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    (0202-7591) حىگسافی بۆ گەػەی داهیؼخىاوی ػازی کۆیە لە ماوەیػیکسدهەوەیەکی   

 م خاجی الن ڕۆطخه زطه ئه

  ی هۆیه زده زوه په /  زده زوه حی په شازه وه

 د جۆؿیم مه و طه پیؼسه

 اؿیاش ی حىگس  به / / زده زوه ڵتی په ؿاهه // هىۆی هۆیهشا

  

پوختە     

جىێژیىەوەکاوی داهیؼخىاهدا، لە بەز ئەوەی  بابەجە گسهگەکاهە لە  گەػەی داهیؼخىان، لە        

کۆمەڵگە لە گۆڕاهکازیی بەزدەوام دایە، بەھۆی شۆزبىن و کەمبىوی ژمازەی داهیؼخىاهەوە. 

ػازی کۆیە، طەهخەزی كە شای کۆیەیە، یەکێکە لە كەشاکاوی پازێصگای ھەولێر . دەکەوێخە 

دا ژمازەی 0202طاڵی  ێکخاز،لە( ھ0259باػىزی خۆزھەاڵحی ئەو پازێصگایە، ڕوبەزی دەگاجە )

 ئاماهج لەم جىێژیىەوە خظدىەڕوی   طاڵدا. ( کەطە لە ھەمان597٥٩داهیؼخىاهەکەی )

( دا.ڕەگەشەکاوی گەػەی 0202-7591گەػەی داهیؼخىاوی ػازی کۆیەیە  لە ماوەی طااڵوی )

ڕێباشی داهیؼخىان و ئەو ھۆکازاهەی کازیگەزییان ھەیە لەطەزی .بۆبەدەطذ ھێىاوی ،جىێژەز،

بىوی حیاواشی  دایە لەوە  هه وه جىێژیىه کێؼەی .بەکازھێىاوە ()وەطـی، مێژویی، ػیکسدهەوەی

( 0202-7591ی ) ماوه له  ڕبىه واوی ػاز پێدا جێپه پێی كۆهاػه ی داهیؼخىان به ػه گه له  شۆزه

کۆیە  ػازی -7ئەمە حگە لە پێؼەکییەک و دەزئەهجام و پێؼيیاز. گسیىگتریً دەزئەهجامەکان: 

بەحۆزێک   لەجێکڕای ماوەی جىێژیىەوەکە گۆڕاهکازیی دیمۆگسافی شۆزی بەطەزدا ھاجىوە،

 هصمتریً %(لە ھەشازابىوە،5.٩( بەڕێژەی )75٥1-7511بەزشجسیً ڕێژەی گەػەکسدن لەماوەی)

ی طسوػتی هۆچی گىهدوؼین  ػه بۆگه  وه ڕێخه گه غ ده وحیاواشیه ئه(7.١( )0225-75٥1ڕێژەغ)

ی چەهدیً ھۆکازی جس -0داهیؼخىان.  ث به داجاوان جایبه  مى هىڕی له ڕایی بىوی هه زه بۆ ػاز طه

ڵ  گه له، حی ئاو زامه ی حیۆلۆجی ده ێىهاجهػىینی حىگسافی و پوەک:    طسوػتی و مسۆیی 

ز  طه له  بىه زیان هه وازیگهکازگێڕی وخصمەجگىشازی  و  دیمۆگسافیو ئابىزی و طیاس ی هۆوازی 

جایبەث بە  بایەخدان بە داجاو شاهیازیەکاوی  -7.گسهگتریً پێؼيیازەکان. خىان ی داهیؼ ػه گه

شگاواوی جس  ڵ دامىده گه هگی بياث له ماهه هه  بهو  ی ئامازی هۆیه زماهگه هً ؿه الیه لهداهیؼخىان 

طىىزێک بۆ کۆچی گىهدوؼیىان ،ئەویؽ لەڕێگەی  داهاوی-0زهسدوی داجای دزوطذ.  به طخه بۆده
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  :پێؼەکی

ھەز بابەجێکی حىگسافی، گسهگی و بایەدی جایبەحی خۆی  لە    وه جىێژیىه      

ھەیە. حىگساؿیای داهیؼخىان، وەک للێکی طەزەکی لە حىگساؿیای مسۆیی 

،گسهگییەکی شۆزدەداث بە داهیؼخىان و ھەمى ئەو بابەجاهەی کە 

داهیؼخىاهەوە ھەیە، وەک لەدایکبىن، مسدن ،کۆچ و  پەیىەهدییان بە 

خىان بە یەکێک لە بابەجە گسهگەکان دادەهسێذ حۆزەکاوی حىڵەی داهیؼ

،چىهکە لە جىێژیىەوەی داهیؼخىاوی ھەز ھەزێم و هاوچەیەکدا شیادبىوی 

زەی باداهیؼخىان پێىەزێکی گسهگە، ئاماژەیە بۆ ئاطتی گۆڕاوی كە

داهیؼخىان لە ماوەیەکی دیازیکساودا. ئاطتی گەػەی داهیؼخىان لە ػازی 

ی داهیؼخىان،کە لەهاوەزۆکی کۆیە وەک بابەجێکی حىگساؿیا

( بەگىێسەی 0202-7591ڕوهکساوەجەوە، لە ماوەی ) جىێژیىەوەکەمان

ؿەزەھەمبىوی داجاکاوی و داهیؼخىان و وزدی و ڕێکخظخيیان، کە جێدا 

کە    زاهه وؿاهخه ڵ ئه گه له ػیکسدهەوە بۆ ھەمى ئەو جۆمازاهەکساوە

 . وه جىێژیىهچەی پەیىەهدییان بە گەػەی داهیؼخىاهەوە ھەیە لە هاو 

کیؼەی لێکۆڵیىەوەکە:  .کێؼەی لێکۆڵیىەوەکە خۆی لەوە دەبیيێخەوە کە 

لە ماوەی  حیاواشی ھەیە لە گەػەی داهیؼخىاوی هاوچەی لێکۆڵیىەوە 

چىهکە ئەو ػازە وەک طەزحەم ػازەکاوی ھەزێمی  (،0202-7591هێىان )

ئەمەغ ڕەوش ی طەخذ و هالەبازدا جێپەزبىوە،  کىزدطخان بە چەهدیً

 یگەزیی لەطەز گەػەی داهیؼخىان حێھێؼخىوە،  ز دواحاز کا

هۆبىوی   بێخه ی طسوػتی و هۆچ ده ػه گه –7گسیماهەی لێکۆڵیىەوە : 

.                                                                                   0202-7591ی ماوه ی داهیؼخىان له ػه گه  حیاواشی له

له   زی دزوطخىسدوه ػازدا وازیگه وان له طسوػتی و مسۆیه  ۆوازهه -0

 ی داهیؼخىاوی ػاز.  ػه گه ز طه

 ئاماهج وگسهگی لێکۆڵیىەوەکە: ئاماهج  لەم جىێژیىەوەیە خظدىەڕوی

( 0202-7591گەػەی داهیؼخىاوی ػازی کۆیە یە لە ماوەی طااڵوی) 

گەزیان ڕەگەشەکاوی گەػەی داهیؼخىان و ئەو ھۆکازاهەی کازی

ی داهیؼخىاوی  ػه خێرایی گهلەطەزی،ھەیە.لەگەڵ داهاوی چازەطەز بۆ ئەو  

 لە گۆػەهیگای حیاواشەوە،ػاز 

هدی ػىێنی : ػازی  هه ڕه:   یه هدی هه هه دووڕه  وه ی جىێژیىه طىىزی هاوچه

باػىزی باػىزی هىزدطخان اڵحی  باهىزی خۆزهه  وێخه هه ده  هۆیه

  به  طترۆهۆمی ػازی هۆیه  ڕوی ػىێنی ئه  ولێر . له ههاڵحی پازێصگای  ڕۆژهه

ی  زدووباشهه هێىان هه  وێخه هه واوی پاوی ده واوی دزێژی و باشهه ی هیڵه گىێسه

 °٩١،90”،2´)هێىان هێڵی دزێژی  (، باهىز وه °١٩´،79”،2_´ °١9،2”،2)´پاوی 

طاڵی   له  ه(  کەط   597٥٩( ژمازەی داهیؼخىاوی  دەگاجە )٩9°،9”،2´_

بەوەغ ڕێژەی هصیکەی   مان طاڵدا ، هه له( ھێکخازە،0259ڕوبەزی ) 0202

 . % لە کۆی گؼخیی ڕوبەزی كەشای پێکھێىاوە00٢١

مان  هه وه ی جىێژیىه وا پێىیظذ بىو ماوه  وه ڕوی واجه له : هدی ماوه هه ڕه  

 دیازی هسد 7591طاڵی    بۆیه(  0202- 7591ی هێىان طااڵوی )  ماوه

هجام  عێراق ئه جائیظخا له  هسێذ هه زژمێری داده وجسیً گىهجاوجسیً طهدز  به

 .دزابێذ 

ڕێباشی لێکۆڵیىەوە : ڕێباشی وەطـی و مێژویی و ڕێباشی ػیکسدهەوەمان بە 

کازھێىاوە. زێباشی مێژویی بۆ خظدىەڕو كۆهاػەکاوی گەػەی داهیؼخىان  

ػیکسدهەوەی ػیکسدهەوەغ بۆ  0202_7591لە ػازی کۆیە لە ماوەی 

                                                                                داجا وخؼخەکان .

پالوی جىێژیىەوەکەمان لە س ێ باض پێکھاجىوە، بە مەبەطتی گەیؼتن  بە 

ئاماهجێکی شاوظدیاهەی وزد.  یەکەم :كۆهاػەکاوی گەػەی داهیؼخىان. 

داهیؼخىان طێیەم : ئەو ھۆکازاهەی دووەم: ڕەگەشەکاوی گەػەی 

کازیگەزییان  لەطەزگەػەی داهیؼخىان ھەیە. لە کۆجایدا کۆمەڵێک 

 دەزئەهجام و پێؼيیازو لظتی طەزچاوە و پاػکۆ خساوەجە ڕو .

  باػىزی هىزدطخان  له( ػىێنی حىگسافی ػازی کۆیە 7هەخؼەی ژمازە)

 
اعُل مدمد، أكلیم خلُل ئطم  طذ به ز پؼدبه : وازی جىێژه زچاوه طه  

للظيان(، مطبعت  هسدطخان العساق )دزاطاث فی الخىىیً اللىمی 

 .70،ؾ7555أوؿیظذ .هسیظخاٌ،أزبیل،

 

 باس ی یەکەم:  كۆهاػەکاوی گەػەی داهیؼخىان

 (،  بە چەهد0202_7591گەػەی داهیؼخىان لە ماوەی طااڵوی ) 

ی داهیؼخىان بۆ  هباز  زكه طه  جه وازی هسدوه ز بىه بازودۆخێيی خساپدا جێپه

ڵ  گه له ،ڕو  یىه خه غ كۆهاغ ده ػه  به  هه وه ی جىێژیىه ماوه  طخه به م مه ئه

  ی داهیؼخىان. ػه زگه طه له  بىه زی هه ی وازیگه و هۆوازاهه ی ئه وه ػیىسدهه

( :  طەبازەث  بە گەػەی طااڵهەی 75٩9_-7591كۆهاغی یەکەم) 

و پازێصگای ھەولێر، بڕواهە  داهیؼخىاوی ػازی کۆیە، بە زاود لەگەڵ

% 0٢9(  دەزدەکەوێذ کەوا گەػەی داهیؼخىاوی کۆیە 7خؼخەی ژمازە )

% دەبیىین حیاواشی گەػە  لە هێىان ػاز و ١٢١طااڵهە پازێصگای ھەولێر

بىو  ھەیە ھۆکازی ڕامیازی کازیگە ز  میانحیاواشییەکی کە و  ًپازێصگا هصیک

، جاڕادەیەک ژمازەکان   لەو ماوەیەدا، بەھۆی طەزھەڵداوی ػۆڕش ی ئەیلٌى

  ( .٩5، 7555بە خەماڵهدن داهساون. )مدمد، 

(:  لەو كۆهاػەدا ڕێژەی گەػەی طااڵهەی 7511-_75٩9كۆهاغی دووەم: )

ی پێؽ  ماوه زاوزد به به%،١٢0ػازی کۆیە بەزشبىەجەوە بۆ داهیؼخىاوی 
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ئەو بازدۆخە ڕامیازییەی  هۆی  ویؽ به ئه  وه جه زشبىه% بە2٢1بەڕێژەی خۆی 

