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پوخحە      

ئەم جىێژیىەوەیە صاهاوى پڕۆگغامێکى ؿێرکاعي پێكيیاعکغاوە بۆ لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکاوى 

( ؾاڵ ،ئاؾتى صووەم ، لە ٦-٥)مێژوو، حىگغاؿیا و پەعوەعصەي هیكدیماوى ( بۆ مىضااڵوى جەمەن )

باخچەي مىضااڵن بە پێى ؾغوقذ و بابەحى جىێژیىەوەکە میخۆصي وەؾـى بۆ ئەهجامضاوى 

وەکە بەکاعهینراوە، لە میاهەي زؿدىەڕووي ئەصەبیاحى جىێژهەوەکەو گەڕاهەوە بۆ جىێژیىە

جىیژیىەوەکاوى پێكىو کە پەیىەهضیان بە جىیژیىەوەکەوە هەیە، صاهاوى چىاچێىەي جێۆعي 

( ؾاڵى واجە ئاؾتى صووەم، لە ٦-٥جىێژیىەوەکە ، کۆمەڵگەی جىێژیىەوە بغیدیە لە مىضااڵوی )

کىمى و هاخکىمى )ڕۆژهەاڵث و ڕۆژئاوا( لە ؾىىعي ؾەهخەعي قاعي باخچەکاوى مىضااڵن  خ

(، ئاماصەکغصوى پێىەع بۆ لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان ٠٢٠٠-٠٢٠٢ؾلێماوى بۆ ؾاڵى زىێىضوى )

( مامۆؾخاي باخچەي مىضااڵوى خکىمى و هاخکىمى لە ٦٦٦الي مىضااڵوى باخچە لە ڕواهگەي )

( باخچەي مىضااڵن هاوەهضي قاعي ؾلێماهییە. ئەم ٧٤هەع صوو ڕەگەػي )هێر و مێ (  لە )

جىێژیىەوەیە ؾىصي صەبێذ بۆ زىێىضکاعاوى صەعچىوي بەش ى باخچەي مىضااڵن ، لەگەڵ بەقێک 

لە مامۆؾخایاوى باخچەي مىضااڵن کە پؿپۆڕییان باخچە هين و صەعچىوي بەش ى باخچەي 

ساهەي کىعصي بە جایبەث بىاعي مىضااڵن هين، ئەم پڕۆگغامە یاعمەجیضەعیان صەبێذ ، بۆ کخێب

پەعوەعصەي مىضااڵن و باخچەي مىضااڵن ، ؾىوصي صەبێذ بۆ صایک و باوکى مىضاڵ چىهکە 

پڕۆگغامەکە  بە حۆعێک صاڕیژعاوە کە ػۆعێک لە هاوەڕۆکى بابەجەکان و چاالکییەکاوى  لە ماڵەوە 

ش ى باخچەي مىضااڵن و ئەهجام بضعێذ ،بۆ پؿپۆڕان و جىێژەعاوى ئەم بىاعە، بە جایبەث بۆ بە

ػاوؿخە کۆمەاڵیەجییەکان ، ؾىوصي صەبێذ بۆ هەع صوو وەػاعەحى زىێىضوى بااڵو و جىێژیىەوەي 

عێراق بۆ ؾىص وەعگغجً لە قێىەي  –ػاوؿتى و پەعوەعصەي ؾەع بە خکىمەحى هەعێمى کىعصؾخان 

ێغ ڕۆقىاي ئاماصە کغصوى پڕۆگغام .هەعوەها زؿخەڕووي چەهض پێكيیاع و ڕاؾپاعصەیەک لە ژ 

 جىێژیىەوەکە. 
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 پێشەکى:

بێگىمان باخچەي مىضااڵن  صەػگایەکى پەعوەعصەیی جایبەجە بە   

مىضااڵن بە ؾەعەکیتریً و  و گغهگغجين كۆهاغى  پەعوەعصەی مىضاڵ  

ژیىگەیەکى حیاواػ لە صاصەهغێذ کە لە عیگەیەوە جێکەڵ بە کۆمەڵگەو 

ماڵ و صایەهگەیە  صەبێذ و کاعیگەي هەیە لە بىهیاصي کەؾایەحى 

مىضاڵ و ئاماصەکغصوى مىضاڵە بۆ كۆهاػێکى هىێ و ژیىگەیەکى 

حیاواػجغ کە كىجابساهەیە و کۆمەڵگایە ، مىضاڵ لە باخچەصا ؿێري 

بىەما ؾەعەجاییەکاوى پەیىەهضییە کۆمەاڵیەجییەکان هىؾين و 

چاالکى  ؾەعجایی صەبً بۆ ئەم مەبەؾخەف گغهگە کە  زىێىضن و 

ژیىگەیەکى لەباع و گىهجاوي بۆ صەؾخەبەع بکغێذ، بىووى پغۆگغامێکى 

پێكکەوجىو کاعیگەعي هەیە لەؾەع ػیاجغ بەعەو پێشچىون و 

ئاماصەکاعي مامۆؾخا و مىضاڵ ، هەبىووى بابەحى زىێىضن بە هاوي 

ا و پەعوەعصەي هیكدیماوى( بۆ لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى ) مێژوو ،حىگغاؿی

ئەم مەبەؾخە جىێژەع هەؾخا بە صاڕقخنى پڕۆگغامێکى پێكيیاػکغاوە 

بۆ لێهاجىویە کۆمەاڵیەجییەکاوى) مێژوو، حىگغاؿیا و پەعوەصەي 

هیكدیماوى ( بۆ ئەم مەبەؾخەف بۆ ئەوي بە قێىاػێکى ػاوؿتى و 

اخچەي ئەکاصیمى صابنرۏذ کە پڕکغصهەوەي پێضاویؿخییەکاوى بەش ى ب

مىضااڵن و باخچە و مىضااڵوى باخچە بێذ ، بۆ صڵىیا بىون لە قیاوي 

ڕەگەػەکاوى پڕۆگغامەکە و پڕکغصهەوەي پێضاویؿتى مىضاڵ و ژیاهیان ، 

كۆهاغ بەكۆهاغ لە ئاماصەکغصوى پڕۆگغامەکە  زغاوەجە ژێغ 

هەڵؿەهگاهض و ؾەعهجى پؿپۆڕان قاعەػایاوى بىاعەکە جاوەکى 

 ى صازىاػي مىضاڵ و ژیاهیان و کۆمەڵگە.بگىهجێذ لەگەٌ ئاؾت

 بەش ى یەکەم: 

 باس ى یەکەم: صەرەثاییەکى گشتى ثوێژینەوەکە

 : کێشەى ثوێژینەوەکە١-١

جىێژەع لە ئەهجامى ؾەعصاوى کغصوى باخچەکان و گـخىگۆ لەگەڵ 

مامۆؾخا و بەڕیىبەع و ؾەعپەعقدیاعاوى پەعوەعصەي باخچەي مىضااڵن 

زىێىضهەوەو پێضاچىهەوەي باەجە  و بەعێىبەعایەحى پەعوەعصەو 

بڕیاعلێضعاوەکاوى زىێىضیان بۆي صەعکەوث کە بابەجێکى ؾەعبەزۆیان 

هیە بە هاوي بابەحى )لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان ( بەڵکى بە قێىەي 

ؾاصەو ؾاکاع لە واهەي کىعصي و ػاوؿذ و چاالکییەکان باؽ 

اػکغاوي بۆ صەکغێذ ، بۆ ئەم مەبەؾخەف جىێژەع پڕۆگغامێکى پێكيی

لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکاوى ) مێژوو ،حىگغاؿیاو پەعوەعصەي 

 هیكدیماوى ( ئاماصەکغص .

لە ژێغ ڕۆقىاي ئەوەي باؾمان کغص و زؿخماهە ڕوو صەجىاهين  -

 کێكەي جىێژیىەوەکە لە قێىەي ئەم پغؾيراهەصا بسەیىە ڕوو ؟

ژوو صعوؾخکغصوى پڕۆگغام بۆ لێهاجىویە کۆمەاڵیەجییەکاوى)مێ -

،حىگغاؿیا و پەعوەعصەي هیكدیماوى  ( بۆ مىضاڵى باخچەي مىضااڵن 

 ( ئاؾتى صووەم لە باخچەي خکىمى و ئەهلى . ٦-٥جەمەوى )

پێىەع بۆ لێهاجىویە کۆمەاڵیەجییەکان الي مىضاڵى باخچەي مىضااڵن  -

 چۆن پێىاهە صەکغێذ ؟

 لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان ) مێژوو،حىگغاؿیا ، پەعوەعصەي -

 هیكدیماوى ( الي مىضاڵى باخچە لە چى ئاؾدێکضایە ؟ 

هۆکاعي هەبىووى بابەجێکى بڕیاعلێضعاوي ؾەعجاؾەعي بۆ باخچەکان  -

 صەعباعەي لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان چیە ؟ 

 : گرنگى ثوێژینەوەکە٢-١

صەجىاهين گغهگى ئەم جىێژیىەوەیە لەم زااڵهەي زىاعەصا کىعث 

 بکەیىەوە :

ۆزىێىضکاعاوى صەعچىاوى بەش ى باخچەي مىضااڵن لە ؾىصي صەبێذ ب

بىاعي واهەوجىەوەو بەکاعهێىاوى هاوەڕۆک و چاالکى پڕۆگغامەکە و بە 

قێىاػێکى گكخیل ؾىص وەگغجً لە چۆهیەحى واهە وجىەوە لە 

باخچەي مىضااڵن و ئاماصەکغصوى قێىاػي بابەث بۆ باخچەي 

 مىضااڵن . 

ؾخایاوى باخچەي مىضااڵن هەعوەها ئاقکغایە کە بەقێک لە مامۆ 

پؿپۆڕي باخچە هين و صەعچىوي بەش ى باخچەي مىضااڵن هين و 

جاڕاصەیەک لەکاحى واهەوجىەوەو ئاماصەکغصوى بابەث و چاالکییە 

حۆعاو حۆعەکان گغؿخیان صیخە بەعصەم ئەم پڕۆگغامە جیكکى 

زؿخۆجە ؾەع صیاعیکغصوى ڕیگاو قێىاػەکاوى واهەي هەوجىەوەي 

ي مىضالان و قێىاػ چۆهیەحى ئاماصەکغصوى بابەث و جایبەث بەباخچە

 چاالکییەکان . 

ؾىوصي  صەبێذ بۆ کخێبساهەي کىعصي بە جایبەث بىاعي پەعوەعصەي 

 مىضااڵن و باخچەي مىضااڵن.

 ؾىوصي صەبێذ بۆ صایک و باوکى مىضاڵ چىهکە پڕۆگغامەکە.

ؾىوصي صەبێذ بۆ پؿپۆڕان و جىێژەعاوى ئەم بىاعە، بە جایبەث بۆ 

بەش ى باخچەي مىضااڵن و ػاوؿخەکۆمەاڵیەجییەکان کە صەجىاهغێذ 

 ؾىصي لێ وەعبگيرۏذ بۆ صاهاوى پڕۆگغامى هاوقێىە. 

ؾىوصە صەبێذ بۆ هەع صوو وەػاعەحى زىێىضوى بااڵو و جىێژیىەوەي 

عێراق  –ػاوؿتى و پەعوەعصەي ؾەع بە خکىمەحى هەعێمى کىعصؾخان 

 پڕۆگغام. بۆ ؾىص وەعگغجً لە قێىەي ئاماصەکغصوى

 : ئامانجى ثوێژینەوەکە٣-١

ئاماهجى جىێژیىەوەکە بغیخییە لە صاهاوى پێىەعێک بۆ صیاعیکغصوى  -٢

لێهاجىییە کۆمەاڵیەجییەکان لە هەع س ً بىاعي ) مێژوو ،حىگغاؿیا و 

پەعوەصەي هیكدیماوى (وگەقەپێضاوى لێهاجىییە کۆمەاڵیەجییەکان الي 

 مىضااڵوى باخچە. 

ێکى پێكيیاػکغاو بۆ لێهاجىییە کۆمەاڵیەجییەکان لە صاهاوى پڕۆگغام -٠

هەع س ً بىاعي ) مێژوو ،حىگغاؿیا و پەعوەصەي هیكدیماوى ( ئاؾتى 

 صووەم ،جەمەن پیىج بۆ قەف ؾااڵن . 

 : صنوورى ثوێژینەوەکە٤-١

 (.٠٢٠٠-۰۲۰۲یەکەم،، ؾىىعی کاث: ؾاڵی )

 -ؾلێماوىصووەم،، ؾىىعی قىێً: بەڕیىەبەعایەحى گكتى پەعوەعصەي 

پەعوەعصەي مەڵبەهضي ؾلێماوى )پەعوەعصەي ڕۆژهەاڵث و ڕۆژئاوا ( 

 باخچەي خکىمى و باخچەي ئەهلى هاوەهضي  قاعی ؾلێماوی.

ؾێیەم،، ؾىىعی مغۆڤایەحی: مامۆؾخایاوى باخچەي مىضااڵن و 

 ( ؾاڵ.٦بۆ  ٥مىضااڵوی باخچە جەمەن )
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ژوو، حىگغاؿیا، چىاعەم،، ؾىىعی بابەحی: لێهاجىویی کۆمەاڵیەحی ) مێ

 پەعوەعصەی هیكدیماوی(.

