردن بەرەو 

عارەوان و وێڕای بەوارهێىاوی هەرەصە و ئامێری 

پێغىەوجوو لە چاالوی هغخوواڵدا وایاهىردووە ئەم 

چاالهییە ژمارەیەوی هەمتر هێزی واری پێویضذ بێذ . 

اجە دەجواهین بلێین هەموو ئەو هۆواراهە پاڵىەرێيی هەو 

صەرەوی بوون بۆئەوەی زۆربەی هێزی وار لەبواری چاالوی 

هغخوواڵیدا ئەو چاالهییە بەجێبهێڵً و ڕووبىەهە 

 ئەهجامداوی چاالهییەوی ئابووری جر .

 



 Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019 

  
Page 53 

 
  

 صەرچاوە: واری جوێژەر بە پغذ بەصتن بە:     

وزارة الخخطُط، الجهاز املرهسي لالحؾاء، هخائج  -1

 ، محافظت 1977الخعداد العام للضيان لضىت 

 

 

 .102-101الضلُماهُت، املؾدر الضابم، ؼ

لالحؾاء، هخائج وزارة الخخطُط، الجهاز املرهسي  -2

، ، محافظت 1987الخعداد العام للضيان لضىت 

 .145-144الضلُماهُت، املؾدر الضابم، ؼ

بەڕێوەبەرایەحی ئاماری صلێماوی، ژمارەی هێزی وار  -3

بەپێی چاالهییە ئابوورییەوان لە پارێسگای صلێماوی ، 

 ، )داجای باڵوهەهراوە( .2012

ن وەرهەگرجووە و ( ما2002* لەبەرهەبوووی داجا  صاڵی )

 بەراوردمان بە هەرێم هەهردووە .

 ( .3صەرچاوە: واری جوێژەر بە پغذ بەصتن بەخغخەی )

چاالوی دووەم، واهساواریی و دەرهێىاوی هەوث و گازی -2

صروعتی، ڕێژەی هێزی وار لە هاوچەی لێيۆڵیىەوە بۆ هەر 

%، 0.2%، 0.5(، دەواجە )1977،1987،2012صاڵی )  س ێ

یەهەیان یەن بەدوای یەن، هۆواری %( بۆ هەر 0.5

ئەمەظ دەگەڕێخەوە بۆئەوەی  پارێسگای صلێماوی عوێنی 

دەرهێىاوی واهسا هیە، بۆیە ئەواهەی واردەهەن لەم بوارەدا 

 ڕێژەیان هەم دەبێذ .

 

 

 چاالوی صێیەم، هە پیغەصازی گۆڕاهيارییە ڕێژەی -3

هێزی وار لەم چاالهییەدا بەرزبووهەوەی بەخۆوەبیيیووە 

( دا، بەپلەی پێىجەم هاجووە 2012بەجۆرێً  لەصاڵی )

%(، لە چاالهییە ئابوورییەواوی هاوچەی 7.4بەڕێژەی )

لێيۆڵیىەوەدا، لەگەڵ ئەوەی بەپلەی چوارەم هاجووە لە 

%(، پاعان لە صاڵی 4.6( دا بەڕێژەی )1977صاڵی )

%(، 4.5ی حەوجەمی پێىهێىاوە بەڕێژەی )( دا پلە1987)

هۆواری بەرزبووهەوەی ڕێژەی هێزی وار لەم چاالهییە لە 

( دا دەگەڕێخەوە بۆ باعبوووی بارودۆخی 2012صاڵی )

صیاس ی و ئەمنی و بەرزبووهەوەی ئاصتی بژێوی 

داهیغخواوی هاوچەی لێيۆڵیىەوە واریگەریی هەبووە 

دروصخىردوی لەصەر بایەخدان بەالیەوی پیغەصازی و 

  چەهدیً دامەزراوەی پیغەصازی، هەروەها صەر لەهوێ 

 بەگەڕخضدىەوەی وارگە و پیغەصازییەوان .  