لەو ماوەیەدا    ن بۆػازی هۆیه وان هۆچ بىه داهیؼخىاوی گىهده  وایىسدوه کە

 ی داهیؼخىان  ػه گه% . ١٢٩ڕێژەی گەػەی پازێصگای ھەولێر بەزشبۆجەوە بۆ 

 ی  وه بۆئه  وه ڕێخه گه ویؽ ده ئه  جسهزش  به  ػازی هۆیه  له %،2٢0ی  ڕێژهبە 

پازێصگای ھەولێر بەوەی پایخەختی  بە هاو ئۆجۆهۆمی بىوە ،حگە لە وەغ 

پاهخاییەکی ؿساواوی شەویی کؼخىکاڵیی ھەیە وەک دەػخەکاوی دیبەگە و 

ھەزیس، ئاو ھەوایەکی گىهجاوی ھەیە، ھەمىو ئەماهە بىهە ھۆی ڕاکێؼاوی 

                                                                                             (.02:0221داهیؼخىان)حەالٌ،

 (7هەخؼەی ژمازە)

-7591گەػەی طااڵهەی داهیؼخىاوی ػازی کۆیەو پازێصگای ھەولێر )

0202)% 

 ولێر پازێصگای هه  ػازی هۆیه طاڵ

7591-75٩9 0.9 ١.١ 

75٩9-7511 ١.0 ١.٩ 

7511-75٥1 5.١ ٩.9 

75٥1-0225 7.١.٩ ١ 

0225-0279 9.٩ 0.٩ 

0279-0202 ٩.5 0.١ 

 ١.7 ٩.9 0202-7591اىڕ جێ

 (7) پاػىۆی ژمازه   طذ به : پؼدبه  زچاوه طه

 *بۆدەزھێىاوی ڕێژەی گەػە پؼخمان بەو ھاوکیؼەی خىازەوە بەطخىوە:

 
(گەػەی طااڵهەی داهیؼخىاوی ػازی کۆیەو  پازێصگای 7ػێىەی ژمازە)

 %0202-7591ھەولێر 

 
 (   7)  ی ژمازه خؼخه طذ به ز پؼدبه :  وازی جىێژه زچاوه طه                 

  

(  بەزشجسیً ڕێژەی گەػەی طااڵهەی 75٥1-_7511كۆهاغی س ێ یەم: )

% گەػەکسدوی 5٢٩داهیؼخىاهە لە جێکڕای ماوەی جىێژیىەوەکە ڕێژەی ػاز

بەزاود بە ماوەی پیؽ خۆی ڕێژەی  جەوە % بەزشبۆ١،9  پازیصگای ھەولێر 

ی  ڕێژه ولێر به پازێصگای ههجەوە  % بە زشبۆ٩٢0گەػەی طااڵهەی ػازی کۆیە 

ی  ػه ی گه زشجسیً ڕێژه به  یه وماوه له  ػازی هۆیه  وه جه زشبىه %به2.7

ولێر  پازێصگای هه زاوزد به به   هه وه ی جىێژیىه جێىڕای ماوه له  داهیؼخىاهه

ێژەی گەػەی ػازی کۆیە لە وماوەیەدا ڕ ئەو  شیاجسه %9٢5   ػه ی گه ڕیژه

گىهدەکان ڕاگىاطخنی  ػااڵوی ئەهـاٌ و جێکداوی بۆ  دەگەڕێخەوە.

دازەجىو کازیگەزییان  داهیؼخىاهەکەی بەزەو طەهخەزی ػازەکان وئۆزدوگای

 ھەبىو لەطەز گەػەی كەوازەی داهیؼخىاوی پازێصگای ھەولێر

 (.02٩ -02٩، ال 022٩)طەلیم،

( لەو كۆهاػە بەڕواهین لە خؼخەی ژمازە 0225-_75٥1كۆهاغی چىازەم: )

(دەبیىین ڕێژەی گەػەی طااڵهەی ػاز بە ڕێژەیەکی شۆز 7(ػێىەی ژمازە)7)

% ئەمە شۆزجسیً هصمبىوهەوەیە  لە جێکڕای ماوەی 7٢١دابەشیىە بۆ 

% بەزاوزد بە ١٢٩جىێژیىەوەکە گەػەی پازێصگای ھەولێر بە زشبىەجەوە بۆ

% دابەشیىە، ئەویؽ ٥٢7ەی پیؼى ڕێژەی گەػەی ػاز بەڕێژەی ماو 

دەگەڕێخەوە بۆ چەهد ھۆکازێک بەھۆی ئەو ئازامیە طیاطیەی بەھۆی 

بەطەز ھەزێمی کىزدطخاهدا ھاث ،گەڕاهەوەی  7557ڕاپەزینی ئاشازی 

گىهدەکان و شێدی باب و باپیریان، لە  بەػێک لە گىهدوؼیىەکان بەزەو

کی بەھۆی ئەو ئابڵىكە ئابىزییە هێىدەوڵەجییە الیەکی جسیؽ کۆچی دەزە

طەز ھەزێم وایکسد ژمازەیەکی شۆز گەهج کۆج بکەن و  عیراكیەی خسایە

   (.٥٩:0225بگەڕێً بەدوای کازێکی باػتردا)خظین،

( :  طەبازەث بەو كۆهاػە، ڕێژەی گەػەی 0279-_0225كۆهاغی پێىجەم: )

بەزشبۆجەوە. پازێصگای ھەولێر % 9٢٩طااڵهەی داهیؼخىاوی ػازی کۆیە بۆ 

ڕێژەی  . شیىه % دابه7ی ڕێژه ی پێؽ خۆی به ماوه  زاوزد به به % .0٢٩گەیؼخە 

%بەزشبۆجەوە ٩٢١گەػەی ػاز بەزاوزد بە ماوەی پێؽ خۆی بە ڕیژەی

بەزشجسە. ھۆکازی ئەو بەزشییەی  %١ی ڕێژه بهپازێصگای ھەولێر   بهبەزاوزد 

ۆبەزشی ڕێژەی لە دایکبىن دەگەڕێخەوە ڕێژەی گەػەی داهیؼخىان لە ػاز ب

هۆچی گىهدوؼیىان بۆ  (.  الیەکی جس 0لەوماوەیە بڕواهە)پاػکۆی ژمازە 

کەم بىهەوەی ھەلی کازو خصمەجگىشازیە  هۆی  به  ػازی هۆیه

 .پؼگىێخظخنی لە الیەن خکىمەجەوەطاڵی  وػىه حۆزبەحۆزەکان

ڕێژەی  (:  طەبازەث بە دواكۆهاغ،0202-_0279كۆهاغی ػەػەم :)

%،  لە ٩٢5گەػەی طااڵهەی داهیؼخىاوی ػازی کۆیە گەیؼخە 

ی پێؽ  ماوه زاوزد به به %0٢١  یؼخه گهبەزامبەزیؼدا ڕێژەی گەػەی پازێصگا 

( 7( ػێىەی ژمازە) 7خؼخەی ژمازە ) له   شیىه % دابه2.١ی  ڕیژه خۆی به

دەزدەکەوێذ ڕێژەی گەػەی داهیؼخىاوی ػازی کۆیە بەزاوزد بە ماوەی 

%  لە پازێصگای ھەولێر بەزشجسە 0٢٩ ی  ڕێژه به%دابەشیىە 2٢1پێؽ خۆی 

   وه ڕیخه گه ده جەهدزوطخییە  هڕامیازی و ئابىزی خە خساپەۆ ،ئەویؽ  بۆ بازود

ها  زوه هه  یه وماوه له  وه زه ن بۆ ده ػێيی داهیؼخىان هۆچ بىه هۆوازبى به هه

وی گؼتی  زژمێریه ىوی طهب هۆی هه ئامازی داهیؼخىان به  مىهىڕی له  هه

 دزوطذ  بۆداهیؼخىان.

  

 باس ی دووەم: ڕەگەشەکاوی گەػەی داهیؼخىان: 

 شیادبىوی طسوػتی:-أ

شیاد بىوی طسوػتی، حیاواشیی هێىان لە دایکبىن و مسدهە دابەػبىوی لە 

، دایکبىن و مسدن بەطەز ژمازەی داهیؼخىان  بۆ ھەزھەشاز کەطێک

بۆ ڕوهکسدهەوەی  دەجىاهین شیاد بىوی طسوػدیمان بەدەطذ بکەوێذ . 

ػێىاشی گەػەی طسوػتی لە ػازی کۆیە، پؼخمان بە طخىوە بەو 

لە هەخۆغ خاهەی گؼتی کۆیە لە بەش ی لەدایکبىن و مسدن   یئامازاهە

، ھەوڵدەدەیً )0202- 022١(ماوەی لەطاڵی  دەطخمان کەوجىوە لە 

ڕون بکەیىەوە.ھەزیەک لە ڕەگەشەکان 

0

5

10  شاری كۆیه 

پارێسگای  
 هه ولێر
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 لەدایکبىن:-_7

لۆحیە،  بەاڵم هاکسێذ لەو ھەٌ ومەزحە  وەچاهەی داهیؼخىان لە ماوەیەکی دیازیکساودا دەیخەهەوە، وێڕای ئەوەی لە دایکبىن دیازدەیەکی بایۆو  هبسیخین ل

دەبەطخین بەھاوکیؼەی ڕێژەی گەػەی لە دایکبىن چىهکە (. بۆ شاهینی ڕێژەی لە دایکبىن پؼذ  795:0229ئابىزییاهەی کۆمەڵگا جێیدا دەژیذ دابڕێذ. )ػـىز،

 طەزحەم داهیؼخىان بەم ػێىەیە: شاهیازی جەواوث دەداحێ لەطەز لە دایکبىوی طاڵێک بە بەزاوزد لەگەڵ ھەز ھەشاز کەطێک لە 

 (.70١:022١ھاوهە،وطمدە،)ط  7222×ژمازەی داهیؼخىان لەهیىەی طاڵدا÷ ڕێژەی گؼخیی لەدایکبىن = ژمازەی لەدایکبىی شیىدوی طاڵێک 

ەهێکی شۆز بچىک لەگەڵ ھەمى ئەو کەمى کىوڕییاهەی کە ھەیە ، وەک ھەطدىەکسدوی  ھاوواڵجیان بە لێپرطساویەحی بەزامبەز جۆمازکسدوی ئەو مىدااڵهەی لە جەم

ماوەیە حێ  ڕۆژ،  ئەگەز ھاجى لە و 79دایکبىان لەماوەی  مسدون ، ئێظخا لە ھەزێمی کىزدطخان  بە گؼتی و هاوچەی جىێژیىەوە یاطایەک داهساوە بۆ جۆمازکسدوی لە

بڵێن داجاکان کەمى پەڕبىو، دەبێذ طەزداوی دادگا بکاث. ھەزوەھا بەزشبىهەوەی ئاطتی ھۆػیازیی خەڵک وجۆمازکسدوی مىداڵەکاهیان ، بەاڵم ھێؼخاغ هاگاث بەوە 

(،  بۆمان دەزدەکەوێذ 0( ػێىەی ژمازە )0ی لەدایکبىن و بە طەیسکسدوی خؼخەی ژمازە)پؼدبەطتن بە ھاوکێؼەی گؼت ( .  بە 0207کىوڕییان هییە )ػىکىزیە،

( لە ھەشازا بىوە، واجە 09٢٩(بىوە، بەزاوزد لەگەڵ كەشای کۆیە دەبیىین  )05٢0ػازی کۆیە لەھەشازا)  ( جیکڕایی ڕێژەی لەدایکبىن لە 0202_-022١لەماوەی)

هۆػیازی داهیؼخىان  گسیىگیدان  بەزشبىهەوەی ئاطتیبۆ  كەشادا دەگەڕێخەوە ژەی لەدایکبىن لەػازدا شیاجس بىوە لە ( بىوە لە ھەشازا ڕێ١٢٥حیاواشییەکەیان )

لە بەاڵم ئەو ڕێژەیە  غ كۆهاغ. ز ػه طه یً  به هه غ ده دابه  هه وه جىێژیىه  دایىبىن له ی له دایىبىن  ماوه ی له شاهینی ڕێژه  طخه به ومه بۆئه جۆمازی مسدوان  به

 .کاجێکەوە بۆ کاجێکی جس بەزشو هصمیی شۆزی بە خۆیەوە بیيیىە 

 ێژەی ڕ بە واجە07٢١، دادەبەشێذ ١١٢5ػازی کۆیە دەگاجە   له  (0229_022١ )طاڵی ماوەی  بەحۆزیک لە  

حیاواشیی ڕێژەی دابەشیىە  دابەشی بە 0١٢٩بە ڕێژەی. واجە 7٩٢0لە لەھەشازا بۆ١1٢٩كەشای کۆیە لەو ماوەیە دابەشی  لەدایکبىن دابەشی لە ھەشازا  بەزاوزد بە  70٢٩

خصمەجگىشازی لە لەػاز کەمترە لە كەشا لەو ماوەیە دەگەزێخەوە بۆبەزشی ئاطتی ڕۆػەهبیری ػاز بەجۆمازکسدوی هاوی لەدایکبىان، لەالیەکی جس بەھۆی کەمیی 