 باس ى دووەم: ناصاندنى چەمکەکان

: ئاڕاؾخەي ؿێربىوهە بەعەو پێضاویؿخییەکان و بابەجە پڕۆگرام - ١-٢

ئاڵۆػو هاصیاعاهەي ژیىگەیە، کە صەیەوێـذ بیضۆػێخەوە یان 

 (.٤٦: ٢٩٨٩بیىاؾێخەوە، بەپێى ئاعەػووي زۆي ؿێري بێذ. ) اللؼاػ، 

بغیخییە لە چۆهییەحی ڕێکسؿتن وبەکاعهێىاوی ری: فێرکا -٢-٢

کەلىپەلەکاوی ؿێرکاعی بەمەبەؾتى ؿێربىون و بەصەؾتهێىاوی ئاماهجی 

پەعوەعصەیی پالن بۆ صاڕێژعاو، بۆیە قاعەػایان بەوە صەیىاؾێنن کە 

ڕێگەیەکە بەقێىاػێکی جىهضوجۆڵ بيیاجنراوە بەمەبەؾتى گىهجاهضوی 

 (.٦٦٤: ۲۷۹۲ئامێرەکاوی ؿێرکاعی. )ػالب، 

گەقەپێضان بىو بە صعوقمێک بۆ ئاعەػووەکان و گەشەپێدان: -٣-٢

هەوڵ و کۆقل و صەؾخکەجەکان، ئەمەف بەواجاي حەزخکغصهەوە 

لەؾەع کاعو بەعهامەي باف صۏذ، لەپێىاو گۆڕینى ئاعاؾخەي 

: ٢٩٨٠کۆمەڵگە بۆ ئاڕاؾخەیەکى جغ بۆ مەبەؾتى گەقەپێضان. )والى، 

٤٨) 

کاعلێکغصوى کۆمەاڵیەحى لە کۆمەڵێک مەاڵیەجى: لێهاثووى کۆ  -٤-٢

وەاڵم و ؾلىکى صیاعیکغاو صەعبڕا و صەعهەبڕاو کە لە مىضاڵ 

صەعصەچێذ، هەعوەها جىاهاي ڕووبەڕبىوهەوەي مىضاڵە لەبەعامبەع 

 (.٤٢٩: ٠٢٢٦کێكە حۆعاوحۆعکاوى کۆمەاڵیەحى. )مدمض، 

یماوى بۆ پێىاؾەي هەع یەک لە حىگغاؿیاو مێژوو و پەعوەعصەي هیكد

مىضااڵوى باخچە کە وا بەقێکً لە حۆعەکاوى کۆمەاڵیەحى 

 صەزەیىەڕوو:

مەبەؾذ لە مىضاڵ : چەمکى مێژوو بۆ مندااڵنى باخچە: ١-٤-٢

 ٢٥بىوهەوەعێکە هەع لەؾاحى لە صایکبىوهەییەوە جاوەکى صەبێخـە 

ؾاڵ، پێىیؿخە وعیایاهە مامەڵەي لەگەڵ بکغێذ، ئەمەف بە مێژوو 

ە پێىیؿخە بۆ مىضاڵ ڕوون و پلە بە پلە بێذ، چااڵکى پەیىەؾخەو بۆی

پڕۆگغامى ڕۆژاهە لە باخچە یاعمەحى مىضااڵن صەصاث بۆ 

گەقەؾەهضوى ؾۆػو صەعوون و ؿکغو ػمان، ئەمەف لەڕێگەي 

بابەجە حۆعاوحۆعەکاهەوەیە کە پێكکەش ى مىضااڵوى صەکەن لە 

 باخچە.

اوؿخەف ئەم ػ  : چەمکى جوگرافيا بۆ مندااڵنى باخچە:٢-٤-٢

گغهگى جایبەحى لە لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى هەیە، ؾەعەجاکەي هاوکاث 

لەگەڵ مێژووي مغۆڤایەحى؛ لەگەڵ ئەمەقضا پێىیؿتى بە ػاهين و 

ڕێگەو ؾەعچاوەي بژێىي ژیان و قىێىە کە بۆ هیكخەحێبىون گىهجاو 

 (.٧٩: ٠٢٢٢بێذ. )باوػیغ، 

بغیخییە  چە:: چەمکى پەروەردەى نیشخیمانى بۆ مندااڵنى باخ٢-٤-٢

لە کۆمەڵێ هەڵؿىکەوث، بە هۆیاهەوە لێهاجىویی مىضااڵوى باخچە 

بەصەعصەکەوێذ، بەمكێىەیە زىصي زۆي صەچەؾپێىێذ، وەک: 

)کۆهتڕۆڵ کغصوى جىڕەیی، گىهجان لەگەڵ هاوعێ، پەیىەهضي 

صعوؾخکغصن، هاوکاعیکغصوى مىضااڵوى جغ لە کاحى پێىیؿتى، 

 (٢٠٠: ٠٢٢٠غ،....(. )عکاقت، زؿدىەڕووي هاوؾۆػي بۆ مىضااڵوى ج

بغیدیە لەو مىضااڵهەي کە پەیىەهضیان مندالانى باخچە:  -٥-٢

( ؾاڵیضایە  ٦-٤کغصووە بە باخچەي مىضالاهەوە جەمەهیان لە هێىان )

و ئەم ماوەیە صاصەهغێذ بە ماوەیەکى گىهجاو و هەعم بۆ بەعوەو پیل 

وەیەکە کە چىون و ؿێربىون و پێكکەوجنى لێهاجىویان هەعوەها ما

چاالکى مىضاڵ ڕیژەکەي گەوعەو ؿغاواهەو گەقەي ػماهەواوى ػیاجغە.) 

 ( .٠٧: ٠٢٢٢ڕاقض، 

 بەش ى دووەم: 

 باس ى یەکەم: چوارچێوەى ثیۆريى

 يەکەم: پڕۆگڕامى فێرکارى 

 . پڕۆگڕامى فێرکارى پێشنیارکراو: ١-١

ڕواهگەیەکى عەكڵییە لە وەؾـکغصوى ڕێکاعییەکان بۆ صیؼاینى 

ؿێربىون و پێگەیكتن، ئیىجا صۆػیىەوەي پەیىەهضي و پڕۆؾەي 

کاعیگەعییەکان، لەهەمان کاجیكضا هەزكەیەکى حىان و گىهجاو لە 

چىاعچێىەي پڕۆگڕامەکە صیاعی صەکغێذ، کە بخىاهغێذ قیکغصهەوەو 

گۆعاهکاعي بۆ پەیىەهضییە هىێیەکان بکاث، صواجغ پێكبینى 

مەبەؾخە پڕۆگڕامێکى ئەهجامەکاوى بکاث و بیاهضۆػێخەوە، بۆ ئەم 

 (.٦: ٠٢٢٧ؿێرکاعي صیؼایً صەکغێذ. )ؾغاًا، 

. ثایبەثمەندییەکانی نموونەى بنیادنان یان پەرەپێدانی ٢-١

 پرۆگرامی فێرکارى: 

لە جیۆعێکی ڕوون و لێکۆڵیىەوەی وعیای بىاعی پەعوەعصەیییەوە  -٢

 صەؾذ پێضەکاث. 

 صەعچىوهە لە جێڕواهینى جەواوي پغۆگغامی زىێىضهەوە.  -٠

بۆ بە وعصی هاؾاهضوی ئەو هەهگاواهەی کە لە بيیاصهان یان  -٦

 پەعەپێضاوی بەعهامەی پڕۆگڕامضا.

(: ٠٢٢٦هەڵگيراوهەوەو کاعصاهەوەي یەک بە صواي یەک. )عبضهللا، ) -٤

٩٢.) 

. نموونەیەکى وەرگیراو بۆ دیساینى پڕۆصەى خوێندن لە ٣-١

 پرۆگرامی فێرکارى پێشنیارکراو: 

پێكيیاعکغاوي جىێژیىەوەکەمان ؾىوص لە بۆ بيیاصهاوى پڕۆگڕامى 

همىوهەي بيیاصهاوى پڕۆگڕامى کم  وەعگيراوە، لە زىاعەوە بە وعصي 

 باس ى صەکەیً:

 : پێناصەى دیساینى پڕۆگڕامى فێرکارى پێشنیارکراو:١-٣-١

ڕواهگەیەکى عەكڵییە لە وەؾـکغصوى ڕێکاعییەکان بۆ صیؼاینى 

صۆػیىەوەي پەیىەهضي و پڕۆؾەي ؿێربىون و پێگەیكتن، ئیىجا 

کاعیگەعییەکان، لەهەمان کاجیكضا هەزكەیەکى حىان و گىهجاو لە 

چىاعچێىەي پڕۆگڕامەکە صیاعی صەکغێذ، کە بخىاهغێذ قیکغصهەوەو 

گۆعاهکاعي بۆ پەیىەهضییە هىێیەکان بکاث، صواجغ پێكبینى 

ئەهجامەکاوى بکاث و بیاهضۆػێخەوە، بۆ ئەم مەبەؾخە پڕۆگڕامێکى 

 (.٦: ٠٢٢٧صیؼایً صەکغێذ. )ؾغاًا،  ؿێرکاعي 

 : ئامانجەکانى دیساینى پڕۆگڕامى فێرکارى پێشنیارکراو:٢-٣-١

 باقکغصوى پڕۆؾەو قێىاػي ؿێربىون و ؿێرکغصن. -٢

بەمەؾتى باقکغصوى قێىاػي بەڕێىەبغصن و چاککترکغصوى صیؼایً  -٠

 و قێىاػي پێكکەوجً و بەعچاووڕوووى مامۆؾخایان.
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ۆؾەکاوى ؿێربىون و ؿێرکغصن لەؾەع بىەماي صیاعیکغصوى پڕ  -٦

همىوهەي صیؼایىە صەؾدىیكاهکغاو و پێكيیاعکغاوەکە. ) زمِـ، 

٥٩: ٠٢٢٦)  

 : نموونەى دیساینى پڕۆگڕامى فێرکارى پێشنیارکراو:٣-٣-١

همىوهەي صیؼاینى پڕۆگڕام هەمەچەقىەو چەهضیً حۆعي هەیە، 

یاػي کغصووە بۆ هەع حۆعەیان بۆ ػاهایەک صەگەڕێخەوە کە وا پێكي

ئەوەي پەعە بە پڕۆؾەي ؿێرکغصن بضعێذ، صەکغێذ ػاهاکان لە 

هەهضۏک زاڵضا یەکبگغهەوەو ػیاجغ گەقەي پێبضەن، بەقێىەیەک 

پڕۆگڕامێک صیؼایً بکەن و پڕۆؾەي ؿێرکاعي بەعەو ئاؾدێکى بەعػجغ 

ببەن، لەم جىێژیىەوەیەقماهضا پڕۆگڕامێکى ؿێرکاعیمان پێكيیاػ؛ 

بە ؾىوص وەعگغجً لە همىوهەي صیؼاینى )کمپ و  صیؼایً کغصووە

 مۆعیؿۆن و ڕۆؽ(. لە زىاعەوە زؿخىماهەجەڕوو:   

: پێکهاثەکانی نموونەى دیساینى )کمپ و مۆریضۆن و ١-٣-٣-١

 ڕۆش(:

صەؾدىیكاهکغصوی پێضاویؿتى ؿێربىون ، ئاماهج ، کۆؾپ و  -٢ 

 پێضاویؿخییەکان. 

کاع جا چاعەؾەعي بۆ بکغێذ و هەڵبژاعصوى بابەجەکان یان ئەعکی  –٠

 ئاماهجە گكدیەکاوی گىهجاو بۆ بابەجەکان صیاعي بکاث.

 صەؾدىیكاهکغصوی جایبەجمەهضیەکاوی مىضااڵن.  -٦

صەؾدىیكاهکغصوی هاوەڕۆکی بابەجەکە و قیکغصهەوەی ئەعکە  -٤

 پەیىەؾخەکان بە بابەجە گغهگ و ئاماهجەکان.

وەعصەیی صەؾدىیكاهکغصن و صاڕقخنى ئاماهجی پەع  -٥

صەؾدىیكاهکغصوى ڕەؿخاعی ئاماژە بۆ هەڵؿىکەوحی ؿێربىون صەکاث 

 کە پێكبینى صەکغێذ لەالیەن مىضااڵهەوە ئەهجام بضعێذ.

ئاماصەکغصوی جاكیکغصهەوەی هێڵەکی بۆ ػاهینى ئاماصەیی  -٦ 

 ؿێرزىاػان بۆ زىێىضوی بابەجەکە.

 صیؼایىکغصوی چاالکی ؿێربىون و په عوه عصه. -٧ 

یکغصوی ؾەعچاوەکاوی ؿێربىون کە پكخگيری چاالکی صیاع  -٨ 

 پەعوەعصەیی صەکەن.

 صەؾدىیكاهکغصوی زؼمەجگىػاعیەکاوی پكخگيری و پكدیىاوی. -٩ 

: ٠٢٠٢ئاماصەکغصوی ئامغاػەکاوی ڕۆژمێری ؿێربىون. )الصالح،  -٢٢ 

٠-٢) 

: ثایبەثمەندیەکانی نموونەى دیساینى )کمپ و مۆریضۆن و ٢-٣-٣-١

 ڕۆش(:

می جەواو لە کاحی پڕاکخيزەکغصن کە زاڵی ؾەعەجایی صیاعیکغاو هەع  -٢

بىووی هییە، بۆیە صەکغێذ لە هەع جىزمێک )حۆع( صەؾذ پێ بکاث 

و ڕێگە بضاث بە هەمىاعکغصهە پێىیؿخەکان لە هەڵبژاعصوی هەع 

بڕگەیەک یان ڕیؼکغصوی پغۆؾەکە بە ؾڕیىەوە یان ػیاصکغصن یان 

 صەؾخکاعیکغصن.

ە صووالیەهە لە هێىان جىزمەکان هەع بڕیاعێک پكذ بەؾتن ب - ٠

لەؾەع هەع ڕگەػێک بە قێىەیەکی پێىیؿذ کاع صەکاجە ؾەع باقی 

 جىزمەکاوى جغ.

گكخگيرە و هەمىو ڕەگەػە ؾەعەکیەکاوی پغۆؾەی ؿێرکغصن لە  - ٦ 

 بەع چاو ئەگغێذ .

بىووی ڕەگەػي ڕۆژمێر و جێکڕای پێضاچىوهەوەی باقی جىزمەکان  - ٤

وە صەکاث کە ڕۆژمێر و پێضاچىوهەوە لە هەع کاجێکضا لە کاحی ئاماژە بە

 (٠: ٠٢٠٢پغۆؾەی صیؼایىضا ئەهجام صەصعیذ. )الصالح،  

 دووەم: لێهاثوویی کۆمەاڵیەجى

 : پێکهاثەى لێهاثووى کۆمەاڵیەجى:١-٢

لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى بە قێىەیەکى حیاواػ و بەپێى گۆڕاوى باعي 

ەیەکى باقە بۆ الیەوى جەهضعووؾتى صەعوووى صەگۆڕێذ، ئەمەف ئاماژ 

جاک، لێهاجىویی و ئاؾذ و جىاهاي صەعبڕینى جاک لەگەڵ پاصاقتى 

بەعػي کۆمەاڵیەحى صەزاجە بەعچاو، ئەمەف پێچەواهەي ؾیؿخەمى 

هاوجابىووى چااڵکییە کە ئاماهجێکى صیاعیکغاوي جاکە بۆ بەصیهێىاوى 

گەڵ ئەواوى صعووؾتى پەیىەهضي کۆمەاڵیەحى لەکاحى جێکەڵبىون لە

جغصا، بۆیە  پێکهاجەي لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى لە الي جیۆعهاؾان و 

 قاعەػایان بە چەهضیً قێىە صابەقکغاوە.

 : ثایبەثمەندیيەکانى لێهاثووى کۆمەاڵیەجى:٢-٢

چەهضیً جایبەجمەهضي بىچیىەیی بەهێزو حىان بۆ لێهاجىوي 

 کۆمەاڵیەحى هەیە، لە گغهگتریيیان:

چەمکى لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى بەهغەو قاعەػایی و پاصاقتى لەزۆ   -٢

 گغجىوە، لەکاحى پێكکەقکغصوى چاالکییەکاوى جاک بە کۆمەڵ.

