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 پوختەی توێژیىەوە   
بەَساو ئەو بەضبەؼخەیە کە نەبەضزەيی ڕووببضێک یبٌ زۆڵێک زازەَطێج بۆ گهساوەی ئبو 

نەوەضظی زاببضیُسا، ؼىز و يەضخەکبَی بەَساو نەبەـی زووەو َىؼطاوە بەاڵو بەَساوە زوو ؼىز و 

يەبەؼخی ؼەضەکی هەیە: یەکەيیبٌ بۆ کۆَخڕۆڵکطزَی الفبوە، زووەيیبٌ بۆ بەکبضهێُبَی ئبوی 

بۆ پڕۆژە خۆضبەخۆضەکبٌ، نەواَە بەضهەيهێُبَی کبضەبب و ئبوزێطی کفخىکبڵی و گهسضاوە 

زابەـکطزَی ئبوە بەؼەض زاَیفخىاَسا، بەحبیبەحی زاَیفخىاَی ـبضَفیٍ. نەئیساضەی ڕاپەڕیٍ 

گطفخی وـکەؼبڵی هەیە و بەهۆیەوە گطفخی کەو ئبوی زضوؼخسەبێج و ئبو وەکى پێىیؽج 

سا، ئیساضەی ڕاپەڕیٍ چەَسیٍ ـىێُی گىَدبوی هەیە بۆ زابەـُبکطێج بەؼەض زاَیفخىاَ

زضوؼخکطزَی بەَساو نەؼەضی، بۆیە حکىيەحی هەضێًی کىضزؼخبٌ پێفُیبضی زضوؼخکطزَی 

(ـیبٌ زەکەوَە لەظای 3یبٌ( زەکەوَە لەظای پفسەضەوەو )71( بەَساوی حێساکطزووە، )02)

ە ئەيەؾ وایکطزوە ببێخە خیگەی ڕاَیەوە.وـکەؼبڵی یەکێکە نەبببەحە گطَگەکبَی ئەو ؼەضزەي

ؼەضَح و حێڕايبَی پؽپۆڕە خیبواظەکبٌ بەحبیبەحی پؽپۆڕاَی بىاضی خىگطافیب کەظۆض 

بەگطَگیەوە بڕواَُە ئەو بببەحە . بێگىيبٌ وـکە ؼبڵی نەو ؼەضزەيەی ئێؽخبزا بۆحە زیبضزەیەکی 

بضەؼەضی ئەگەض چ خیهبَی وەک يەحطؼیەک ڕووبەڕووی حەواوی واڵحبَی خیهبٌ بۆحەوە

بۆَەزۆظضێخەوە بەزڵُیبییەوە نەزاهبحىزا چەَسیٍ زەضهبویفخەی يەحطؼی زاض بەزوای ذۆیسا 

زەهێُێج . ئیساضەی ڕاپەڕیٍ وەک َبوچەی حىێژیُەوە زەکەوێخە ببکىضی ذۆضهەاڵحی هەضێًی 

وعێڕاق  کىضزؼخبَی عێڕاق ئەو َبوچەیەؾ  هبوـێىەی حەواوی َبوچەکبَی خیهبٌ

ؼبڵی ظۆضبەڕوَی حێسا زەضکەوحىە بەخۆضێک بۆحەهۆکبضی زضوؼخبىَی ئبؼەواضەکبَی وـکە 

گیطوگطفخی خۆضاوخۆضی نەَبوچەکەزا.گطَگی ئەو حىێژیُەوەیە نەوەزایە پەیىەَسیەکی 

ڕاؼخەوذۆی بەبىاضەکبَی پالَساٌ و پەضەپێساٌ و ژیُگە و ئببىضی َبوچەکەوە هەیە. هەضوەهب 

ێج ئبؼەواضە ذطاپەکبَی وـکە ؼبڵی نە َبوچەکەزا ئەو ڕێگب چبضەؼەضاَە زەذبحەڕو کە زەحىاَط

پێ کەو بکطێخەوە . ئبيبَدی حىێژیُەوەکە زەؼج َیفبَی ئەو ئبؼەواضە ذطاپبَەیە کە بە هۆی 

زیبضزەی وـکەو ؼبڵیەوە ڕووبە ڕووی ئیساضەی ڕاپەڕیٍ بۆحەوە بە ئبيبَدی ئەوەی ئەوەی ببێخە 

بَی َبوچەکە حب نەيەحطؼیەکبَی ئەو زیبضزەیە نە زەضواظەیەک بۆ حکىيەث والیەَە پەیىەَسی زاضەک

َبوچەی نێکۆڵیُەوە ئبگبزاضبٍ و بخىاٍَ ڕوبەڕوی ببُەوەوڕێگب چبضەؼەضی گىَدبوی بۆ 

زابُێٍ. نەو حىێژیُەوەیەزا يیخۆزەکبَی  ـیکبضی وبەضاووزکبضی بەکبضهێُطاوە. نەڕووی پالَەوە 

: حیفک زەذبحە ؼەض وـکە ؼبڵی  حىێژیُەوەکە پێک هبحىە نە  ؼێ حەوەض حەوەضی یەکەو

وهۆکبضەکبَی حەوەضی زووەو حبیبەحە بە وـکە ؼبڵی و کبضیگەضی نەؼەض ئیساضەی ڕاپەڕیٍ 

حەوەضی ؼێیەو حیفک زەذبحە ؼەض بەَساوە پێفُیبض کطاوەکبَی ئیساضەی ڕاپەڕیٍ وزەضهبو 
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Summary 
   Drought is one of the important topics at the present time, which has become the focus of 
attention and the focus of attention of various specializations, especially geographical 
specialists. There is no doubt that drought at the present time has become a global 
phenomenon in all regions of the globe. If appropriate solutions are not developed for 
drought, it will bring disastrous consequences. The administration of Raparin as the research 
site is located in the north-east of the Kurdistan region of Iraq, and this region, like all regions 
of the world and Iraq, showed signs of drought clearly, which became the cause of several 
different problems. The importance of this research is that is directly related to the areas of 
planning and development, the environment and the economy of the region. As well as 
developing plans and solutions that can reduce the risks of drought in this region. The aim of 
the research is to determine the negative effects that faced the administration of Raparin 
because of this phenomenon with the aim of being a gateway to the administration of Raparin 
because of this phenomenon with the aim of being a gateway to the government and the 
competent authorities in the region and to be aware of the dangers of this phenomenon in the 
study area and to its danger. In this area and be able to address it and develop an 
appropriate solution to its danger. In this research, we used analytical and comparative 
Theories. In terms of planning, our research consists of two parts. The first section: highlights 
drought, its causes and effects. And the second section: is devoted to the proposed dams to 

be establish in the Raparin administration and its results 
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 پێشەکی
نەو يەحطؼییە گطَگبَەی کە پەیىەَسی بە گۆڕاَی ئبووهەوا و چەَسیٍ ظەوی ڕووبەڕووی کۆيەڵێک  گۆڕاَکبضی  ويەحطؼی ؼطوـخی  بۆحەوە یەکێک 

ە بببەحە هۆکبضی حطەوە هەیە ئەویؿ زیبضزەی وـکە ؼبڵیە کە زەيێکە ـبضەظایبٌ و ظاَبیبٌ نەو ببضەیەوە زەزوێٍ. وەک ئبـکطایە وـکە ؼبڵی یەکێکە ن

ەضَح وحێڕايبَی ظۆضێک نە پؽپۆڕیە خیبواظەکبٌ بەحبیبەحی پؽپۆڕاَی بىاضی گطَگ و پڕببیەذەکبٌ بەحبیبەحی نە ئێؽخبزا بەخۆضێک بۆ حەخیگەی ؼ

وبەڕووی خىگطافیب کەظۆض بە گطَگی و وضیبییەوە  زەڕواَُە ئەو بببەحە. نەڕاؼخیسا وـکەؼبڵی نەو ؼەضزەيەی ئێؽخبزا بۆحە زیبضزەیەکی خیهبَی و ڕو

ڕووبەڕووی َەبیُەوە وڕێگب چبضەؼەضی گىَدبوی بۆَەزۆظضێخەوە  بەزڵُیبییەوە نە  حەواوی وواڵحبَی خیهبٌ بۆحەوە بەـێىەیەک يەحطؼیساضە ئەگەض

ببکىضی  ئێؽخبو نە زاهبحىزا چەَسیٍ زەضهبویفخەی ذطاپی خۆضاوخۆض بەزوای ذۆیسا زەهێُێج . ئیساضەی ڕاپەڕیٍ کە ؼُىضی حىێژیُەوەکەیە و زەکەوێخە

سی  َبوچەکە بەهەيىو خۆضەکبَی زاببضیٍ بەاڵو نەگەڵ ئەوەـسا  هبوـێىەی حەواوی ذۆضهەاڵحی هەضێًی کىضزؼخبَی عێڕاق ؼەضەڕای زەوڵەيەَ

ی َبوچەکبَی خیهبٌ وـکە ؼبڵی و ئبؼەواضەکبَی ظۆض بە ڕووَی حێسا زەضکەوحىە . بەخۆضێک کە چەَسیٍ گیطوگطفخی ژیُگەیی و ئببىضی و ـبضَفیُ

 نە َبوچەکەزا بەزوای ذۆی زاهێُبوە.

ؼەضزەيی زەذبحەڕوو کە پەیىەَسیەکی گطَگ وڕاؼخەوذۆی  َگی ئەو حىێژیُەوەیە نەوەزایە بببەحێکی گطَگ وگطگروگی  توێژیىەوەکە:

بە ژیبٌ وگىظەضاَی زاَیفخىاَی ئیساضەی ڕاپەڕیُەوە هەیە. هەضوەهب پەیىەَسیەکی ڕیفەیی بە بىاضەکبَی پالَساٌ و پەضەپێساٌ و ژیُگە و 

ىێژیُەوەکە ئەوڕێگب چبضەؼەضاَە زەذبحەڕوو کەزەحىاَطێج ئبؼەواضە ذطاپەکبَی وـکەؼبڵی نە ئببىضی َبوچەکەوە هەیە. نەهەيبٌ کبحسا ح

َبوچەکەزا پێ کەو بکطێخەوە . ئەيە خگە نەوەی حىێژیُەوەکە بە گىێطەی خیبواظی کبث و ـىێٍ نە  ئبؼج و پهەی وـکە ؼبڵی  ئیساضەی 

 ڕاپەڕیٍ ئبگبزاضيبٌ زەکبحەوە.  

زەؼج َیفبَی ئەو ئبؼەواضە ذطاپبَەیە کە بە هۆی زیبضزەی وـکەو ؼبڵیەوە ڕووبە ڕووی ئیساضەی ڕاپەڕیٍ  :ئاماوجی توێژیىەوەکە

ئبؼخی ئبوی ژێط ظەوی و کەيبىَەوەی حىاَبی زابیُکطزَی ئبو بۆ  ئبوزێطی هەضوەهب زابیُکطزَی بۆحەوە بەحبیبەحی نە ڕواَگەی  زابەظیُی 

ؼەضخەو ؼەَخەضە ـبضَفیُەکبَی ئیساضەی ڕاپەڕیٍ.  ئەيەؾ بە ئبيبَدی ئەوەی ببێخە َەذفە  بڕی ئبوی ـیبوی ذىاضزَەوە بۆزاَیفخىاَی

ڕێگبیەک بۆ حکىيەث و الیەَە پەیىەَسی زاضەکبَی َبوچەکە حب نەيەحطؼیەکبَی ئەو زیبضزەیە نە َبوچەی نێکۆڵیُەوە ئبگبزاضبٍ وبخىاٍَ 

 بُێٍ.ڕوبەڕوی ببُەوەو هەوڵبسەٌ ڕێگب چبضەؼەضی گىَدبوی بۆ زا

بێگىيبٌ هەيىو حىێژیُەوەیەک پفج بە يیخۆزێک یبٌ ظیبحط زەبەؼخێج  ئەو حىێژیُە وەیە پفخی بە ؼخىە بە میتۆدەکاوی توێژیىەوە:

 يیخۆزەکبَی ـیکبضی و بەضاووضزکبضی ويێژوویی
بەيەبەؼخی پێکبَی ئبيبَدەکبٌ  حىە :پالَی حىێژیُەوەکە : بەيەبەؼخی پێکبَی ئبيبَدەکبَی حىێژیُەوەکە ئەو پالَەی الی ذىاضەوەی نە ذۆگط

 ، حىێژیُەوەکە ئەو پالَەی الی ذىاضەوەی نە ذۆگطحىە کە زابەؾ کطاوە بۆ ؼەض ؼێ حەوەضە:

حیفک زەذبحە ؼەض  وـکە ؼبڵی و هۆکبضەکبَی ؛ حەوەضەی زووەو حیفک زەذبحە ؼەض  وـکە ؼبڵی و کبضیگەضی   تەوەرەی یەکەم:

 ێیەو ببؼی  بەَساوە پێفُیبض کطاوەکبَی ئیساضەی ڕاپەڕیٍ و زەضهبویفخەکبَی زەکبث.نەؼەض ئیساضەی ڕاپەڕیٍ حەوەضی ؼ
 

بێگىيبٌ چەَس هۆکبضێک نە پفج هەڵبژاضزَی حىێژیُەوەکەوە هەیە کە بطیخیٍ نە يبَەی الی  هۆکاری هەڵبژاردوی توێژیىەوەکە:

 ذىاضەوە:
هەؼخکطزٌ بە يەحطؼی و زەضهبویفخە ذطاپەکبَی وـکە ؼبڵی نە ڕووی ژیُگەیی و ئببىضی و کفخىکبڵی و ـبضَفیُی نە ئیساضەی  -7

 ڕاپەڕیٍ.
گطَگی ئەو حىێژیُەوەیە بۆپالٌ و پەضەپێساٌ نە ئیساضەی ڕاپەڕیٍ، چىَکە َبوچەی نێکۆڵیُەوە زەوڵەيەَسە بە هەيىو خۆضەکبَی ئبو  -0

بەضظوَعيی خیبواظە نە ـێىەی چیبی بەضظو زۆڵی لىڵ کە هە يىو ئەيبَە زەضفەث زەڕەذؽێٍُ بۆ زضوؼخکطزَی هەضوەهب ذبوەَی 

 بەَساوی بچىک و گەوەضە بە يەبەؼخی  ذەظَکطزٌ و گڵساَەوەی ئبو ئەيەؾ بۆ ئەوەی  ظیبَەکبَی وـکە ؼبڵی نە َبوچەکە کەو بکطێخەوە. 