ێژەی لە دایکبىن لە ػازی ڕ  (022٥-_022٩)لەماوەی                                             (. 0٥:0221گىهدەکان و گسهگیىەدان بە جۆمازی لە دایکبىان ) حالٌ،

لە ھەشازا لە دایکبىن 71ھەشازا ،بەزشجسیً زێژەی لە دایکبىهە لە جێکڕای جىێژیىەوەکە.  واجە بەڕێژەی  له ٩2٢1لە ھەشازادابى لەم ماوەیە بەزشبۆوە بۆ  0١٢1کۆیە لە

لە ھەشازا ڕێژەی لە دایکبىن بەزشجسە بەزاوزد بە كەشای کۆیە لەو  75٢٩ە ئەگەز بەزاوزدی بکەیً بە ماوەی پێؽ خۆی بە ڕێژەیبەزشبىوەجەوە لەو ماوەی

بىن لە ێژەی لە دایکڕ (بەزشیی 0ھەشازا بەزشبىەجەوە بڕواهە ػێىەی ژمازە)  له 71٢1لەدایکبى لەھەشازا واجە بەڕێژەی   ١١٢0ھەشازا بىوبەزش بۆوە بۆ لە 79٢9ماوەیە

ؼیىەی ػازوكەشا دەگەڕێخەوە بەزشبىوهەوەی ئاطتی ڕۆػەهبیری بۆ گسهگی بە جۆمازکسدن لەػاز و بۆ باػبىوی بازودودی ئابىزیی کىزدطخان پێداوی پێ

 (. 5٥:027٩ھاوطەزگیری، پێؼیىەی خاهىبەزە وکؼخىکاڵی لە گىهدەکان)کسیم،

 

 (0) ی ژمازه خؼخه

 شازا هه  ( له0202_-022١ی) ماوه له  شای هۆیه ػاز و كهز ئاطتی  دایىبىن له طه  ی له ڕێژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (0) ژمازهپاػىۆی  طذ به  ز پؼدبه زچاوە : وازی جىێژه طه

 (0) ی ژمازه ػێىه

 شازا هه  ( له0202-022١ی) ماوه  له  شای هۆیه ز ئاطتی ػاز و كه دایىبىن له طه ی له ڕێژه

  له  شای هۆیه كه

 شازا هه

  ػازی هۆیه له

  شازا هه

 طاڵ شازا هه  له  ػازی هۆیه شازا هه  له  شای هۆیه كه طاڵ

١2.0 ١9.١ 027١ ١1.١١ ٩.5 022١ 

١7.١ ٩1.7 027١ ٩5.١ ٩5.٩ 022٩ 

05.9 ١9.7 0279 7٩.0 07.١ 0229 

0٩ 7٩.9 027٩ 79.9 0١.1 022٩ 

07.1 09.0 0271 ١7 ١٥ 0221 

7٥.١ 07 027١١ ٥.0 ٩2.1 022٥ 

79 75.7 0275 05.١ ٩1 0225 

72.٥ 70.9 0202 01.5 ١9.9 0272 

 0277 ١2 09.0 0202-022١جێىسا 05.0 ٩.09

07.٥ 0٩.5 0270 
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 (0ی ژمازه ) خؼخه طذ به ز پؼدبه : وازی جىێژه زچاوه طه

 

ھەشازا دابەشیىە لە و ماوەیە  بە زاوزد    له   1ھەشازا واجەڕێژەی   له ١2ھەشازادا بىو. دادەبەشێذ بۆ  له  ١1ڕێژەی لە دایکبىن لە ػازدا (0277_0225 )لە ماوەی     

ئەوەغ   ەشیىە. لە ھەشازا داب  ٩٢0واجە بە ڕێژەی 09٢0ھەشازا دادەبەشێذ بۆ   له  05٢٩كەشای کۆیە غ لە و ماوەیە  لە ھەشازا   72٢1بە ماوەی پێؽ خۆی 

ازیی گىهدوؼیىان و دەگەڕێخەوە بۆ گەڕاهەوەی بە ػێک لە داهیؼخىاوی گىهدەکان بۆشێدی باوباپیراهیان کەمبىهەوەی داهیؼخىاوی ػاز و بەزشبىهەوەی ئاطتی ھۆػی

  .دایکبىان  جۆمازکسدوی له

لە ھەشازا  70٢0لە ھەشاز لە دایکبى. واجە بە ڕێژەی  ١1٢7ەبێخەوە بۆ بەزشد لەھەشازادا بى 0٩٢5ڕێژەی لە دایکبىن لە ػازی کۆیە ( 027٩_0270)ماوەی 

لە كەشا شیاجس بەزشبۆجەوە. ڕێژەی لەدایکبىن لە  0٢٩بەزشدەبێخەوە ػاز 5٢٥ئەو ماوە   ١7٢٩بەزشدەبێخەوە بۆ 07٢٥لە وماوەیە  لە كەشای کۆیەغ   بەزشبۆجەوە. 

ػاز لە كەشا لەو ماوەیە دەگەڕێخەوە بۆ باػبىووی بازودۆدی ئابىزی و شیادبىوی پێؼیىەی ھاوطەزگیری و  بەزشبىهەوەی ڕێژەی (0ھەشازا بڕواهە ػێىەی ژمازە)

هۆی  ڵبژازدوی ژیاوی ػازطخاوی  به وی جسیؽ هۆچی گىهدوؼیىان بۆػاز هه الیه له شیابىووی پڕۆطەی ھاوطەزگیری. شۆزیی ڕێژەی لە دایکبىان و جۆمازی لە  دایکبىان

 (.02،027٩)طعید،طلیم:  ی داهیؼخىاوی ػازی هۆیه ػه ز گه طه بىله زی شۆزی هه وان وازیگه گىهده شازی لهجگى  می خصمه هه

ھەشازا  لەوماوە  لە   5٢5لە ھەشازا دابەشی واجە ڕێژەی لە دایکبىن بە ڕێژەی   09٢0لە ھەشازادا  دابەشی بۆ  ١9٢7لە ػازی کۆیە   (0271-_0279 )ماوەی      

لە ھەشازا ئەو ڕێژەی   ٥٢7لە ھەشازا  واجە بەڕێژەی 07،٩ھەشازابى  دابەشی  لە  05٢9لە  ھەشازا  لە كەشای کۆیەغ    77٢5د بە ماوەی پێؽ خۆی دابەشی بەزاوز 

ەخۆشخاهەکان لە شۆزەی دابەشینی لە دایکبىن لە ػازلە چاو كەشا پەیىەهدیی بە خساپی  بازودۆدی طیاس ی وئابىزییەوە ھەیە، لە الیەکی جسیؽ بایکۆجکسدوی ه

 لە دایکبىان.  ػێً  به الیەن ؿەزماهبەزان جۆمازهەکسدوی 

لە ھەشازا  لە دایکبى دابەشی بۆ   07ڕێژەی لەدایکبىن بەػێىەیەکی شۆز دابەشی لە ػازی کۆیە .بەحۆزێک لە ػازی کۆیە لەو ماوەیە  (0202-_027٥ )لەماوەی 

            لە ھەشازا  72٢٥ھەشازابى دابەشی   له 7٥٢١ماوەی پیؽ خۆی.  بەزاوزد بەكەشا  لە ھەشازا دابەشی بەزاوزد بە   70٢1لە ھەشازا،  واجە بەزێژەی   70٢9

( پێؼى ئەویؽ بە ھۆی طەزھەڵداوی ڤایسۆس ی کۆڕۆها بۆ پازاطخنی جەهدزوطتی دایکی طکپر شۆزیىەی  لە 0( ػێىەی ژمازە)0گەڕاهەوە لەخؼخەی ژمازە) ڕواهین  به

 (.0207کەمى کىڕی جێدایە)ػکىزیە:دایکبىن، بۆیە داجاکان لەو ماوەیەدا  بە جۆمازکسدوی لە  دزاوە  دایکبىن لە دەزەوەی هەخۆشخاهەکان کەمترگسهگی

 ئەمە حگە لە بىوی چەهدیً ھۆکازی جس کە دەبێخە ھۆی حیاواشیی ڕێژەکە گسهگتریيیان ئەماهەن :  

 ژن ھێىان و ػىکسدوی پێؼىەخخە  :_7

پێدەکاث وەک دەشاهسێذ ئەو  طذطاڵییەوە دە 79مەبەطذ لەو ھۆکازە دابەػبىوی داهیؼخىاهە بەپێی جەمەن بۆ طاڵی ھاوطەزگیری، کە بەگؼتی لەجەمەوی 

ی  ی(. چىهکە جەمەوی همىهە770:0227پێکھاجە جەمەهە لە طاڵێکەوە بۆ یەکی جس دەگۆڕێذ بەھۆی گۆڕاوی بازودۆدی ئابىزی و کۆمەاڵیەجیی داهیؼخىان)خظین،

ىان و ػىکسدن لە ھەزێمی ێؿىز پێیىایە ژهھ( . بەاڵم دکخۆز عەبدواڵ ػە75:7555طاڵیدایە )خەطباک، 71-7٩ڕواهگەی کىزدەوە لەهێىان  ػىکسدن لە 

( . 7٩2:0229)ػـىز،ن هه زگسی ده هاوطهکىزدطخان لە جەمەهێکی شۆز مێرمىداڵیدا دەطخپێدەکاث ، کىڕان لە ھەژدە طاڵی و کچاهیؽ لە ػاشدە طاڵییەوە 

خظدىەوە شیاجس دەبێذ. دیازدەی  ز گیری بچىکتر بێذ وەچەئەمەغ بەھۆکازێکی کازیگەز دادەهسێذ  بۆ شیابىوی ڕێژەی لە دایکبىن چىهکە جاجەمەوی ھاوطە

% کۆی جەمەوی ھاوطەزگیری لە 0٩٢٥دەطخپێدەکاث، بەحۆزێک ئەوکچاهەی دەکەوهە ئەوجەمەهەوە ڕێژەی  02-79ػازی کۆیە لەجەمەهێکی شوػىکسدوی کچان لە 

زحەم دەطخەکاوی جەمەوی ھاوطەزگیری لەهاوچەی جىێژیىەوە لە ماوەی طاڵی هێىان ھەمى ڕێژەکان بۆ طە ػازی کۆیە پێکدەھێنن، ئەمەغ بەزشجسیً ڕێژەیە لە 

 (.0207)وەشازەحی داد،ئەهجىومەوی دادوەزی ، 0202

چاو  ێؽڕێژەی پیتی : پیتی شازاوەیەکە بۆ پڕۆطەی طکسدن بۆ ھەز کۆمەڵگەیەکی داهیؼخىان بە کازدەھێنرێذ بە ژمازەی لەدایکبىوی شیىدو دەخسێخە پ_0

( . لە شۆزبەی کۆمەڵگاکان شیاجس ٩1:7555(. بەزشیی ڕێژەی مێیىە لە جەمەوی مىداڵبىهدا ھۆکازی طەزەکیی بەزشیی ڕێژەی لە دایکبىهە )جالب،٩٩:0270)ػـىز،

ھەلی مىداڵبىوی بۆ  ەگەهجان مىداڵ دەخەهەوە جایبەث بۆ مێیىە کازیگەزیی شۆزی لەطەز ژمازەی مىداڵبىن ، لە ماوەی شاوشێدا، ھەیە چىهکە ماوەیەکی شیاجس مێیى

طاڵی مىداڵی لێ دەکەوێخەوە.  بۆ  0٥طاڵیدا دوھێىدەی ھاوطەزگیری لە جەمەوی  7٥دیمۆگساؿیا ھاوطەزگیری لە جەمەوی  زاوی جىێژهدەڕەخظیذ. بەڕای شۆز لە 

ان ئەوەغ ڕۆڵی لە بەزشبىهەوەی ڕێژەی پیخدازی لە (. بێگىم7٩٥:022٩)مدمد ئەواوی جس ، طاڵی دایە    05_79ھەژمازکسدوی ڕێژەی پیخدازی لە الی ژهان لەهیىان
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ڕێژه ی له دایكبون له  شارله   
 هه زارا
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 هه زارا



 Journal of the University of Garmian 9 (4), 2022 

  
Page 5 

 
  

% ( 00٢7طاڵییەوەیە ڕێژەی ) 02مێییىاهەی کە جەمەهیان لەخىازوی و ڕێژەی ئە 0202-027١لە ماوەی هێىان طااڵوی  ھەیە، چىهکە هاوچەی جىێژیىەوە

 ە لەػازی کۆیە.پێکدەھێنن،  ئەمەغ ڕێژەیەکی بەزشە و کازیگەزیی شۆزی لەطەز ڕێژەی بەپیتی و شاوشێ ھەی