ڕەگەػي حەوهەعیی لە لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى بغیخییە لە بىووى جىاها  -٠

لە هێىاهەصي ئەهجامێکى کاعا لەهەڵبژاعصوى قخەکان لەپێىاو گەیكتن 

 صەکاث. بەو ئاواجەي کۆقش ى بۆ 

لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى جىاهاي جاکە لەؾەع  چاککغصوى الیەوى معغیـى  -٦

 (.٠٥٦-٠٥٠: ٠٢٢٢بۆ ڕەؿخاعەکان. )ؾُض عبض هللا، 

 : گرنگى لێهاثووی کۆمەاڵیەجى بۆ مندااڵنى باخچە:٣-٢

لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى گغهگییەکى گەوعەي لە ژیاوى جاکضا  هەع لە  -٢

 لە گغهگتریً گغهگییەکاوى بغیخين لە:بێكکەوە جا جەمەوى پيري هەیە، 

لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى پێىیؿخییەکى ػۆعي هەیە لە بيیاجىان و   -٠

 هەڵؿىڕاوى پەیىەهضي کۆمەاڵیەحى بەقێىەیەکى کاعاو چااڵک.

مىضاڵ هابێذ لە جەمەوى مىضاڵی پكخگىێ بسغێذ، ئەمە وەک  -٦

خەڵلەي پاعاؾتن وایە بۆ مىضاڵ، لەکاحى گەقەکغصوى لە كۆهاػە 

 یاواػەکاهضا.ح

یاعي و ڕێگەکاوى گەیكتن و وەاڵمضاهەوەي بێ كؿە پێىیؿخە لەکاحى  -٤

 کاعلێککغصن لەگەڵ مىضالاوى جغ.

لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى پێىیؿذ و بەؾىصە وەک قێىاػي ڕەؿخاعي  -٥

 (.٠٤: ٠٢٢٢حىان لە هەڵىێؿتى حیاواػصا. )زظغ، 

ى : ثایبەثمەندییەکانى گەشەى کۆمەاڵیەجى مندااڵنى باخچە٤-٢

 صاڵ(: ٥ئاصتى دووەم ثەمەن )

 گغهگى صاوى مىضاڵ بە زۆي بەقێىەي پلەبەهضي.-٢

 هەؾخکغصن بە هاوعێیەحى صعووؾخکغصوى لەگەڵ گەوعەو بچىوک.-٠

مىضاڵە کىڕەکان گغهگى بە یاعیکغصن لەگەڵ مىضالاوى هاوعەگەػي -٦

 زۆیان صەصەن.
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 ن.ئاعەػوویی ؾەعکغصەیی کغصن و بەڕێىەبغصن لەکاحى یاعیکغص-٤

 (٦٧: ٠٢٢٢ڕەؿخاعو هەلؿىکەوحى کۆمەاڵیەجییان لێ صەعصەکەوێذ، وەک: )هاوکاعي، هاوؾۆػي، هەعمى هىاهضن، عیىاصي(. )الىاقف،  -٥

 صێیەم: باخچەى مندااڵن:

 : مێژووى باخچەى مندااڵن: ١-٣

لە هەعێمى کىعصؾخاهیل و یەکەم باخچە  لەقاعي ؾلێماوى لە 

ضااڵوى ؾلێماوى ( کغایەوە ( بە هاوي )باخچەي مى٢٩٥٦ؾاڵى )

( باخچەي مىضااڵوى) پەپىلە (صامەػعا ، صواجغ ٢٩٧٥پاقان لە ؾاڵى) 

(لە کاحى زۆماڵى  ٢٩٧٠باخچەي ؾاوایاوى )زۆماڵى( لە ؾاڵى) 

کغصوى هەوجضا بىو کغایەوەو پاقان هاوکەي گۆڕا بۆ ) گىڵى همىوهەي 

و  ( کغایەوە٢٩٧٦( هەوەها باخچەي ؾاوایاوى پەعي لە ؾاڵى )

( کغایەوە ، لە صواي ٢٩٩٠باخچەي ؾاوایاوى )قاصي ( لە ؾاڵى )

( باخچە ٥ڕاپەعیً ژماعەي باخچەي مىضااڵن لە قاعي ؾلێماوى ) 

بىو بەاڵم صواي ڕاپەڕیً ژماعەي باخچەکان ػیاصي کغص ، هەعوەها 

( ٠٢٢٦یەکەم باخچەي ئەهلیل لە قاعي ؾلێماوى لە ؾاڵى )

( صوو ٠٢٢٧ىن ( پاقان لە ؾاڵى )صامەػعا بە هاوي ) زۆش ى ؾپایؿخ

باخچەي ئەهلى صامەػاعن بە هاوي ) حغیىە ( و ) مێسەک ( پاقان 

( چەهضیً باخچەي جغ کغایەوە بە هاوي ) بغي ٠٢٢٢-٠٢٢٨لە ؾاڵى )

ؾکٌى باي ، حىیىەع، ژووان ، گىاڵڵە ؾىعە ، ؾەعصەم ە، ػامىا ، 

و  ( پاقان وعصە وعصە ژماعەي باخچەي ئەهلى٠، اللە ٢اللە

 (٠٧-٠٦: ٠٢٢٤خکىمیەکان ػیاصي کغص . )عبضهللا، 

 : گرنگى باخچەى مندااڵن: ٢-٣

باخچەي مىضااڵن کاعیگەعي ػۆع ئەعێنى هەیە لەؾەع جەهضعوؾتى و 

صەعزؿخنى جىاها قاعاوەکاوى مىضاڵ و هاوى بە کۆمەاڵیەحى کغصوى 

مىضاڵ صەصاث بۆ جێکەڵبىن لەگەڵ کۆمەڵگا و صعوؾذ کغصوى خىؼي 

و بۆ كۆهاػەکاوى صاهاجىو ، بۆیە ئەو مىضااڵهەي صەچىە  زىێىضن

باخچەي مىضااڵن ػیاجغ ئاماصەن بۆ كۆهاػەکاوى ؾەعجایی و ئاماصەي ، 

باخچەي مىضااڵن هاوى بەعەوە پێل بغصوى حۆعەها ئەػمىوى ؿێربىون 

و هىهەعي و چاالکى ئەکاصیمى صەصاث و مىضاڵەکان لە ڕێگەي بە 

اعي چاالکیەکان کۆمەڵێک بەهغە و ئەػمىهکغصوى ػاوؿذ و ػاهی

جىاهاي قاعاوە وەک پەیىەهضي کغصن بە صەوعوبەع و جىاوى چاعەؾەع 

کغصوى کێكەکان و بيرکغصهەوەي ڕەزىە گغاهەوە کاع کغصن بە گغوپ 

و بيرکغصهەوًى صاهێىە عاهە ، بە هەواوى کاع لە ؾەع صعوؾخکغصوى 

ەعوەصەیاهەي جاکێکى ؾەع کەوجىو صەکاث لە ڕێگاي ئەو ؾیؿخەمە پ

صاصەهغێذ بۆ ئەوًى بە ئاؾدێکى بەعػ پەعە بە بەهغەو جىاهاکاهیان 

 (.٥٦-٥٧: ٠٢٠٢بضعێ . )وقیاع،

 : ئامانجى باخچەى مندااڵن: ٣-٣

بە کىعحى صەجىاهين ئاماهجە جایبەجییەکاوى باخچەي مىضااڵن لەم 

 زااڵهەي زىاعەوە کىعث بکەیىەوە: 

 الیەوى حەؾخەي مىضاڵ  -

 عەكڵى مىضاڵالیەوى  -

 الیەوى کۆمەاڵیەحى و ئاکاعي مىضاڵ  -

 الیەوى هەڵچىوى مىضاڵ  -

 (.٠٥-٠٢: ٠٢٢٦الیەوى ئاینى مىضاڵ .)كەعەچەجاوى، -

 : ئەرکى باخچەى مندااڵن:٤-٣

 ئەعکى باخچەي مىضااڵن صوو الیەوى لەزۆ گغجىوە :

الیەوى مغۆیی و کۆمەاڵیەحى : ئەم الیەهە زۆیى  لەوەصا  -٢

وە کەوا باخچەي مىضااڵن ئەو مىضااڵهە لە ئامێز صەگغێذ صەصۆػێخە

کە صایکیان ؿەعماهبەعە و کەؾیان هییە چاوەصۏغي بکاث و یان 

مىضاڵى ئەو کەؾاهەي کە قاعەػایان هییە لە پەعوەصە کغصوى مىضاڵ 

یان ئەو صایکاهەي مىضاڵين ػۆعەو بىاعیان هیە وەکى پێىیؿذ بایەر بە 

زێزاوى جغیل کە لەبەع هەژاعي هاجىاهً  هەمىیان بضەن و ػۆع مىاڵى

وەک پێىیؿذ پێضاویؿدیەکاهیان بۆ صابين بکەن و ئاعەػووکاهیان جێر 

 بکەن . 

 الیەوى گەقەي ئەم بىاعاهە صەگغێخەوە : -٠

 بىعاي گەقەي و حەحؿەي و حىڵەي  -

 بىعاي گەقەي ژیغي  -

 بىاعي گەقەي ػمان  -

 بىاعي گەقەي کۆمەالیەحى -

 ( ٨-٧: ٠٢٢٢ي ؾۆػ و هەڵچىن .)مىؿتى،بىعاي گەقە -
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 باس ى دووەم: ثوێژینەوەکانى پێشوو:

 : لیضتى ثوێژینەوەکانى پێشوو: ١-٢

 )زكخەي یەکەم(

 

 : خضخنەڕووى ڕێکارییەکانى ثوێژینەوەکانى پێشوو:٢-٢

 )زكخەي صووەم(

 جۆرى ثوێژینەوە ناونیشانى ثوێژینەوە صاڵى ثوێژینەوە ناوى ثوێژەر

 ماؾخەع هامە لألوكؼت الىـسحغهُت في جىمُت بعع املهاعاث ألاحخماعُت ألػـاٌ الغوطت.ؿاعلیت بغهامج  ٠٢٢٥ عخاب ؿخحى عبضالؿالم الؿُض

 ماؾخەع هامە ؿاعلُت بغهامج كائم على لعب ألاصواع في جىمُت الظواء ألاحخماعي لؼـل الغوطت. ٠٢٢٢ یاؾمين ؿخحى الصایؽ

 ماؾخەع هامە صبؿخاوى صع خين حعامل با همؿاالنباػي و مهاعتهاي احخماعى صع کىصکان پیل  ٠٢٢٠ اهغم مدمىص ػاصە

بي في جىمُت بعع املهاعاث الحُاجُت وعالكتها بالىـاءة ألاحخماعُت ألػـاٌ الغوطت. ٠٢٢٠ منى حابغ مدمض عطىان  هامەي صکخۆعا بغهامج جضٍع

بى في جىمُت بعع املهاعاث ألاحخماعُت  ٠٢٢٥ حىزە مدمض ؾلیم الصىؿیە  ماؾخەع هامە لضي عُىت مً أػـاٌ ما كبل املضعؾت.ؿاعلُت بغهامج جضٍع

ناوى ثوێژەر
صاڵى ثوێژینەوە 

ى ثوێژینەوە 
میحۆد

 

 دەرئەنجامى ثوێژینەوە پێوانەى ثوێژینەوە نموونەى وەرگیراوى ثوێژینەوە ئامانجى ثوێژینەوە

ب ؿخحى 
عخا

ؿُض
الم ال

ؿ
عبضال

 

٠٢٢٥
 

حێکاعي 
حێبە

وى و  ػمىو ئە
 

بەئەهجام گەیاهضوى پڕۆگڕامێکى چااڵک بۆ 

هاوحىڵەیی لە گەقەپێضاوى لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى 

 الي مىضالاوى باخچە.

( مىضاڵى باخچە کە صابەقکغاوەجە ٤٢بغیخییە لە )

 ؾەع صوو کۆمەڵ:

 کۆمەڵەي یەکەم )ئەػمىووى(

 )حێبەحێکاعي(.کۆمەڵەي صووەم 

ئەم جىێژیىەوەیە کۆمەڵێ کەلىپەلى بەکاعهێىاوە کە 

لە)پێىاهەي حىصاهف هاعیـ بۆ ػیغەکى، پێىاهەي 

مدمض بیىمى زلیل بۆ ئاؾتى کۆمەالیەحى و ئابىعي 

 و ڕۆقيبيري(.

لە ئەهجامضا کۆمەڵێک گۆڕاهکاعي، لەواهە: )جەمەن، ػیغەکى، 

 کغاعوە. ئاؾتى کۆمەاڵیەحى و ئابىعي و کۆمەاڵیەحى(
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صایؽ
ؾمين ؿخحى ال

یا
 

٠٢٢٢
 

حێکاعي 
حێبە

وى و  ػمىو ئە
 

خُِە لە:  ئاماهجى بٍغ

 ( گەقەپێضاوى ػیغەکى الي مىضااڵوى باخچە.٢

( ئاماصەکغصوى پڕۆگڕامێک لەؾەع ڕۆڵ بیىين لە ٠

یاعییەکان بۆ گەقەپێضاوى ػیغەکى کۆمەاڵیەحى الي 

 مىضااڵوى باخچە.

 

لە مىضااڵوى  ئەم جىێژیىەوەیە همىوهەي بىچیىەیی

باخچە )ئاؾتى صووەم( وەعگغجىوە، کە صابەقکغاون 

 بۆ:

( مىضاڵ بۆ ئەػمىووى وەعگيراو لە باخچەي ٦٢)

 )ولیضي ؾەعەجایی(.

( مىضاڵ بۆ حێبەحێکاعي لە باخچەي ٦٢)

 )ؾەهبالوینى ئەػمىووى بۆ ػمان(.

 

پێىاهەي ػیغەکى کۆمەاڵیەحى وێىەکغاو بۆ مىضااڵوى 

 صوى جىێژەعە.باخچە کە لە ئاماصەکغ 

لە ئەهجامضا جەهضعوؾتى گغوپى یەکەم بەصەؾتهێنراوە، کە زالى 

 ٢،٢٢حیاواػي بىەڕەحى ئاماعي عوون بىویەوە، لەئاؾتى 

لەهێىان ئاؾتى وەؾەث همغەي مىضاڵەکاوى کۆمەڵەي ئەػمىووى 

لەپێكىویى و صاهاجىویی بۆ پێىاهەي ػیغەکى کۆمەاڵیەحى 

 بەهضکغاوە.وێىەکغاو بە ئاڕاؾخەي پێكىوي پلە

لە ئەهجامى گغوپى صووەمیكضا جەهضعوؾتى بەصەؾتهێنراوە ، کە 

 ٢،٢٢زالى حیاواػي بىەڕەحى ئاماعي عوون بىویەوە، لەئاؾتى 

لەهێىان ئاؾتى وەؾەث همغەي مىضاڵەکاوى کۆمەڵەي 

حێبەحێکاعي لەپێىاهەي صاهاجىویی لەؾەع پێىاهەي ػیغەکى 

 کۆمەڵەي ئەػمىووى.کۆمەاڵیەحى وێىەکغاو کە گىهجاو بێذ بۆ 

ػاصە دمىص 
اکغم م

 

٠٢٢٦
ػمىوى  ئە

 

خُِە لە:  ئاماهجى بٍغ

هاؾینى یاعییە حۆع بەحۆعەکان لە الي  -٢

مىضااڵوى باخچە و هەهگاوهان بۆ هەڵؿىکەوث 

 کغصن لەگەٌ گەوعە ؾااڵن لە باخچەي مىضااڵن

صیاعي کغصوى همىهە ػاڵ و باوەکان لە یاعي  -٠

 هێىان مىضاڵى کىڕ و کچ

( مىضاڵى باخچەي مىضااڵن کە پێک ٦٧وەعگغجنى )

کىڕ ( لە صوو هاوەصي  ٠٢کچ و  ٢٦هاجبىون لە )

باخچەي مىضااڵن لە کەعەج لە جاعان کە بە 

 قێىەیەي ڕێکەوث هەڵبژۏغصعاون .