 دا (*2012-1977) ئابوورییەوان لەماوەیدابەعبوووی ڕێژەی هێزی وار لە پارێسگای صلێماوی بەپێی چاالهییە  (3خغخەی )

 چاالهییە ئابوورییەوان 1977 1987 2012

15.1 13.2 43.6 

 

 ( = هغخوواڵ و ڕاو و ڕاوەماس ی ودارصخاهەوان      1چاالوی ) 

 ( = واهساواریی و دەرهێىاوی هەوث و گازی صروعتی   2چاالوی ) 0.5 0.2 0.5

 گۆڕاهياریی( = پیغەصازی 3چاالوی ) 4.6 4.5 7.4

 ( = وارەبا و ئاو وگاز4چاالوی ) 0.4 0.8 2.1

 ( = بوهیادهان و هۆژەهىردهەوە5چاالوی ) 11.7 10.1 13.6

 ( = بازرگاوی جان و وۆ و چێغخخاهە و ئوجێلەوان  6چاالوی ) 5 7.2 12.1

 ( = گواصدىەوەو گەیاهدن و عەمبار هردن7چاالوی ) 2.1 5.5 4.5

1.1 0.4 0.6 
( = یارمەحی دارایی و دڵىیایی هردن )الخمویل و الخأمین( و زەوی زارو 8)چاالوی 

 ئەوچاالوی خسمەجگوزارییاهەی پێغىەظ هەرحی وار دەهرێً.

38.8 46.2 27.1 
( = خسمەجگوزارییەواوی وۆمەڵگاو خسمەجگوزارییە وۆمەاڵیەجیەوان و 9چاالوی )

 جایبەحی .

 هادیار 2 2.6 0.8

 بێيارن و واریان دەصذ هاهەوێذئەواهەی  2.4 9.3 4

 وۆ 100 100 100
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چاالوی چوارەم، هە وارەباو گاز و ئاوە، هە ڕێژەی هێزی  -4

( دا، بەرزبۆجەوە بە 2012وار لەم چاالهییە لە صاڵی )

(، هە پلەی هۆیەمی 1977بەراورد لەگەڵ صاڵی )

( 1987%(، پاعان لە صاڵی )0.4بە ڕێژەی )پێىهێىاوە، 

%(، بەاڵم 0.8دا، پلەی حەوجەمی پێىهێىاوە بەڕێژەی )

( دا، بووە 2012ئەم ڕێژەیە بەرزبۆجەوە لە صاڵی )

(، 1987%(، ئەمەظ هەمان پلەی صاڵی )2.1بەڕێژەی )

هۆواری ئەوەظ دەگەڕێخەوە بۆ  ئەو داهاث و دەرماڵەیەی 

 وە حيومیەواهدا هەیەحی .هە ئەم چاالهییە لە دامەزرا

ڕێژەی هێزی وار لەم چاالهییە بریخییەلە )بوهیادهان و  -5

( 2012هۆژەهىردهەوە(، ڕێژەهەیان بەرزبۆجەوە لە صاڵی )

%( 13.6دا، هە بەپلەی صێیەم هاجووە بەڕێژەی )

لەچاالهییە ئابوورییەواوی هاوچەی لێيۆڵیىەوەدا . پاعان 

ەهەمان پلەدابوون ( دا ل1987( و)1977لە صاڵەواوی )

%(، بۆ هەریەهەیان یەن 10.1%( و )11.7بەڕێژەواوی )

بەدواییەن . هۆواری بەرزبووهەوەی ئەم چاالهییەظ لە 

( دا دەگەڕێخەوە بۆ زیادبوووی 2012هێزی وار لە صاڵی )

ژمارەی داهیغخواوی هاوچەی لێيۆڵیىەوە و زۆربوووی 

ەصەر پڕۆژەواوی ئاوەداهىردهەوە و دابەعىردوی زەوی ب

فەرماهبەراهدا و خێزاوی عەهیدان و هەم دەرامەجەوان، 

صەڕەڕای پێداوی پێغیىەی خاهووبەرە و پەرەصەهدوی بازاڕ 

 بۆ صاغىردهەوەی ئەم چاالهییە .  