ھاوی ژهھێىان و ھۆکازی ئاینی .ئاینی ئیظالم ،ئاینی شۆزیىەی داهیؼخىاوی ػازی کۆیەیە کازیگەزی خۆی ھەیە بۆ ھەزچی شوجس پێکەوەهاوی خێزان و مىداڵبىن _١

ەی  بەپیاوان داوە شیاجس لە ژهێک بھێنن. بە وەغ ئاینی ئیظالم ڕێگ 2ػىکسدن دەداث دژی حیابىهەوە و جەاڵكە. خىای گەوزە، بەوػێىەیە ئاماژەی بۆدەکاث

 طەبازەث بە هاوچەی جىێژیىەو)
َ
 َوُزباع

َ
الر

ُ
نی َوز

ْ
ظاِء َمث ِ

ّ
 الي

َ
ن ِِ ْم َم

ُ
ى

َ
اَب ل

َ
ُخىاماط ِِ ًِ

ْ
اه

َ
  ؿ

َ
ِ

َ
ىاِخدة

َ
ىا ؿ

ُ
ْعِدل

َ
 ح

َّ
ْم الا

ُ
خ
ْ
ان ِخـ

َ
  ؿ

َّ َ
دوى الا

َ
 ا

َ
ِ

َ
ْم ذِلً

ُ
ى

ُ
َماه ًْ  اَ

ْ
ذ

َ
ى

َ
ْو ماَمل

َ
ا

ىا(
ُ
ُعىل

َ
م طىزة ) ح ە بۆمان بە دیازدەکەوێذ ئەواهەی ھاوطەزگیرییان کسدووە شیاجسە لە واهەی حیابىوهەجەوە، بە ػێىەیەک جێکڕای ڕێژەی ھاوطەزگیری اللسأن هٍس

 . (0207(  لە ھەشازا بىوە .)وەشازەحی داد، ئەهجىومەوی داد وەزی،7.١(  لە ھەشازا ،بەاڵم ڕێژەی حیابىوهەوە )5(  هصیکەی )0202_-027١لەماوەی طااڵوی )

مەبەطتی بەھێزکسدوی ڕۆڵی پیاو لە هاو کۆمەڵگا و کەطىکازیدا  ىان وشۆزی مىداڵبىن بە ێدابىهەزیتی کۆمەاڵیەحی ھاهدەزە بۆ ژهھ ھۆکازی کۆمەاڵیەحی: -_٩

ەن پلە وپایەکی کۆمەاڵیەجیی ڕوی کۆمەاڵیەجییەوە ئەو خێزاهاهەی خاوەن مىداڵ و وەچەیەکی شۆزن ، بەجایبەث لە هێى گىهدوؼیىان، خاو  (. لە 90:7555)مدمد،

جایبەث ئەگەز بێخى مىداڵەکاهیان شۆزبەیان کىڕبً، شیاجس ڕێصیان لێ دەگیرێذ ھۆکازێکە بۆ ھێزو پازاطخنی خێزان  زاوزد لەگەڵ خیزاهەکاوی جسدا، بە جایبەجً بە 

گىاطتراوەجەوە بەزە و ػازەکان، ئەمەغ دەوەطخێخە طەز ئاطتی ڕۆػيبیریی ،ئەوەغ جایبەث هییە بەالدێيؼیىەکاهەوە ،بەڵکى وەک دابى هەزیتی کۆمەاڵیەحی 

 (.727:7551داهیؼخىان و بازی ئابىزییان.)مدمد،

 

 مسدن :_0

کڕای مسدن ی جسجێمسدن دیازدەیەکی بایەلۆحیی کۆمەاڵیەجییە. بایەلۆحییە چىهکە ژیاوی مسۆڤ ماوەیەکی دیازیکساو دزێژە دەکێؼێذ، دواجس دەمسێذ. بەواجایەک     

 (.7١2:0227ڕەهگداهەوەی بازودۆدی کۆمەاڵیەحی و ڕۆػيبیری و ئابىزیی داهیؼخىاهە وئاطتی ػازطخاهیی ھەز گەلێک دەزدەخاث )عطىی،

 بازەی ڕێژەی مسدن لە عیراق بەگؼتی وهاوچەی جىێژیىەوەبەجایبەث پؼذ بە ڕێژەی گؼتی مسدوان بەطتراوە ،بەو ػێىەیەی خىازەوە. لێکۆڵیىەوە لە 

 (.0٩5:75٥2)علبی،.7222×ژمازەی داهیؼخىان لە هیىەی ئەوطاڵەدا÷ ڕێژەی گؼخیی مسدن= ژمازەی مسدوان لەطاڵێکدا 

( گۆڕاهکازیی شۆزی بەخۆیەوە بیيیىە . 0202-022١لە ماوەی طااڵوی )  مسدن لە ػازی کۆیە و كەشای کۆیە  ( ،دەزدەکەوێذ ڕێژەی١لەطەیسکسدوی خؼخەی ژمازە)

كەشای کۆیە دەبیىین  بەزاوزد بە  لە ھەشازا لەمسدو  7٢5واجە بە ڕێژەی  2٢9دابەشیىە بۆ 0٢٩(  ڕێژەی مسدولە ػازی کۆیە 0229-022١وی )اڵوەی طابە حۆزێک لەما

ماوەیە  ی داجاکان لە و (لەھەشاز مسدو دابەشیىە ئەمەغ دەگەڕێخەوە بۆ جۆمازکسدوی هاوی مسدو لەگەڵ کەمى کىڕی7٢5ڕێژەکە لێک هصیک و یەکظاهً ،واجە بەڕێژەی )

 0221مسدو لە ھەشازا لە ػاز، بەجایبەث لەطاڵی 7بەزشدەبێخەوە بە ڕێژەی 2٢٩( لە و ماوەیە ڕێژەی مسدن 022٥-022٩ماوەی هێىان )  (. 01:027١)مدمىد،

دەگەزێخەوە بۆ بەزشبىهەوەی ئاطتی ھۆػیازیی داهیؼخىان ( ١ جێگسای ماوەی جىێژهەوەکە بڕواهە ػێىەی ژمازە) لە مسدو لە ھەشازا ئەوەبەزشجسیً ڕێژەیە ١٢9 دەگاجە 

كەشا ئەویؽ بەھۆی گسهگیىەدان  هصمتریً ڕێژەی مسدووە لە 2٢0لەو ماوەیە (. بەزاوزد بەكەشای کۆیە ١5:0225ػازگسهگیی شیاجس بە جۆمازکسدوی مسدوان )جۆؿیم ، لە 

                       .                                         بە جۆمازی مسدوان

جەوە بەزاوزد بە ماوەی پێؽ خۆی  هصم بۆ2٢٩واجە بەڕێژەی  7٢١ڕێژەی مسدو لە ھەشازا بۆ 5، 7( لەو ماوەیە لە ػازی کۆیە 0277_-0225لە ماوەی طااڵوی)    

ەوە بەزاوزد بەػاز، ئەوەغ بۆئەوە دەگەزێخەوە ج ڕێژەی مسدو لەو ماوە بەزشبۆ2،7مسدولە ھەشازا هصمترە لە ھەمان کاجدا لە كەشای کۆیە بەڕێژەی 2٢١

 .   (7٩٥:0229)ػـىز، باػترە  وان هگىهدو   وان هاخیه وازگێڕیه  هه یه لهلە دازایی وھۆػیازیی جەهدزوطدیان وئاطتی خصمەجگىشازییەجەهدزوطخییەکان

 (١) ی ژمازه خؼخه                                         

 شازا هه  ( له0202-022١ی) ماوه  له شای هۆیه  وكه ػاز   ی مسدن له ڕێژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (١)  پاػىۆی ژمازه  طذ به ز پؼدبه : وازی جىێژه  زچاوه طه                        

شای  كه

 شازا هه له هۆیه

ػازی هۆیه 

  شازا هه له

 طاڵ شازا هه له ػازی هۆیه شازا هه له شای هۆیه كه طاڵ

0.7 0.1 027١ 0.0 0.٩ 022١ 

0.٩ 0.٥ 027٩ 0.9 ١.9 022٩ 

١ ١.0 0279 2.١ 2.9 0229 

0.7 7.9 027٩ 2.0 2.٩ 022٩ 

7.1 0 0271 0.١ ٩.7 0221 

7.٩ 7.٥ 027٥ 7.0 7.٩ 022٥ 

7.1 7.٥ 0275 7.0 7.5 0225 

0.٥ 0.9 0202 7.١ 7.٩ 0272 

 0277 7.١ 7.١ 0202-022١ساىجێ 0 7.1

0 0.١ 0270 
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 (١)  ژمازهی  ػێىه

 شازا هه  ( له0202-022١ی ) ماوه   له شای هۆیه  ػاز و كه  ی مسدن له ڕێژه

 
 (١)  ی ژمازه خؼخه طذ به  ز پؼدبه :  وازی جىێژه زچاوه طه

ی پیؽ خۆی  ماوه زاوزد به به  وه جه زشبىه شازابه هه ی مسدوله زێژه2.9ی  ڕێژه به  واجه0.٥ وه جه زشبىه به0.١ی مسدن  ػاز ڕێژه له  یه وماوه ( له 027٩_-0270ی ) ماوه

   یه وماوه شا له وچاو كه ػاز له ی مسدو له زشی ڕێژه به  وه جه زشبىه به 2.٩ی  ڕێژه به  شازا واجه هه مسدو له0.٩جا وه جه زشبىه به0  یه وماوه شا له كه زاوزد به به  وه جه زشبىه به2.7

ی داهیؼخىاوی  ی  ژمازه وه شبىهه بهوی جسیؽ  الیه لهجۆمازهسدوی مسدوان  گسیىگی داهاهیان  به  یه هه  وه زی داهیؼخىاوی ػازههۆػیائاطتی  ی  وه زشبىهه به  بههد ی  یىه په

 .(٩2:027١)خظین،شا  چاو داهیؼخىاوی كه ی مسدوان له ی ڕێژه وه زشبىهه ز به طه له  یه زی هه ػازو وازیگه

  شای هۆیه كه  زاوزد به به  یه وماوه شیه له دابه7.0ی  زێژه به واجه 0شی بۆ ی مسدن دابه ێژهڕ  ١.0 ػاز له  له  یه وماوه ( له0271-_0279ی ) ماوه ث به بازه طه     

جێىچىوی   واهه یً  لههد هۆواز  بۆچه  وه زیخه گه ویؽ ده ئه   شیً چىه و دابه زه شا به و كهػاز  له مسدوی  یً ڕیژه یسبىه زطه گه ئه 7.1  شیىه شازا دابه هه مسدوله ١ یه وماوه له

ن  الیه دایىبىن و مسدن له واوی له جۆمازه دان به گسیىگی هه   یه وماوه وام  و له بایىۆجىسدوی ده  وه ی جىێژیىه زیمی هىزدطخان و هاوچه بازودۆدی طیاس ی ئابىزی هه

  .(0207)ػێروان:داجاواوی مسدوان  لهمىهىڕی  وهه ڵه وی جسیؽ هه الیه هدزوطتی له هداوی جه داهیؼخىان و وازمه

 2٢0جەوە بەزاوزد بەماوەی پیؽ خۆی  مسدو لە ھەشازا بەزشبۆ2٢1واجە بەزێژەی 0٢9بەزشبۆوە بۆ7٢٥ػازدا  ( ڕێژەکە لە  0202_027٥طەبازەث بەماوەی) 

ػازی کۆیە ئەویؽ دەگەڕێخەوە بۆ باڵوبىهەوەی ؿایسۆس ی کۆڕۆها بەػێىەیەکی  لە ھەشازا ئەوزێژەیە بەزشجسە لە  7٢0بەزێژەی  شا كه جەوە  بەزاوزد لەگەڵ بەزشبۆ

یی  هو  زه ده له  یه وماوه وان له دایىبىهه ی له داجایی مسدوان شۆزبه مىهىڕی له هه هاوچەی جىێژیىەوە جسس ی داهیؼخىان لەطەزداهیکسدوی هەخۆشخاهەکان گؼتی لە 

 (.0207. )ػکىزیە:  وان بىوه خصخاهه هه

ئەوهصمبىهەوەی ڕێژەی مسدهە لە ػاز و كەشا  ( لە ھەشازا7٢1( لە ھەشاز لەكەشای کۆیە )0لە ػازی کۆیە )  (0202-022١)کەجێکڕای مسدو لە ماوەی طااڵوی 

 ازەکان دەگەڕێخەوە  لەبەز ئەو ھۆکازاهەی خىازەوە:ها دزوطتی ئام باش ی ئاطتی جەهدزوطتی و بژێىی داهیؼخىان. بەڵکى بۆ هاگەڕێخەوە بۆ