ؾىص لە پێىاهەي ڕیؼبەهضي کغصوى بەعاوعصکاعي 

لێهاجىویە کۆمەاڵیەجییەکان و پێىاهەي بيینى یاعیى 

 ؿخاعي الي مىضاڵى باخچە وەعگيراوە .بۆحێگيري عە

لە ئەهجامضا چەهضیً ئەهجامى گغهگ صەعکەوجىوە ؾەباعەث بە 

پەیىەهضي یاعي بە گەقەي لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى الي کىڕ و کچ 

هەعوەها حۆعي ئاعەػووي کىڕ و کچ بۆ حۆعي یاعییەکان و 

 بەقضاعي کغصن جێضا .

ن مىضاڵ و گەوعوە هەعوەها کاعیگەعي ئەهجامضاوى یاعي لە هێىا

 ؾااڵهضا .

ن
طىا

ع دمض 
حابغ م

منى 
 

٠٢٢٠
 

حێکاعي 
حێبە

وى و  ػمىو ئە
 

هاوەهضی  -ئاماهجى بایەزضان بە ) قىێنى زۆعاک 

هاوەهضی ؾیؿخەم (  -حل و بەعگ و  -پاکىزاوێنى 

و لێهاجىویی کاعلێکی کۆمەاڵیەحی ) قاعەػایی 

 -هاوبەش ى کغصوی لێهاجىوییەکان  -هاوڕێیەحی 

قاعەػایی لە پەیىەهضی  –ێتى بەعپغؾیاع 

 کۆمەاڵیەجییەکان( لە ڕووي جەمەن و ػیغەکییەوە.

( ؾاڵ  ٦ - ٤همىوهەی مىضااڵوی باخچەی مىضااڵوى ) 

( مىضاڵی  ٢٠٢لە ئاؾتى کۆمەاڵیەحی و ئابىوعی ) 

 بەکاع هێىا.

جىێژەع پێىەعی بەهغەکاوی ژیاوی وێىەکغاو ، کاعحی 

کی ڕاهێىان لە جێبینى ) وێىەی صایک ( و بەعهامەیە

لە لێهاجىوییەکاوى کۆمەاڵیەحى و  ژیاهضا ئاماصە 

 کغصووە.

همىهەکە لە ڕووی جەمەن و ػیغەکیەوە بە 

بەکاعهێىاوی جاكیکغصهەوەیەکی نهێنى هاوڕەگەػ بىو 

و صواجغ جىێژەع پێىاهەی لێهاجىویی کۆمەاڵیەحی لە 

 پێل و صوای بەکاعهێىاوی بەعهامەکە حێبەجێ کغص.

 

صوای به کاعهاجنى به عهامەکه و په یىه هضی ئیجابی  لە ئەهجامضا

 له هێىان پەعەپێضاوی لێهاجىوییەکاوى کۆمەاڵیەحى مىضاڵ هەیە.

هەعوەها جىێژیىەوەکە کاعیگەعی بەعهامەکەی لە پەعەپێضاوی 

لێهاجىویی ژیاوی مىضاڵی باخچەو بىووی حیاواػی بەعچاو لە هێىان 

 گغووپی ئەػمىووی و 

عژەوەهضی ئەػمىووی بە پێىەعی گكتى و حێبەحێکاعي لە بە

 الوەکی و ؾەعەکی زۆی صۆػیەوە.
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ؾلیم ال

دمض 
حىزە م

 

٠٢٢٥
وى  ػمىو ئە

 

ئاماهجى گكتى جىێژیىەوەکە: )گەقەپێضاوى 

 لێهاجىوي کۆمەاڵیەجییە بۆ مىضااڵوى باخچە(.

 ئاماهجە الوەکییەکان:

گەقەپێضاوى لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى )هاوؾۆػي(  -٢

 کەؾاوى جغ.لەگەڵ 

گەقەپێضاوى لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى   -٠

 )صعووؾخکغصوى پەیىەهضي( لەگەڵ کەؾاوى جغ.

( مىضاڵى هەڵبژۏغصعاو و صیاعیکغاو، کە ٠٢بغیخییە لە )

(همغە صەبێذ، کە بەپێى ٦٨-٠٧ػیغەکیان لە هێىان )

جاكیکغصهەوەي وێىەیى بۆ ػیغەکى کۆمەاڵیەحى 

 ەقکغاون بۆ( مىضاڵەکان صاب٠٢بەکاعهێنراوە، )

 (n1-10مىضااڵوى کىع )

 (n2-10 مىضااڵوى کچ )

ئەم جىێژیىەوەیە پكذ صەبەؾخێذ بە پێىاهەي 

ػیغەکى کۆمەاڵیەحى الي مىضالاوى باخچە کە 

ئاماصەیان  ٠٢٢٢كؼامى و یىؾف لە ؾالى 

کغصووە، بۆ پێىاهەي س ً لە لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى 

 )هاوؾۆػي، صعووؾخکغصوى پەیىەهضي، هاوکاع( لە

 کاحى زىێىضهضا صیاعیکغاوە

لە ئەهجامضا صەعکەوجنى حیاواػي لە لێهاجىویی )هاوؾۆػي، 

صعووؾخکغصوى پەیىەهضي، هاوکاع( لە الي مىضالاوى باخچە لە 

پێىاهەیی ئێؿخاو ڕابغصوو، کە بەهۆي پڕۆگڕامى جىێژیىەوەکە 

 صەعکەوجىوە.
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 ثوێژینەوەکانى پێشوو:: شیکارى بەراوردکردنى ٣-٢

 : شوێنى ئەنجامدانى ثوێژینەوە: ١-٣-٢

ئەم جىێژیىەوەیە لە قاعي ؾلێماهییە، هەع یەکە لە جىێژیىەوەکاوى جغ ،الؿیض 

( لە ئێران ٠٢٢٠( لە مصغ، مدمىص ػاصە )٠٢٢٢( لە مصغ ، الظاٌؽ )٠٢٢٤)

 (،عمان . ٠٢٢٥(لە مصغ، الصىؿُه)٠٢٢٠، عطىان،)

 ن بە گشتى لە ڕووى ئامانجەوە::  ثوێژینەوەکا٢-٣-٢

جىێژەع لەم جىیژیىەوەصا ئاماهجى جىێژیىەوەکەي بغیخییە لە صاهاوى پێىەعێک بۆ  

صیاعیکغصوى  لێهاجىییە کۆمەاڵیەجییەکان لە هەع س ً بىاعي ) مێژوو ،حىگغاؿیا 

و پەعوەصەي هیكدیماوى ( وگەقەپێضاوى لێهاجىییە کۆمەاڵیەجییەکان الي 

اهاوى پڕۆگغامێکى پێكيیاعکغاو بۆ لێهاجىییە کۆمەاڵیەجییەکان مىضااڵوى باخچە.ص

لە هەع س ً بىاعي ) مێژوو ،حىگغاؿیا و پەعوەصەي هیكدیماوى ( ئاؾتى صووەم 

 ،جەمەن پیىج بۆ قەف ؾااڵن . 

جىیژیىەوەکاوى جغ بىهیاصهاوى پڕۆگغامە بۆ باخچەي مىضااڵن، وەک: جىێژیىەوەي 

وى پڕۆگڕامێکى چااڵک بۆ هاوحىڵەیی لە (: بەئەهجام گەیاهض٠٢٢٤الؿیض )

(: ٠٢٢٢گەقەپێضاوى لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى الي مىضالاوى باخچە. الظاٌؽ )

خُِە لە:ئاماصەکغصوى پڕۆگڕامێک لەؾەع ڕۆڵ بیىين لە یاعییەکان بۆ  ئاماهجى بٍغ

گەقەپێضاوى ػیغەکى کۆمەاڵیەحى الي مىضااڵوى باخچەو بەصەؾتهێىاوى جىاها 

لەؾەع صعککغصوى ؿکغەو کاعلێکبىون لەگەڵ ئەواوى جغصاو  لەالي مىضااڵن

جىاهاي چاعەؾەعي کێكەکاوى کۆمەاڵیەحى لەمیاهەي پڕۆگڕامى پێكيیاعکغاوصا، 

بەصەؾتهێىاوى جىێژیىەوەیەکى پەیىەؾخضاع لەهێىان هەلؿىڕاوى یاعي و ػیغەکى 

 کۆمەاڵیەحى الي مىضااڵوى باخچە. 

 : لەڕووى میحۆدى ثوێژینەوە:٣-٣-٢

ىێژەع لەم جىێژیىەوەصا میخۆصي وەؾـى بەکاعهیىاوە وە جىێژیىەوەکاوى پێكىو ج

(ئەػمىووى و ٠٢٢٤میخۆصي حۆعاوحۆعیان بەکاعهێىاوە . جىێژیىەوەي الؿیض )

( ئەػمىووى و حێبەحێکاعي، مدمىص ٠٢٢٢حێبەحێکاعي بەکاعهیىاوە ،الظاٌؽ)

( ئەػمىووى و ٠٢٢٠(ئەػمىووى ،عطىان،)٠٢٢٠ػاصە )

 ( ئەػمىووى و حێبەحێکاعي بەکاع هێىاوە.٠٢٢٥عي،الصىؿُه)حێبەحێکا

 :  لەڕووى قەبارەى کۆمەڵگە:٤-٣-٢

( ؾاڵى واجە ئاؾتى صووەم، لە ٦-٥کۆمەڵگەی ئەم جىێژیىەوە لە مىضااڵوی )

باخچەکاوى خکىمى و هاخکىمى )ڕۆژهەاڵث و ڕۆژئاوا( لە ؾىىعي ؾەهخەعي 

پێکهاجىوە ، همىوهەي  (٠٢٠٢-٠٢٠٢قاعي ؾلێماوى بۆ ؾاڵى زىێىضوى )

جىێژیىەوەکە مامۆؾخایاوى باخچەي مىضااڵوى ) خکىمى و هاخکىمى ( لە هەع 

صوو بەعێىەبەعێتى پەعوەصەي ڕۆژهەاڵث و ڕۆژئاوا صەگغێخەوە کە بغیخییە لە )   

( مامۆؾخاي باخچەي مىضااڵن  کە لە کۆي ئەو ژماعەیە  ٢٢٠٧

 اهضا.(مامۆؾخامان وەعگغجىە لە ؾەعحەم باخچەک٦٦٦)

( مىضاڵى باخچە کە صابەقکغاوەجە ؾەع صوو ٤٢(بغیخییە لە )٠٢٢٤الؿیض ) 

کۆمەڵ: کۆمەڵەي یەکەم )ئەػمىووى(کۆمەڵەي صووەم )حێبەحێکاعي(.، 

( ئەم جىێژیىەوەیە همىوهەي بىچیىەیی لە مىضااڵوى باخچە ٠٢٢٢الظاٌؽ)

ىووى ( مىضاڵ بۆ ئەػم٦٢)ئاؾتى صووەم( وەعگغجىوە، کە صابەقکغاون بۆ:)

( مىضاڵ بۆ حێبەحێکاعي لە ٦٢وەعگيراو لە باخچەي )ولیضي ؾەعەجایی(و)

 باخچەي )ؾەهبالوینى ئەػمىووى بۆ ػمان(.

 :  لەڕووى ئامڕازى کۆکردنەوەى زانیارى: ٥-٣-٢

 جىیژەع لەم جىیژیىەوەصا ئامڕاػي :

ؿۆڕمى ڕاپغس ى: بە مەبەؾتى صیاعیکغصوى لێهاجىویە کۆمەاڵیەجییەکان لە هەع -٢

س ً بىاعي )لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکاوى )مێژوویی، حىگغاؿیا، پەعوەعصەي 

 هیكدیماوى( .

پغۆگغامى پێكيیاعکغاوە: بۆ گەقەپێضاوى لێهاجىویە کۆمەاڵیەجییەکان لە  -٠

هەع س ً بىاعي )لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکاوى )مێژوویی، حىگغاؿیا، 

 پەعوەعصەي هیكدیماوى( بەکاعهێىاوە 

كتى عاپغس ى و  ؿۆعمى جێبینى و پیىاهە ئاماصەکغاوەکاهیان بە قێىەي گ

( ئەم جىێژیىەوەیە کۆمەڵێ کەلىپەلى بەکاعهێىاوە ٠٢٢٤بەکاعهێىاوە : الؿیض )

کە لە)پێىاهەي حىصاهف هاعیـ بۆ ػیغەکى، پێىاهەي مدمض بیىمى زلیل بۆ 

ى ( پێىاهەي ػیغەک٠٢٢٢ئاؾتى کۆمەالیەحى و ئابىعي و ڕۆقيبيري(، الظاٌؽ )

 کۆمەاڵیەحى وێىەکغاو بۆ مىضااڵوى باخچە کە لە ئاماصەکغصوى جىێژەعە. 