(، هە بریخییە لە بازرگاوی جان و وۆ و 6چاالوی ژمارە ) -6

چێغخخاهە و ئوجێل، ڕێژەی هێزی وار بەرزبووهەوی 

( دا گەیغخۆجە 2012جۆرێً لەصاڵی )بەخۆوەبیيیووە، بە

%(، هە بەپلەی چوارەم دێذ لەچاالهییە 12.1)

ئابوورییەواوی هاوچەی لێيۆڵیىەوەدا . پاعان لە صاڵەواوی 

( دا لەهەمان پلەدابوون بەڕێژەواوی 1987(  و )1977)

%(،  بۆ هەریەهەیان یەن بەدواییەن . 7.2%( و )5)

لە هێزی وار لە هۆواری بەرزبووهەوەی ئەم چاالهییەظ 

( دا دەگەڕێخەوە بۆ زیادبوووی ژمارەی 2012صاڵی )

داهیغخواوی هاوچەی لێيۆڵیىەوە، صەرباری ئەو داهاجە 

بەرزەی  هەرجە هەیەحی، هەروەها هراهەوەی پارێسگای 

صلێماوی بەصەر وۆمپاهیا و پڕۆژە و بازرگاوی جیهاهیدا، 

واوی ڕۆڵ بیيینی هەرێمی ووردصخان وەن بازارێيی بەرفرا

وااڵ و صەرمایەگوزاری  بیاوی، وە پەیڕەوهردوی صیضخەمی 

بازاڕی ئازاد و فراواهبووهەوەی هەرجە بازرگاهیەوان وەن 

موڵيایەحی فىری، وێڕای ئەوەی وەبەرهێىان وایىردووە 

هاوچەی لێيۆڵیىەوە ببێخە خاڵی ڕاهێغان بۆ چاالوی 

بازرگاوی هە هێزی وار ڕۆڵی واریگەری جیادا دەگێڕێذ، 

اری داهاجنی ئامێر و هەرەصەی ئەلىترۆوی  بەجایبەحی صەرب

بەاڵم هێغخا بەعێيی زۆری وارەوان بەهێزی دەصتی 

مرۆڤ بەڕێوەدەچێذ ئەمەظ وادەواث، هەبڵین 

هەرپەرەصەهدێيی واری بازرگاوی دەبێخەهۆی پەرەصەهدوی 

 عارصخاهیەث و ئاوەداوی و خۆعگوزەراوی و هێزی وار .   

( دا، بریدیە لە 7لە چاالوی ژمارە )ڕێژەی هێزی وار  -7

( دا 2012گواصدىەوە و گەیاهدن و عەمارهردن لە صاڵی )

%(، ئەمەظ بە پلەی عەعەم دێذ لە 4.5دەگاجە )

چاالهییە ئابوورییەواوی هاوچەی لێيۆڵیىەوەدا، پاعان 

( 1987(  و)1977هەر لەهەمان پلەدابووە  لە صاڵەواوی )

%(،  بۆ 5.5%( و )2.1وی )دا لەهەمان پلەدابوون بەڕێژەوا

هەریەهەیان یەن بەدوای یەن . ئەن هەرجە داهاجێيی 

بەرز فەراهەم دەواث بەجایبەث هە پارێسگای صلێماوی 

دەهەوێخە جومگە صەرەهیەواوی گواصدىەوەی هەرێمی 

ووردصخان وە چەهدیً هێڵی گواصدىەوەی دەرەوی 

ێر و جیادایە هە گرێی دەداث بە پارێسگاواوی بەغداد و هەول

 هەروون .

چاالوی هەعخەم، هە بریدیە لە )یارمەحی دارایی و  -8

دڵىیایی هردن و زەوی و زار ئەو خسمەجگوزارییاهەی 

( دا، 2012پێغىەظ بە هەرحی وار دەهرێذ(، لە صاڵی )

%(، ئەمەظ بەپلەی حەوجەم دێذ 1.1ڕێژەهەی دەگاجە )

لە وۆی چاالهییە ئابوورییەواوی پارێسگای صلێماوی، 

( دا، 1977ان بەپلەی عەعەم هاجووە لە صاڵی )پاع

%(. بەاڵم بەپلەی هەعخەم هاجووە لە صاڵی 0.6بەڕێژەی )

%( لە وۆی چاالهییە 0.4( دا، بەڕێژەی )1987)