 دەزەوەی هەخۆشخاهە کان زودەدەن کەمخەزخەمیی ھاوواڵجیان لە جۆمازکسدوی مسدوان .   شۆزبەی ڕوداوەکاوی مسدن لە -7

 (.1-٩: 75٥0هەبىوی لێپرطیىەوە لەکاحی جۆمازکسدوی مسدوان لە ھاواڵجیان لە الیەن خکىمەجەوە )الدیً،-0

                                                 :ەث بەگەػەی طسوػتی لەهاوچەی جىێژیىەوە طەباز 

( دا ڕێژەی گەػەی طسوػخیی ھەزیەک لە ػازی کۆیە و كەشای کۆیە بەزش و هصمیەکی شۆی 0202_022١( دەزدەکەوێذ لە ماوەی هێىان )٩لەخؼخەی ژمازە )    

( ٥٢1_١1٢7هێىان) كەشادا لە  ( لە ھەشازا لە ػازدا،بەاڵم ڕێژەی گەػەی طسوػتی لە  72٢7-١5٢١ەی طسوػتی لە هێىان) بەخۆیەوە بیيیىە، بەحۆزێک ڕێژەی گەػ

( لە ھەشازا. جێکڕای گەػەی 0١٢1_01٢0دوای یەک گەیؼخىوەجە ) لە ھەشازا بىوە، واجە جێکڕای گەػەی طسوػتی لە ھەزیەک لە ػاز و كەشادا یەک بە 

 كەشا شیاجسە  ئەمەغ بۆ بەزشی ڕێژەی لەدایکبىن و کەمیی مسدن دەگەڕێخەوە حگە لە ھەڵەی داجا ژیازییەکان. ھەشازا لە  ( لە ١٢9اشی)طسوػخیی ػاز بەحیاو 

 (٩) ی ژمازه  خؼخه

 شازا هه ( له 0202-022١طاڵی)  له  شای هۆیه ی طسوػتی ػاز و كه ػه گه
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 مردن له  شار له  هه زارا

 مردن له  قه زا له  هه زارا

 طاڵ  ػازی هۆیه  شای هۆیه كه طاڵ  ػازی هۆیه  شای هۆیه كه

0٥.7 ١0.٩ 027١ ١9.١ ٩7.9 022١ 

05.0 ١٩.١ 027١ ٩1.7 ١٩.7 022٩ 

0٩.9 ١7.5 0279 7١.5 02.٥ 0229 

0١.5 79.7 027٩ 79.١ 0١.١ 022٩ 

02.7 0١.0 0271 0١٩ ٥.٩.9 0221 

7٩.1 75.0 027١ ٥0.7 ١5.١ 022٥ 



 Journal of the University of Garmian 9 (4), 2022 

  
Page 7 

 
  

وازی  :   زچاوه طه

 (٩-_0) ی  ژمازه زدو خؼخه هه  طذ به زپؼدبه جىێژه

 

 (٩) ی ژمازه ػێىه

 شازا هه  ( له0202-022١طاڵی)  له  شای هۆیه ی طسوػتی ػاز و كه ػه گه

 
 (٩) ژمازه ی  خؼخه  طذ به ز پؼدبه : وازی جىێژه زچاوه طه

 .ب :کۆچ

گۆڕینی ػىێنی  له  بسیدیه هسێذ وان داده جه زی ػازطخاهیه هخه هسدوی داهیؼخىاوی طه ػه م هۆوازی گه دووه ی طسوػتی، به شیاده  له  هۆچ حگه  طذ  له به مه      

زی  ، وازیگه وی شۆی پێدزاوه گسهگییه  وه ڕوی جىێژیىه  (. هۆچ له02:7551، وی هىێ )مدمد یه ژیىگه  له  حێبىهیاهه وان وؼخه وامی  جان و گسوپه زده حێبىوی به وؼخه

                                                                                           هسێذ.  ی هۆچی بۆ ده  و هاوچه چ  له  هۆچی لێىساوه  و هاوچه هێڵێذ چ  له حێده  وه ی داهیؼخىاهه بازه ز كه طه ی به وزه گه

  :یەکەم: کۆچی هاوەخۆیی

هسێذ بۆ  وی داده زه هۆوازێيی گسهگ و طه به  هۆچه  م حۆزه ڵگادا. ئه ن هۆمه ی طىىزی یه چىازچێىه  حێبىووی  داهیؼخىان له گۆڕینی ػىێنی وؼخه  له  بسیخییه    

هد  چه به  له ػازی هۆیه  هۆچه  م حۆزه (. ئه77٩:7512ن واڵجدا )الدیً ، هاو یه جس، له  وی یه هاوچه ی له  وه م بىهه ن وهه یه هاوچه شیاد بىوی داهیؼخىان له 

  ی خىازه ماهه وێذ بسیخین له  هه دیازده ن به  یه ػێىه

 کۆچکسدوی گىهدەکان بۆ ػاز:-7

ز  به ز بازودۆدی طیاس ی، یاخىد له به له  هاچازی بىوه حازیؽ به هدێً شو، هه ئازه  هدێً حاز به وان ، هه و ػازه زه هۆچىسدوی داهیؼخىاوی گىهدوؼین به له  بسیدیه

و   وه ی جىێژیىه وان بۆ هاوچه هۆچی داهیؼخىاوی گىهده  ث به بازه ( . طه٩9:0225)جۆؿیم، ملێ بىوه شۆزه زێمی هىزدطخان به هه  ی هۆچ له اڵم شۆزیىه ژازی به هه

هۆچی   وه هه وه ی لێىۆڵیىه جای ماوه زه طه  له ن هه  هه ده وه  به  ن ئاماژه هه  ڵگه هدیً به اڵم چه ،به طخدا هیه زده به زی ػاز، هیچ ئامازێيی ڕاطذ و دزوطذ له هخه طه

  له   ایهد وه هصم بىهه طاڵ له  طاڵ به  شا هه ز ئاطتی كه طه له  ی گه ػه ( ڕێژه9)  ی ژمازه یسهسدوی خؼخه طه  . له  هدووه ی طه زه طاڵ په گىهدوؼیىان طاڵ به

  ػه (گه٩٢٩جه) هیؼخۆ  وان گه ی ػازوؼیىه ػه ی گه ( ڕێژه0202-7591ی ) ماوه حۆزێً له به   دایه  وه زشبىهه به  وام له زده وان به ػازه له   ػه ی گه زیؽ ڕێژه زامبه به

  یؼخۆجه % گىهدوؼینی گه0،٥ یؼخۆجه ی ػازوؼین گه ػه ی گه ڕێژه وێذ هه زده ( دا  ده75٩9-_7591ی ) ماوه  حۆزێً له ( به-0٢١)  جه یؼخىه وان گه گىهدوؼیىه  له

دا  مان ماوه هه % له2٢1-  شیىه ی گىهدوؼینی دابه ػه ی گه دا ڕێژه یه ماوه  % له١٢9بۆ   وه جه زشبىه ی ػازوؼینی به ػه ی گه ( دا ڕێژه7511_-75٩9ماوه ی)  % له0٢1

  و بازودۆخه وان خساپی ئه چۆڵىسدوی گىهدههـاٌ و  واوی ئه ػااڵوههۆی  %  به٥,١  زشجسیً ئاطذ وه بۆ به جه زشبۆ نی  بهی ػازوؼی ػه ی گه ێژهڕ ( 75٥1-7511ی) هماو  له

 %  ١0-شی  ی گىهدوؼین بۆ هصمتریً ئاطذ دابه ػه ی گه ێژهڕ ئازادابى    دا له و واجه ی له طیاطییه

 (9) ی ژمازه خؼخه

 %(0202-7591ی ) ماوه واوی ػازوؼینی و گىهدوؼیىیی له زه هخه هی داهیؼخىاوی ط ی طااڵهه ػه ی گه ڕێژه

 طاڵ زی ػازوؼینی% هخه طه گىهدوؼینی%

0.1 0.٥ 7591_-75٩9 

2.1- ١.9 75٩9_-7511 

١0- ٥.١ 7511_-75٥1 

70.5 0.٥ 75٥1_-0225 

7.9 ٩.٥ 0225-_0279 

7.1 ٩.٩ 0279_-0202 
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 گه شه ی سروشتی له شار

 گه شه ی سروشتیی له  قه زا

7١.١ 71.١ 0275 0٥.0 ١9.7 0225 

٥.1 72.7 0202 0١٩ ٩.٩.7 0272 

 0277 0٥.1 0١.5 0202-022١جێىڕا 01.0 1.0١

75.٥ 00.٩ 0270 
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 0202-_7591جێگسای  ٩.٩ -١.0

  نراوهێزه ( ده7) ی ژمازه مان یاطای خؼخه هه به  هه ( ڕێژه 9) ی ژمازه خؼخه  طذ به ز پؼدبه وازی جىێژه :  زچاوه طه

  

% له 70٢5 زشبۆوه ی گىهدوؼینی به ػه ی گه زدا ڕێژه زامبه به % له 0٢٥ی پیؼى بۆ ماوه زاوزد به شی به ی ػازوؼینی دابه ػه گه ی ( ڕێژه0225-75٥1ی)  ماوه له    

 گىهدوؼیىان بۆ شیدی باب و باپیراهیان.  ػێً له ی به وه اههڕ  ز هىزدطخان داهاث گه طه ی به ئازامه  و بازودۆخه هجامی ئه ئه 

ماوەی پێؼىئەویؽ دەگەڕێخەوە بۆ کەمیی خصمەجگىشازی لە گىهدەکان ڕویان لە ػاز کسد  % بەزشبۆوە له٩٢٥(، ڕێژەی گەػەی ػازوؼینی  0279-0225لەماوەی )

% بە زاوزد بەماوەی پێؽ خۆی لە گىهد 2٢٩% بەڕێژەی٩٢٩ڕێژەی گە ػە لە ػازدا هصم بۆوە بۆ  )0202 -0279(% لەماوەی7٢9ی گىهدوؼینی دابەزشی بۆ،گەػە

 .%2٢0ێژەیڕ % بە7٢1بەزشبۆوە بۆ

ێذ ڕادەی گىهدػینی لە شۆزبەی طااڵوی ماوەی ( کە جایبەجە بە ڕادەی ػازوؼینی و گىهدوؼینی لە كەشای کۆیە دا دەزدەکەو ٩ئەگەز بڕواهیىە خؼخەی ژمازە )

ڕێژەی ػازوؼینی لە كەشای 7591لێکۆڵیىەوە بەزش وهصمیی بەخۆیەوە بیيیىە ، لە بەزامبەزدا ڕادەی ػازوؼینی  بە زە و بەزشبىهەوە چىوە . بە حۆزێک لەطاڵی دا 

  ،%1٩٢0بەزشبۆجەوە  لە بەزامبەزدا ڕێژەی گىهدوؼینی دابەشی  ،%٥،09بۆ ڕێژەی ػازوؼینی 75٩9%، بەاڵم لەطاڵی 19٢١لەبەزامبەز گىهدوؼینی ،%0٩٢1کۆیە 

لە %، ١9.9ڕێژەی ػازوؼینی بەزشدەبێخەوە بۆ  7511ئەم دابەشیىەی ڕێژەی گىهدوؼیىە بۆ کۆچی گىهدوؼیىان بۆ طەهخەزی ػازەکان دەگەزێخەوە . لە طاڵی 

بىوە .کۆچی گىهدەکان  ڕێخەوە کە لەم کاجە هه ەمەغ ھەز بۆ ئەو بازودۆخە طیاطییە هائازامە دەگهئ، %9،٩٩بەزامبەزدا ڕێژەی گىهدوؼینی شیاجس دادەبەشێذ  بۆ 

 ،%١٢7بەزشدەبێخەوە لە بەزامبەزیؼدا گىهدەکان %5٩.5ڕێژەی ػازوؼینی بۆ  75٥1شیاجسبىوە لەبەز ئەوەی گىهدەکان پەهاگە بىن بۆ ػۆڕغ و پێؼمەزگە لەطاڵی 

ێژەی ػازوؼینی ڕ ژمازهسد بەوە  ز هاخیەی طەهخەزهه طه ەوە کە خکىمەحی بەعع دەزیکسد، ھەمى یەکە کازگیڕیی  گىهدەکاوی  لهئەمەغ بۆ ئەو بڕیازە دەگەڕێخ

ئەمەغ بۆ ئەو ئازامییە طیاطییە دەگەڕێخەوە لە و  .%1٩٢٥لە بەزامبەزدا گىهدوؼینی بەزشبىە بۆ  ،%0٢0١ڕێژەی ػازوؼینی دابەشی بۆ  0225بەزشبۆوە. لە طاڵی 