 بەش ى صێیەم: ڕێکارییەکانى ثوێژینەوەکە:

 : کۆمەڵگەى ثوێژینەوەکە:١-٣

( ؾاڵى واجە ئاؾتى صووەم، لە ٦-٥کۆمەڵگەی جىێژیىەوە لە مىضااڵوی )

ەعي باخچەکاوى خکىمى و هاخکىمى )ڕۆژهەاڵث و ڕۆژئاوا( لە ؾىىعي ؾەهخ

( پێکهاجىوە ، کە ژماعەییان ) ٠٢٠٢-٠٢٠٢قاعي ؾلێماوى بۆ ؾاڵى زىێىضوى )

( کچ بە پێى ئاماعەکاوى ٨٨٤٩( کىڕ و ) ٨٨٧٢( مىضاڵە کە )٢٧٧٠٢

بەڕێىەبەعایەحى گكتى پەعوەعصە . کە جیضا لە ئەهجامى  ڕاپغؾییەک کە 

، لێهاجىوي لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکاوى لە هەع س ً بىاعي ) لێهاجىوي مێژوو 

حىگغافى ، لێهاجىوي پەعوەعصەي هیكدیماوى ( ئاڕاؾخەي ؾەعحەم مامۆؾخایان 

لە باخچەکاوى خکىمى و هاخکىمى )ڕۆژهەاڵث و ڕۆژئاوا( لە ؾىىعي ؾەهخەعي 

 ( ڕوون کغاوەجەوە  . ٢قاعي ؾلێماوى کغا وەک لە زكخەي ژماعە ) 

 : نموونەى وەرگیراوى ثوێژینەوەکە:٢-٣

ەوەکە مامۆؾخایاوى باخچەي مىضااڵوى ) خکىمى و هاخکىمى همىوهەي جىێژیى

( لە هەع صوو بەعێىەبەعێتى پەعوەصەي ڕۆژهەاڵث و ڕۆژئاوا صەگغێخەوە کە 

( ٠( مامۆؾخاي باخچەي مىضااڵن  لە زكخەي ژماعە ) ٢٢٠٧بغیخییە لە )   

(مامۆؾخامان وەعگغجىە لە ٦٦٦ڕون کغاوەجەوە ، کە لە کۆي ئەو ژماعەیە )

%(ي همىوهەي ٤٧.٦٠م باخچەکاهضا کە صەکاجە  عێژەي ؾەصا) ؾەعحە

( ؾەعحەم صاجاکان زغاوهەجە ڕوو. ٠،٦،٤،٥،٦وەعگيراو لە زكخەي ژماعە )

همغەي بەصەؾتهاجىو لە پغؾیاعەکاوى ئاڕاؾخەکغاو بۆ مامۆؾخایاوى مىضااڵوى 

باخچە لە هەعس ً بىاعي لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى )مێژوو، حىگغاؿیا، پەعوەعصەي 

( مامۆؾخا  ٠٢هیكدیماوى(، کە بە قێىەیەکى جایبەث وەعگيراوان؛ جیایضا )

 ( مامۆؾخا لە ڕەگەػي مێ. ٦٤٥لەڕەگەػي هێر، )

 : ئامڕازەکانى ثوێژینەوە:٣-٣

بەو پێیەي ئاماهجەکاوى جىێژیىەوەکە بغیخییە لە صیاعیکغصوى لێهاجىویە 

جییەکاوى )مێژوویی، کۆمەاڵیەجییەکان لە هەع س ً بىاعي )لێهاجىوییە کۆمەاڵیە

( ئاؾتى ٦-٥حىگغاؿیا، پەعوەعصەي هیكدیماوى( بۆ مىضااڵوى باخچەي جەمەن )

صووەم لە باخچەي مىضااڵهضا لە ڕواهگەي مامۆؾخایاوى باخچەي مىضااڵن . و 

پێكيیاعکغصوى پڕۆگغامێک بۆ گەقەپێضاوى لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان الي 

و ڕاؾخییە ، کە جىێژەع پێىیؿتى بە مىضااڵوى باخچە . ئەمەف صەعزەعي ئە

ػیاجغ لە ئامڕاػیک هەیە ، هەع بۆیە ئامڕاػي جىێژیىەوەکە بۆ صوو بەف صابەف 

 صەکغێذ : 
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بە مەبەؾتى صیاعیکغصوى لێهاجىویە کۆمەاڵیەجییەکان فۆڕمى ڕاپرس ى :  -١-٣-٣

لە هەع س ً بىاعي )لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکاوى )مێژوویی، حىگغاؿیا، 

 ەي هیكدیماوى( .پەعوەعص

ؾەعجا ؿۆڕمیکى : دروصد کردنى فۆڕمێکى ڕاوەرگرثنى صەرثایی : ١-١-٣-٣

ڕاوەعگغجنى ؾەعەجایی کغاوە صعوؾخکغا بە مەبەؾتى صیاعیکغصوى لێهاجىویە 

کۆمەاڵیەجییەکان لە هەع س ً بىاعي )لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکاوى )مێژوویی، 

( ئاؾتى ٦-٥اڵوى باخچەي جەمەن )حىگغاؿیا، پەعوەعصەي هیكدیماوى( بۆ مىضا

صووەم و کە لەم عیگەیەوە لە الیەن مامۆؾخایان ، ؾەعپەعقدیاعاوى 

پەعوەعصەیی باخچەي مىضااڵن ، قاعەػایان و پؿپۆڕان لێهاجىویە 

کۆمەاڵیەجییەکان صیاعیکغا و هەعوەها بە ؾىص وەعگغجً لە پەعجىوکى بغیاع 

ەم ، خکىمەحى هەعێمى ( ، چاپى ؾێی٠٢٢٩لێضعاوي زىێىضوى ؾالى ) 

وەػاعەحى پەعوەعصە ئاؾتى صووەم هەعوەها بڕگەي لێهاجىوییە  –کىعصؾخان 

 کۆمەاڵیەجییەکاوى ماحؿۆن . 

%( لە ٤٧.٦٠ڕێژەي ) : نموونەى ڕاوەرگرثنى صەرەثایی: ١-١-١-٣-٣

کۆمەڵگەي جىێژیىەوەکە ) مامۆؾخایاوى باخچەي خکىمى و هاخکىمى ( لە هەع 

پەعوەعصەي ڕۆژهەاڵث و عۆژئاوا هاوەهضي قاعي ؾلیماوى صوو بەعێىەبەعێتى 

( مامۆؾخا لە ٠٢( مامۆؾخایە لەواهەف )٦٦٦وەعگيراوە ،کە ژماعەیان )

( لە گەػي مێ بىون لە هەع صوو بەعێىەبەعێتى پەعوەعصەي ٦٤٥ڕەگەػي هێر و )

ڕۆژهەاڵث و عۆژئاوا هاوەهضي قاعي ؾلیماوى باخچە خکىمییەکان و 

( لە ڕگەػي مێ بىون ٠٦٥( مامۆؾخا لە ڕەگەػي هێر و )٢٩)هاخکىمییەکان ، 

لە هەع صوو بەعێىەبەعێتى پەعوەعصەي ڕۆژهەاڵث و عۆژئاوا هاوەهضي قاعي 

( مامۆؾخا لە ڕەگەػي هێر و ٠ؾلیماوى باخچە خکىمییەکان ، هەعوەها  )

( لە گەػي مێ بىون لە هەع صوو بەعێىەبەعێتى پەعوەعصەي ڕۆژهەاڵث و ٨٢)

 هاوەهضي قاعي ؾلیماوى باخچە هاخکىمییەکان .عۆژئاوا 

: مەبەؾتى لە ڕاؾتى هەع ئامڕاػێک ئەوەیە : ڕاصتى فۆرمى ڕاپرس ى٢-١-١-٣-٣

، ئەو ئامغاػە جا چەهض جىاهاي پێىاهە کغصوى ئەو جایبەجمەهضییە یان ئەو 

( ٦٢(،:٢٩٩٩ٌصیاعصەییەي هەیە ، کە لە پێىاویضا ئاماصە کغاوە )الغوؾان، )

(. بۆ صەعزؿخنى ڕاؾتى هەع ئامڕاػێک صەبێذ ٨٤(، :٠٢٢٥ٌ))الجلبى ،

ئامڕاػەکە بسغیخە بەعصەؾتى پؿپۆڕ و قاعەػایاوى بىاعەکە و بڕیاعصەعان ، 

بەمەبەؾتى بڕیاعصان لەؾەع بڕگەکاوى ،جىێژەع بە مەبەؾتى ػاوؿتى بىووى 

ؿۆڕمەکە  وصیاعیکغصوى ڕاؾتى  ئامڕاػەکە و کە جا چەهض بڕگەکاوى بە وعصي و 

ڕوووى و ڕەواوى صاڕێژعاون و لە جىاهایان صا هەیە پێىاهەي )لێهاجىوییە 

کۆمەاڵیەجییەکاوى )مێژوویی، حىگغاؿیا، پەعوەعصەي هیكدیماوى( بکەن ، بۆ 

ئەم مەبەؾخە ؿۆڕمى ڕاپغؾیەکە زغایە بەعصەؾتى ژماعەیەک لە قاعەػایان و 

س ى و پێىاهەو پؿپۆڕاوى بىاعي ڕێگاکاوى واهەوجىەوە و پەعوەعصە و صەعوها

( پؿپۆعي زاوەن ئەػمىن بىون. جىێژەع  ٢٦هەڵؿەهگاهضن کە ژماعەیان )

کۆصەهگى هێىان پؿپۆڕەکاوى بۆ صیاعیکغصوى ئاؾتى قیاوي بڕگەو لێهاجىویەکاوى 

صەهگ ( ي  ٢٦صەهگ لە ٢٢ؿۆڕمى ڕاپغؾیەکە وەعگغجىوە ، واجە ) 

صوى هەع بىعا و پؿپۆڕەکاوى وەک هؼمتریً ئاؾذ بۆ هەڵبژاعصن و پەؾەهض کغ 

بڕگەیەک لە بڕگەکاوى ؿۆڕمەکەي وەعگغجىوە ،کە ڕیژەکەي صەکاجە ) 

%(ي کۆصەهگى پؿپۆعەکان . پاف ڕاوبۆچىون و جێبینى و ؾەعهج و  ٦.٨٤

پێكيیاعي پؿپۆڕان و قاعەػایان ؾەباعەث بە البغصن و گۆڕاهکاعي هەهضۏک 

لە الیەوى  بڕگەو و لێهاجىوي و وقە و بىاعو و چاککغصوى هەهضۏکى جغي 

ػماهەواوى و ڕێکسؿتن و صابەف کغصوى لێهاجىویەکان بەؾەع بىاعەکاهضا 

ئەهجامضاع ، جىێژەع صەؾتى کغص بە ؾەع لە هىێ صاڕقدىەوەي ؿۆڕمەکەو 

چاکغصن و ڕیکسؿتن گۆڕاهکاعی کغصن بەو قێىەي  پؿپۆعان گۆعاهکاعي 

ڕوو .  ( زغاوەجە٥چاکؿاػییان جێضا کغص بىو ، وەک لە پاقکۆي ژماعە )

( بڕگە لە بىاعي ) لێهاجىوییەکاوى پەعوەصەي هیكیماوى ( البغان ، ٠هەعوەها )

 ( بڕگە .٠واجە گكذ بڕگە البغاوەکان گەیكخە )

حێگيري واجە هەگۆڕي و وعي پێىەعەکە و : جێگیرى فۆڕمى ڕاپرس ى: ٢-١-٣-٣

ە بەصەؾتهێىاوى هەمان ئەهجامى ػۆع هؼیک لە هەمان ئەهجامەوە لە کاحى صوباع 

(. مەبەؾذ لە حێگيري ئەوەیە کە ٠٢٢٤:٠٠٩پیاصە کغصهەوەي )الىبهان ،

صەبێذ هاوقێىە بىهێکى هؼیک هەبێذ لە ئەهجامەکاهضا کاجێک ئامڕاػەکە 

صوباعە پیاصە صەکغێخەوە بەؾەع هەمان کەؾاهە لە هەمان باعوصۆزضا 

( ، بۆ صۆػیىەوەو ػاهینى ڕاصەي حیگيري چەهض ٢٠٢: ٢٩٨٩)ؾماعون ،

ک هەیە یەکێک لەواهە صوباعە صابكکغصهەوەي ؿۆعمى ڕاپغؾیە بەؾەع عیگەیە

هەمان کەس ى وەعگيراو پاف صوو هەؿخە بە قێىەیەکى هەڕەمەکى ؾاصە لە 

 ( مامۆؾخایە. ٠٢کۆمەڵگەي جىێژیىەوەکە هەڵبژۏغصعابىون کە ژماعەیان )

  جىێژەع بۆ ڕاصەي حێگيري ئامغاػي پێىەعەکە، صۆػیىەوەي پەیىەهضي هێىاهیان

هاوکۆلکەي حێگيري )پيرؾۆوى ( بەکاع هێىاوە کە ئەهجامەکەي ڕاصەي 

( بەم همغەیە بۆمان صەعصەکەوێذ کە ٨٥٢.٢حێگيري ئامڕاػەکە گەیكخە )

 پێىەعي جىێژیىەوەکە حێگيرە .

صواي ئەوەي ؾەعحەم ڕێکاعییەکان لە : پیادەکردنى فۆڕمى ڕاپرس ى: ٣-١-٣-٣

لە ڕاوەعگغجنى ؾەعەجاي صاهاصوى  ئاماصە کغصوى ؿۆڕمى ڕاپغؾییەکە ، هەع 

بڕگەکان و صڵىیا بىون لە ڕاؾدێتى و حیگيري ڕوووى بڕگەکان لە ڕووي ػاوؿتى 

و وماهەواهیەوە بە کۆجا هاث ، صەعکەوث کە ؿۆڕمى ڕاپغؾیەکە بە قێىەیەکى 

ػاوؿتى صاڕێژعاوە صەجىاهغێذ بۆ صیاعیکغصوى پێىاهەي )لێهاجىوییە 

حىگغاؿیا، پەعوەعصەي هیكدیماوى( بەکاعبهێنرۏذ .  کۆمەاڵیەجییەکاوى )مێژوویی،

جىێژەع بە مەبەؾتى بەکاعهێىان و پیاصەکغصوى ئامغاػي جىێژیىەوەکە ئەم 

 هەهگاو و ڕێکاعییاهەي زىاعەوەي گغجە بەع :

جىێژەع هەؾخا بە صیاعیکغصوى قىێنى باخچەکاوى مىضااڵن و لەگەٌ  -٢

عقدیاعاوى پەعوەعصەي وەعگغجنى ژماعەي بەڕێىەبەعي باخچە و ؾەعپە

 باخچەکان کە لە کۆمەڵگەي جىێژیىەوەکەصا هاویان هاجىوە .

وەعگغجنى مۆڵەحى ؿەڕمى بە هىؾغاوي ؿەڕمى بۆ ؾەعصاوى کغصوى  -٠

 باخچەکان و گەیاهضوى ؿۆڕمى ڕاپغس ى بە صەؾتى مامۆؾخایاوى باخچە . 

اوى صواي وەعگغجنى مۆڵەحى ؿەڕمى پەیىەهضیمان کغص بە ؾەعپەعقدیاع  -٦

پەعوەعصەي و بەڕێىبەعي باخچەکان بە مەبەؾتى گەیاهضي ؿۆڕمى 

ڕاپغؾییەکان لە ڕێگەي صەؾذ و بە قێىەي ئۆهالیً و یکسؿخنى کاحى 

 ؾەعصاهەکان . 