یەکبَی َبوچەکە ڕووبە ڕووی يەحطؼی و ظیبَی گەوەضە بىَەحەوە چىَکە وەک ؼباڵَی ژیُگەو ظەویە کفخىکبڵکێشەی توێژیىەوەکە : 

ڕابطزوو َبحىاَطێج هەيىو ڕووبەضە کفخىکبڵیبَی ئیساضەی ڕاپەڕیٍ ئبوزێطی بکطێٍ هەضوەهب ؼەضخەو ؼەَخەضە ـبضَفیُیەکبَی َبوچەکە 

سا زابەظیُی ئبؼخی ئبوی ژێط ظەوی نە َبوچەکەزا یەکێکی حطە نە ڕووبە ڕووی گطفخی زابیٍ کطزَی ئبوی ذىاضزَەوە بىَەحەوە نەهەيبَکبح

 کێفەکبٌ. 

 0277ئیساضەی ڕاپەڕیٍ یەکێکە نە ئیساضە َىێیەکبٌ زەکەوێخە ؼُىضی پبضێعگبی ؼهێًبَی نە ؼبڵی واساودوی واوچەی لێکۆڵیىەوە: 

ی ـىێُی خىگطافییەوە َبوچەی نێکۆڵیُەوە زەکەوێخە  زضوؼخکطاوە ئیساضەی ڕاپەڕیٍ نە هەضزوو لەظای ڕاَیەو پفسەض پێکهبحىە. نە ڕوو

ببکىضی ذۆضهەاڵحی هەضێًی کىضزؼخبَی عێڕاق  و ببکىضی ذۆضئبوای پبضێعگبی ؼهێًبَی نە ڕووی ـىێُی ئەؼخطۆَۆيیەوە زەکەوێخە 

(    ٥٥ -30-٥٧1)  ( ببکىض  هەضوەهب نە َێىاٌ هەضزوو هێڵی زضێژی  3٧ -٥٦ -٢0_   3٧-07-٦٧َێىاٌ هەضزوو ببظَەی پبَی )  

( ؼەببضەث بە ؼُىضی کبضگێڕی ئیساضەی ڕاپەڕیٍ  نە ببکىض و ڕۆژئبوایەوە نەگەڵ هەضیەک نە لەظاکبَی ) ؼۆضاٌ و  ٥٦ -00 -1٥)

چىيبٌ و کۆیە ( هبوؼُىضە کە ؼەض بە پبضێعگبی هەونێطٌ نە ببـىضیفەوە هبوؼُىضە نەگەڵ  لەظای زوکبٌ نەڕۆژهەاڵحیفەوە هبوؼُىضە 

( ٩( یەکەی کبضگێڕی کە زوو زاَەیبٌ ؼەَخەضی لەظاو)77ئیساضەی ڕاپەڕیٍ پێکهبحىە نە ) وواڵحی  کۆيبضی ئیؽاليی ئێطاٌنەگەڵ 

کۆی ژيبضەی زاَیفخىاَی بەپێی زواییٍ ئبيبضکە نە بەڕێىەبەضایەحی ئبيبضی  0کى  0003.7زاَەـیبٌ َبحیەٌ ڕووبەضی ئیساضەی ڕاپەڕیٍ 

 کەؼە.(  ٥7٦٥٢3ڕاَیە  وەضگیطاوە ) 



Journal of the University of Garmian (Special issue), 2022 The 10
th

  Scientific Conference: 

 Drought and Water Scarcity  Management  

 

  
Page 82 

 
  

 
 (١وەخشەی )

 ئیساضەی ڕاپەڕیٍ بەگىێطەی عێڕاق و هەضێًی کىضزؼخبٌ و پبضێعگبی ؼهێًبَی

 
حکىيەحی هەضێًی کىضزؼخبٌ ،وەظاضەحی پالَساَبٌ ،بەڕێىەبەضایەحی ئبيبضی ؼهێًبَی ،ؼەَخەضی حەکُەنۆخیبی ظاَیبضی ، بەـی   

 .0202َەذفەی عێڕاق وهەضێًی کىضزؼخبٌ وپبضێعگبی ؼهێًبَی

 

 

 

 

 



Journal of the University of Garmian (Special issue), 2022 The 10
th

  Scientific Conference: 

 Drought and Water Scarcity  Management  

 

  
Page 83 

 
  

 (٢وەخشەی )

 ئیساضەی ڕاپەڕیٍ بەگىێطەی یەکە کبضگێڕیەکبَی زەوضوبەضی

 
حکىيەحی هەضێًی کىضزؼخبٌ ، وەظاضەحی پالَساَبٌ ،بەڕێىەبەضایەحی ئبيبضی ؼهێًبَی ،ؼەَخەضی حەکُەنۆخیبی ظاَیبضی ، بەـی   

 .0202َەذفەی  ئیساضەی ڕاپەڕیٍ ، 
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 تەوەرەی یەکەم:
 وشکەساڵی: -أ

چەيکی وـکەؼبڵی بطیخی یە نەکەيبىَەوەو زابەظیُی بڕی ببضاٌ نەچبو حێکڕای ببضاَی زیبضیکطاوی هەض َبوچەیەک، 

)واحب بڕی ببضاٌ کەيخطبێج نەحێکڕای ببضاَی ؼباڵَە(، یبذىز بەيبَبیەکی حط زەکطێج گطحُەوەیەکی گفخی زاببضیُە بۆ 

ای زیبضیکطاوزا، وـکەؼبڵیؿ حەَهب َبوچە وـک و َیًچە يبوەیەکی زیبضیکطاو )حبڵەحێکی کبحی یە(، نەچبو حێکڕ
وـکەکبٌ َبگطێخەوە، بەڵکى نەَبوچە ـێساض و َیًچە ـێساضەکبَیفسا ڕووزەزاث. زیبضزەیەکی ؼطوـخی ئبوهەوایی زووببضە بىوەوەیە بەاڵو 

ذىنی َییە، چىَکە لىضؼە پێفبیُی کبحی ڕووزاٌ و يبوەی بەضزەوايبىوٌ و حىَسیەکەی بکطێج، بەڵکى هەيىوی بەؼخطاوەحەوە بەهۆکبضە 

ەیىەؼج بە ئبوهەواو بەضگەهەوای حەواوی گۆی ظەوی، نەواَەیە چەَسیٍ ؼبڵ و چەَسیٍ زەیە بەضزەواو بێج، کە حیبیسا بىوَەوەضیەکبَی پ

حێکڕای زاببضیٍ کەيخط زەبێج نە َبوەَسەکەی، نەبەضايبەضزا بڕی بەهەڵبىوٌ ظۆضحط زەبێج، ڕێژەی ـێ هەڵًی ئبو کەيخط زەبێخەوە 

 (. 32، 0223و ذێطاییەکەی ظیبززەکبث)خبىض: نەبەضگەهەوازا، ئبضاؼخەی بب زەگۆڕێج 

لەحیػ بىوَی گەضيبؾ هۆکبضە بۆ ؼەضهەڵساَی گۆڕاَی هەواو وـکەؼبڵی بەاڵو لەحیػ بىوَی گەضيب حەَهب یەک فبکخەض نەذۆزەگطێج 

ب بەکبضبهێُطێج )يىفخی؛ ئەویؿ پهەی گەضيییە، نەبەضئەوە ظاَبیبٌ پێیبٌ ببـخطە زەؼخەواژەی گۆڕاَی کەـىهەوا نەخیبحی لەحیؽبىوَی گەضي

پهەی گەضيی نەهەيىو ڕەگەظەکبَی حطی ئبوهەوا گطَخطە چىَکە هەض گۆڕاَکبضیەک نەپهەی گەضيی ڕووبساث  .(73، 0277

 (.                     ٧، 022٢کبضزەکبحەؼەض هەيىو ڕەگەظەکبَی حط )َەلفبەَسی؛ 

 وشکەساڵی و کاریگەری لەسەر ئیدارەی ڕاپەڕیه: -ب
نە پێُبؼەی وـکەؼبڵی و گۆڕاَی کەـىهەواوە بۆيبٌ زەضزەکەوێج کە وـکەؼبڵی بەهۆی گۆڕاَی کەـىهەواوەیەو واحب هەضوەکى 

و کەيبىَەوەی بڕەکبَیبٌ )بەحبیبەحی بەفط و ببضاٌ( نەوەضظی زاببضیُسا، نەگەڵ بەضظبىوَەوەی حێکڕای  کەيبىَەوەی ـێىەکبَی زاببضیٍ

 بەهەڵًبىوَی ؼباڵَە.پهەی گەضيی ؼباڵَە و ظیبزبىوَی بڕی 

  -گۆڕاَکبضیەکبٌ نەبڕی زاببضیُی َبوچەی نێکۆڵیُەوە بەو ـێىەیەیە:  

نەئێؽخبزا گۆڕاَکبضیەکبَی حىذًی ببضاٌ بەڕووَی نەَبوچەکەيبَسا هەؼخی پێسەکطێج، زەیبیُیٍ ببضاٌ نەکبحی ذۆیسا  باران: -١

زەببضێج و ژيبضەی زووببضە بىوَەوەکبَی ببضاٌ ببضیُیؿ کەيبۆحەوەو زوازەکەوێج هەضوەهب ببضاَەکە پچڕپچڕەو بۆيبوەیەکی کبحی کەو 

بەـێىەیەکی ببـیؿ زابەؾ َببێج بەؼەض يبوەی وەضظی زاببضیُسا، زەبیُیٍ حێکڕای بڕی ببضاَی ؼباڵَە نە َبوچەی نێکۆڵیُەوە حبؼباڵَی 

ق ظۆضحطیٍ بڕی زاببضیُی حێسا ڕووزەزاث)انمصبة: يهى( ظیبحط بىوەو یەکێکە نەو َبوچەیەی عیطا7222هەـخبکبَی ؼەزەی ڕابطزوو نە )

 - 0222(، بەاڵو حێکڕای ببضاٌ نەَێىاٌ ؼباڵَی )31، 022٧يهى( بىوە )ئیؽًبعیم؛ ٢0٥.1(، وە نەوێؽخگەی زوکبٌ )3٩، 7٩٢1

ج ؼبڵەزا (زا زەبیُطێج، واحب نەيبوەی ئەو بیؽ7(يهى، هەضوەکى نەذفخەی )566.159( نەوێؽخگەی زووکبٌ زابەظیىە بۆ )0207

 ٪(.37.3٥(يهى بڕی ببضاٌ کەيی کطزووە، واحب بەڕێژەی )0٦٢.٦٥7بەحێکڕای )

 
 (0207– 0222( بڕی ببضاَی ؼباڵَەو حێكطای بڕی ببضاَی ببضیى نەوێؽخگەی کەـُبؼی زووکبٌ نەيبوەی ؼباڵَی )7ذفخەی)

بڕی باران  ساڵ
 )ملم(

بڕی باران  ساڵ
 )ملم(

 بڕی باران )ملم( ساڵ

2000 6.714 7007 60814 70.6 48714 

2001 49.18 7008 79. 70.4 44616 

7007 77318 7009 648 70.4 43018 

7003 7.714 70.0 34414 70.7 47718 

7006 49813 70.. 69918 70.8 99917 

7004 46.18 70.7 40818 70.9 77317 

7004 490 70.3 44418 7070 47014 

    2021 39.14 

 566.1590909 تێکڕا
 ؼەضچبوە: وەظاڕەحی کفخىکبڵ و ؼەضچبوەکبَی ئبو، وێؽخگەی کەـُبؼی بەڕێىەبەضایەحی بەَساوی زوکبٌ، زاحبی باڵوَەکطاوە.
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 (0207 – 0222( بڕی ببضاَی ؼباڵَە نەوێؽخگەی کەـُبؼی زووکبٌ )7ـێىەی )

 
 (7ؼەضچبوە: زاحبکبَی ذفخەی )

(زا هبحىوە. زەبیُیٍ حێکڕای 0وەضظی زاببضیٍ بەو ـێىەیەی ذىاضەوەیە کە نەذفخەی )( 00نەـبضی لەاڵزظێؿ بڕو حێکڕای ببضاَی )

(ؼبڵسا نەلەظای لەاڵزظێ، بەبەضاوضز بە حێکڕای ببضاَی َبوچەکە هەحب ؼبڵی هەـخبکبَی ؼەزەی ڕابطزوو، 00ببضاَی ؼباڵَە نەيبوەی )

(يهى کەيی کطزووە، واحب 03٦.17٢0زایبُێیٍ ببضاٌ بەبڕی )(يهى 7222( يهى بىوە، ئەگەض بە )7222وەکى ببؼًبٌ کطز نەؼەضووی )

 ٪(.03.٦1بەڕێژەی )

 
 (0207– 0222( بڕی ببضاَی ؼباڵَەو حێكطای بڕی ببضاَی ببضیى نەـبضی لەاڵزظێ نەيبوەی ؼباڵَی )0ذفخەی)