ە هاوی ئاػتی اوەیەدا .گەڕاهەوەی خەڵکی گىهدەکان بۆشێدی خۆیان پێداهەوەی پلەی کازگێڕی بە هاخیەی جەق جەق و ػۆڕغ و دزوطدبىوی یەکەی کاڕگێری جس بم

ەغ بۆ کۆچی % ئەم75٢٥لە بەزامبەزیؼدا گىهدوؼینی کەمبۆوە   ،%٥2٢0ڕێژەی گەػەی ػازوؼینی بەزشبۆوە بۆ 0279و طێگسجکان و طکخان . لە ماوەی 

خصمەجگىشازی ڕێگاوبان و ئاو کازەبا و پەزوەزدە و  گىهدوؼین دەگەڕێخەوە بۆ ػازەکان بەھۆی کەمی  یان خساپی خصمەجگىشازییەکان لە گىهدەکان . بەجایبەث

هەبىوی ھەلی کاز لە گىهدەکان  و  ، ئەمەغ بەھۆی 71٢1لەبەزامبەزیؼدا گىهدوؼینی دابەشی بۆ ،%٥0٢١ڕێژەی ػازوؼینی بە زشبۆوة0202جەهدزوطتی لە ماوە ی

 هۆی شیادبىوی دیازدەی بەػازیبىن.  و بىهه کەمیی خصمەجگىشازییەکان کۆچیان بەزەو ػاز کسدوه

 (٩)  ی ژمازه خؼخه

 %(0202 _ 7591ی ) ماوه  له  شای هۆیه ی  ػازوؼینی و گىهد وؼیىیی كه ڕێژه

 طاڵ )*( ػازوؼینی% گىهدوؼینی%

19.١ 0٩.1 7591 

1٩.0 09.٥ 75٩9 

٩٩.9 ١9.9 7511 

١.7 5٩.5 75٥1 

1٩.٥ 0١.0 0225 

75.٥ ٥2.0 0279 

71.1 ٥0.١ 0202 

 (7)  پاػىۆی ژمازه  طذ به : پؼدبه  زچاوه طه

 می داهیؼخىان زحه طه÷ م داهیؼخىاوی ػازوؼینی زحه طه  له  ی ػازوؼینی:  بسجییه )*( زاده

 

( پێؼىدا دەکسێذ بڵێین کۆچ  لە گىهدەوە بۆ ػاز، بەجایبەث ئەو کۆچاهەی کە لە ٩-9لێرەو پێىطخە ئاماژە بەوە بکەیً لەئەهجامی ػیىسدهەوەی خؼخەکاوی )   

 . هۆیه  ،ڕۆڵی گەوزە و گسهگیان گێراوە لە گەػەطەهدوی داهیؼخىاوی ػازی   ( ڕویاهداوه 0202-7591ماوەی )

 : پێچەواهەوە  جسەوە بۆ ػازی کۆیە بە وه کۆچ لە ػازەکاوی-0

ی هۆچ :  پىخخه به   طخىه بهپؼخمان   هۆچه  و حۆزه بۆشاهینی ئهئەمەغ حۆزێکی جسە لە کۆچی هاوخۆیی ، بەھۆی هەبىوی داجا و شاهیازی لەطەز ھێچ حۆزە کۆچێک 

طذ  پؼمان به  ػازی هۆیه ی هۆج له پىخهدەزھێىاوی ی دیازیىساو. بۆ  ماوه ڕۆیؼخىن له  هه چههاو  ی له واهه ی دیازیىساو ئه هاوچه  ی هاجىهه واهه حیاواشی ئه له  بسیخییه

 :  یه و هاوهێؼه پێی ئه بهگەػەی داهیؼخىاوی ػازەکە لە گەػەی داهیؼخىاوی كەشای کۆیە یی  زهێىاوی حیاواشی ڕێژه ده به 

 (.79:0229گەػەی طااڵهەی داهیؼخىان لە كەشادا )مدمد،ێژەی ڕ  _ ػاز داهیؼخىاوی  ڕێژەی گەػەی طااڵهەی = پىخخەی کۆچ 

( 75٩9-7591( .لەماوەی)1خؼخەی ) %( ،بڕواهە 0٢1(گەیؼخۆجە شیاجس)0202-7591بەپێی ئەو ھاوکێؼەیە ڕیژەی پىخخەی کۆچ لە ػازی کۆیە لە ماوەی)

غ دەزدەکەوێذ ػازهاوچەی ڕاکیؼاوی داهیؼخىان بىوە . لە  % ، بەمه 0٢1( بەزشبۆجەوە بۆ7511-75٩9% بەاڵم ئەو ڕێژەیە لە ماوەی )-2٢١ڕێژەکەی گەیؼخۆجە 
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بۆ هائازامی   ڕای ماوەی لێکۆڵیىەوەکە ئەمهىکە بەزشجسیً ڕێژەیە لەجێ ،%1٢٥(دەبیىین ڕێژەکە بەػێىەیەکی بەزچاو بەزشبۆجەوە گەػخۆجە75٥1-7511ماوەی)

 کازگێڕیەکان لەطەز هاخیەی طەهخەز دەگەڕێخەوە . ژمازکسدوی یەکە بازودۆدی طیاس ی و کۆچی گىهدەکان بۆ ػازو هه

غ ئەوە دەگەیەهێذ  ػازی کۆیە  ڕای ماوەی لێکۆڵێىەوەکە ئەمهىکە کەمتریً ڕێژەیە لە جێ ،%0٢9( ڕێژەکە بەػێىەیەکی بەزچاو دابەشی 0225-75٥1لەماوەی)

ی  وه ڕاهه هاث گه  وه ی جىێژیىه زێمی هىزدطخان و هاوچه ز هه طه ی به طیاطیه  و ئازامییه بۆ ئه  وه ڕێخه گه غ ده مه هاوچەی وەدەزهاوی داهیؼخىان بىوە. ئه

 گىهدوؼیىان بۆشیدی خۆیان.

 

 (1ی) خؼخه

 (0202-7591ی ) ماوه  له  ػازی هۆیه  ی هۆچ له ی پىخخه ڕێژه 

 طاڵ ی ػاز% ػه ی گه ێژهڕ  شا ی كه ػه ی گه ێژهڕ  ی هۆچ ی پىخخه ێژهڕ 

-2.١ 0.٥ ٥.0 7591-75٩9 

0.1 2.9 ١.0 75٩9-7511 

1.٥ -7.٩ 5.٩ 7511-75٥1 

-0.9 ١.٥ 7.١ 75٥1-0225 

7.9 ٩.7 9.٩ 0225-0279 

1 ١.5 ٩.5 0279_-0202 

 0202_-7591جێگسا 9.٩ 0.0 7.1

 (  7ی ژمازه ) خؼخه  طذ به ز پؼدبه : وازی جىێژه  زچاوه طه

 

 

 (9)  ی ژمازه ػێىه

 (0202-7591ی ) ماوه  له  ػازی هۆیه  ی هۆچ له ی پىخخه ڕێژه

 
 (      1) ی ژمازه خؼخه  طذ به ز پؼدبه : وازی جىێژه  زچاوه طه        

 

( بە زاوزد بەماوەی پێؽ خۆی ھۆکازی ئەو بەزشبىهەوە بۆ بىژاهەوەی ئابىزی باشزگاوی و ئاوەداهکسدهەوەی 7٢9( ڕێژەکە بەزشبۆوە بۆ )0279-0225لەماوەی )      

-0279.)ڵ ھەوڵەکاوی خکىمەحی ھەزێم بۆ شیاجس خصمەجکسدوی ػازەکە لە ڕوی خصمەجگىشازییە حۆزبەحۆزەکان بىوی ھەلی کازی شیاجس گه له  وه ڕێخه گه دهػازە کە 

ەزھەڵداوی هەخۆػیی ی ھەزێمی کىزدطخان و هاوچەی جىێژیىەوە هەماوی ھەلی کاز و طی% ، ئەمەغ بۆ خساپبىوی بازودۆدی طیاس ی و ئابىز 7ڕێژەکە دابەشی ( 0202

( لە ھەشازا لە كەشا شیاجسە ،ئەمەغ بۆبەزشیی ڕێژەی لەدایکبىن و کەمیی ڕێژەی ١٢9کۆڕۆها دەگەڕێخەوە لەو ماوەیە جێىسای گەػەی طسوػتی ػاز بە حیاواشی)

ػازو كەشا ،   ػتی لە ھەزیەک له سای گەػەی طسو جێى مسدن دەگەڕێخەوە لە هاوچەی جىێژیىەوە حگە  لە هادزوطتی جۆمازی مسدوان لە هاوچەی جىێژیىەوە بەوپێیە

کۆیە بەو ڕێژە بەزشەیەوە دەچێخە هاو چىازچێىەی ئەو هاوچاهەی  ڕێژەیەکی بەزشە ئەمەغ ڕۆڵی خۆی ھەبىە لە گەػەی داهیؼخىاوی ػازەکە ،لەبەزئەوەی ػازی 

 (.01:0221( لە ھەشازا،)حالٌ ،١2کەڕێژەی گەػەی طسوػخیی داهیؼخىاهیان شیاجسە)

خِیهد لە ػىێىگۆڕکێی جاک لەواڵجێکەوە بۆ واڵجێکی جس ئەو کۆچە طىىزی ڕامیازیی واڵجان دەبەشێىێذ ئەو کۆچە لەئەهجامی کۆمەڵێک    ووەم: کۆچی دەزەکی : بٍس

-0275ی طااڵوی ) ماوه هۆی خساپی بازودۆدی طیاس ی و ئابىزی له غ به ػازی هۆیه له( ٥٩:0225کۆمەاڵیەحی ڕودەداث )خظین، و  ڕامیازی  و  ھۆکازی ئابىزی

ی  ڕێژه  طه هه 05٥یان  ژمازه 0275ی طاڵی  ماوه له  وه زه بۆده  ی هۆچیان هسدوه طاهه و هه ی ئه ژمازه  ػازی هۆیه له  وجىه طخمان هه ی ده و داجایاهه پێ ی ئه (به0202

،بۆ  شگای لىجىه )ده  % هۆی داهیؼخىاوی ػازی پێىهیىاوه٩ی  ض ڕێژه هه١٥7بۆ   وه جه زشبىه به 0202طاڵی  له  یه وڕێژه ئه  هۆی داهیؼخىاوی ػازی پێىهێىاوه % له١

  (.0207زان  ، پسس ی هۆچ به

 .  یه ی  کازیگەزییان  لەطەز گەػەی داهیؼخىان هه و ھۆکازاهه باس ی س ێ یەم : ئه
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ڕەگەشەکاوی گەػەی داهیؼخىان ، وەک شیاد بىوی طسوػتی و کۆچ ھاوػاوی  ، یه لەطەز گەػەکسدوی داهیؼخىاوی ػازهه بەگؼتی چەهدیً ؿاکخەز ھەن کازیگەزیای

 -، چەهدیً ھۆکازی جسی لەپؼخەوەیە گسهگتریيیان ئەماهەن:

ی ی حێۆلىج ن ػىێنی حىگسافی پێىهاجه وه  ػازی هۆیه ی داهیؼخىان له ػه ز گه طه له  بىه زی هه ڵێً هۆوازی طسوػتی وازیگه هۆمه وان : طسوػدیه  م: هۆوازه هه یه

لە   ػازی هۆیهػىێنی حىگسافی،هدی  جمه . جایبه یه زیان هه ی وازیگه به ئاوێخه  وه یىه هسیان حیابىه یه هاهسێذ له  شاهه گه و ڕه حی ئاو ئه زامه واو  ده زشو هصمی وئاوهه به

چاالکیی باشزگاوی و بۆ گەػەی داهیؼخىان و ئاوەداهیی  ماوی وکەزکىکە،  پێگەیەکی حىگسافی گسهگی ھەیە. یازمەجیدەزبىوەێهێىان ھەزس ێ پازێصگای ھەولێروطل

، یی  هه زحۆزی خاهه طه له  بىه زی هه وازیگه  ن دزوطدبىوه هد پێىهاجه چه له  هه ی حێۆلۆجی ػازه پێىهاجه  وه ی حیۆلۆحیه ڕوی پێىهاجه له(. 7٩٥:027٩)زطٌى

   ػازی هۆیه  وه زشو هصمیه ڕوی به طاشی بیيظاشی ڕاهیؼاوی داهیؼخىان له هدوی پیؼه طه زه بۆ په  وان هۆوازێىیؽ بىوه حۆزه حۆزبه  شزاوه جىاهایی دزوطخىسدوی دامه

زشو  به له  وحیاواشیه باػىزی ئه له  ػتی هۆیه ڵ ده گه له  وجىه ڵىه باهىز هه ش ی له به  اڵحی چیای باواجی له ش ی ڕۆژهه به  ث طىڵخان له یبه چیایی هه  دامێنی شهجیره له 