ئابوورییەواوی هاوچەی لێيۆڵیىەوە، هۆواری هەمی هێزی 

وار لەم چاالهییە ئابوورییەدا دەگەڕێخەوەبۆ ئەوەی ئەم 

هێزی واری زۆرهیە، چوهىە پغذ  چاالهییە پێویضتی بە

 بە دووهۆوار دەبەصخێذ :

هەس ی یاصایی وەن پارێسەر دەجواهێذ ئەو وارە ئەهجامدا -أ

و ڕێيی بخاث وەن ڕێىخضخنی گرێبەصتی دڵىیایی وە 

دادبینی لەبەردەم دادگادا لە هەیس ی كەرەبووی زیاهەوان 

 هە پێویضخە وۆمپاهیاواوی دڵىیایی بیگرهە ئەصخۆ .



 Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019 

  
Page 55 

 
  

وی هوهەریی، هە ئەمەظ پێویضتی بە چەهد الیە -ب

هەصاهێيی هەم هەیە هە لەالیەوی هوهەرییەوە صەیری 

پڕۆصەی دڵىیایی یەهە دەهەن وەن عارەزایاوی بیرواریی 

(، وە عایەوی باصە Actuarialsدڵىیایی ئەهخوراییەوان )

زاوضتی ئەهخوارییەوان لە بواری ئەو وارو گرێبەصخاهەدا 

ذ دەبضتن بە چاوط واری پێدەهرێذ هە پغ

(Probabilityوەن واری دڵىیایی و كومار  )11. 

چاالوی هۆیەم، خسمەجگوزارییەواوی وۆمەڵگاو  -9

خسمەجگوزارییە وۆمەاڵیەجیەوان و هەصایەجیەوان (، لە 

%(، ئەمەظ 38.8( دا، ڕێژەهەی دەگاجە )2012صاڵی )

بەپلەی یەهەم دێذ لە وۆی چاالهییە ئابوورییەواوی 

لێماوی، پاعان بەپلەی دووەم هاجووە لە صاڵی پارێسگای ص

%( . بەاڵم بەپلەی یەهەم 27.1( دا، بەڕێژەی )1977)

%( لە وۆی 46.2( دا، بەڕێژەی )1987هاجووە لە صاڵی )

چاالهییە ئابوورییەواوی هاوچەی لێيۆڵیىەوە، هۆواری 

زۆری هێزی وار لەم چاالهییە ئابوورییەدا دەگەڕێخەوە بۆ 

حيومییەوان و وۆمپاهیاواهیان بەگغتی  بوووی دامودەزگا

)هەرحی جایبەث و گغتی و جێىەاڵو (، هە ژمارەیەوی زۆر لە 

هێزی وار لەم دامودەزگا و وۆمپاهیاهەدا دامەزراون 

 واردەهەن بە بەراوورد لەگەڵ چاالهییەواوی جر .

 دابەعبوووی ئابووری صیاوی هێزی وار : -ب

یەوان ڕێگایەوی جر بۆ پۆلێىىردوی چاالهییە ئابووری    

( جۆری چاالوی 9هەیە هە وار لەصەر وۆهردهەوەی هەر )

هاوبراو دەواث هە پێغتر باصمان هردووە، وە 

( وۆمەڵەدا بۆ ئاصاهىردن لە 3پۆلێىىردهیان لە )

دابەعبوووی جوگرافی و بەراوردهردن لەهێوان چاالهییە 

ئابوورییەواهدا، ئەمەظ لەالیەن هەجەوە 

 بەوارهێنراوە بەم عێوەیەی خوارەوە :یەهگرجووەواهەوە 

وۆمەڵەی یەهەم : بریدیە لە )هغخوواڵ و ڕاو و -1

ڕاوەماس ی و دارصخاهەوان(، وە دەجواهین هاوی لێبىێن 

                                                 
11

 زاهیاری زیاجر بڕواهە :بۆ 

A- Michael Sherris: Principles of Actuarial 

science, Sydney,  Australia, 2001,p.1-4 

B- Mario v. Wuthrich et.al (ed.), Financial 

Modeling, Actuarial Valuation and 

Solvency in Insurance, Springer- Verlage 

Berlin, Germany, 2013, p.155. 