بڕی باران  ساڵ
 )ملم(

بڕی باران  ساڵ
 )ملم(

بڕی باران  ساڵ
 )ملم(

2000 780 7007 9.7 70.6 443 

2001 470 7008 330 70.4 48417 

7007 .074 7009 64014 70.4 99717 

7003 934 70.0 84. 70.7 407 

7006 947 70.. 474 70.8 976 

7004 744 70.7 449 70.9 .47.13 

7004 860 70.3 876 7070 987 

    2021 63314 

 764.2818 تێکڕا
بەڕێىەبەضایەحی کفخىکبڵی لەاڵزظێ، هۆبەی ذعيەحگىظاضیە کفخىکبڵیەکبٌ/کەـُبؼی، زاحبی ؼەضچبوە: وەظاڕەحی کفخىکبڵ و ؼەضچبوەکبَی ئبو، 

 باڵوَەکطاوە.
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 (0207 - 0222ـێىەی بڕی ببضاَی ؼباڵَە نەـبضی لەاڵزظە ) 

 
 (0ؼەضچبوە: زاحبکبَی ذفخەی )

(، بەضاوضز 0207 – 0222( نەيبوەی َێىاٌ ؼباڵَی )3هەضوەهب نەلەظای ڕاَیەؾ حێکڕای بڕی ببضاٌ بەپێی زاحبکبَی ذفخەی )

 ٪(.  01.7٥( يهى کەيی کطزووە، واحب بەڕێژەی )017.٥001بەحێکڕای بڕی ببضاَی لەظاکە هەحب ؼباڵَی هەـخبکبَی ؼەزەی ڕابطزوو )

 
 (  0207 – 022٧كطای بڕی ببضاَی ببضیى نەـبضی ڕاَیە نەيبوەی ؼباڵَی )( بڕی ببضاَی ؼباڵَەو حێ3ذفخەی)

 بڕی ببضاٌ )يهى( ؼبڵ بڕی ببضاٌ )يهى( ؼبڵ بڕی ببضاٌ )يهى( ؼبڵ

2000 273 022٢ 321 027٧٩ ٦7.٧ 

2001 515 022٥ ٩7٦.٦ 027٩٥ ٧1.3 

2002 942 0272 ٢٥٥.٦ 0271 ٦٧7.٩ 

2003 881 0277 ٧٧7.3 027٢٦ ٢2.٧ 

2004 846 0270 ٦٥1.٦ 027٩ 7٧7٢.٥ 

2005 625 0273 ٢3٧.٢ 0202 ٩37.1 

022٢ ٧1٦ 027٦٢ ٥7.1 0207 ٥27.٩ 

0221 ٢1٥     
 10٢.٦113     حێکڕا

ؼەضچبوە: وەظاڕەحی کفخىکبڵ و ؼەضچبوەکبَی ئبو، بەڕێىەبەضایەحی کفخىکبڵی ڕاَیە، هۆبەی ذعيەحگىظاضیە کفخىکبڵیەکبٌ/کەـُبؼی، 

 باڵوَەکطاوە.زاحبی 
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 (0207 – 0222( بڕی ببضاَی ؼباڵَە نەـبضی ڕاَیە )3ـێىەی )

 
 (3ؼەضچبوە: زاحبکبَی ذفخەی )

 

هەيىو ئەو زاحبو ظاَیبضیبَە بەڵگەو گەواهی کەيبىوَەوەو زابەظیُی بڕی ببضاٍَ نەَبوچەی حىێژیُەوەزا ؼبڵ نەزوای ؼبڵ نەکۆحبیی   

 ڕابطزووەوە هەحبوەکى ئێؽخب.هەـخبکبَی ؼەزەی 

ؼەببضەث بەبەفط ببضیُیؿ نەؼەضزەيی ئێؽخبی وـکەؼبڵیسا بىوە بەـخێکی زەگًەٌ نەَبوچەی نێکۆڵیُەوەو هەضێًی کىضزؼخبٌ  بەفر: -٢  

و حەَهب نىحکەی چیب بەضظەکبٌ زەگطێخەوەو نەکبحی بەفط ببضیُەکەزا هەحب َبوەڕاؼخی لەزپبڵی چیبیەیەکەؾ زێج بەاڵو بەبڕێکی ظۆض کەو و 

طایی زەحىێخەوە، وە ظۆض بەکەيی َبوچە زەـج و گطزەکبٌ زەگطێخەوە، زاحبکبَی بەفط نەَبوچەی نێکۆڵیُەوە ظۆض زوای بەفط ببضیُەکە بەذێ

 (زا زەیبَرەیُەڕوو. ٥کەيٍ کە نەذفخەی )

 (0207 – 0222(ڕێژەی ببضیُی بەفط نەـبضی لەاڵزظێ َیفبٌ زەزاث نەؼباڵَی )٥ذفخەی )

 بڕی ببضاٌ )ؼى( ؼبڵ بڕی ببضاٌ )ؼى( ؼبڵ بڕی ببضاٌ )ؼى( ؼبڵ

2000 2 022٢ 2 027٦ 2 

2001 2 022٩ 2 027٧ 72 

2002 2 0272 2 0271 2 

2003 2 0277 77 027٢ 2 

2004 ٢٧ 0270 2 027٩ 2 

2005 ٥3 0273 2 0202 2 

022٧ 03 027٥ 2 0207 2 

0221 2     

 لەاڵزظێ، هۆبەی پالَساَبٌ/کەـُبؼی، زاحبی باڵوَەکطاوە.وەظاڕەحی کفخىکبڵ و ؼەضچبوەکبَی ئبو، بەڕێىەبەضایەحی کفخىکبڵی  
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 (0207 - 0222( ئەؼخىضی بەفطی ببضیى نەـبضی لەاڵزظێ )٥ـێىەی )

    
 (٥ؼەضخبوە: زاحبکبَی ذفخەی )

( ؼبڵسا ٦هەيىو ؼبڵەزا حەَهب نە) 00(زا زەبیُیٍ نەـبضی لەاڵزظێ نەيبوەی ئەو ٥ئەگەض ؼەیطی زاحبکبَی بەفط ببضیٍ بکەیٍ نەذفخەی )

(زایە زواحط ؼبڵ نەزوای ؼبڵ زازەبەظێج بۆ َیىە، ئەوەؾ بەڵگەیەکی ڕووَی پبـەکفەی 022٥بەفط ببضیٍ حۆيبضکطاوە، ظۆضحطیُیبٌ نە)

 ەی نێکۆڵیُەوە. ظۆضی بەفطە نەَبوچ

بڕی زاببضیٍ نەپبضێعگبی ئىضيیەی واڵحی ئێطاٌ کبضیگەضی ڕاؼخەوذۆی نەؼەض ئبوی ؼەضظەوی و ژێطظەوی َبوچەی نێکۆڵیُەوە    

هەیە چىَکە ڕووبەضێکی ظۆضی پبضێعگبکە بەـێکٍ نە ئبوەظێڵی ظێی بدىک و ڕووببضی گەوضەی ژاضاوە، نەبەضئەوە ئەو ظاَیبضیبَە 

( واحب 0272 - 7٩٢7بیُیٍ نەو واڵحەؾ بەفط نەپبـەکفەی بەضزەوايسایە، بەپێی حىێژیُەوەیەک کە ئبيبضی َێىاٌ ؼباڵَی )زەذەیُەڕوو، زە

( وێؽخگەی کەـُبؼی ئەو واڵحەی حێسا بەکبضهبحىوە، نەَێىیفیبَسا زاحبکبَی هەضزوو وێؽخگەی لەظاکبَی 0٢(ؼبڵ، کە زاحبی )32)

یەی واڵحی ئێطاٌ وەضگیطاوٌ کە هبوؼُىضٌ نەگەڵ َبوچەی نێکۆڵیُەوەزا و ظۆض کبضیگەضی ؼەضزەـج و پیطاَفبض نەپبضێعگبی ئىضي

نەؼەض ؼیؽخەيی هبیسضۆنۆخی و بڕی ئبوی َبوچەکەيبٌ هەیە، بۆ ًَىَە ؼەضچبوەی ظێی بچىک و چەَسیٍ نمەڕووببضی حطی زەکەوێخە 

(، ٦0، 0273٪( کەيی کطزووە)عبهطی: 10ضیٍ بەڕێژەی )ئەو َبوچەیەوە. نەو حىێژیُەوەیەزا ئەوە زەضکەوحىوە ئەؼخىضی بەفط بب

هەضوەهب بەهەيبٌ ـێىە ڕۆژاَی بەفط ببضیُیؿ کەيیبٌ کطزووە، هەض ئەو کەيبىوَەوەی بڕی بەفطیؿ کبضی کطزووەحەؼەض ؼیؽخەيی 

ظؼخبَیؿ  (، هەضوەهب ئەوەؾ زەضکەوحىوە کە پهەی گەضيی٥٢، 0273ئبوی ؼەضظەوی و ژێطظەوی نەواڵحی ئێطاَسا )عبهطی: 

(. زەبێج ئەوەؾ بعاَیٍ ظۆضحطیٍ بڕی بەفطو ببضاٌ نەو واڵحەزا زەکەوَە ئەو چىاض پبضێعگبیەیەوە: ٥1، 0273بەضظبىوەحەوە )عبهطی: 

 (.  702، 027٧)ظَدبٌ، ئەضزەبیم، حەوضێع و ئىضيیە( )عهیدبَی: 

 -ظەوی و ژێطظەوی َبوچەی نێکۆڵیُەوە:کەيبىوَەوەی بەفطوببضاَیؿ بەو ـێىەیەی ذىاضەوە کبضیکطزۆحە ؼەض ئبوی ؼەض 

هەضوەکى نە َبؼبَسَی َبوچەی نێکۆڵیُەوەزا ظاَیًبٌ ئیساضەی ڕاپەڕیٍ نەهەضزوو لەظای پفسەض و ڕاَیە پێکسێج، نەبەضئەوە بە خیب ببغ     

   -نەهەضیەکێکیبٌ زەکەیٍ:

 -سەبارەت بەقەزای پشدەر دەرامەتی ئاوی بەو شێوەیەی خوارەوەیە: -أ       

: ؼەضچبوەکەی زەکەوێخە َبوچەی الخبَی کىضزؼخبَی ذۆضهەاڵث و نەببـىضی لەظای پفسەضیؿ زەڕژێخە َبو ذبکی زێی بچوک -١

هەضێى و عیطالەوە، زووەو ڕووببضی گەوضەی هەضێًی کىضزؼخبَەو زەڕژێخە ڕووببضی زیدهەوە، ڕووبەضی ئبوەظێڵەکەی 

کى07٥1٦)
0

کى٦٦22(ە، )
0

کى7٦٩1٦ەوەو )(ی زەکەوێخە َبوذبکی ئیطاَ
0

کى( و ٥22(یفی زەکەوێخە َبوذبکی عیطالەوە، زضێژیەکەی )

يهیبض و1زاهبحی ئبوی ؼباڵَەی )
3

( هەحب پێؿ ؼەضهەڵساَی وـکەؼبڵی و گۆڕاَی ئبوهەوا. زوای ٥1،  022٥( بىوە)اؼًبعیم: 

وە ؼباڵَە چەَس خبضێک وـکی کطزووە (ە0271ؼەضهەڵساَی وـکەؼبڵی و بىوَی زوو بەَساوی واڵحی ئێطاٌ نەؼەض ئەو ظێیە نەؼبڵی )

بەحبیبەحیؿ نەکۆحبیی وەضظی هبویُسا، ئەو وـکبىوَە بەهۆی گهساَەوەی ئبوەکەی بىو نەبەَساوی کۆڵەؼە نەالیەٌ کۆيبضی ئیؽاليی 

ەزەبىو ئێطاَەوە، پێىیؽخە ئبيبژە بەوە بکەیٍ کە بەهۆی بىوَی چەَس کبَیبو و چەَس ڕووببضێکی َبوچەی پفسەض بەحەواوی وـک َ

زا بەحەواوی وـک ببىو، نەزەضبەَسی 0207هەضچەَسە ئەوەَسە کەيسەبىو هیچ ؼىزی نێ َەزەبیُطا، بەاڵو نەؼەضەحبی پبییعی ئەيؽبڵی 

ڕاَیە کە ـىێُی زەضچىَیەحی نەلەظای پفسەض و حەواوی کبَی و ڕووببضەکبَی پفسەضیفی زەڕژێخەَبو هبواڵحیبٌ بەئۆحۆيبێم بەَبوەڕاؼخی 

( زا بڵێیٍ، بەاڵو 0207کەزا زەڕۆیفخٍ، نەبەضئەوەی هیچ زاحبیەکی فەضيیًبٌ نەبەضزەؼخساَیە َبحىاَیٍ بەحەواوەحی بڕەکەی نە )ڕێڕەوی ظێیە

 (.GK(يهیبض يەحطؼێدب)1زەحىاَیٍ بەَعیکەیی بڵێیٍ نە)
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 لەواوچەی پشدەردا چەود ڕووبارێکی وەرزی و هەمیشەیی هەن بەو شێوەیەی خوارەوە:  -٢

 -هەمیشەییەکان:ڕووبارە  -أ
نەبُبضی لەَسیم هەڵسەلىڵێج و نەزەضبەَسی ڕاَیە زەڕژێخە َبو ظێی بچىکەوە، کۆی ڕووبەضی ظەویە  ڕووباری سەوگەسەر: -١

(، پڕۆژەیەکی گەوضەی نەؼەض زضوؼخکطاوە کە َبؼطاوە بەبەَساوی 022٢(زۆًَە )پڕۆفبیم، 7٥٧٥3بەضاوەکبَی ئەو ڕووببضە )

(، هەحب ؼبڵی 0، يهحك0221( ذێعاَیؿ نێی ؼىزيەَس بىوٌ )ععیع: 7022(زۆَى ظەوی بەضاوکطاوەو )٢222ؼەَگەؼەض، بەهۆیەوە )

٪ و ؼبڵ ٦2زا زابەظیىە بۆ 0272حەواوی ئەو ڕووبەضەی بەحێطوحەؼەنی بۆ بەضوبىيە هبویُییەکبٌ ئبوزێطی کطزووە، نەؼبڵی  7٩٩٢

٪( کەيیکطزووە  ٩2 -٪ ٢2فخىوەحە ئبؼخێکی يەحطؼیساض و بەڕێژەی)زا گەیی0207نەزوای ؼبڵ ظیبحط زابەظیىە هەحب نەهبویُی ؼبڵی 

 )عبساهلل؛ چبوپێکەوحٍ(.