پاف صیاعیکغصوى کاث و ڕێکسؿتى کاث و کاعەکان جىاهغا ؿۆڕمى   -٤

 .ڕاپغؾیەکان بگەیەهغیخە مامۆؾخایاوى باخچەي کۆمەڵگەي جىێژیىەوەکە 

صاهاوى ؿۆڕمى ڕاپغس ى لە گغوپى ؿایبەعي بەڕێىەبەعاوى باخچەکاوى  -٥

هاوەهضي قاعي ؾلێماوى خکىمى و ئەهلى بە قێىەي ئۆهالیً  لە الیەن 

ؾەعپەعەقدیاعوى پەعوەعصەي کە ؾەهگ و كىعؾاي ػیاجغي صەبەزش ى بە 

ؿەڕمى بىوى کاعەکەمان ؾەڕەڕاي هىؾغاوي ؿەڕمى بۆ ئەم الیەهەف ػیاجغ 

 خنى مامۆؾخایان لەبەع چاو گيراوە لە هەزۆش ى پەجاي کۆعۆها .پاعاؾ

صاهاوى ؿۆڕمى ڕاپغس ى لە گغوپى ؿایبەعي مامۆؾخایاوى باخچەکاوى  -٦

هاوەهضي قاعي ؾلێماوى خکىمى و ئەهلى بە قێىەي ئۆهالیً  لە الیەن 
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بەڕێىەبەعاوى باخچەکاهەوە  کە ؾەهگ و كىعؾاي ػیاجغي صەبەزش ى بە 

ەکەمان ؾەڕەڕاي هىؾغاوي ؿەڕمى بۆ ئەم الیەهەف ػیاجغ ؿەڕمى بىوى کاع 

 پاعاؾخنى مامۆؾخایان  بىو بە لەبەع چاو گغجيیان لە هەزۆش ى پەجاي کۆعۆها .

(  ٦/٦/٠٢٠٢( جا وەکى ڕێکەوحى  )٠٢/٥/٠٢٠٢ماوەي هێىان ڕێکەوحى  ) -٥

ؿۆڕمى ڕاپغس ى گەیەهغایە ؾەعحەم باخچەکاوى کۆمەڵگەي جىێژیىەوەکە بە 

ى پڕکغصهەوەي ؿۆڕمى ڕاپغس ى و صەؾدىێكان کغصوى پێىاهەي مەبەؾت

 )لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکاوى )مێژوویی، حىگغاؿیا، پەعوەعصەي هیكدیماوى(. 

بۆ گەقەپێضاوى لێهاجىویە کۆمەاڵیەجییەکان پرۆگرامى پێشنیارکراوە :  -٢-٣-٣

یا، لە هەع س ً بىاعي )لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکاوى )مێژوویی، حىگغاؿ

 پەعوەعصەي هیكدیماوى( .

بەو پێێەي : ڕێکارییەکانى دانانى پڕۆگڕامى خوێندنى پێشنیارکراو: ١-٢-٣-٣

ئاماهجى صووەمى جىێژیىەوەکە صاهاوى پڕۆگغامى زىێىضوى پیكيیاػکغاوە بۆ 

گەقەپێضاوى س ً لە لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکاوى )مێژوویی، حىگغاؿیا، 

( ئاؾتى صووەم، ٦-٥اڵوى باخچەي جەمەن )پەعوەعصەي هیكدیماوى( بۆ مىضا

جىێژەع پڕۆگغامى زىێىضوى پیكيیاػکغاو پێكکەف صەکاث جاوەکى ببێخە 

ؾەعچاوەیەکى ػاوؿتى و گغهگ و پڕ بایەر بۆ گەقەپێضاوى ئەو الیەهاهەي کە 

ئاماژەي بۆ کغاوە . بە ؾىص وەعگغجً لە همىهە بەهاوباهگەکاوى کە پێكتر  

پؿپۆڕان وجىێژەعاوى والجان بە جایبەحى همىوهەي ) ئاماصەکغاون لە الیەن 

( هاؾغاوە همىهەکەف پێکضیذ لە M R Kمۆعیـ و ڕۆؽ و کەمپ ( کە بە )

 .( هەهگاو٩)

 : هەنگاوەکان جێبەجێکران بەم شێوەی خواروەوە :٢-٢-٣-٣

 : ئامانجى پڕۆگڕامەکە:١-٢-٢-٣-٣

 گەقەؾەهضوى لێهاجىویی مێژوو لەالي مىضالاوى باخچە. .٢

 گەقەؾەهضوى لێهاجىویی حىگغاؿیا لەالي مىضالاوى باخچە. .٠

گەقەؾەهضوى لێهاجىویی پەعوەعصەي هیكدیماوى لەالي  .٦

 مىضالاوى باخچە.

پڕۆگڕامى پێكيیاعکغاوي ئەم  : چوارچێوەى ثیۆرى پڕۆگڕامەکە:٢-٢-٢-٣-٣

جىێژیىەوەیە پكذ بە پڕۆگغامى جیۆعي )کمپ( صەبەؾخێذ، کە لە بەش ى 

ێکغاوە، بە مەبەؾتى پەعەؾەهضن و گەقەؾەهضوى صووەم ئاماژەي پ

 لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکاوى )مێژوو، حىگغاؿیا، پەعوەعصەي هیكدیماوى(یە.

 : پێکهاثەى پڕۆگڕامەکە:٣-٢-٢-٣-٣

 ئاماهجە گكخییەکان.  -٢

 ئاماهجە ؿێرکاعیی ڕەؿخاعي  -٠

 جایبەجمەهضییەکان  -٦

 قیکغصهەوەي هاوەعۆک  -٤

 اوى واهەوجىەوە (چاالکییەکاوى ؿێرکغصن ) ڕێگاک -٥

 ؾەعچاوەکاوى ؿێربىن ) هۆکاعەکاوى ؿێرکغصن ( -٦

 زؼمەجگىػاعي یاعمەجیضەع ) ئامڕاػەکاوى ؿێرکغصن ( -٧

 صیاعیکغصوى چاالکى بابەجەکاوى پڕۆگغامەکە  -٨

صیاعیکغصوى قێىاػەکاوى هەڵؿەهگاهضن لە بابەجەکاوى  -٩

 پڕۆگغامەکە

 صیؼایىکغصوى بابەجەکاوى پڕۆگغامەکە بە قێىەي ؾەعجایی -٢٢

 صیؼاهکغصوى بابەجەکاوى پڕۆگغامەکە بە قێىاوي کۆجایی  -٢٢

: ریکخضحنى ناوەڕۆکى فێرکارى بابەثەکانى پڕۆگرامەکە: ٤-٢-٢-٣-٣

قیکغصهەوەي پیکهاجەي هاوەڕۆکى بابەجەکە بۆ عەگەػە ؾەعەکییەکان و بابەث 

و یەکەکان بۆ ئەم مەبەؾخە جىێژەع گغهگى بە بىەما ؾەعەکییەکاوى الیەوى 

و ػاهیاعي بابەجە ؿيرکاعییەکاوى پغۆگغامە ؿيرکاعییەکاهضاوە لەم لێهاجىوي 

( حىگغافى و ٢٢( واهەي مێژووي و )٢٢ڕەگەػاهەي زىاعەوە پێک هاجىون لە )

 ( پەعوەعصەي هیكدیماوى .٢٤)

( یەکە پێکهاجىوە کە  ٦٤یەکەکاوى پغۆگغامەکە لە ): یەکەکان: ١-٤-٢-٢-٣-٣

چەهضیً یەکەي واهەوجىەوەي الوەکى هەع یەکەیەکى گكتى پغۆگغامەکە لە 

 پێکهاجىوە کە لە پەیىەؾتن بە یەکە گكدیەکاهەوە .

صیاعیکغصوى چەمکى لێهاجىوییە : چەمک و زاراوەکان: ٢-٤-٢-٢-٣-٣

کۆمەاڵیەجییەکان لەالي مىضااڵوى  باخچەي مىضالان یاعمەحى مامۆؾخا صەصاث 

جییەکان بکاث و یاعمەحى جا ػیاجغ کاع لەؾەع گەقەؾەهضوى لێهاجىوییە کۆمەاڵیە

مىضاڵ صەصاث کە الیەوى گەقەي عەكڵى پەعەبؿخێىێذ و گەیاهضوى 

ػاهیاعییەکان بە قێىەیەکى ػاوؿتى بێذ ، چەمک و ػاعاوەکان بە قێىەي 

حۆاعو حۆع بۆ لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکاوى )مێژوویی، حىگغاؿیا، پەعوەعصەي 

 غۆگغامەکە صابەف بىون .هیكدیماوى( بە پێى حۆعي بابەث و هاوەعۆکى پ

بيرۆکەکاوى پغۆگغامەکە گغهگى بە باؽ  : ڕاصتى بیرۆکەکان:٣-٤-٢-٢-٣-٣

کغصوى کۆمەلێک عاؾتى لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکاوى )مێژوویی، حىگغاؿیا، 

پەعوەعصەي هیكدیماوى( صەصاث کە صەوڵەمەهض بە ػاهیاعي حۆعاو حۆع گىهجاو 

کە کاعیگەعي هەیە لەؾەع بيرکغصهەوەي  بۆ ئاؾتى مىضااڵوى باخچەي مىضااڵن

 مىضاڵ .

بەؾدىەوەو گەیاهضوى بابەث و بيرۆکە : گشحاندن و بەصخنەوە: ٤-٤-٢-٢-٣-٣

و ػاهیاعییەکان و پەیىەؾذ کغصیان بەیەکتریەوە گغهگى بەؾەعحەم الیەهەکان 

 باقتر بەیەک بؿدىەوەي و لە پغۆگغامە ؿێرکاعیەکەصا . 

بەکاعهێىاوى چەهضیً چاالکى و ڕاهێىاوى : چاالکى و ڕاهێنان : ٥-٤-٢-٢-٣-٣

( ؾاڵ ئاؾتى ٦-٥حۆعاو حۆع گىهجاو بۆ ئاؾتى مىضااڵوى باخچەي جەمەن )

صووەم لە بىاعي لیهاجىوییەکۆمەاڵیەجییەکان کە مامۆؾخا لەم ڕیگەیەوە 

 هەڵؿەهگاهضن بۆ مىضااڵن صەکاث و لە هەمان کاجضا مىضاڵ چێژ لە

چااڵکییەکان وەعصەگغێذ ئەو چااڵکى و عاهێىاهە بە قێىەي گىهجاو بەؾەع 

 واهە و یەکەکان صابەف بىون لە پغۆگغامە ؿيرکاعییەکەصا . 

بەکاعهێىاوى چەهضیً وێىەو ؿۆجۆو هێڵکاعي : وێنەکان فۆثۆکان: ٦-٤-٢-٢-٣-٣

 و زكخە بە مەبەؾتى ػیاجغ ڕووهکغصهەوە و جێگەیكدىە. 

بەصەؾتهێىاوى لێهاجىویەکان و گەقەؾەهضوى  هاثووییەکان:: لێ٧-٤-٢-٢-٣-٣

الي مىضالاوى باخچە لە عیگە صیاعیکغصوى ئاماهجەکاهەوە کە لە ئەهجامى 

( بغگە بىو بەصەؾتهاجىون و کاع لەؾەع گەقەؾەهضهیان لە ٦٤بڕگەکان کە)

 پغۆگغامە ؿيرکاعییەکەصا کغاوە بە عیگە و قێىاػي ػاوؿتى حۆعاو حۆع .

چوارەم: خضخنەڕوو و شیکردنەوەى زانیارییەکان و ڕاصپاردەو بەش ى 

 پێشنیارەکان:

 : ئەنجامەکان١-٤

ػاهُنى ئاؾتى لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان الي مىضااڵوى ئامانجى یەکەم: 

 باخچە لەڕواهگەي مامۆؾخایاوى باخچە بەگكتى خکىمى و ئەهلیەکان:

(و ئامڕاػی SPSSصاجاکان و بەکاعهێىاوی بەعهامەی)صوای کۆکغصهەوەی 

(بۆ بەعاوعصکغصوی هاوەهضی ژمێرەیی همىوهەی One Sample T-Testئاماعی)

جىێژیىەوەکە بەهاوەهضی گغیماهەیی لەئەهجامضا صەعکەوث،هاوەهضی 
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( بىو بەعػجغە لەهاوەهضی گغیماهەیی پێىاهەکە کەبغیتى 82.5ژمێرەیی)

(،هەعوەها ئەهجامەکان صەعیاهسؿذ ٢٢.٩٧ی)(بەالصاوی پێىەع ٦٨بىولە)

( ٢.٢٥(لەئاؾتى بەڵگەصاعی)٠٥.٦٢٥کەبەهای جائی هەژماعکغاو بغیدیە لە)

(ڕووهکغاوەجەوە.٢هەعوەک لەزكخەی ژماعە)
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 (١خشحەى ژمارە)

 ئاصتى بەڵگەدارى 

٢،٢٥ 

 بەهاى ثائی
ناوەندى 

 گریمانەیی
 نموونە ناوەندى ژمێرەیی الدانى پێوەرى 

 هەژمارکراو خشحەیی

 ٦٦٦ ٨٠.٥ ٢٢.٩٧ ٦٨ ٠٥.٦٢٥ ٢.٦٤٥ بەڵگەصاعي 

ەف بەو واجایە صۏذ کە لە ئەهجامض حیاواػی بەلگەصاعی ئاماعی بەصیضەکغێذ و هاوەهضی ژمێرەیی همىوهەی جىێژیىەوەکە بەعػجغە لەهاوەهضی گغیماهەیی پێىاهەکە ئەم

 هەیە.لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان الي مىضااڵوى باخچە بىووى 

 ػاهُنى ئاؾتى لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان الي مىضااڵوى باخچە لەڕواهگەي مامۆؾخایاوى باخچە خکىمیەکان:ئامانجى دووەم: 

ە بەهاوەهضی (بۆ بەعاوعصکغصوی هاوەهضی ژمێرەیی همىوهەی جىێژیىەوەکOne Sample T-Test(و ئامڕاػی ئاماعی)SPSSصوای کۆکغصهەوەی صاجاکان و بەکاعهێىاوی بەعهامەی)

(،هەعوەها ٢٢.٥٦(بەالصاوی پێىەعی)٦٨( بىو بەعػجغە لەهاوەهضی گغیماهەیی پێىاهەکە کەبغیتى بىولە)٨٠.٧٦گغیماهەیی لەئەهجامضا صەعکەوث،هاوەهضی ژمێرەیی)

 (ڕووهکغاوەجەوە. ٠عە)( هەعوەک لەزكخەی ژما٢،٢٥(لەئاؾتى بەڵگەصاعی)٠٦.٥٦ئەهجامەکان صەعیاهسؿذ کەبەهای جائی هەژماعکغاو بغیدیە لە)

 (٢خشحەى ژمارە)

 ئاصتى بەڵگەدارى 

٢،٢٥ 

ناوەندى  بەهاى ثائی 

 گریمانەیی

ناوەندى  الدانى پێوەرى 

 ژمێرەیی

 نموونە

 هەژمارکراو خشحەیی

 بەڵگەدارى 
٨٠.٧٦ ٢٢.٥٦ ٦٨ ٠٦.٥٦ ٢.٦٤٥ 

٠٨٤ 

همىوهەی جىێژیىەوەکە بەعػجغە لەهاوەهضی گغیماهەیی پێىاهەکە ئەمەف بەو واجایە صۏذ کە  لە ئەهجامضا حیاواػی بەلگەصاعی ئاماعی بەصیضەکغێذ و هاوەهضی ژمێرەیی

 لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان الي مىضااڵوى باخچە بىووى هەیە لەڕواهگەي مامۆؾخایاوى باخچە خکىمیەکان.