       

( 1وۆمەڵەی )هەرحی هغخوواڵ(، هە چاالوی )

 لەخۆدەگرێذ . 

وۆمەڵەی دووەم : بریدیە لە )پیغەصازی و واهساواریی  -2

ئاو و گاز و بيیادهان و و دەرهێىان و وارەبا و 

هۆژەهىردهەو(، وە دەجواهین هاوی لێبىێن وۆمەڵەی )هەرحی 

( 5، 4، 3، 2پیغەصازی(، هە چاالهیەواوی )

 لەخۆدەگرێذ . 

وۆمەڵەی صێیەم : بریدیە لە )بازرگاوی جان و وۆ و  –3

چێغخخاهە و ئوجێلەوان، گواصدىەوە و گەهجیىەوان و 

خسمەجگوزاریی بازرگاوی  هاجوچۆ، باهىەوان و موڵىداریی و 

و دڵىیایی، خسمەجگوزاریی گغتی و وۆمەاڵیەحی و جایبەحی(، 

وە دەجواهین هاوی لێبىێن وۆمەڵەی )هەرحی 

( 6،7،8،9خسمەجگوزاریی(، هە چاالهیەواوی )

 لەخۆدەگرێذ . 

ئەم ڕێگەیە بەوە دەهاصرێذ هە ڕێگە دەداث     

چاالهییە   بەراوردێيی خێرا لەهێوان هەرس ێ

ەهیەهەدا بىەیً، چوهىە وۆمەڵەی یەهەم هەموو صەر 

ئەو چاالهیاهە لەخۆدەگرێذ هە پەیوەهیدارە بە 

وەبەرهێىاوی دەرامەحی صروعدیە، بەاڵم وۆمەڵەی دووەم 

هەموو ئەو چاالهیاهە لەخۆدەگرێذ هە پەیوەهیدارە بە 

گۆڕینی دەرامەجە صروعدیەوان، هەروەها وۆمەڵەی 

خۆدەگرێذ هە صێیەم هەموو ئەو چاالهیاهە لە

پەیوەهدی بە بەرهەمی هەٌ و پەلی مادییەوە هیە . گرهگی 

وۆمەڵەیە لەوەدا دەردەهەوێذ هە   ڕێژەی ئەم س ێ

پۆلێيێىً بۆ كۆهاغەواوی پێغىەوجنی ئابووری لە هاوچە 

 جیاجیاواوی جیهاهدا
%(ی 44( دا هسیىەی لە )1977.  پارێسگاهەظ لە صاڵی )12

وورییەوە چاالن بوون وۆی داهیغخواوی هە لە ڕووی ئاب

لە هغخووااڵ دا واریان هردووە. بەاڵم  بەهۆی پغخگوێ 

خضخنی گوهدەواوی هاوچەهە هەر لە صەرەجای 

عەصخەواهەوە بە هۆی هەڵگیرصاوی عۆڕش ی وورد لە 

گەڵ حيومەحی عێراق پاڵی بە زۆر لە گوهدوغیىەواهەوە ها 

هە ئەم چاالهییە بەجێ بهێڵً و ڕوو لە عارەوان بىەن و 

( دا 1987لە چاالهییەوی جردا وار بىەن، بەاڵم لە صاڵی )

ئەم ڕێژەیە هسمبووهەوەی بەرچاوی بەخۆوە بیيیووە، 

                                                 
جاولین غارٍىت، جغرافُت الضيان، جرجمت: د.حضً خُاط واخرون، 12

 . 374، ؼ1974مطبعت العاوي، بغداد، 
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%( ی وۆی داهیغخواوی هاوچەهە 13بەجۆرێً هە زیاجر  )

هە لە ڕووی ئابوورییەوە چاالن بوون جیێدا واریان 

 ( بىە.4( و عێوەی )4هردووە، صەیری خغخەی )

دابەعبوووی داهیغخواوی چاالن لە ڕێژەی  (4خغخەی )