زۆًَی بۆ  0٦22نەَعیک گىَسی ـەضوێج هەڵسەلىڵێج و ؼباڵَە حب زەضکەوحُی زیبضزەی وـکەؼبڵی َعیکەی  -ڕووباری دۆڵەبەفرە: -٢

ڕووبەضی ئبوزێطییەکەی کەيخط بىو نە  0207هبویُی ئەيؽبڵی (، بەاڵو نە712، 0221بەضهەيە هبویُیەکبٌ ئبوزێطی زەکطز)ببببٌ، 

 (زۆَى )يەيەَس، چبوپێکەوحٍ(.  022)

و7.٦گەوضەحطیٍ ڕووببضی لەظای پفسەضە، نەـەؼخەکبَی ؼەزەی ڕابطزووزا حێکڕای ئبوبەڕێکطزَی ) -ڕووباری ژاراوە: -٣
3

/چ( بىوە 

و٦٥22(، واحب )٥2، 7٩13)ذىضـیس: 
3

(زۆًَی نەبەضوبىيی هبویُە ئبوزێطی کطزووە)ببببٌ: 37٧٩ضی )/کبژێط(. ؼباڵَە ڕووبە

(زۆَى ظەوی ٥22ەوە ؼبڵ نەزوای ؼبڵ ئەو ڕووبەضە کەيی کطزووەو نەئێؽخبزا حەَهب )0272(، بەاڵو نەزوای ؼبڵی 7٢2، 0221

ؼبڵە 72(زۆًَە َعیکەی ٥22)نەهبویُسا ئبوزێطی زەکبث، بۆ ًَىَە حەواوی ظەویە بەضاوەکبَی هەضزوو گىَسی کبضؼۆَبٌ و حۆبعاوا کە

( بەضوبەيە هبویُیەکبَی هەضزوو گىَسی )ابطاهیى 0207بەحەواوی گۆڕاوٌ بۆ ظەوی پفخبو)يەيەَس، چبوپێکەوحٍ(، هەضوەهب هبویُی )

 ( بەحەواوی وـک بىوٌ )حؽٍ، چبوپێکەوحٍ( )ضؼىل، چبوپێکەوحٍ(.7٧7، 0221(زۆَى )ببببٌ: ٧71ئبوا و ؼُسۆاڵٌ( بەڕووبەضی )

ڕووببضەؾ حب ؼباڵَی ؼەضەحبی َەوەزەکبَی  ؼەضچبوەکەی زەکەوێخە ذۆضهەاڵحی ـبضۆچکەی هەڵفۆ، ئەو -ووباری قەاڵدزێ:ڕ -٤

( زۆَى ظەوی ئبوزێطی کطاوە بۆ 0022ؼەزەی ڕابطزوو هەيیفەیی بىو، زوو پڕۆژەی ئبوزێطی نەؼەض بُیبحُطاوە، کە بەهۆیەوە )

( زۆَى، وە نەو هبویُەی 722ەوە ئەو ڕووبەضە کەيی کطز بۆ )0272بەاڵو نەزوای (، 0، يهحك0221بەضهەيە هبویُیەکبٌ )ععیع: 

زا حەَهب چەَس زۆًَێکی کەيی نەَێى هەڵفۆ بەضاوکطزووە، هەحب زاَیفخىَی گىَسی زۆڵەزظە بُکی ڕێڕەوی ئەو ڕووببضەیبٌ 0207ئەيؽبڵی 

زەؼخکەوحُی ئبوی ذىاضزَەوەو پێساویؽخی َبويبڵ )يؽعىز، ة( لىڵکطزووەو هەڵکەَسووە حەَهب بۆ  بەئبيێطی چبڵ هەڵکەَسٌ )انحفبض

 چبوپێکەوحٍ(.

ایطاٌ(، ئەو ڕووببضە نە بُەڕەحسا ڕووببضێکی  –ؼەضچبوەکەی زەکەوێخە َعیک ؼُىوضی َێىزەوڵەحی )عیطاق  ڕووباری بێکڵۆ: -٥

( ؼىزیبٌ 71٥، 0221(زۆَى )ببببٌ: 73٥(زۆَى و بێفیط)٥3٢بچىکە، نەهبویُبَسا حەَهب ظەویە کفخىکبڵیەکبَی هەضزوو گىَسی بێکڵۆ)

٪ ی ئبوەکەی ٩2زا کەيخط نە َیىەی گىَسی بێکڵۆ ؼىزی نێ بیُیىەو 0207ویُی ئەيؽبڵی نێبیُیىە، بەحێطوحەؼەنی و حەواوەحی، بەاڵو نەهب

 کەيی کطزووە)اؼًبعیم، چبوپێکەوحٍ(.

ایطاٌ(، ئەوەـیبٌ هەض ڕووببضێکی بچىکەو  –ئەو ڕووببضەؾ ؼەضچبوەکەی زەکەوێخە ؼُىضی َەوزەوڵەحی )عیطاق ڕووباری هێرۆ:  -٦

، 0221(زۆَى )ببببٌ: ٧2( زۆَى و زەضویُە)7٦1(زۆَى و هەضزوو گىَسی يڕە)٥٧٦ۆچکەی هێطۆ)نەهبویُبَسا حەَهب خىحیبضاَی ـبض

( زۆَى، بەاڵو ٦2ەوە ظۆض کەيسەکبث حب زەگبحە )0272(ؼىزیبٌ نێسەبیُی بۆ ئبوزێطیکطزَی بەضوبىيی وەضظی هبویُە، نەزوای ؼبڵی 71٥

چکەی هێطۆ ذۆی حىـی بێ ئبوی زاَیفخىاَیؿ زەبێخەوەو ظیبَێکی زا َەیخىاَیىە یەک زۆًَیؿ ئبوزێطی بکبث و ـبضۆ0207نەيؽبڵی 

زاضایی ظۆضیؿ بەض خىحیبضاَی ـبضوچکەکەو ئەو گىَسە َبوبطاواَە زەکەوێج، هەحب ببخ و ڕەظەکبَیفیبٌ بێ بەضهەو بىوٌ، وە گىَسی 

 کەوحٍ(.يڕە نەبەض َەبىوَی ئبوی ذىاضزَەوە بەحەواوی چۆڵ کطاوە)احًس، چبوپێکەوحٍ( )يحؽٍ، چبوپێ

 ڕووبارە وەرزییەکان:  -ب 

 یەکێکە نەو ڕووببضاَەی پێفُیبضی بەَساوی بۆ کطاوە، زەکەوێخە ببکىضو ذۆضئبوای ـبضی ؼەَگەؼەض. -ڕووباری تووەسووران: -١

هەحب  یەکێکە نەو ڕووببضاَەی کە پێفُیبضی زضوؼخکطزَی بەَساوی نەؼەض کطاوە بەَبوی بەَساوی ؼێىەیػ، -ڕووباری بەستەستێه: -٢

(وە حەَهب نەزوای ببضیٍ ببضیُێکی 0222کۆحبیی هەـخبکبَی ؼەزەی ڕابطزوو هەحب زضەَگبَێکی بەهبض ئبوی پێسازەڕۆیفج، بەاڵو نەزوای )

 ظۆض ئبوی پێسازەڕواث و زوای ببضاَەکە ئەویؿ کۆحبیی پێسێج.

 گۆڕاوکاریەکان لە دەرامەتی ئاوی قەزای ڕاویە: -ب

 ضی بچىک و لىنەی ڕاَیەو ؼەزاٌ کبَی و ؼەضچبوەی حط هەٌ کە ئەيبَەی ذىاضەوەٌ: نەلەظای ڕاَیەؾ ؼێ ڕووبب   

(، 773، 0273کهى(ە )لبزض: 30.٦زەکەوێخە بەـی ببـىضو ببـىضی ذۆضئبوای لەظاکە، زضێژیەکەی ) -ڕووباری هیسۆپ: -١

   (.٢٢، 022٢ڕووببضێکە نەهبویُبَسا ئبوەکەی ظۆض کەيسەکبث)ؼەعیس، 

یەکێکە نەو ڕووببضاَەی پێفُیبضی بەَساوی نەؼەض کطاوە نەیەکگطحُی هەضؼێ ؼەضچبوەی شاورێ)ئاکۆیان(:  ڕووباری دۆڵی -٢

  (.  77٧، 0273کهى(ە )لبزض: 31.٢)زۆڵەڕەلە، چەيی زێًبٌ، چەيی حۆظاٌ(پێکسێج، زضێژیەکەی )

و٦222بڕی بەضهەيهێُبَی ) ؼەضچبوەیەکی ظۆضگەوضە بىو، حب ؼەضەحبی َەوەزەکبَی ؼەزەی ڕابطزووقولەی ڕاویە:  -٣
3

/کبژێط( بىو، 

و3222زا بىو بە )7٩٩٩نەؼبڵی 
3

و0٦22( بىو بە )0270 - 0277/کبژێط(، نەؼبڵی )
3

 – ٦22/کبژێط(، نەئێؽخبزا بىوە بە )

و7222
3

ئێؽخبی (ەوە هەحب 0207( پەيپەوە ئبوەکەی زابەـسەکطا بەؼەض هبوبەـەکبَسا بەاڵو نەؼەضەحبی هبویُی )7٢/کبژێط(، نەڕێگەی )
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( پەيپ کبضی پێسەکطێج نەبەض کەيبىوَەوەی ظۆضی ئبوەکەی کبحێک ئەو پەيپبَەؾ کبضیبٌ ٢کبحی َىؼیُی ئەو حىێژیُەوەیە حەَهب )

( 70٢22پێسەکطێج هیچ بڕە ئبوێکی نەبەضَبڕواث )بیخىێٍ، چبوپێکەوحٍ(، ژيبضەی هبوبەـەکبَی ئبوی ئەو لىنەیە نەَبو ـبضی ڕاَیە )

وپێکەوحٍ(، وە نەَبوەڕاؼخی حەفخبکبَی ؼەزەی ڕابطزووزا پڕۆژەیەکی ئبوزێطی نەؼەض بُیبحُطاوە بۆ ئبوزێطیکطزَی هبوبەـە )ؼالو، چب

(، بەاڵو نەئێؽخبزا ظۆض َعیک 0، يهحك0221(ذێعاٌ حێیسا ؼىزيەَس بىوٌ)ععیع: ٥22( زۆَى ظەوی کفخىکبڵی، کە )٥222ڕووبەضی )

 پێبکطێج.  بىوەحەوە نەوـک بىوٌ چ خبی ئەوەی ئبوزێطی 

(زۆًَی نەبەضهەيە 3222زەکەوێخە َێىاٌ هەضزوو گىَسی لەضەَیبغب و کبَیًبضاٌ، کطاوە بە پڕژەو ڕووبەضی )قولەی کاویماران:  -٤

زا َەیخىاَیىە 0207(، بەاڵو نەهبویُی ؼبڵی 0، يهحك0221( ذێعاَیؿ نێی ؼىزيەَس بىوٌ)ععیع: 0٦2هبویُیەکبٌ پێ بەضاو کطاوەو )

 ئبوزێطی بکبث )کبوە، چبوپێکەوحٍ(.(زۆًَیؿ ٥22)

(بڕی ئبوی نەبەضڕۆییفخىی 022٦زەکەوێخە َبوەڕاؼخی ـبضۆچکەی ؼەضوچبوەو هەحب ؼبڵەکبَی )سەرچاوەی سەروچاوە:  -٥

 (.77٢، 0221ل/ چ( ) ععیع:71٦2)

و زەوضوبەضی، پڕۆژەیەکی کەوحۆحە َبو يعگەوحی گەوضەی ـبضی ڕاَیەوەو زوای پڕکطزَەوەی پێساویؽخی يعگەوحەکەکوێرەکاوی:  -٦

( ذێعاَیؿ نێی ؼىزيەَس 3٦( زۆَى ظەوی بۆ بەضهەيە هبویُیەکبٌ ئبوزێطی کطزووەو )022ئبوزێطی نەؼەض زضوؼخکطابىو بەهۆیەوە )

  (ەوە ظۆضبەی ؼبڵەکبٌ َبحىاَێج ئبوی يعگەوحەکەؾ زابیٍ بکبث.022٦(، بەاڵو نەزوای ؼبڵی )0، يهحك0221بىوە )ععیع: 

ەض بەهۆی کەو ئبوی و نەلەظای پفسەض گىَسی )کىڵکىڵە( نەَبحیەی ژاضاوەو گىَسی )يڕە( نەَبحیەی هێطۆ، وە گىَسی هەضوەهب ه   

)بیەڕەؾ( نەَبحیەی ؼەَگەؼەض چۆڵکطاوٌ و گىَسەکبَی )زێگە، کىظیُە، ؼپێطۆ، ظوزاٌ، زەضگەڵە( يەحطؼی ظۆضیبٌ نەؼەضە، وە 

 بوپێکەوحٍ(. ؼەَخەضی َبحیەی هێطۆؾ يەحطؼی نەؼەضە)يحًس، چ

               

 تەوەرەی سێیەم : بەوداوە پێشىیارکراوەکاوی ئیدارەی ڕاپەڕیه و دەرهاویشتەکاوی
 بەوداو و مەرجەکان: -أ

بطیخخە نەبەضبەؼخێکی کۆَکطێخی یبٌ ذۆڵ و چەوڕێژی نەَبو ڕێڕەوێکی ئبوی یبٌ زۆڵێک زازەَطێج و زازەڕێژضێج بۆ  بەوداو: -7

 کۆکطزَەوەی ئبو نەپێؿ ذۆیسا.