 اهگەي مامۆؾخایاوى باخچە هاخکىمییەکان:ػاهُنى ئاؾتى لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان الي مىضااڵوى باخچە لەڕو ئامانجى صێيەم: 

(بۆ بەعاوعصکغصوی هاوەهضی ژمێرەیی همىوهەی جىێژیىەوەکە بەهاوەهضی One Sample T-Test(و ئامڕاػی ئاماعی)SPSSصوای کۆکغصهەوەی صاجاکان و بەکاعهێىاوی بەعهامەی)

(،هەعوەها ٢٠.٠٥(بەالصاوی پێىەعی)٦٨ەهضی گغیماهەیی پێىاهەکە کەبغیتى بىولە)( بىو بەعػجغە لەهاو ٨٢.٦٨گغیماهەیی لەئەهجامضا صەعکەوث،هاوەهضی ژمێرەیی)

 ( ڕووهکغاوەجەوە. ٦( هەعوەک لەزكخەی ژماعە)٢،٢٥(لەئاؾتى بەڵگەصاعی)٢٢.٢٦٦ئەهجامەکان صەعیاهسؿذ کەبەهای جائی هەژماعکغاو بغیدیە لە)

 (٣خشحەى ژمارە)

 ئاصتى بەڵگەدارى 

٢،٢٥ 

 بەهاى ثائی
ناوەندى 

 گریمانەیی
 نموونە ناوەندى ژمێرەیی الدانى پێوەرى 

 هەژمارکراو خشحەیی

 ٨٠ ٨٢.٦٨ ٢٠.٠٥ ٦٨ ٢٢.٢٦٦ ٢.٦٥٧ بەڵگەدارى 

صۏذ کە مەف بەو واجایە لە ئەهجامضا حیاواػی بەلگەصاعی ئاماعی بەصیضەکغێذ و هاوەهضی ژمێرەیی همىوهەی جىێژیىەوەکە بەعػجغە لەهاوەهضی گغیماهەیی پێىاهەکە ئە

 لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان الي مىضااڵوى باخچە بىووى هەیە لەڕواهگەي مامۆؾخایاوى باخچە ئەهلیەکان.

 ػاهُنى ئاؾتى لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان الي مىضااڵوى باخچە لەڕواهگەي مامۆؾخایاهەوە بەپێى گۆڕاوي حۆعي باخچەي)خکىمى و ئەهلى(:ئامانجى چوارەم: 

( لەئەهجامضا صەعکەوث کەهاوەهضی ژمێرەیی الي مىضااڵوى باخچە لەڕواهگەي Independent Sample T.Testەی صاجاکان بەبەکاعهێىاوی ئامڕاػی ئاماعی)صوای قیکغصهەو 

مامۆؾخایاوى باخچە  ( بەاڵم الی هاوەهضی ژمێرەیی الي مىضااڵوى باخچە لەڕواهگەي٢٢.٥٦( بەالصاوی پێىەعی)٨٠.٧٦مامۆؾخایاوى باخچە خکىمیەکان بغیخییە لە)

( بەهمغەی ٢.٧٧٠( لەئاؾتى بەلگەصاعی )٢.٧٧٠( هەعوەها صەعکەوث بەهای جائی هەژماعکغاو بغیخییە لە)٢٠.٠٥( بەالصاوی پێىەعی)٨٢.٦٨ئەهلیەکان گەیكخە)

 بەڵگەصاعي ئاماعي بىووى هیە.( ڕوهکغاوەجەوە. لێرەصا صەعصەکەوێذ بەپێى گۆڕاوی حۆعي باخچە حیاواػي ٤( هەعوەک لەزكخەی ژماعە)٦٦٤ئاػاصی)

 (٤خشحەى ژمارە )
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ئاصتى 

بەڵگەدارى 

0.05 

بەهاى ثائى 

 خشحەیی

بەهاى ثائى 

 هەژمارکراو
 ناوەندى ژمێرەیی الدانى پێوەرى  نمرەى ئازاد

 ژمارە

 
 جۆرى باخچە

 حکومى ٠٨٤ ٨٠.٧٦ ٢٢.٥٦ ٦٦٤ ٢.٧٧٠ ٢.٩٦ بەڵگەدارە

 ئەهلى ٨٠ ٨٢.٦٨ ٢٠.٠٥

مەاڵیەحى صەعکەوجىو بەلگەصاعي ئاماعي بىووى هیە لە الي مىضااڵوى باخچە بە پێى گۆعاوي  خکىمى و هاخکىمى ئەمەف بەو واجایە صیذ کە لێهاجىوي کۆ لە ئەهجامضا 

یەحى صەصەن و جا ڕاصەیەک الي مىضااڵوى هەع صوو حۆعي باخچەکە هەیە ، بەڕاي جىێژەع صەگەعیخەوە بۆ ئەوەي کە هەع صوو حۆعي باخچەکە گغهگى بە لیهاجىوي کۆمەاڵ 

 پڕۆگغامەکاهیان لە ػۆع ڕوەوە هاوقیىەیە.

 :ػاهُنى ئاؾتى لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان الي مىضااڵوى باخچە لەڕواهگەي مامۆؾخایاهەوە بەپێى گۆڕاوي پەعوەعصەی)ڕۆژهەاڵث و ڕۆژئاوا(ئامانجى پێنجەم: 

( لەئەهجامضا صەعکەوث کەهاوەهضی ژمێرەیی الي مىضااڵوى باخچە لەڕواهگەي Independent Sample T.Testئاماعی)صوای قیکغصهەوەی صاجاکان بە بەکاعهێىاوی ئامڕاػی 

( بەاڵم هاوەهضی ژمێرەیی الي مىضااڵوى باخچە لەڕواهگەي مامۆؾخایاوى پەعوەعصەی ٢٢.٥٢( بەالصاوی پێىەعی)٨٢.٩٩مامۆؾخایاوى پەعوەعصەی ڕۆژهەاڵث بغیخییە لە)

( ٦٦٤( بەهمغەی ئاػاصی)٢،٢٥( لەئاؾتى بەلگەصاعی )٢.٧٥( هەعوەها صەعکەوث بەهای جائی هەژماعکغاو بغیخییە لە)٢٢.٥٥( بەالصاوی پێىەعی)٨٠.٨٦كخە)ڕۆژئاوا گەی

 بىووى هیە. ( ڕوهکغاوەجەوە لێرەصا صەعصەکەوێذ بەپێى گۆڕاوی پەعوەعصەی)ڕۆژهەاڵث و ڕۆژئاوا( حیاواػي بەڵگەصاعي ئاماعي ٥هەعوەک لەزكخەی ژماعە)

 (٥خشحەى ژمارە)

 ئاصتى بەڵگەدارى 

٢،٢٥ 

بەهاى ثائى 

 خشحەیی

بەهاى ثائى 

 هەژمارکراو
 ناوەندى ژمێرەیی الدانى پێوەرى  نمرەى ئازاد

 ژمارە

 
 جۆرى باخچە

 ڕۆژهەاڵث ٢٥٤ ٨٢.٩٩ ٢٢.٥٢ ٦٦٤ ٢.٧٥ ٢.٩٦ بەڵگەدارە

 ڕۆژئاوا ٠٢٠ ٨٠.٨٦ ٢٢.٥٥

و واجایە صیذ کە لێهاجىوي لە ئەهجامضا صەعکەوجىو بەلگەصاعي ئاماعي بىووى هیە لە الي مىضااڵوى باخچە بە پێى گۆعاوي  پەعوەعصەي ڕۆژهەاڵث  و ڕۆژئاوا  ئەمەف بە

اخچەکە گغهگى بە لیهاجىوي کۆمەاڵیەحى کۆمەاڵیەحى الي مىضااڵوى هەع صوو حۆعي پەعوەعصەکە  هەیە ، بەڕاي جىێژەع صەگەعیخەوە بۆ ئەوەي کە هەع صوو حۆعي ب

 صەصەن و جا ڕاصەیەک پڕۆگغامەکاهیان وەک یەکە و ژێغ ؾەعپەعەقتى یەک وەػعاەث و ڕێىمایەصان. 

 : ػاهُنى ئاؾتى لێهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان الي مىضااڵوى باخچە لەڕواهگەي مامۆؾخایاهەوە بەپێى گۆڕاوي ڕەگەػ)هێر و مێ(:ئامانجى شەشەم

( لەئەهجامضا صەعکەوث کەهاوەهضی ژمێرەیی الي مىضااڵوى باخچە لەڕواهگەي Independent Sample T.Testقیکغصهەوەی صاجاکان بە بەکاعهێىاوی ئامڕاػی ئاماعی)صوای 

هگەي مامۆؾخایاوى ڕەگەػي مێ ( بەاڵم الی هاوەهضی ژمێرەیی الي مىضااڵوى باخچە لەڕوا٢٦.٧٩( بەالصاوی پێىەعی)٨٢.٠٨مامۆؾخایاوى ڕەگەػي هێر بغیخییە لە)

( هەعوەک ٦٦٤( بەهمغەی ئاػاصی)٢،٢٥( لەئاؾتى بەلگەصاعی )٢.٥٠٤( هەعوەها صەعکەوث بەهای جائی هەژماعکغاو بغیخییە لە)٢٢.٧٧( بەالصاوی پێىەعی)٨٠.٥٧گەیكخە)

 بەڵگەصاعي ئاماعي بىووى هیە. ( ڕوهکغاوەجەوە لێرەصا صەعصەکەوێذ بەپێى گۆڕاوی ڕەگەػ)هێر و مێ( حیاواػي ٦لەزكخەی ژماعە)

 (٦خشحەى ژمارە)

 ئاصتى بەڵگەدارى 

٢،٢٥ 

بەهاى ثائى 

 خشحەیی

بەهاى ثائى 

 هەژمارکراو

 ژمارە ناوەندى ژمێرەیی الدانى پێوەرى  نمرەى ئازاد

 

 جۆرى باخچە

 هێر ٠٢ ٨٢.٠٨ ٢٦.٧٩ ٦٦٤ ٢.٥٠٤ ٢.٩٦ بەڵگەدارە

 مێ ٦٤٥ ٨٠.٥٧ ٢٢.٧٧

لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى الي  لە ئەهجامضا صەعکەوجىو بەلگەصاعي ئاماعي بىووى هیە لە الي مىضااڵوى باخچە بە پێى گۆعاوي  ڕەگەػي هێر و مێ ئەمەف بەو واجایە صیذ کە

ە لیهاجىوي کۆمەاڵیەحى صەصەن و جا ڕاصەیەک مىضااڵوى هەع صوو حۆعي عەگەػەکە   هەیە ، بەڕاي جىێژەع صەگەعیخەوە بۆ ئەوەي کە هەع صوو حۆعي ڕەگەػەکە  گغهگى ب

 پڕۆگغامەکاهیان وەک یەکە و لە ژێغ ؾەعپەعەقتى یەک وەػعاەث و ڕێىمایەصان هەعصوو کى لەؾەع هەمان ئاماهج کاع صەکەن . 

 : ڕاصپاردەکان٢-٤

 لەژێغ ڕۆقىای ئەهجامەکاوى جىێژیىەوەکە جىێژەع گەیكخە ئەم صەعئەهجاماهەي زىاعەوە :

یاجغ ئاقىا بىون لە ڕاؾپاعصوى ؾەعپەعقدیاعاوى پەعوەعصەي و ليژهەي صاهاوى پڕۆگغامى باخچەکان لە  باخچەي مىضااڵن بۆ ؾىوص وەعگغجً بە لە پڕۆگغامەکە بۆ ػ -٢

 صاهاوى پغۆگغام بۆ باخچەي مىضااڵن .

ڕیبەعي مامۆؾخاو یەعجىوکى مىضاڵ بە مەبەؾتى ئاقىا بىووى ػیاجغ بە مامۆؾخایاوى  ڕاؾپاعصوى بەڕیىەبەعایەحى چاپەمەوى وەػاعەحى پەعوەعصە بۆ چاپ کغصوى پەعجىوکى-٢

 باخچە بە لێهاجىویە کۆمەاڵیەجییەکان و قێىاػ و ڕیگاکاوى باخچەي مىضااڵن .



 Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022 

  
Page 141 

 
  

بە چۆهیەحى واهەوجىەوەو ئاماصەکغصوى ڕاؾپاعصوى زىێىضکاعاوى باخچەي مىضااڵن لە کۆلیجى پەعوەصەي بىەڕەحى بۆ زىێىضهەوەي پڕۆگغامەکە جا ػیاجغ ئاقىا بً -٦

 چاالکییەکان لە باخچەي مىضااڵن .

عي هەیە لەؾەع بە بەعصەوامى گۆڕاهگاعي لە پڕۆگغامى باخچەي مىضااڵهضا بکغیذ بەهۆي ئەو گۆڕاهکاعییە زێرایاهەي کە لە ئاؾتى حیهان ڕووصەصاث و کاعیگە-٤

 مىضااڵن و ڕاگغجنى هاوؾەهگى و صاهەبڕان لە ؾەعصەم.

 عگغجً لە پڕۆگغامى ئێؿخا .ڕاؾپاعصوى وەػعاەحى پەعوەعصە بۆ صاهاوى پڕۆگغامێک بۆ ڵیهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان ) مێژوو،حىگغاؿیا پەعوەصەي هیكدیماوى ( بە ؾىص وە-٥

 هیكدیماوى ( .  ڕاؾپاعصوى بەش ى باخچەي مىضااڵن بۆ صاهاوى واهەیەک ڵیهاجىوییە کۆمەاڵیەجییەکان ) مێژوو،حىگغاؿیا پەعوەصەي-٦

ئاقىا بىون بە  ڕەچاوکغصوى پؿپۆڕي و صامەػعاهضوى صەعچىواوى بەش ى باخچە وەک مامۆؾخا لە باخچەي مىضااڵن کە لەماوەي چىاع ؾاڵى زىێىضوى ػاهکۆ بە وعصي-٧

 ە باخچەکان صامەػعاون .وجىەوەي واهە لە باخچەکاهضا و کغصهەوەي زٌى بۆ مامۆؾخایاوى هاپؿپۆڕ لە باخچەي مىضااڵن کە لە ئیؿخاصا ل

 : پیشنیازەکان ٣-٤

 بە گىێغەي ئەهجامەکاوى جىیژیىەوەکە، جىێژەع پێكيیاػي ئەهجامضاوى چەهض جىێژیىەوەیەک صەزخە ڕوو :

هاپؿپۆڕ لە باخچەي مىضااڵن ئەهجامضاوى جىێژیىەوەیکى هاوقیىەي ئەم جىێژیىەوەیە لەؾەع صاهاوى پڕۆگغامێک بۆ گەقەپیضاوى لێهاجىوي واهەوجىەوە بۆ مامۆؾخایاوى -٢

. 