ڕووی ئابوورییەوە لە پارێسگای صلێماوی لەماوەی هێوان 

 ( دا/ )%(2012 -1977صااڵوی)
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 صەرچاوە : واری جوێژەر بەپغذ بەصتن بە:

وزارة الخخطُط، الجهاز املرهسي لالحؾاء، هخائج  -1

، محافظت 1977الخعداد العام للضيان لضىت 

 .102 -101الضلُماهُت، املؾدرالضابم، ؼ

الجهاز املرهسي لالحؾاء، هخائج  وزارة الخخطُط، -2 

، محافظت 1987الخعداد العام للضيان لضىت 

 . 145-144الضلُماهُت، املؾدرالضابم، ؼ

بەڕێوەبەرایەحی ئاماری صلێماوی، ژمارەی دابەعبوووی -3

داهیغخواوی داهیغخواوی چاالن لەڕووی ئابوورییەوە لە 

ای ژمارەی الپەڕە، داج  ، بەبێ2012پارێسگای صلێماوی، 

 باڵوهەهراوە .

 

                                                 
 
 . )چاالوی یەهەم بریدیە لە) هغخوواڵ و دارصخان و راوعيار 
  چاالوی دووەم  بریدیە لە )پیغەصازی و واهساواریی و دەرهێىان و وارەبا و

 ئاو و گاز و بيیادهان و هۆژەهىردهەوە( .
 چاالوی صێیەم بریدیە لە )بازرگاوی جان و وۆ و چێغخخاهە و ئوجێلەوان،  

گواصدىەوە و گەهجیىەوان و هاجوچۆ، باهىەوان و موڵىداریی و 

خسمەجگوزاریی بازرگاوی و دڵىیایی، خسمەجگوزاریی گغتی و وۆمەاڵیەحی و 

 جایبەحی( .

 

گەشەلردوی ڕێژەی دابەشبوووی  (4شێوەی )

داهیشخواوی چاالك لە ڕووی ئابوورییەوە لە پارێسگای 

( دا/ 2012 -1711صلێماوی لەماوەی هێوان صااڵوی )
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صەرچاوە: ماری جوێژەر بەپشت بەصتن بەخشخەی        

(4. ) 

 

هسمبووهەوەی ڕێژەی هرێياراوی ئەم چاالهییە لەم صاڵە 

دا پەیوەهدی بە پرۆصەی وۆچپێىردن و  وێراهىردوی 

گوهدو دێهاجەوان و ڕاگواصخنی زۆرەملێوە بووە هە بووەجە 

مایەی دوور خضدىەوەی جوجیاران لەم چاالهییە و 

وارهردهیان بە هاچاری لە چاالهییەواوی جر دا، هەچی لە 

دا جارێيی جر ئەم ڕێژەیە بەرزبووەجەوە و  (2012صاڵی )

%(، ئەم ڕێژەیەظ هسمە ئەگەر 15گەیغخووەجە زیاجر )

بەراوردی بىەیً بە صرووعتی هغخوواڵی هاوچەهە ، 

ئەمەظ دەگەڕێخەوە بۆ ئەوەی هەوا جواهاواوی 

ئاوەداهىردهەوەی گوهدەوان و دابین هردوی 

ی خسمەجگووزارییەوان بۆیان هەمە و هەروەها بە هۆ 

وعىەصاڵی و ئەو پغىە خۆراهەی هە دەدرێذ بەهەر 

خێزاهێً لەڕێگای پضۆلەی خوراهەوە لە دوای 
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جێبەجێىردوی بڕیاری هەوث بەرامبەر خۆران، وایىردووە 

هرخی هەلو پەلە خوراهییەوان دابەزێذ و جووجیاراهیػ 

ئەم چاالهییە بەجێ بهێڵً و ڕوو لەچاالهییەواوی جر 

ی خوێىدەواری و فێربوون وە بىەن، بەرزبووهەوەی ئاصت

دروصدبوووی ئومێد لەالی گەهجان بۆ دۆزیىەوەی هەلی 

وار لە دەرەوەی هەرحی هغخوواڵی لەگەڵ ئەوەی 

پێغىەوجنی  ئابووری هەمیغە دەبێخەهۆی گۆڕاهياریی لە 

 هەرجە جۆراوجۆرەواهدا .