بەَساوەکبٌ بەپێی بُەيبی ئەَساظەیی و خیۆنۆخی زیبضیکطاو زضوؼخُەکطێٍ بەضەوڕووی يەحطؼی گەوضەی  ئەگەضمەرجەکاوی:  -٢

   -َکطزٌ زەبُەوە، يەضخەکبَیؿ ذۆی نەو ذباڵَەی ذىاضەوە زەبیُێخەوە:زاڕووذبٌ و وێطا

نێکۆڵیُەوەی خیۆنۆخی بۆ َبوچەکە بکطێج، کە ذۆی زەبیُێخەوە نە: نێکۆڵیُەوە نەچیُەکبَی َبوچەکە، ؼطوـخی َبوچەی حەکخۆَی و  -أ

 چبالکی بىيەنەضظەی َبوچەکە.

 ی: بڕی ببضاَی ببضیى، ئبوی ؼەضظەوی و هێسضۆنۆخیبی ئبوی ژێطظەوی.نێکۆڵیُەوەی هبیسضۆنۆخی َبوچەکە بکطێج، نەڕوو -ة

 نەحۆپۆگطافیبی َبوچەکە بکۆڵطێخەوە. -ج

 نێکۆڵیُەوە خیۆحەکخۆَیەکبٌ، وەکى: پێىاَی پێساڕۆیی ذبک و پێىاَی حبیبەحًەَسی حبوێطەکبٌ. -ز

 هەژيبضکطزَی عەيببضکطزَی بەَساوەکە.  -هـ

 ی بەَساوەکە بۆ ئبو.هەژيبضکطزَی هێعی بەضگەگطحُ -و

 زیعایُی ئەَساظەییەکەی بەهەَس وەضبگیطێج نەگەڵ حبیبەحًەَسی يبززەکبَی بیُبکطزٌ.  -ظ

نێکۆڵیُەوە بکطێج نەؼەض هێعە خۆضبەضەکبَی کبضیگەض نەؼەض زايەظضاوەکبَی بەَساوەکە، وەکى کێفی ذۆیی زايەظضاوەکبٌ، پەؼخبَی  -ذ

 (.marefa.orgی بب، نەگەڵ پەؼخبَی َیفخەَییە ڕووببضیەکبٌ کە زەکەوَە پێؿ بەَساوەکە)هبیسضۆؼخبحیکی ئبو، پەؼخبَی ـەپۆنەکبَ
 کەيخطیٍ ظیبٌ بەض زاَیفخىاٌ و ظەویە کفخىکبڵیە بەپیخەکبٌ بکەوێج و ـىێُەواضە زێطیُەکبَیؿ ژێطئبوَەکەوٌ. -ی

 
 شوێه و دابەشبوووی جوگرافی بەوداوە پێشىیارکراوەکاوی ئیدارەی ڕاپەڕیه. -ب

 بەوداوە پێشىیارکراوەکاوی قەزای پشدەر:  -١

( بەَساوٌ، 71زەضزەکەوێج ژيبضەی بەَساوە پێفُیبضکطاوەکبَی پفسەض ) (3َەذفەی )( و ٦هەضوەکى نەذفخەی )   

ئەگەض ؼەیطی حىاَبی ذەظَکطزَی ئەو بەَساواَە بکەیٍ زەبیُیٍ بەَساوی زەڵگە نەهەيىویبٌ گەوضەحطەو حىاَبی 

( ٩(يهیۆٌ يەحط ؼێدبیە و بڕەکەی زەیبٌ ئەوەَسەی بەَساوەکبَی حطە، هەض بۆیەؾ بەیەکێک نە)722ذەظَکطزَەکەی )

(. زوای ئەویؿ بەَساوی حىوەؼىضاٌ بەپهەی زووەو gov.krdبەَساوە ؼخڕاحیژیەکبَی هەضێًی کىضزؼخبٌ زازەَطێج)

 ی ؼێیەو زێج .... هخس.( يهیۆٌ يەحط ؼدبیە، وە بەَساوی )بەنک(یؿ بەپهە٦2زێج کە حىاَبی ذەظَکطزَی )
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 ( َبو و ـىێٍ و يەبەؼج نەزضوؼخکطزَیبٌ و ڕووبەضی ئبوەظێڵەکبَیبٌ و چەَس ظاَیبضیەکی حط َیفبَسەزاث.٦ذفخەی )

ـىێُی  َبوی بەَساو ظ

 خىگطافی

ڕیعبەَسی  يەبەؼج نە زضوؼخکطزَی ئبوی ڕووببض

خێبەخێکطزَی 

 پڕۆژە

ڕووبەضی 

ئبوظێڵ کى
0 

بەضظی 

 بەَساو

 و

حىاَبی 

گهساَەوەی 

ئبو يهیۆٌ 

و
3 

 –وظە  –ئبوزێطی  ببوظێ ئیؽێىە چەکىاٌ 7

ظیبزکطزَی ئبوی ژێط 

 ظەوی

3 3٦.0٧ 3٧ 7.٦ 

 7.0 31 73.٧7 ٥ ئبوزێطی هێطۆ هێطۆ هێطۆ 0

ظیبزکطزَی  –ئبوزێطی  ظێی بچىک ؼەَخەض زەڵگە 3

وظە –ئبوی ژێط ظەوی   
7 1٩3٦٢ ٩.٩٢ 722 

ظیبزکطزَی  –ئبوزێطی  ببزیٍ ؼەَخەض بێًىؾ ٥

وظە –ئبوی ژێط ظەوی   
3 ٧٦ 02 7 

ظیبزکطزَی  –ئبوزێطی  ئباڵوە هەڵفۆ هەڵفۆ ٦

وظە –ئبوی ژێط ظەوی   
٥ 7٢.1٦ ٢0 ٥ 

ظیبزکطزَی  –ئبوزێطی  ژاضاوە ژاضاوە بەنک ٧

وظە –ئبوی ژێط ظەوی   
7 30٥ ٦2 07 

ظیبزکطزَی  –ئبوزێطی  يبضەزوێ ژاضاوە ؼىضەگڵە 1

وظە –ظەوی ئبوی ژێط   
٥ 13.2٥ 02 0.٦ 

ظیبزکطزَی  –ئبوزێطی  ژاضاوە ژاضاوە زووچۆيبٌ ٢

وظە –ئبوی ژێط ظەوی   
3 ٥٢7.٦ 03 ٢ 

ظیبزکطزَی  –ئبوزێطی  ژاضاوە ژاضاوە ژاضاوە ٩

وظە –ئبوی ژێط ظەوی   
٥٢٧.٦ ٥ 02 70 

ظیبزکطزَی  -ئبوزێطی  زۆڵەبەفطە ژاضاوە ظوزاٌ 72

 ئبوی ژێط ظەوی

3 1.0 30 3 

ظیبزکطزَی  –ئبوزێطی  بەؼخەؼخێٍ ؼەَگەؼەض ؼێىەیػ 77

 وظە –ئبوی ژێط ظەوی 

3 3٥٢ ٧.٦ 72 

 ٥ 3٧ 71.٧ 3 ئبوزێطی بەؼخەؼخێٍ ؼەَگەؼەض بێپباڵٌ 70

ظیبزکطزَی  –ئبوزێطی  گبڕفێٍ ؼەَگەؼەض ؼىضەزێ 73

 وظە –ئبوی ژێط ظەوی 

٥ 3٧.٥3 ٧1 ٧ 

ظیبزکطزَی  –ئبوزێطی  لەَسیم ؼەَگەؼەض بیەڕەؾ 7٥

وظە –ئبوی ژێط ظەوی   
3 72٥٢ ٧ 72 

ظیبزکطزَی  –ئبوزێطی  گبڕفێٍ ؼەَگەؼەض ببضاوە 7٦

وظە –ئبوی ژێط ظەوی   
3 12.٥ 0٥ 72 

ظیبزکطزَی ئبوی ژێط  گبڕفێٍ ؼەَگەؼەض ـەهیساٌ 7٧

 وظە –ظەوی 

٥٢ ٧٩.٥٩ ٥ 7٦ 

ظیبزکطزَی  –ئبوزێطی  حىوەؼىضاٌ ؼەَگەؼەض حىوەؼىضاٌ 71

 وظە –ظەوی ئبوی ژێط 

0 ٩3٩3.70 1 ٦2 

 0٦٩.0 ؼەضخەو

ؼەضچبوە: وەظاڕەحی کفخىکبڵ و ؼەضچبوەئبویەکبٌ، بەڕێىەبەضایەحی گفخی بەَساوەکبَی هەضێى، بەـی زیعایٍ و ئەَساظیبضی، زاحبی 

 باڵوَەکطاوە.

( زاَەیبٌ زەکەوَە نێىاض و لەزپبڵی چیب بەضظەکبَی ذۆضهەاڵحی لەظاکە، ئەو چیب بەضظاَەی ؼُىوضی 7٦ـىێُی خىگطافی ئەو بەَساواَە )

َێىزەوڵەحی واڵحی کۆيبضی ئیؽاليی ئێطاٌ و لەظای پفسەضی ؼەض بەهەضێًی کىضزؼخبَی عیطاق زەکێفٍ، زوو بەَساوەکەی حط یەکێکیبٌ 

، کە زەکەوێخە ذۆضئبوای لەظاکە نەَعیک زەضبەَسی ڕاَیەی ؼەضؼُىضی َێىاٌ هەضزوو لەظای ڕاَیەو پفسەض، بەَساوی حىوەؼىضاَە

زووەيیبٌ بەَساوی ژاضاوەیە نەَعیک ـبضۆچکەی ژاضاوە، کە بەَعیکەیی زەکەوێخە َبوەڕاؼخی لەظای پفسەضەوە. حەَهب ئەو زوو بەَساوەؾ 

 حط هەيىویبٌ بەضظحطٌ نەئبؼخی ـبضەکبٌ   َەبێج کە َعيخطٌ نە ئبؼخی ـبضەکبٌ، ئەواَی

( و ٧بەَساوە پێفُیبضکطاوەکبَی لەظای ڕاَیە: ؼەببضەث بە بەَساوە پێفُیبض کطاوەکبَی لەظای ڕاَیە بە ؼەضَح زاٌ نە ذفخەی ژيبضە ) -0

(زا زەضزەکەوێج، بەَساوی ٧ەی )( بەَساوٌ، هەضوەکى نەذفخ3( زەضزەکەوێج کە بەَساوە پێفُیبکطاوەکبَی لەظای ڕاَیە حەَهب )3َەذفەی )

 َىاوە زەکەوێخەؼەض ڕووببضی لەـبٌ نەذۆضئبوای َبحیەی ؼەضوچبوە،  
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( َبو و ـىێٍ و يەبەؼج نەزضوؼخکطزَیبٌ و ڕووبەضی ئبوەظێڵەکبَیبٌ و چەَس ظاَیبضیەکی حطی بەَساوەکبَی لەظای ڕاَیە ٧ذفخەی )

 َیفبَسەزاث.
ـىێُی  َبوی بەَساو ظ

 خىگطافی

ئبوی 

 ڕووببض

ڕیعبەَسی  يەبەؼج نە زضوؼخکطزَی

خێبەخێکطزَی 

 پڕۆژە

ڕووبەضی 

ئبوظێڵ کى
0 

بەضظی 

 بەَساو

 و

حىاَبی 

گهساَەوەی 

ئبو يهیۆٌ 

و
3 

َبحیەی  َىاوە 7

 ؼەضوچبوە

ظیبزکطزَی ئبوی  –ئبوزێطی  -وظە لەـبٌ

 ژێطظەوی

٦ 7٩2 32 1.0 

َبحیەی  پڵُگبٌ 0

 ؼەضکەپکبٌ

ظیبزکطزَی ئبوی  –ئبوزێطی  -وظە ـبوض

 ژێطظەوی
٧٦ 31.٩0 07 7.٦ 

َبحیەی  ؼەضکەپکبٌ 3

 ؼەضکەپکبٌ

ظیبزکطزَی ئبوی  –ئبوزێطی  -وظە ـبوض

 ژێطظەوی
٧1 7٢0.٩0 ٥ ٥٥2 

 ٥٢.1 ؼەضخەو

زاحبی ؼەضچبوە: وەظاڕەحی کفخىکبڵ و ؼەضچبوەئبویەکبٌ، بەڕێىەبەضایەحی گفخی بەَساوەکبَی هەضێى، بەـی زیعایٍ و ئەَساظیبضی، 

 باڵوَەکطاوە.
زووەکبَی حطیؿ هەضزووکیبٌ زەکەوَەؼەض ڕووببضی ـبوضێ نەببکىضی ـبضی ڕاَیە و ـبضۆچکەی ؼەضکەپکبٌ و ببکىضی ذۆضهەاڵحی 