واوی  هىػخىواڵیه  زوبىمه هاویً به  وان و له ػاخاویه  می هاوچه زهه شطخان به زوبىمی خۆزاوی حیاواش دزوطذ بێذ.  له وا وبه ئاوهه  حیاواشی له  وایىسدوه  یههصم

ئاڵىگۆزی باشزگاوی دزوطذ بێذ   وان حۆزێً له حیاواشه  زوبىمه ی به وه زێً بۆهۆبىهه هخه طه  ببێخه  ػازی هۆیه  غ واهسدوه مه ز بێذ ئه به طخه ده  ػتی هۆیه ده

بیر ، بیرێً  طخێذ به به وی پؼذ ده ئاوی ژێسشه له  واوی شۆزه ی ئاوه زچاوه طه  ػازی هۆیه  حی ئاوه زامه ده  زچی ػاز هه  ی داهیؼخىان له ػه هۆی گه  غ بىه مه ئه

ن  هه دابین ده  ئاوی ػازی هۆیه  وا ڕۆژاهه زشێ ی بچىن هه طه له  ی ئاوی وڵێظه ق  پسۆژه ق جه هی ئاوی ج ڵ پڕۆژه گه گىهدی جۆپصاوا له مامۆن و دو بیر له خه له

 ی داهیؼخىاوی ػاز. ػه گه له   غ ڕۆڵی گسیىگی گێڕاوه وه م ئاوی ئه ی هه ی هیؼه وه مىسدهه زشی وػيی هه وه له

 وان : مسۆییه  م: هۆوازه دووه

پێێ  ڕۆڵی گەوزە و گسهگی ھەیە لە گەػەطەهدوی داوؼخىاوی ػازی کۆیە ، بەھۆی ئەو مێژووە دزێژەی ھەیەحی بەحۆزێک بهھۆکازی مێژویی : ھۆکازی میژویی  _7

(خاڵی ئاطەوازیان لەهاوچەکە دەطدىیؼان کسدووە گەواھیدەزی 70٥یی لەالیەن کۆمەڵێک  لەشاهاو پظپۆڕان ئەهجام دزاون شیاجس ) واهه و جىێژیىه ی ئه

 پ.ش( ھەیە و ئەمەغ کازیگەزیی لەطەز گەػەی داهیؼخىاوی٩70-577) ً( ئاطەوازیان بۆطەزدەمی ئاػىزییەکاه95و ئاوەداوی ئەو هاوچەن )ػازطخاهیەحی کۆن 

هه   ی هۆیه لهو كؼ  حىعمه  وحی هۆهه زی هۆن و  مصگه یظه ن باشازی كه الز باشاز وه هۆػً و جه ییی مێژویی له هدن  پؼماوه ڵ چه گه له   (.١22:0222)شێبازی  ػاز 

 مین . هه یی ػاشده ده جایی طه زه وان طه می عىطماهیه زده بۆطه  وه ڕیخه گه ی ده هه مێژوه 

لە  ھۆکازی دیمۆگسافی : طەبازەث بە ھۆکازی دیمۆگسافی لە باس ی دووەم بەو ئەهجامە گەیؼخین  کە گەػەی طسوػخیی داهیؼخىان ، بەھەزدو ڕەگەشی  -_0

بەجایبەث ڵ کۆچی داهیؼخىان ، بەجایبەث کۆچی گىهدوؼیىان بۆ طەهخەزی ػاز، دوھۆکازی طەزەکی گەػەی داهیؼخىان بىهە لە ػاز  گه دایکبىن و مسدن  له

%( بىوە لە ھەشازدا طااڵهە ،ئەمە ڕیژەیەکی بەزشە 01٢0( ، دەبیىین شیاجس )0202-022١ئەگەز ئاماژە بە جێىڕای لەدایکبىن بکەیً لە ػازی کۆیە لە ماوەی )

یەکی هصمە بەزاوزد بە لە دایکبىن بىوە لە ھەشازا طااڵهە ، ئەمەغ ڕێژە0کازیگەیی لەطەز گەػەی داهیؼخىان ھەبىە لە ھەمان کاجدا ھەزچی جێىسای مسدهە 

کە ئەمەغ کازیگەزی دزوطخدەکاث بۆ بەزشبىهەوەی گەػەی داهیؼخىان. طەبازەث بە کۆچ لە ڕێگەی بەزاوزدکسدوی گەػەی ػاز وگەػەی طااڵهەی كەشا 

%( بىوە 0ەوەهدیی ػازی کۆیە بىوە هصیکە)( بەحۆزێک پىخخەی کۆچ لە بەزژ 0202-7591)لەپىخخەی کۆچ ئاماژەمان پێدا ، بۆمان دەزکەوث لەجێىڕای ماوەی

 .واجە ػازی کۆیە هاوچەی ڕاکیؼاوی داهیؼخىان بىوە

ک یەکە کازگێڕیەکان ڕەهگداهەوەی لەطەز ھێزی کێؼکسدوی داهیؼخىان دەبێذ ، داهیؼخىان ئازەشوی وؼخەحێیبىن ێھۆکازی خصمەجگىشازی کازگێري:  بەحۆز -_١

طاڵی  له  ی هۆیه(. طەبازەث بە ػاز 022:0270ودەشگای خىىمیی و کازگێڕی وخصمەجگىشازییان جێدا کۆبۆجەوە)ئەخمەد،لەو هاوچاهە دەکەن کەوا شۆزجسیً دام 

زی و باهلی میری و کىػخىکاڵ  زهه چەهدیً ؿەزماهگەی جێدا دامەشزاوە  وەک  )جەهدزوطتی و پەزوەزدەو ئاو و کازەبا و ڤێرجه 7512ھەز لەو کاجەوە جاطااڵوی  7591

هاوی بە ػێک لە  7557بەمەبەطتی کازکسدن ڕویان لەػازی کۆیە کسدووە  دوای ڕاپەڕینی   وه ە و گەیاهدن و کخێبخاهە ( خەڵک لەهاوچە حیاحیاکاههو پۆطخ

مسگ و ئاطایؽ و پۆلیع و پەزوەزدە و جەهدزوطتی و گىاطدىەوە و ھاجىچۆ و  باج و گى  حی  زایه به ێىهؿەزماهگەکان گۆڕان بۆ بەڕێىەبەزایەحی، ؿساواهتربىن وەک بەڕ 

بە دزێژای ماوەی  شیاجسبێذ ػازگەػەی داهیؼخىاوی   وایىسد ػازەواوی  وکؼخىکاڵ کەوا ژمازەیەکی شۆزجسی داهیؼخىان لەخۆ گسث. ھەمى ئەماهە  بەیەکەوە

 .% طااڵهە گەػەی کسدووە0%واجە بەڕێژەی 0٢0% لەكەشا ٩٢9(جێىڕای گەػەی طااڵهەی داهیؼخىان لە و ماوەیە لەػاز 0202-7591جىێژیىەوە کە لەماوەی )

وان  و گىاطدىەوەی  مێژوویه  ئاڵىگۆڕه  هاهسێذ له  هسێذ بۆیه وان داده وییهو مێژ  زحه لى مه ھۆکازی طیاس ی : ھۆکازی طیاس ی بە دایىەمۆی گۆڕاهيازیە  هه-_٩

ػازی  ( . طەبازەث بە70١: 0221ییەکان بەػێىەیەکی بابەجیاهە )حەالٌ،کۆمەڵگا لەكۆهاػێکەوە بۆ كۆهاػێکی جس جێبگەیً بەبێ لێکداهەوەی بازودۆخە طیاط

( ػازی کۆیە پێداجێپەڕبىبە ھۆی 7552-75٩7کۆیە وەک بەػێکی شیىدوی ھەزێمی کىزدطخان و ھەڵکەوجنی لەهاوئەو بازو دۆخە طیاطیەی لە ماوەی) 

گىهدەکان ڕاگىاطخنی خەڵکەکەی بۆ ػازەکان کە ئەمەغ کازیکسدە  طەز گۆزینی خکىمەحی بەعع کەوجە وێساهىسدوی  75٩7ش ی ئەیلٌى لەطاڵیۆڕ ھەڵگیرطاوی ػ

ػااڵوی جێىدان و کاولکسدوی گىهدەکان و ڕاگىاطخنی  75٥٥-75٥2( . کەچی لەماوەی )51:027٩دیمۆگساؿیایی  گەػەکسدوی داهیؼخىان لەػاز)کسیم ،

بیاهىی بىووی  ػخاوان به  هه  حۆز بى.له بە بیاهىی حۆزبه   وه جه ن خىىمه الیه وان له  ڵيی گىهده خهو ڕاگىاطخنی   و هۆچ هسدهه داهیؼخىاهە کەی دەگاجە ئەو پەڕی ئه

وجً دواجس لەطاڵی  ز ػااڵوی جێىدان هه  گىهدی جس به 72  زگه حی داوی پێؼمه بیاهىی یازمه  به 75٥1طاڵی   گىهد ڕاگىێصزان له ٥  شاهه ش ی كه هدێً به هه  وث له هه

خێزان بىوە  9٩٩2کۆی ژمازە خێزاهەکاهیانبى. (گىهد771ئەو گىهداهەغ ژمازەیان ) ٩دەکان کەوجىە بەزػااڵوی ئە هـاٌ بەھەػذ كۆهاغ کسا  كىهاغی گەه 75٥٥

گىهد و ژمازەی داهیؼخىاهیان  10(کۆی ڕاگىاشازاوەکان بۆػازی کۆیە ، داهیؼخىاوی 75٥٥- 75٥2(. لەماوەی طااڵوی )021- 02٩:022٩)طەلیم ،

ئەهجامە گؼخیُەکاوی    لەطەزگەػەکسدوی داهیؼخىان لە گىهدوؼین ػازی هۆیه  بىه غ کازیگەزی شۆزی هه مه . ئه :shorsh) ، (84-79_1990کەض0157
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ػۆڕغ  ژمازکسدوی یەکەکازگێڕییەکاوی جەكخەق لەگەڵ بەھۆی هه، %5٩٢7ڕێژەی ػازوؼینی  ،%١٢7ژەی گەػەی گىهدوؼینیێبەدیازدەکەوێذ ڕ  75٥1طەزژمیری 

 .لەطەزهاخیەی طەهخەز

، لەطەز گەػەکسدوی داهیؼخىان لە ػاز بە گؼتی و جاڕادەیەکی شۆز مۆزکی ھۆشایەحی واوی جس هۆوازه له  مترهیه زیان هه وازیگهھۆکازی کۆمەاڵیەحی و ئابىزی:  -9

یان ئەو کەلخىزە ھۆشایەجیە  بگىاشهەوە بۆ ػاز لە هصیک یەکتر بۆ ػازەکان  لەگەڵ خۆ    وه لەطەز کۆچ خێزاهەکان لە گىهدەکاهه )عەػازیەزی( بەطەزدا شاڵە 

ػێخاوی (   کۆببىەوە بە وە شیاجس ھەطذ بە ئەمً و ئاطایؽ دەکەن لەگسهگتریً ئەو ھۆشاهەی کەوا لەػازی کۆیە هیؼخەحێبىن ) خۆػىاو، ػەؿىزی، خەوێصی،

ها لەالیەکی جس بىوی    زوه ( . هه7٥٥: 022٩ە گەڕەکی )ھەواو و بەؿسی كەهدی ( )طەلیم ،ەکەکاوی )كەاڵث وبایصاػا( هیؼخەحێبىن خەوێصی لڕ ھۆشی ػەؿىزی لە گە

ىدەوڵەحی پێدا زێگاو باهەکان  جاچڕجس بً ئەم چڕوپسییە کازیگەزیی شیاجس لەطەز ڕاکێؼان و حێگیربىوی داهیؼخىان ھەیە بە جایبەث ئەو ػازاهەی ڕێگەی هی

هاوچەقی ھەزێمی کىزدطخاهە ،دەکەوێخە طەز ڕیگای گؼتی ھەزس ێ  ی هه ی حىگساؿیه وجه ڵىه هۆی هه به. ػازی کۆیە  (00٩: 751٥جێپەڕدەبێذ)ػالب،عبدالحلیم،

زوبىمی  به زله هه پاڵ پؼذ بەچەهدیً ڕێگای دەزەکی، جىاهیىیەحی چەهدیً چاالکیی حۆز بەحۆزو باشزگاوی جێدا بىسێذ ماوی و کەزکىک(ێر و طلێپازێصگای )ھەول

ھێکخاز 71وبەزی شیاجس ڕ دوکاوی باشزگاوی  01٥1دەکەوێخە هاوەڕاطتی ػازەکە کەوا ئیظخا هصیکە لە   کە گەوزەجسیً کەزحی ئابىزییه، هؼخىواڵی هاوینی شطخاهه

زشۆزبىوی  طه له  بىه ی هه  وه  هگداهه وا ڕه هه (.7٥٩-7٥9: 027٩.)زطىڵ، وه زشبێخه ػازبه ی داهیؼخىان له ژمازه  غ واهسدوه مه ئه لەڕوبەزی شەویان داگیرکسدوە

طاڵی  له  ماجه ی دۆػاوی جه ػخاوان و وازگه جایی هه زه طه ی دزوطخىسدوی ماؿىز له ن وازگه ڕابسدو ئیظخا  وه طاشی  له هدیً  پیؼه شزاهدوی چه طتی هسێياز  دامه ده

طـتێ  به خۆ ده همی هاوه گه شزا پؼتی به ی دزوطخىسدوی ئازد دامه وازگه 0270طاڵی  طذ  له به خۆ ده می هاوه زهه خۆو به طتی هڕێيازی هاوه ده پؼدیان به هه 755٩

 . هسدوی  داهیؼخىاوی ػازی هۆیه  ػه زگه طه بىو له ڕۆڵی گسیىگیان هه

 -:دەزئەهجام

ؼاهە کەوا گسؿتی لیکۆڵیىەوەیان پێکھێىاوە  وەاڵم داهەوەیەک بۆگسیماهەی دوای ػیکسدهەوەی بابەجەکاوی لێکۆڵیىەوە ، بەپێی باطەکان ،لەبەزڕۆػىاییی ئەو کێ   

 لێکۆڵیىەوە جىێژەز گەیؼخە ئەو ئەهجاماهە .