( 2012ڕێژەی هێزی وار لە پارێسگای صلێماوی  لە صاڵی ) 

%( بووە، بەاڵم لە هەرحی 15.1ەمدا )دا لە هەرحی یەه

%( بووە، پاعان لە هەرحی صێیەمدا 23.6دووەمدا )

 %( بووە .56.5)

 

 دەرئەهجام 

صەبارەث بە  كەبارەی هێزی وار لە پارێسگای صلێماهیدا -1

%( لە 30.4دەردەهەوێذ بەرزبووهەوەی جۆمارهردووە لە )

بەاڵم ( دا، 2012%( لە صاڵی )39.7( دا بۆ )1977صاڵی )

هێغخا بەعداری مێیىە لە هێزی واردا هەر بەهسمی 

( 2012%( مێیىە لە صاڵی )25.5ماوەجەوە گەیغخۆجە )

 %( هێریىە بۆ هەمان صاڵی هاوبراو .74.5بەرامبەر )

 

لە لێيۆڵیىەوەی دابەعبوووی هێزی وار بەپێی  -2

( دا، بۆمان 2012بەعەواوی چاالوی ئابووری لە صاڵی )

ی خسمەجگوزاریی لەپلەی یەهەمدا دەردەهەوێذ چاالو

هاجووە لەبوارەواوی واردا لە پارێسگای صلێماهیدا، هەربۆیە 

دەهرێذ وەصفی هاوچەهە بەوەبىرێذ هە هاوچەیەوی 

%( ی وارهەراوی 39خسمەجگوزارییە چوهىە هسیىەی )

 چاالهییە ئابوورییەواوی جیادایە .

 پێغيیار

ەی هێزی پێویضخە دامودەزگاواوی حيومەث هەلو پڕۆژ -1

وار ڕەگەزی مێیىە بڕەخضێيێذ هەجاوەوو جاڕادەیەن 

هاوصەهگی دروصذ ببێذ لە بەعداری مێبىە لە هێزی 

 واردا بە بەراوورد ڕەگەزی هێریىە .

هەرچەهدە لە دابەعبوووی هێزی وار لەبوارەواوی   -2

واردا لە هاوچەی لێيۆڵیىەوەدا،چاالوی خسمەجگوزاریی 

لەپلەی یەهەمدا هاجووە، بەاڵم پێویضخە گرهگی بە هەرحی 

بەرهەمێىاوی وااڵو عخومون بدرێذ چوهىە هێزێيی 

 ئابووری زیاجر دەبەخغێذ بە هاوچەهە .

 

  صەرچاوەوان

 ە ووردییەوان:یەهەم : صەرچاو 

 هامەی ماصخەر:- أ

ؽاڵح ،چراخان هؾرالدیً ، داهیغخواوی كەزای  -1

چەمچەماڵ )لێيۆڵیىەوەیەن لە جوگرافیای داهیغخوان(، 

هامەی ماصخەر )باڵوهەهراوە(، صيوڵی 

 . 2015زاوضخەمرۆڤایەجیەوان، زاهيۆی صلێماوی، 

 چاپەمەوی و هووصراوە حيومییەوان :   -ب

ی ووردصخان ،وەزارەحی هاوخۆ حيومەحی هەرێم -1

،پارێسگای صلێماوی ، هەخغەی پارێسگای صلێماوی، بەش ی 

 .2012ڕووپێووی ،

حيومەحی هەرێمی ووردصخان، وەزارەحی پالهداهان، -2

بەڕێوبەرایەحی ئاماری صلێماوی، صەهخەری جەهىەلۆجیای 

    GISزاهیاریی.

لە بەڕێوەبەرایەحی ئاماری صلێماوی، ژمارەی هێزی وار  -3

 ، )داجای باڵوهەهراوە( .2012پارێسگای صلێماوی، 

بەڕێوەبەرایەحی ئاماری صلێماوی، ژمارەی دابەعبوووی  -4

داهیغخواوی داهیغخواوی چاالن لەڕووی ئابوورییەوە لە 

ژمارەی الپەڕە، )داجای   ، بەبێ2012پارێسگای صلێماوی، 

 باڵوهەهراوە(  .