ـبضی حبخیبوا، ئبؼخی بەَساوی َىاوە َعيخطە نەئبؼخی ـبضەکبَی لەظاکە، بەاڵو هەضزوو بەَساوەکەی حط )پڵُگبٌ و ؼەضکەپکبٌ( ئبؼخیبٌ 

 طە نە هەيىو ـبضو ـبضۆچکەکبَی لەظاکە. بەضظح

 ( ـىێٍ وزابەـبىَی بەَساوە پێفُیبضکطاوەکبَی ئیساضەی ڕاپەڕی3ٍَەذفەی ژيبضە)

 
حکىيەحی هەضێًی کىضزؼخبٌ ، وەظاضەحی پالَساَبٌ ،بەڕێىەبەضایەحی ئبيبضی ؼهێًبَی ،ؼەَخەضی حەکُەنۆخیبی ظاَیبضی ، بەـی    -7

 .0202َەذفەی  ئیساضەی ڕاپەڕیٍ ، 

 ( ٧( و ذفخەی )  ٦َی ذفخەی ) زاحبکب -٢
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يەبەؼج نە زضوؼخکطزَی ئەو بەَساواَە هەضوەکى نەذفخەکەزا ئبيبژەی پێکطاوە ؼێ  -مەبەستەکاوی دروستکردوی بەوداوەکان: -ج

 -ئبيبَدی ؼەضەکیبٌ هەیە کە ئەيبَەٌ:

 بەزەؼخهێُبَی وظە: کە يەبەؼج نێی بەزەؼخهێُبَی وظەی کبضۆئبویە. -7

 ئبوزێطی: چىَکە َبوچەکە ذبوەٌ ظەوی بەپیخە بۆ کفخىکبڵ. -0

ظیبزکطزَی ئبوی ژێطظەوی: نەڕووی ظاَؽخییەوە بەَدساو کدبضیگەضی ظۆضی هەیە نەؼدەضظیبزکطزَی ئدبوی ژێدطظەوی َدبوچەکەو        -3

 (. 7٦2، 022٥بەضظکطزَەوەی ئبؼخەکەی )انصبنحي : 

 ەوؼىزاَەی ذىاضەوەـی هەیە:خگە نەوذباڵَەی ؼەضەوە بەـێىەیەکی گفخی بەَساوەکبٌ ئ  

پبضاؼخُی َبوچەیەکە نە الفبو. )هەضوەکى نەبُەڕەحسا ئبيبَح نەزضوؼخکطزَی هەضزوو بەَساوی زوکبٌ و زەضبەَسیربٌ پبضاؼخُی ـبضی  -7

 بەغساز بىو نە الفبو(.

هیؽکبَی ؼەض ئبو، چبزض بەؼەضبطزَی کبحێکی ذۆؾ: بەَساوەکبٌ زەبُەهۆی بەؼەضبطزَی کبحێکی ذۆؾ وەکى: ؼەوڵ نێساٌ، ذ -0

 هەڵساٌ، زەبێخە َبوچەیەکی گەـخیبضی، گەـخی بەنەيەواَی. 

کۆَخڕۆڵکطزَی نەث و پەث بىوەکبٌ)وضز و ذبـبىوەکبٌ، حغبو(: نەهەَسێک ببضوزۆذسا بەَساوەکبٌ پبضێعەضێکی بەهێعی ژیُگەٌ،  -3

 (.    A. Balasubramanian; 2016, 2وەکى گهساَەوەی يبززە يەحطؼیساضەکبٌ و َیفخىوە ظیبَبەذفەکبٌ )

 سودی بەوداوەکان بۆ شاروشیىی لە ئیدارەی ڕاپەڕیه:  -د 

وەک ئبـکطایە بەَساوەکبَی َبوچەی نێکۆڵیُەوە کبضیگەضی بەضچبویبٌ نەؼەض گەـەی ـبضَفیُی ئیساضەی ڕاپەڕیٍ هەیە چىَکە 

َفیُی َبوچەکە بەَسە بە زابیُکطزَی بڕی ئبوی پێىیؽج بۆ گەـەکطزٌ و ظیبزبىَی ژيبضەی زاَیفخىاَی ـبضەکبٌ وئبڕاؼخەی گەـەی ـبض

 ئەو ژيبضە زاَیفخىاَەی کە ؼباڵَە ظیبزی زەکبث.  

( زەبیُیٍ بەَساوەکبَی پفسەض ٦بەگىێطەی زاحب و ظاَیبضیەکبَی هەضزوو ذفخەی )سودی بەوداوەکان بۆ شاروشیىی لەقەزای پشدەر:  -١

دب ئبویبٌ زەبێج، نەبەضايبەضیفسا پێساویؽخی زاَیفخىاَی ـبضَفیُی بەو ـێىەیەیە کە ( يهیۆٌ يەحط ؼێ0٦٩.0حىاَبی ذەظَکطزَی )

 (زا زەیبَرەیُەڕوو.1نەذفخەی )

 (کبژێطزا نەگەڵ کۆی ئبوی زابەـکطاو نەلەظای پفسەض0٥( َبوی ـبض و ژيبضەی هبوبەؾ و بڕی ئبوی زابەـکطاو نەيبوەی )1ذفخەی )

ژيبضەی  َبوی ـبض ظ

 هبوبەؾ

بڕی ئبوی 

زابەـکطاو   

)و
3

 /ڕۆژ(

کۆی ئبوی 

زابەـکطاو )يهیۆٌ 

و
3

 /ؼبڵ(

ژيبضەی 

زاَیفخىاَی 

 ـبض

* 

ژيبضەی 

زاَیفخىاَی 

 گىَس

کۆی 

زاَیفخىاَی 

 لەظا

 ٢٩220 ٥٦77 ٢٥٥٩7 72.00 0٢222 7٢222 لەاڵزظێ 7

 01٦٢٧ 7٧7٧٥ 77٥03 7.011٦ 3٦22 0٦21 ؼەَگەؼەض 0

 71207 ٧٧٩٥ 7230٧ 7.2٩٦ 3222 00٦2 ژاضاوە 3

 7277٦ ٧11٧ 333٩ 2.٥72٧0٦ 770٦ 1٦2 هەڵفۆ ٥

 00٦٩ 7٥٩٥ 1٧٦ 2.2٧02٦ 712 772 هێطۆ ٦

 0٩٦٦ 0371 ٧3٢ 2.2٦٢٥ 7٧2 722 ئیؽێىە ٧

 7٥٢٩3٢ 31٩٦٧ 772٩٢0 73.703٦٢ ؼەضخەو

 َەکطاوە. ؼەضچبوە: بەڕێىەبەضایەحییەکبَی فەضيبَگەی ئبو نەهەض یەکێک نەو ـبضاَەی َبو ذفخەکە، زاحبی باڵو  

وەظاڕەحی پالَساَبٌ، بەڕێىەبەضایەحی ئبيبضی ؼهێًبَی، زاحبی باڵوَەکطاوە، ذەياڵَسٌ پفج بەؼج بە گەيبضۆزاٌ و ژيبضە نێساَی  -*

 و ڕێژەی ظۆضبىوَی ؼباڵَەی زاَیفخىاٌ.   022٩ؼبڵی 

 

َفیُەکبٌ نەيبوەی ؼبڵێسا نەلەظای پفسەض (ەوە بۆيبٌ ڕووَسەبێخەوە کە کۆی ئبوی پێىیؽج بۆ ؼەَخەضی ـبض 1کەواحب نەذفخەی )

( يهیۆٌ يەحطؼێدب ئبو ذەظٌ 0٦٩.0( يهیۆٌ يەحطؼێدب، نەبەضايبەضیفسا بەَساوە پێفُیبضکطاوەکبٌ ؼباڵَە زەحىاٍَ )73.703٦٢زەکبحە)

خی زاَیفخىاَی ( ئەوەَسەی پێساویؽ02( يهیۆٌ يەحط ؼێدب ئبو ظیبحط و َعیکەی )0٥٧.21٧٥0بکەٌ، کەواحب ئەو بەَساواَە بڕی )

و033٦.٦ـبضَفیُی لەظای پفسەض ئبو بەضهەو زەهێٍُ. هەضوەهب بڕی ئبوی حبظە بىوەی ؼباڵَەی ـبضَفیٍ زەکبحە )
3

/کەغ(، وە بڕی 

و71٥2.3ئبوی حبظەبىوەوەی ؼباڵَەی حەواوی لەظا زەکبحە )
3

/کەغ(، نەهەضزوو ببضزا َبوچەکە ظۆض بەزەوڵەيەَس زازەَطێج نەڕووی 

، چىَکە هەضَبوچەیەک و واڵحێک بەزەوڵەيەَس زازەَطێج نەڕووی زەضايەحی ئبوەوە ئەگەض زاهبحی ؼباڵَەی حبکەکەغ بگبحە ؼبيبَی ئبوەوە

و7222)
3

 .) 

(زا ٧کە نە ذفخەی ) ی لەظای ڕاَیەزاحبو ظاَیبضییەکبَی بەَساوە پێفُیبضکطاوەکبَسودی بەوداوەکان بۆ شاروشیىی لەقەزای ڕاویە:  -١

( يهیۆٌ يەحط ؼێدب ئبویبٌ زەبێج، نەبەضايبەضیفسا پێساویؽخی ٥٢.1ُیٍ بەَساوەکبَی ئەو لەظا حىاَبی ذەظَکطزَی )ذطاوَەحەڕو، زەبی

 (زا زەیبَرەیُەڕوو٢زاَیفخىاَی ـبضَفیُی بەو ـێىەیەیە کە نەذفخەی )
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 وی زابەـکطاو نەلەظای ڕاَیە(کبژێطزا نەگەڵ کۆی ئب0٥( َبوی ـبض و ژيبضەی هبوبەؾ و بڕی ئبوی زابەـکطاو نەيبوەی )٢ذفخەی )

ژيبضەی  َبوی ـبض ظ

 هبوبەؾ

بڕی ئبوی 

زابەـکطاو  

)و
3

 /ڕۆژ(

بڕی ئبوی 

زابەـکطاو 

)يهیۆٌ 

و
3

 /ؼبڵ(

ژيبضەی 

زاَیفخىاَی 

 ـبض

* 

ژيبضەی 

زاَیفخىاَی 

 گىَس

کۆی 

زاَیفخىاَی 

 لەظا

 721٢33 5271 102562 ٩.7370٦ 0٦222 00222 ڕاَیە 7

 ٧7772 9290 51820 ٦.٥1٢1٦ 7٦222 ٩٩٥٥ چىاضلىڕَە 0

 ٧٧2٧٧ 4951 61115 ٦.٥1٢1٦ 7٦222 70022 حبخیبوا 3

 00٦1٢ 5897 16681 7.2٩٦1٦ 3222 7٢22 بێخىاحە ٥

 ٢٩٦٢ 5731 3227 2.3٥22٥٢ ٩37 1٥٦ ؼەضکەپکبٌ ٦

 0٧٧٦٥٦ 377٥2 03٦٥2٧ 21.52455 ؼەضخەو ٧

 یەکێک نەو ـبضاَەی َبو ذفخەکە، زاحبی باڵو َەکطاوە.ؼەضچبوە: بەڕێىەبەضایەحییەکبَی فەضيبَگەی ئبو نەهەض   

وەظاڕەحی پالَساَبٌ، بەڕێىەبەضایەحی ئبيبضی ؼهێًبَی، زاحبی باڵوَەکطاوە، ذەياڵَسٌ پفج بەؼج بە گەيبضۆزاٌ و ژيبضە نێساَی  -*

 و ڕێژەی ظۆضبىوَی ؼباڵَەی زاَیفخىاٌ.   022٩ؼبڵی 

( يهیۆٌ يەحطؼێدب ئبویبٌ بەؼەضزا زابەـسەکطێج، کەواحب ئەو بەَساوە 07.٦0٥٦٦ؼباڵَە)بەاڵو زاَیفخىاَی ـبضَفیٍ نەلەظای ڕاَیە 

( ئەوەَسەی پێساویؽخی زاَیفخىاَی 0.0٧(يهیۆٌ يەحطؼێدب ئبو ظیبحط و )01.71٦٥٦پێفُیبضکطاواَەی لەظای ڕاَیە ؼباڵَە بڕی )

و021ـبضَفیُی لەظاکە زەکبحە ) ـبضَفیُی لەظاکە ئبو ذەظَسەکەٌ. هەضوەهب ئبوی حبظە بىوەوەی ؼباڵَەی
3

/کەغ( کە ئەوەؾ بەهەژاض 

 زازەَطێج نەڕووی زەضايەحی ئبوەوە.

( يهیۆٌ يەحط ؼێدب نە ئبو کە ئەوەؾ زەحىاَطێج وەکى 013.0٦7٢1کۆی ظیبزەی حەواوی بەَساوە پێفُیبضکطاوەکبَی ئیساضەکەؾ زەکبحە ) 

زێطی بەضوبىيە خۆضبەخۆضەکبَی کفخىکبڵ بەکبضبهێُطێج، یبٌ بۆ ـبضەکبَی یەزەگ بۆ کبحی ظۆض پێىیؽج هەڵگیطێج یبٌ بۆ بىاضی ئبو

 حطی زەضەوەی ئیساضەکە نەکبحی پێىیؽخسا بەکبضبهێُطێج.  