 ئەهجامضاوى جىێژیىەوەیەکى هاوقێىە لەگەڵ ؿغاواهکغصوى همىهەو ؾىىعەي جىژیىەوەکە لەؾەع ئاؾتى پاعێؼگا .-٠

 پڕۆگغامیکى پیكيیاػکغاو بۆ گەقەپێضاوى لێهاجىوي کۆمەاڵیەحى الي مىضااڵوى باخچە لە عیگەي چيرۆکەوە.-٦

 گەقەپێضاوى گەقەي بيري صاهیىەعهە الي مىضااڵوى باخچە.پڕۆگغامیکى پیكيیاػکغاو بۆ  -٤

 پڕۆگغامیکى پیكيیاػکغاو بۆ گەقەپێضاوى گەقەي ػماهەواوى  الي مىضااڵوى باخچە. -٥

 خچە.ئەهجامضاوى جىیژیىەوەي هاوقێىە هاهضاوى زىیىکاعاوى زىێىضوى بااڵ، بۆ ئەهجامضاوى جىێژیىەوە بۆ گەقەپێضاوى الیەهەکاوى جغي مىضاڵى با-٦

 لیضتى صەرچاوەکان:

 یەکەم/ صەرچاوە کوردییەکان:

(. ڕەوش ى پڕۆؾەي پەعوەصەي مىضاڵ لە باخچەي ؾاوایاوى خکىمى و ئەهلى لە قاعي ؾلێماوى ،چاپى یەکەم، چاپساهەي ) ٠٢٢٤عبضهللا ،ؾىضؽ خامض .) (٢

 ؟(، قىێً )؟(.

 ىەوە، چاپساهەي پيرەمێرص، ؾلێماوى.(. ؾاًيۆلۆژیاو ڕێگاکاوى واهەوج٠٢٢٦كەعەچەجاوى، ص. کەعیم قەعیف. ) (٠

 (.باخچەي ؾاوایان پەعوەصە کغصوى مىضاڵ، چاپى یەکەم ، چاپساهەي وەػعاەحى  پەعوەعصە ، ؾلێماوى .٠٢٢٢مىؿتى ،هاػصاع ؾاڵح .) (٦

 (. چۆن ببیىە پەعوەعصەکاعێکى ؾەعکەوجىو ؟، چاپى یەکەم ، هاوەهضي ؾاعا، ؾلێماوى.  ٠٢٠٢وقیاع، هاواع. )  (٤

 صەرچاوە عەرەبییەکان:دووەم/ 

ت ، الؼبعت ألاولى ،صاع عؾالن لليكغ والخىػَع ،صمكم.٠٢٢٥الجلبى ،ؾىؾً قاکغە. ) (٥  (:اؾاؾیاث بىاء و امللاٌـ الىـؿُت و التربٍى

 (: اؾالُب اللُاؽ و الدشدُص في التربُت الداصت ، صاع الـىغ للؼباعت ،عمان ٢٩٩٩الغوؾان،ؿاعوق. ) (٦

(. ؿاعلیت بغهامج لألوكؼت الىـسحغهُت في جىمُت بعع املهاعاث ألاحخماعُت ألػـاٌ الغوطت، الغؾالت املاحؿخير، ٠٢٢٥م. )الؿُض، عخاب ؿخحى عبضالؿال  (٧

 حامعت ػكابم، ولُت التربُت، مصغ.

ؼ الىـاًاث الخعلُمُت مً وحهت هظغ ال٠٢٠٢الصالح، هضي بيذ حهاص. ) (٨ ؼالباث املعلماث، الجامعت (. أهمُت الخضعب على مهاعاث الخصمُم الخعلُمي في حعٍؼ

 عماصة البدث العلمي، ألاعصن. -ألاعصهُت 

بى في جىمُت بعع املهاعاث ألاحخماعُت لضي عُىت مً أػـاٌ ما كبل املضعؾت. الغؾالت ٠٢٢٥الصىؿیە، حىزە مدمض ؾلیم.) (٩ (.ؿاعلُت بغهامج جضٍع

 املاحؿخير، حامعە هؼوي، کلیە العلىم والاصاب.

اض، ٠٢٢٢)الصایؽ، یاؾمين ؿخحى.  (٢٢ (. ؿاعلُت بغهامج كائم على لعب ألاصواع في جىمُت الظواء ألاحخماعي لؼـل الغوطت. الغؾالت املاحؿخير، ولُت التربُت الٍغ

 اللاهغة.

ُت، (: الؿلىک ألاؾخکكافی وعالكخە ببعع املخؼيراث لضي جالمیظ الصف الؿاصؽ ألابخضائی، فى مداؿظت هِىىي، ولُت الترب٢٩٨٩اللؼاػ، مدـىظ. ) (٢٢

 حامعت بؼضاص، اػغوخە صکخىعاە. 

 (:اؾاؾُاث اللُاؽ في العلىم الؿلىهُت ، الؼبعت ألاولى ،صاع الكغوق لليكغ والخىػَع ،عمان.٠٢٢٤الىبهان، مىس ي. ) (٢٠

ؼ كغبان. ) (٢٦ سُت والجؼغاؿُت لؼـل الغوطت، الؼبعت ألاولى، ٠٢٢٢باوػیغ، ؾلىي أبى بىغ، هاصًت عبضالعٍؼ صاع املؿيرة لليكغ والخىػَع (. جىمُت الـاهُم الخاٍع

 ألاعصن. -والؼاعت، عمان

 (. جىمیە كضعاث الابخکاع لضي الاػـاٌ ، بال  ) العضص(، صاعالـىغ العغبى، اللاهغة. ٠٢٢٢عاقض، عەلى. ) (٢٤

بي في جىمُت بعع املهاعاث الحُاجُت وعالكتها بالىـاءة ألاحخماعُت ألػـا٠٢٢٠ٌعطىان، منى حابغ مدمض.) (٢٥ الغوطت، اػغوخت الضهخىعاه،  (. بغهامج جضٍع

اض، مصغ.   حامعى بىع ؾعیض، ولُت التربُت الٍغ
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(. الحاؾُت إلاهـعالُت وعالكتها باملهاعاث إلاحخماعُت لضي املعاكين ؾمعا في مداؿظاث ػؼة، عؾالت ماحؿخير، ولُت ٠٢٢٢زظغ، أبى مىصىع خىان. ) (٢٦

 التربُت، الجامعت إلاؾالمُت، ػؼة

 لخصمُم الخعلُمى والخعلُم طو املعنى، صاع وائل للؼباعت واليكغ والخىػَع، املضن )؟(.(. ا٠٢٢٧ؾغاًا، عاصٌ. ) (٢٧

ؼ وازغون. ) (٢٨ م فۍ التربُت ،صاع الـىغ لليكغ والخىػَع ،عمان.٢٩٨٩ؾماعة ، عٍؼ  (، مباصۍ اللُاؽ والخلٍى

ب للؼباعت واليكغ والخىػَع، اللاهغة٠٢٢٢ا.ص. معتز. )  ؾُض عبض هللا، (٢٩  .(. علم الىــ الاحخماعي، صاع ػٍغ

ت، الؼبعت ألاولى، الجمهىعٍت الُمىُت صىعاء، ًمً.٠٢٢٦عبضهللا الحاوعي، مدمض )ص(و ص. مدمض ؾغخان على كاؾم ) (٠٢  (، ملضمت في علم املىاهج التربٍى

(. جىمُت املهاعاث ألاحخماعُت لألػـاٌ املىهىبين طوي املكىالث الؿلىهُت املضعؾُت، املجلض ٠٢٢٠ث عبضاملجُض. )عکاقت، أ. ص. مدمض ؿخحى و أ. اماوي ؿغخا (٠٢

غ الخـىق، املضن )؟(.٤الثالث، العضص )  (، املجلت العغبُت لخؼٍى

 (. مىاص وػغائم الخعلیم، صاع الکخاب اللبىاوی، بيروث.٢٩٧٢ػالب، خىا. ) (٠٠

 (. حعضًل الؿلىن لألػـاٌ املخسلـين عللُا باؾخسضام حضاوالليكاغ الصىعة )صعاؾت جؼبُلُت(، صاع الغقاص، اللاهغة.٠٢٢٦مدمض، عاصٌ عبضهللا. ) (٠٦

 (. ألاؾغة وجغبُت الؼـل، الؼبعت ألاولى ، صاع الـىغ، صمكم٠٢٢٢الىاقف، ص. هضي الىاقف. ) (٠٤

ت.(. الخىمُت ألاحخماعُت مضزل لضعاؾت املـهى ٢٩٨٠والي، ص. عبضالهاصي. ) (٠٥  ماث الؿاؾُت، صاع املعغؿت الجامعُت، ألاؾىىضٍع

 صێیەم/ صەرچاوە فارصییەکان:

(. باػي و مهاعتهاي احخماعى صع کىصکان پیل صبؿخاوى صع خين حعامل با همؿاالن. هامتي ماؾتر، ػاهکۆي زىاعػمى، کۆلێژي ٠٢٢٠ػاصە، اهغم مدمىص.) (٠٦

 صەعووهىاس ى و ػاوؿخە پەعوەعصەییەکان، ئێران.

 امللخص:

 .برنامج الحعليمى مخترع  لحنمية املهارات الاجحماعية  لدى اطفال دور رياض الاطفال(  (هظا البدث املىؾىم  بـــ

ش ،الجؼغاؿُا،التربُت الىػىُت( لالػـاٌ مً ( ؾىىاث ،اي ٦-٥اعماع ) ان هظا البدث عباعة عً وطع بغهامج امللترح لخىمُت املهاعاث الاحخماعُت  الخمثلت ب )اجاٍع

ي  للبدث ؾعئ ملغخلت الثاهُت اؾخسضم فى الغوطت خُث و وؿلا لؼبُعت و اؾلىب الضعاؾت اؾخسضم الباخث املىهج الىصـى  الخدلُلى  ولخىطُذ الاػاع الىظغ ا

اض ( ؾىىاث اي ٦-٥الضاعؾاث الؿابلت املخعللت بمىطىع البدث الحالى ، وجمثلذ مجخمع الضعاؾت  ب الاػـاٌ طوي ) الباخث الي الغحىع  املغخلت الثاهُت فى  صوع الٍغ

هُت )مغهؼ املداؿظت ( للؿىت الاػـاٌ ) الحيىمُت و ػير الحيىمُت (  خُث خضص الباخث الضعاؾت  ب)التربُت الكغكُت ،التربُت الؼغبُت ( فى التربُت  مداؿظت  الؿلُما

اض الاػـاٌ و ٦٦٦ـاٌ أ الغوطت  مً زالٌ ازظ اعاء )( بعض عً اعض الباخث ملُاؽ املهاعاث الاحخماعُت عىض الاػ٠٢٠٠-٠٢٠٢الضعاؾُت ) ( معلمت و معلم فى صوع ٍع

 ( عوطت فى مغهؼ املضًىت ، مً زالٌ اؾخماعة الاؾخبُاهت .٧٤الحيىمُت و الالخيىمُت  فى )

اض اض اػـاٌ و اًظا بعع معلمين مً طوي الازخصاصاث الازغي ػير الٍغ ج اكؿام الٍغ الاػـاٌ مً هظا البرهامج  فى جىمُت   ویهضؾ البدث الى اؾخـاصة زٍغ

ت ، وهظا البدث هى املداولت مخىاػطعت  الػىاء املىخبُاث اليىعصًت ػمىما و با الزص ًخعلم بتربُت اض الاػـاٌ و هى اًظا   مهاعاث الاػـاٌ فى جلً الـئت العمٍغ ٍع

و ًمىً جىـُظ مدخىي املىاطُع واليكاػاث  فى املنٌز و جـُض املسخصين والباخثين فى  طاث ؿائضة هبيرة الباء و امهاث الاػـاٌ  الن هظا البرهامج معض و بكيل ؾهل

اض الاػـاٌ و العلىم الاحخماعُت وهى طاث ؿائضة اًظا لىػاعة الخعلُم العالى و البدث العلمى و وػاعة  التربُت والخعلُم فى خيىمت هظا ملجاٌ  باالزص كؿم جغبُت ٍع

اعضاص و وطع  البرهامج  و املىاهج الخعلُمُت  وكضم الباخث فى النهاًت البدث مجمىعت مً امللترخاث  وكف  الخىصُاث و وكف اكلُم وىعصؾخان  العغاق فى 

 الاؾدىجاحاث الظي جىصل الى البدث .

اض الاػـاٌ  الكلمات املفحاحية:  بغهامج الخعلُمى مسترع  ، الخىمُت ، املهاعاث الاحخماعُت ،اػـاٌ ، ٍع

 

Abstract: 

This research that entitled (A proposed teaching program for the development of social skills by kindergarten 

children.) This study proposes the introduction of a proposed educational program for social skills (history, geography, and 

national education) for children between the ages of 5 and 6, second-level, in Kindergartens based on nature and subjects of 

the study, a method described for conducting the study, In terms of presenting the literature of the study and returning to 

previous studies related to the study, setting the framework for the theory of the research, the research community consists 

of children (5-6) years old, i.e. the second level,  in governmental and non-governmental children's kindergartens (East and 

West) at the Sulaimaniyah City Center's border for the school year (2021-2022), preparing criteria for social skills for 

children According to 366 teachers at the Public and Non-Governmental Children's Garden in both genders (male and 

female) in (74) children's gardens in the central city of Sulaimaniyah. This research will benefit graduate students from the 

kindergarten department, along with some kindergarten teachers who are not specialists in Kindergarten and who are not 

graduates of the kindergarten department, this program will help the Kurdish library, particularly the field of children's 

education and kindergarten, parents can get benefit because the program is designed in a way that many of the content of the 

subjects and activities are carried out at home. For experts and researchers in this field, particularly for the children's garden 

and social sciences sector, it will benefit both the Ministries of Higher Education and Science and Education Research of 

the Kurdistan Regional Government - Iraq to take advantage of the way the program is prepared. It also presented some 

suggestions and recommendations under the light of the research. 
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 ػاهکۆي ؾلێماوى پڕۆؿیؿۆعي یاعیضەصەع صەعوهؼاوى پەعوەصەیی ص.عبضالصمض اخمض مدمض ٨

 ػاهکۆي ؾەالخەصیً پڕۆؿیؿۆعي یاعیضەصەع صەعوهؼاوى پەعوەعصەیی ص.ؾلىي اخمض امين ٩
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