رەی هێزی وار بەڕێوەبەرایەحی ئاماری صلێماوی، ژما -5

بەپێی چاالهییە ئابوورییەوان لە پارێسگای صلێماوی ، 

 ، )داجای باڵوهەهراوە( .2012

 دووەم : صەرچاوە عەرەبیەوان :

 هخێب :-أ

أبوعُاهت، فخحي محمد، جغرافُت الضيان و أصط و  -1

جطبُلاث، الطبعت الرابعت، دار املعرفت ألجامعُت، 

 .1993ألاصىىدٍرت، 

فاضل ، محافظت بغداد )دراصت في  الضعدي، عباش -2

جغرافُت الضيان(، الطبعت الاولى، مطبعت الازهر، 

 .1976بغداد، 

عواورة، صالم علي ، الحبِط، محمد عبداللت ،  -3

 جغرافُا الضيان )املدخل الى علم الضيان( ، الطبعت
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-الاولى, دارالصفاء لليشر و الخوزيع, عمان

 .2001ألاردن,

د, اصط جغرافيت الضهان, العيضوي, فاًس محم -4

الطبعت الثاهيت, دار املعرفت الجامعيت, ألاصنىدريت, 

2007. 

هجم الدًً, احمد, جغرافيت صهان العراق ,  -5

 .1712مطبعت جامعت بغداد , بغداد, 

 ب/ گۆڤار و ڕۆژهامەمان :

حمادي, عباش حمادي,  محضً,  اًمان عبداللت,   -1

اليشاط   ألاقخصادي   الخحليل  املهاوي  ملعدالث  

(, مجلت 2010-1771لضهان  محافظت  ذي قار للمدة )

القادصيت للعلوم ألاوضاهيت, املجلد الضادش عشر, 

 .2013(, جامعت القادصيت,1العدد )

 ج/ جێزەمان: 

حضين , بيان على, صهان مدًىت الضليماهيت  -1

,دراصت جغرافيت ,رصالت ماجضخير )غير ميشورة( 

 . 2001معت بغداد ,,مليت ألاداب ,جا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الضعدي, أحمد حمود محضين, الخحليل املهاوي  -2

لخباًً جرليب الضهان في محافظت القادصيت للمدة مً 

(, أطروحت دلخوراة )غيرميشورة(, مليت 1771 -1711)

 . 2005ألاداب, جامعت بغداد, بغداد, 

 چاپەمەوی و هوصراوە حنومییەمان : -د

الخخطيط, الجهاز إلاحصاء املرلسي لإلحصاء, وزارة  -1

 , محافظت1711هخائج الخعداد العام للضهان لضىت 

الضليماهيت, مطبعت الجهاز املرلسي لإلحصاء, 

 .                  1711بغداد,

وزارة الخخطيط, الجهاز إلاحصاء املرلسي  -2

 1711لإلحصاء,هخائج الخعداد العام للضهان لضىت 

ليماهيت, مطبعت الجهاز املرلسي الض ,محافظت 

 .1711لألحصاء,بغداد, ,

 صێیەم / صەرچاوە ئیىگليزییەمان :

1- Mario v. Wuthrich et.al (ed.), Financial Modeling, 

Actuarial Valuation and   Solvency in Insurance, 

Springer- Verlage Berlin, Germany, 2013. 

2- Michael Sherris: Principles of  Actuarial science, 

Sydney,  Australia, 2001.       
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 ( دا2012یەلە مارگێڕییەماوی پارێسگای صلێماوی لە صاڵی ) (1هەخشەی )

 

 
 صەرچاوە : ئامادەلراوە بەپشت بەصتن بە :

 . 2012صلێماوی , هەخشەی پارێسگای صلێماوی, بەش ی ڕووپێووی, حنومەحی هەرێمی لوردصخان ,وەزارەحی هاوخۆ ,پارێسگای  -1

                                 GIS.حنومەحی هەرێمی لوردصخان, وەزارەحی پالهداهان, بەڕێوبەرایەحی ئاماری صلێماوی, صەهخەری جەلىەلۆجیای زاهیاریی  -2
  

 