 شیکاریەکی پێویست: -هـ 

کىضزؼخبَی گەوضە بەهۆی ؼطوـخی بەضظی و َعيییەکەیی و هەڵکەوحە خىگطافیبکەی بىوەحە ؼەضچبوەیەکی ظۆضی زەضايەحی ئبوی ئەو    

واڵحبَەی کىضزؼخبَیبٌ بەؼەضزا زابەـکطاوە، ؼەببضەث بەهەضێًی کىضزؼخبَی عێڕاق بىوە بەؼەضچبوەی ظۆضبەی زەضايەحی ئبوی 

ظۆضی بڕی زاببضیٍ حیبیسا نەَبویفیبَسا َبوچەی نێکۆڵیُەوە وەکى پێفخط ببؼًبَکطزووە زەکەوێخە  ؼەضظەوی و ژێطظەوی عیطاق بەهۆی

ئەو هەضێًەی ئبوهەوای عێطاق، بەهۆی ئەو هەيىو بەفط و ببضاَە ظۆضەی هەضێًی کىضزؼخبٌ وای کطزووە ببێخە ذبوەَی هەظاضاٌ کبَیبو 

(، هەضبەهۆی ئەيەـەوەیە زەبیُیٍ ظۆض بەزەگًەٌ گىَسو ـبضەکبَی هەضێًی ل/چ7٦22ؼەضچبوەی بچىک و يبيُبوەَس و گەوضەی هەحب )

کىضزؼخبٌ کەوحبُە کەَبض ڕووببضەکبَەوە، ئەگەض کەوحبُە ؼەض ئەو کەَبضاَەؾ ظۆض ئبوی ئەو ڕووببضاَەیبٌ بۆ ذىاضزَەوەو کبضی َبويبڵ 

َیبوێکیبٌ حێسا بىوە، بۆ ًَىَە لەظای پفسەض ذبوەَی بەکبضَەهێُبوە، بەڵکى ظۆضبەی هەضەظۆضی ـبض و گىَسەکبٌ چەَس ؼەضچبوەو کب

(. 0٧٩، 022٦( کبَی و ؼەچبوە بىوە )عهی پفسەضی: 17( کبَی و ؼەضچبوە بىوەو گىَسی بێکڵۆ بەحەَهب ذبوەَی )٩22َعیکەی )

حی نەهبویٍ و پبییعی ؼبڵی نێطەزا ئەوەی کە گطَگە ـیکطزَەوەی بۆ بکطێج بۆچی َبوچەکە حىوـی ئەو هەيىو کەو ئبویە بىوەحەوە بەحبیبە

٪( 37 -٪ 03٪(، نەکبحێکسا وەکى نەنێکۆڵیُەوەکەـًبَسا بۆيبٌ زەضکەوحىوە بڕی ببضاٌ بەڕێژەی )٩2 -٪ ٢2زا گەیفخە ڕێژەی )0207

 -کەيی کطزووە، بەگىێطی بەزوازاچىوٌ و ڕای ئێًە هۆکبضەکەی ئەو ذباڵَەی ذىاضەوەٌ:

 -یەکەو: الیەَی ؼطوـخی:

(ەوە ظۆض کەيی 7٩٩0بەفط ببضیٍ بەڕێژەیەکی ظۆض کەيی کطزووە بۆ ًَىَە حۆيبضکطزَی بەفط نەزوای ؼبڵی )بەفر: کەمبوووەوەی  -١

کطزووەو بىوە بەـخێکی زەگًەٌ بۆ ًَىَە نەَبوچەی نێکۆڵیُەوە حەَهب بۆيبوەی پێُح ؼبڵی نەؼەضیەک حۆيبضکطاوەو ئبيبژەيبٌ پێکطزووە 

طزووە، ئبوی ژێطظەویؿ کە ؼەضچبوەی ؼەضەکی ـێىاظەکبَی ئبوی ؼەضظەوییە )ڕووببض و ٪( کەيی ک٦2ؼبڵ نەزوای ؼبڵ بەڕێژەی )

کبَی و ؼەضچبوە(، بەفط ظۆضحطیٍ کبضیگەضی نەؼەض هەیە بۆ ظیبزکطزَی)يحًس، انحىاض انًخًسٌ(، هەضوەهب نەواڵحی ئێطاَیؿ وەکى 

 طزووە. ( کەيی ک10( بەفط بەڕێژەی )٪0272 -7٩٢7ئبيبژەيبٌ پێکطزبىو، نەؼبڵی )

( ؼبڵی نێطەوەپێؿ، وە نەئێؽخبزا 70٦222َبوەَسی پهەکبَی گەضيبی ؼەضظەوی نەئێؽخبزا ظیبحطە نە) بەرزبوووەوەی پلەکاوی گەرمی: -٢

(، Tollefson, 2021( )7٩22 – 7٢٦2( پهەی ؼەزی بەضظ بىوەحەوە بەضاوضز بەَبوەَسی پهەکبَی گەضيب ؼباڵَی )7.7)

بڕی بەهەڵبىَی ئبو و ـێی ذبک ظۆضحط و ذێطاحط زەکبث، ؼەببضەث بە پهەی گەضيی َبوچەکەؾ حب  بەضظبىوَەوەی پهەکبَی گەضيبؾ

 027٢(، بەاڵو نەيبوەی َێىاٌ )32، 7٩٢1( پهە )انمصبة: 7٧ – 7٥( پهەی ؼەزی زاَطاوەو زوکبَیؿ بە )7٥ - 70ؼبڵی هەـخبکبٌ بە )

وەی پهەکبَی گەضيی نەَبوچەی نێکۆڵیُەوەزا حۆيبض َبکطێج َبچبضیٍ پفج ( پهەکبَی گەضيب نە بُکەی کەـُبؼی زوکبٌ )بەهۆی ئە0202 -

(زا ذطاوەحەڕوو، زەبیُیٍ نەيبوەی ئەو ؼێ ؼبڵەزا ٩بەزاحبکبَی کەـُبؼی بەَساوی زوکبٌ ببەؼخیٍ( بەو ـێىەیەی ذىاضەوەیە کە نەذفخەی )

 ڵًبىَی ظیبحطی زەضايەحی ئبو و ـێی ذبک، حێکطای پهەکبَی گەضيی َبوچەکە ظۆض بەضظبىَەحەوە، ئەوەؾ زەبێخە هۆی بەهە
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 ( 0202 - 027٢( پهەکبَی گەضيب نەبُکەی کەـُبؼی زوکبٌ َیفبٌ زەزاث نەيبوەی ؼباڵَی )٩ذفخەی )
 حێکڕا 7ک 0حؿ 7حؿ ایهىل ئبة حًىظ حعیطاٌ يبیػ َیؽبٌ يبضغ ؾ 0ک يبَگ

پهەی 

گەضيی 

)غ
2

 ) 

٢.٩ 72.٥ 72.7 7٢.٩ 03.٦ 37.٩ 3٦.٩ 3٥.٢ 37.3 0٥.٦ 7٥.٧ 72.7 07.0٥ 

ؼەضچبوە: وەظاڕەحی کفخىکبڵ و ؼەضچبوەکبَی ئبو، بەڕێىەبەضایەحی بەَساوی زوکبٌ، بەـی کەـُبؼی، زاحبی 

 باڵوَەکطاوە.
ئەوە خگە نەوەی نەيبوەی ئەو چەَس ؼبڵەی وـکەؼبڵیسا حێبیُی ئەوە کطاوە کە نەظۆضبەی وەضظە گەضيەکبٌ بۆ يبوەیەکی ظۆض ببی ببکىضی 

ذۆضهەاڵث َبؼطاو بە )ڕەـەبب( هەڵسەکبث کە ظۆض بەهێعەو پهەکبَی گەضيیؿ ظۆض بەضظزەکبحەوەو نەپبضێعگبی ؼهێًبَی ظۆض َبؼطاوە، 

و ببیەـسا هەيىو هەؼج بەکەيبىوَەوەی ئبوەکبَی ؼەضظەوی و وـکبىوَەوەی ذبک زەکەٌ، واحب بڕی بەهەڵى بۆۆٌ نەکبحی هەڵکطزَی ئە

 ظۆض ظیبززەکبث.  
 دووەم: هۆکارە مرۆییەکان:

 -هۆکبضە يطۆییەکبَیؿ ذۆی نەو ذباڵَەزا زەبیُێخەوە:

گىَسَفیُێکی ظۆض نەَبو ـبضەکبَسا، ڕووبەضی ـبضەکبٌ ظۆض بەهۆی ظۆضبىوَی زاَیفخىاٌ و کۆبىوَەوەی زۆربوووی داویشتوان:  -١

گەوضە بىوٌ و ئەو گەوضەبىوَەؾ پێىیؽخی بەفطاواَکطزَی ذعيەحگىظاضییە خۆضبەخۆضەکبَە نەَبویفیبَسا ذعيەحگىظاضی حۆڕەکبَی ئبو، 

ئبویبٌ بەظوویی پێُبگبث، نەبەضئەوە بەحبیبەحیؿ ئەو گىَس َفیُبَە نە زەوضوبەضی ـبضزا کۆزەبُەوەو بەهۆی ئەوەـەوە ذعيەحگىظاضی 

بەَبچبضی پەَب زەبەٌ بۆ هەڵکەَسَی بیطی حبیبەث بۆ زابیُکطزَی ئبوی بۆ ذێعاَەکەیبٌ، هەيىوـیبٌ کەوحىَەحە حەوـەی يبڵەکبٌ، هەيىو 

( ٦- ٥ی لەاڵزظێسا )ئەو بیطاَە نەخۆضی )کىحک(ٌ، کە بەبیطی )ؼىضی( َبوزەبطێٍ نەَبوچەکەزا، ژيبضەی ئەو بیطاَە حەَهب نەَبو ـبض

هەظاض بیطە)يحًس، چبوپێکەوحٍ(. ئەو بیطاَە نەهەيىو ـبضەکبٌ هەٌ بەاڵو نەبەضئەوەی َبؼبییٍ هیچ زاحبیەکی فەضيیبٌ َییە ئەگەضَب 

 ژيبضەیبٌ هەظاضاٌ بیطە.

ـبىو، ئەيە وای نەذەڵکی (ەوە ببضی زاضایی ڕێژەیەک نەذەڵکی هەضێى بب0223وەکى ئبـکطایە نەزوای ) دروستکردوی باخ و ڤێلال: -٢

(يەحطەوە زەؼخپێسەکبث ٢22زەؼخڕۆیفخىوی َبو ـبضەکبٌ کطز ببخ و ڤێهالیەک نەزەضەوەی ـبضەکبٌ زضوؼج بکەٌ، کە ڕووبەضیبٌ نە )

(زۆَى، هەيىو ببخ و ڤێهالیەکیؿ بیطێکی ئبوی حێسایە، هەحب ئەگەض ؼەضچبوەی ئبوی ؼەضظەویفی حێسابێج بۆ یەزەگ بیطیبٌ 0بۆ )

ەَسووە، کە ئەواَیؿ هەيىویبٌ نەخۆضی بیطی کىحکٍ. ژيبضەیەکی نەو بیطاَە نەڕووبطێکی بچىکسا کۆبىَەحەوە، بەوەؾ ئبوێکی هەڵک

 ظۆضی ژێطظەوی بەفیڕۆزەزەٌ و کبضزەکەَە بڕی ئبوی ؼەضظەوی و وـکیبٌ زەکەٌ.

یە زەؼخی پێکطزووەو حب ئەيڕۆؾ نەظیبزبىَسایە، نەهەـخبکبَی ؼەزەی ڕابطزووەوە ئەو پڕۆؼەلێداوی بیر بەمەبەستی کشتوکاڵکردن:  -٣

( زۆًَە ٧22( ظەوی بەضاوی هەیە نەڕێگبی بیطەوە )کفخىکبڵی ڕاَیە(، وە نە لەظای پفسەضیؿ )٦03بۆ ًَىَە نەلەظای ڕاَیە )

ی ئەو چەَس )کفخىکبڵی پفسەض(، بەهەيبَفێىە ئەوەؾ ظۆض کبضیگەضی نەؼەض کەيکطزَەوەی ئبوی ژێطظەوی و ؼەضظەوی زەبێج، بەهۆ

 ذباڵَەی ببؼًبٌ کطز ڕێژەی ئبوی ؼەضظەوی بەو ڕێژە ظۆضە کەيی کطزووە.   

 دەرەوجامەکان: 

 لە کۆتاییدا توێژیىەوەکە ئەم چەود دەرئەوجامە دەخاتە ڕوو:

 َبوچەی نێکۆڵیُەوە زەکەوێخە ببکىض و ببکىضی ذۆضهەاڵحی پبضێعگبی ؼهێًبَی. -7

ڵی خیهبَی کە َبوچەی نێکۆڵیُەوەـی گطحەوە ئبوی ؼەضظەوی و ژێطظەوی َبوچەکە نەؼبڵی زوای ؼەضهەڵساَی زیبضزەی وـکەؼب -0

 ٪( کەيی کطزووە.٩2 -٪ ٢2زا بەڕێژەی )0207

وـکەؼبڵی کبضیگەضی حەواوی کطزۆحە ؼەض کەيکطزَەوەی حىاَبی زابیُکطزَی ئبو بۆ حەواوی ؼەَخەضە ـبضَفیُەکبَی ئیساضەی  -3

 اڵزظێ.ڕاپەڕیٍ، بەحبیبەحی ـبضی لە

( يهیۆٌ يەحط ؼێدب 3٥1.7( بەَساو پێفُیبضکطاوٌ بۆ ئەوەی بُیبحبُطێٍ نەَبوچەی نێکۆڵیُەوەزا. بەهەيىویبٌ حىاَبی گهساَەوەی )02) -٥

 ئبویبٌ هەیە.

حط ؼێدب ئبو ( يهیۆٌ يە722( بەَساویبٌ زەکەوَە لەظای پفسەض، کە ؼباڵَە حىاَبی گهساَەوەی ، بەَساوی زەڵگە گەوضەحطیُیبَە کە )71) -٦

 ذەظَسەکبث.

 ( يهیۆٌ يەحطؼێدب ئبویبٌ بەؼەضزا زابەـسەکطێج. 73.703٦٢زاَیفخىاَی ـبضَفیُی لەظای پفسەض ؼباڵَە بڕی ) -٧

 ؼێ بەَساویفیبٌ زەکەوَە لەظای ڕاَیەوە -1

بخ، کفخىکبڵ(، ظۆض خگە نە گۆڕاَی کەؾ و هەوا هەڵکەَسَی بیطی ظۆضی فەضيی و َبفەضيی بۆ يەبەؼخەکبَی )زاَیفخىاٌ، ب -٩

 کبضیگەضیبٌ نەؼەض کەيبىوَەوەی ئبو هەیە.    
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 ڕاسپاردەکان
 لە کۆتاییدا توێژیىەوەکە چەود ڕاسپاردەیەک دەخاتە ڕوو:

 حب ئەپەڕی حىاَب پبضێعگبضی نەئبو بکطێج چىَکە ئەو زەضايەحە گطَگە يبفی َەوەکبَی زاهبحىـًبَە  . -7

 َەبێج َەکطێج، چىَکە ظیبَێکی ظۆض بەئبوی ژێطظەوی و ؼەضظەوی زەگەیەَێج. نێساَی بیط بەپێی ظۆض پێىیؽج -0

هیىازاضو بەظووحطیٍ کبث ئەو بەَساوە پێفُیبضکطاواَەی هەيىو هەضێى و َبوچەی نێکۆڵیُەوە بچُە بىاضی خێبەخێ کطزَەوە، چىَکە  -3

 بەڕظگبضکەضی هەضێى زازەَطێٍ نەوـکەؼبڵی. 

 

 

 :سەرچاوەکان

، انؽیبؼت انًبئیت نسول حىضي زخهت وانفطاث واَعکبؼبحهب عهی انمضیت انکطزیت، يطکع کطزؼخبٌ 022٥ؼهیًبٌ عبساهلل، ؼًبعیم،  -ا

 نهسضاؼبث االؼخطاحیدیت، انؽهیًبَیت.

حێگەییفخٍ و بەزەيەوەچىوٌ نە ڕواَگەی خۆضاوخۆضەوە، و: یبؼیٍ  -، گۆڕاَی کەؾ و هەوا0277يىفخی، ـەيبڵ عبسانطحًٍ،  -0

 ئبظاز يصغفی زێبەگەیی، چبپربَەی چىاضچطا، زەؼخەی ژیُگە: هەضێًی کىضزؼخبٌ/ عێطاق.    –ظەَگەَە احًس 

، گەضيبىوَی گۆی ظەوی و کبضیگەضی نەؼەض هەضێًی کىضزؼخبَج عیطاق، چبپربَەی 022٢َەلفبەَسی، ئبظاز يحەيەز ئەيیٍ،  -3

 ڕۆـُبیطی هەونێط. 

CHANGE-DO/CLIMATE-WE-ORG/AR/WHATHTTPS://WWW.AMNESTY./-4  

 
- 5https://www.omran-maroon.com/fa/portal/project?id=1199  
 6- https://www.irna.ir/news/84376633 
7- https://kurdpress.com/fa/news/21729 
8- https://fa.wikipedia.org/wiki/ؼس-ؼطزـج 

، وەظاڕەحی پالَساَبٌ، نیژَەی بباڵی ؼەضپەضـخیبضی بەڕێىەبەضایەحیەکبَی ظاَیبضی و 022٢پڕۆفبیهی َبحیەکبَی پبضێعگبی ؼهێًبَی،  -٩

 ؼهێًبَی.  -هەضێًی کىضزؼخبٌ، بەڕێىەبەضایەحی ظاَیبضی و َەذفەؼبظی -َەذفەؼبظی

نەگەڵ  -و ظاضو ؼەکخەضی کفخىکبڵی نەپبضێعگبی ؼهێًبَیسا ، ئبيبضەکبَی حبیبەث بەظەوی0221ببببٌ، بەذخیبض يصغفی يحًس،  -72

 هەَسێ زاحبی گفخی پەیىەَسیساض.

 في اندًهىضیت انعطبیت انؽىضیت، زاض انطضب نهُفط، زيفك. –اندفبف  –، انکىاضد انًُبذیت 0223خبىض، انیبغ،  -77

 ؼبنت يبخؽخیط، کهیت االزاة / خبيعت بغساز.زضاؼت في اندغطافیت انبفطیت، ض –، لضبء بفسض 7٩13ذىضـیس، فؤاز حًە،  -70

 ، هیسضونىخیت حىض َهط زخهت في انعطاق، اعطوحت زکخىضا، کهیت االزاة، خبيعت بغساز. 7٩٢7انحکیى، ؼعیس حؽیٍ عهي،  -73

يبخؽخیط، کهیت  ، اثط انصوببٌ انثهدي في اندطیبٌ انؽغحي انًببـط نُهط زخهت في انعطاق، ضؼبنت022٧انسنیًي، لبؼى احًس ضيم،  -7٥

 انخطبیت، خبيعت بغساز. 

 خبيعت انًىصم. ، اعهػ انعطاق انخعهیًي، يطکع زضاؼبث عهى انرطائظ، کهیت انخطبیت، 7٩٢1انمصبة، ابطاهیى وآذطوٌ،  -7٦

کىضزؼخبٌ، ی ؼخطاحیدی ، حبیبەحًەَسییەکبَی ببضاٌ نەهەضێًی کىضزؼخبَی عێطالسا، ؼەَخەضی نێکۆڵیُەوەی022٧ئیؽًبعیم، ؼهێًبٌ عەبسوڵاڵ،  -7٧

 ؼهێًبَی.

(، يبؼخەضَبيە، کۆنێدی RS(و)GIS، َىاَسَی کبضحۆگطافیی حبیبەحًەَسییە ؼطوـخییەکبَی لەظای ڕاَیە بەبەکبضهێُبَی )0273لبزض، يحًس عهی،  -71

 ظاَؽخەيطۆڤبیەحیەکبٌ، ظاَکۆی ؼهێًبَی. 

 فیبی هەضێًی، يەڵبەَسی کىضزۆنۆخی، چبپربَەی حیفک، ؼهێًبَی. ؼەعیس، کبيەضاٌ حبهیط، لەظای کۆیە نێکۆڵیُەوەیەک نەخىگطا -7٢

، انخببیٍ انًکبَي نًیبِ انیُببیع في يحبفظت انؽهیًبَیت، اعطوحت زکخىضا، کهیت انخطبیت/ اندبيعت 0221ععیع، ححؽیٍ عبسانطحیى،  -7٩

 انًؽخُصطیت.

 ، زاض صفبء نهُفط وانخىظیع، عًبٌ.7وانًیبِ، ط ، انبیئت022٥انصبنحي، ؼعسیت عبکىل، انغطیطي، عبسانعببغ فضید،  -02
21- A. Balasubramanian, 2016, DAMS AND RESERVOIRES, Technical Report, University of 
Mysore.  
https://www.researchgate.net/publication/314503033 

، بطضؼی حغییط پصیطی حعساز ضوظهبی بطفی وعًك بطف زض ایطاٌ، عی زوضە 0273عبهطی، حًیس ضضب؛ اضکیبٌ، فطوظاٌ،  -00

 )زو فصهُبيە(.73٩0پبئیع و ظيؽخبٌ  -٢3، ٢0، يدهە عهًی فُی َیىاض، ـًبضە 7٩٢7 – 0272آيبضی 

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/climate-change/4-
https://www.irna.ir/news/84376633
https://kurdpress.com/fa/news/21729
https://fa.wikipedia.org/wiki/سد-سردشت
https://www.researchgate.net/publication/314503033
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 بضاث زاَفگبِ پیبو َىض، حهطاٌ.، يطکع چبپ و اَخف73، چ027٧عهیدبَی، بههىل، آة و هىای ایطاٌ،  -03
24- https://gov.krd/moawr/activities/news-and-press-releases/2021/december/ 

ی و کۆيەاڵیەحی و ڕۆـُبیطی و ئبییُیە، زەؼخُىوغ، نەؼبڵی عهی پفسەضی، پفسەض نێکۆڵیُەوەیەکی يێژوویی و خىگطافی و ئببىض -0٦

 ( ئبيبزەیە بۆ چبپ. 022٦)

، حأثیط حغیطاث انًُبخ عهی حؽبلظ انؤنىج وضًبٌ االيٍ انًبئي نهبهساٌ انُبيیت )انعطاق اًَىشخب(، 0271يحًس، ضيصبٌ حًعة،  -0٧

 .٦171انحىاض انًخًسٌ، انعسز 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=581503 

27- Tollefson, Jeff 2021, C L I M A T E  C H A N G E ,  Earth Is Warmer Than It’s Been in 
125,000 Years 
A landmark assessment from the Intergovernmental Panel for Climate Change says 
greenhouse gases are unequivocally driving extreme weather,  
but nations can still prevent the worst impacts 
 
https://www.scientificamerican.com/article/earth-is-warmer-than-its-been-in-125-000-years/ 

 ، بەـی ڕووپێىی ظەوی و ظاض، زاحبی باڵو َەکطاوە.0277بەڕێىەبەضایەحی کفخىکبڵی ڕاَیە،  -0٢

، َەذفەی   gis ەضایەحی ئبيبضی ؼهێًبَی ، ؼەَخەضی حەکُەنۆخیبی ظاَیبضی ، بەـی ،،  بەڕێىەب0202وەظاضەحی پالَساَبٌ ،  -0٩

 ئیساضەی ڕاپەڕیٍ.

32- https://www.marefa.org/%D8%B3%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A 
بەَبوَیفبَی )بەَساوی زووکبٌ نەيێژووی  galikurdistanTV.TV channel(  GKحیڤی گەنی کىضزؼخبٌ)ڕاپۆضحی کبَبڵی  -37

 (0207/ 0٥/٥ؼبڵ وـکەؼبڵی بەذۆوە بیُیىە( نەبەضواضی ) ٧زضوؼخبىوَی حب ئێؽخب 

 چبوپێکەوحُەکبٌ"

و بەڕێىەبەضی هۆبەی کفخىکبڵی َبحیەی  چبوپێکەوحٍ نەگەڵ بەڕێع: عبساهلل احًس ذسض، ـبضەظاو کەؼبیەحی ـبضۆچکەی ؼەَگەؼەض -7

 (.7/70/0207(، نەبەضواضی )027٩ -7٩٩٩َبوزەـج )ؼەَگەؼەض( )

 (.٧/70/0207چبوپێکەوحٍ نەگەڵ بەڕێع: يەيەَس ـێرە حًس، نێپطؼطاوی بەـی کفخىکبڵی َبحیەی ژاضاوە، نەبەضواضی ) -0

یفخىی گىَسی بێکڵۆ و ذبوەَی ظەوی کفخىکبڵی نەگىَسی َبوبطاو، چبوپێکەوحٍ نەگەڵ بەڕێع: حؽیٍ ايیٍ اؼًبعیم، خىحیبض و زاَ -3

 (.  1/70/0207نەبەضواضی )

چبوپێکەوحٍ نەگەڵ بەڕێع: يؽعىز عهی هًعە، زەضچىوی بەـی خىگطافیبی ظاَکۆی صەالذ انسیٍ، زاَیفخىوی گىَسی  – ٥

 (.7/70/0207بوزێطی زەکطێج، نەبەضواضی )لەاڵزظێ ئ -ذڕەبەضزاٌ، ذبوەٌ ظەوی کفخىکبڵی کە بەهۆی ئبوی ڕووببضی هەڵفۆ 

 (.70/70/0207چبوپێکەوحٍ نەگەڵ بەڕێع: يحؽٍ حؽیٍ عهی، بەڕێىەبەضی َبحیەی هێطۆ نەبەضواضی ) -٦

 چبوپێکەوحٍ نەگەڵ بەڕێع: احًس ابطاهیى ععیع، خىحیبض و ئەَدىيەَی ـبضۆچکەی هێطۆ.    – ٧

 (.00/70/0207بەڕێىەبەضی ئبوی ڕاپەڕیٍ، نەبەضواضی )چبوپێکەوحٍ نەگەڵ بەڕێع: ؼالو عًط بببکط،  -1

 - 7٩1٢چبوپێکەوحٍ نەگەڵ بەڕێع: بیخىێٍ ؼعیس يحًس، بەڕێىەبەضی کبضوببضی لىنە نەبەڕێىەبەضایەحی ئبوی ڕاَیە نەيبوەی ) -٢

 (. 02/70/0207(، وە ـبضەظا نەبىاضی ئبو و ژیُگە نەبەضواضی )0207

اؼًبعیم عبسانطحًٍ، خێگطی بەضێىەبەضی بەـی کفخىکبڵی چىاضلىضَە، نەبەضواضی  چبوپێکەوحٍ نەگەڵ بەڕێع: کبوە -٩

(7٦/70/0207.) 

 (. 3/70/0207چبوپێکەوحٍ نەگەڵ بەڕێع: يحًس حؽٍ حًس، بەڕێىەبەضی فەضيبَگەی ئبوی پفسەض، نەبەضواضی ) -72

 یى ئبوا. چبوپێکەوحٍ نەگەڵ بەضێع: حؽٍ عبساهلل يحًس يبيەؾ، خىحیبضی گىَسی ابطاه -77

 چبوپێکەوحٍ نەگەڵ بەضێع: ضؼىل حؽٍ يحًىز، خىحیبض و ؼەضپەضـخیبضی خۆگەی ئبوزێطی گىَسی ؼُسۆاڵٌ. -70

 

https://gov.krd/moawr/activities/news-and-press-releases/2021/december/
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=581503
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