 )بە زشجسیً ڕێژەی گەػەکسدن لە ماوەی  _ ػازی کۆیە لە جێىڕای ماوەی جىێژیىەوەکە گۆڕاهکازی دیمۆگساؿیی شۆزی بەطەزداھاجىوە ،بە حۆزێک7

 ئەو بە زشبىوهەوەی ڕێژەیەغ لەم ماوەیە بەھۆی گەػەی طسوػتی داهیؼخىان کۆچ 7٢١ڕێژەکەی  (0225_75٥1) % هصمتریً ڕێژەغ5٢٩بە ڕێژەی(75٥1_7511

دۆدی هۆی خساپی باز  به ماڵهدن داهساون. خه ػێيی به داهیؼخىان به ث به داجاوان جایبه مىهىزی له وی جس بىوى هه الیه ػاز لهلە گىهدەکاهەوە بۆ ملێ پێکسدوی شۆزە 

 . وه ی جىێژژیىه طیاس ی هاوچه

بە زشوهصمیەکی شۆزی بەخۆیەوە (0202_022١)بە پؼدبەطتن بە جۆمازەکاوی لە دایکبىن ومسدن لە ماوەی طاڵی  گەػەی طسوػتی لە ػازی کۆیەو كەشای هۆیه  _0

لە ھەشازا ػازی کۆیە لە كەشا شیاجسە ئەویؽ   ١٢9بەڕێژەی لە ھەشازا 0١٢1-،01٢0بیيیىە ،بە حۆزێک جێىڕای گەػەی طسوػتی لە ػاز و كەشا بە دوای یەکەوە

 .وە  بۆ  شۆزی لە دایکبىن کەمی مسدن دەگەڕێخه

ها   زوه حی هه زامه وا وده ی حیۆلۆجی وئاوهه زشو هصمی و پێىهاجه ن)ػىێنی حىگسافی و به وان وه  وان و مسۆیه طسوػدیه  ی طسوػتی و هۆچ هۆوازه ػه گه  له  حگه_١ 

 .   ی داهیؼخىاوی ػازی هۆیه هسدن و شۆزبىوی ژمازه ػه گه له   بىه وان ڕۆڵیان هه جگىشازیه حی ووازگێڕی و خصمه اڵیه واوی جسی مێژویی و طیاس ی و  ئابىزی وهۆمه هۆوازه

 پێؼيیازەکان

 . ک بۆ شۆزیی گەػەی دایؼخىان لە ػاز هۆیهلەژێس ڕۆػىاییی ئەو دەز ئەهجاماهەی باطمان کسد ، دەجىاهین کۆمەڵێک پێؼيیاز بخەیىەڕو وەک چازەطەزێ

ھاجىو بۆیە ؿەزماهگەی _ بایەخدان بە داجاو شاهیازییەکاوی جایبەث بە داهیؼخىان لەبەز ئەوەی بە بىاػەی ھەمى پالهێکی شاوظخیی دزوطذ دادەهسێذ بۆ ئێظخا و دا7

 ىگۆڕاهکازیەکاوی داهیؼخىان جۆمازبکاث . ئامازی کۆیە پێىیظخە ھەماھەهگی دزوطذ بکاث لەگەڵ الیەوی پەیىەهدیداز ھەم

هەوەی ئەواهەی _داهاوی طىىزێک بۆ کۆچی گىهدوؼیىان ،ئەویؽ لە ڕێگەی پەزەپێداوی گىهدەکان  بە دابیىکسدوی خصمەجگىشازیە طەزەکییەکان و ھاهدان و گەڕا0

               ئەهجامداوی پڕۆژەی کؼخىکاڵی و طتراجیجی .                                                                                       کۆچیان کسدوە لە ڕابسدودا، ئەویؽ بەھاوکازیی دازایی ودزوطخىسدوی یەکەی هیؼخجێبىن 

شۆز ھاوواڵحی طەزداوی دەکەن  بۆ _گىاطدىەوەی ئەو دامەشزاوە کازگێڕییاهەی وەک ػازەواوی ، ئاطایؽ ، بەڕێىەبەزایەجییەکاوی ئاو، ئەواهەی ڕۆژاهە ژمازەیەکی ١

ئەواهە لەهاو ػاز ئاطخەهگ و كەزەباڵػی   دەزەوەی هاوچەی طەهخەز بۆ هاوچەیەک ڕووبەزێکی ؿساواهکساوی ھەبێذ بە جۆڕێکی ڕێگاوباوی ػیا و ببەطترێخەوە ، چىهىه

 دزوطذ دەکەن .

 

 وان زچاوه لظتی طه

م، طىزة ألاطساء،ألاًت،  -    ١م،طىزة اليظاء،الاًت،كسأن هٍس ١7اللسأن هٍس

 ،اخىاٌ طيان فی العیراق،معهد بدىر والدزاطاث العسبیت.اللاهسة. 7512الدیً ،اخمدهجم، -

 ،حؼساؿیتطيان العساق،مطبعت حامعت بؼداد.بؼداد. 75٥0الدیً،أخمدهجم، -

داوى ،عبد على خظً، -  ،عبد مخىز،حىػساؿُت الظيان،مطبعت حامعت البـسة      75٥٩الخـاؾ والٍس

تالىـىض العامت،املجمىعتالاخـائُتللدسجُل عامال - لىائىمىؿل وازبُل،مـدزطبم ذهسة،حدٌو 7591جمهىزٍت العیراكُت وشازة،داخلُت مدًٍس

 . 072(.ؾ٩زكم)
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امـدزطبم مطبعتحيهاشاملسهصلالخـاء،بؼداد،حدٌو 75٩9الجيهاشاملسهصي الاخـاء،هخائُج الخعدادلعام للظيان  لظىتالجمهىزٍتالعیراكُت،وشازة الخخطُط، -

 72-5(ؾ7زكم)

امـدزطبم مطبعتحيهاشاملسهصلالخـاء،بؼداد،حدٌو 7511الخعدادلعام للظيان  لظىت الجمهىزٍتالعیراكُت،وشازة الخخطُط،الجيهاشاملسهصي الاخـاء،هخائُج -

 ١2_-05(ؾ00زكم)

 بماظالـدز ملا 75٥1الاخـاء،هخائُج الخعدادلعام للظيان  لظىت الجمهىزٍتالعیراكُت،وشازةالخخطُط،الجيهاشاملسهصي  -

 . ٩-١ز(ؾ7ح(و)7مطبعتحيهاشاملسهصلالخـاء،بؼداد،حدولسكم)

 ،مـدز طبم، بیاهاث ػیر ميؼىزة    gis. ػعبت0225خـسوجسؿهم،مداؿظتازبُل،خىىمت اكلُم هىزدطخان عیراق،وشزاة الخخطُط،هُئتالاخـاء الاكلُم،هخائج  -

                                                                                     بِىاث ميؼىة. ميؼىة. ١-_7ؾ،0225خـسوجسؿهم، مداؿظت أزبُل، خىىمت اكلُم هىزدطخان عیراق،وشزاة الخخطُط،هُئتالاخـاء الاكلُم،هخائج-

وادیمیای  ی ئه (باڵو هساوه022٩-7591)  ماوه له  ی ڕاهیه غ بىووی داهیؼخىاوی ػازۆچىه وی حىگسافی بۆدابه  یه وه ،ش ی هسدهه0270د،پؼدیىان ػـیم. خمه ئه-

 ولیر    ی خاجی هاػم،هه هىزدی ،چابخاهه

                                                             بؼداد.                                                    جؼساؿیت( زطالت  ماحظخیر،ػیر ميؼىزة،ولیتا ااڵداب . حامعه)دیساطت ال   الظلیماهیه  ،طيان مدیىه0227خظین،بیان علی ،-

                                                                            .طلُماهُت ’ حامع’،ختدهخىزاػیر ميؼىزة،ولُت علىم الاوظاوي،جدلُل الجؼسافى ألججاهاالىمىالحلسًـى املداؿظت الظلُماهُت،أطسو 0225خظین ،بیان علی  -

                                                                                                                                  .ولێر  ز ،شاهىۆی ؿالخدیً ،هه ی ماطخه اڵدشێ ،هامه ػازی كه ی داهیؼخىان له ػه ی داهیؼخىان بۆ گه وه ،ػیىسدهه027١د، خمه خظێن ،بیظخىن ئه-

داجای باڵو  0202-022١ی  ماوه لهدایً بىون و مسدن  ش ی له ،به  هدزوطتی هۆیه حی گؼتی جه زایه به ڕیىه هدزوطتی ،به حی جه شازه زیمی هىزدطخان . وه حی هه خىىمه-

وی  مه و جه ی ژمازه زبازه ، شاهیازی ده وه زگیری و حیابىوهه ش ی هاوطه ،به  ػازی هۆیه حی له طیه حی داد ،دادگای بازی هه شازه وهزێمی هىزدطخان  حی  هه خىىمه-. هساوه هه

 هساوه. زگیری، داجای باڵو هه هاوطه

 . هساوه داجای بالو هه 0202-7591زژمیری داهیؼخىان  طه  ی  ئامازی هۆیه زماهگه حی پالن داهان،ؿه شازه وهزێمی هىزدطخان  حی هه خىىمه-

 . مه دووػه 0207 /7/77/ وحی زێىه  هۆیه  خۆشخاهه هه  دایً بىون مسدن له ش ی له زۆوی به حیدی . طه  عبدهللا  زێص ، ػىىزیه ڵ به گه له–وجً  چاوپێىه-

 ی طتراججی.طلیماوی. وه زی لێىۆڵیىه هخه زێمی هىزدطخاوی عیراق طه جیيی داهیؼخىاوی هه دی حیۆپۆله ، بایه 7555جاڵب،حصا جۆؿیم، -

واوی  یه اڵیه هۆمه  ز، هۆلیژی شاوظخه ی ماطخه حىگساؿیای ػاز،هامه ن له یه وه لێىۆڵیىه ی ػىێنی داهیؼخىاوی ػازی ڕاهیه  وه ،ػیىسدهه0225وؿمد، جۆؿیم، پێؼسه -

  ىۆی هۆیهشاه

                                                                                                                                                    ز،هۆلیژی ئاداب، شاهىىي ؿالخدًً.                                                                                               ی ماطخه ولێر،هامه پازێصگای هه ی ػازوؼین له ػه ی حىگسافی بۆگه وه ،ػیىسدهه0221مین . الٌ،هیىا ئه حه -

 الظيان،دازوائل لليؼس،الطبعت الاولی،عمان      حؼساؿیه 022١ؿىشی عبدو مىس ی عبىدة، ، وطمده  طهاوهه -

  ولێر.. .هه  زوزده حی په شازه ، وه7٩  حی ، ژمازه زی بسایه هخه پازێصگای دهۆن ، گۆڤازی طه  واوی ػازوؼینی له ه، ئاكاز 0222طۆ، شێبازی،جاهیر خه - 

،ژیازخدز، -     ، شاهىۆی هۆیه زده زوه ڵتی په ز،ؿاهه ی ماطخه حىگساؿیای ػاز،هامه یً له وه لێىۆڵیىه  ػازی هۆیه  ی باشزگاوی له  ، پێىهاجه027٩زطٌى

         ی ڕووهاوی طلیماوی.                                                                               داغی ،  چابخاهه زه جا،كه زگیران، عه هدوی داهیؼخىاوی  لیىای طلێماوی ،وه طه زه ی گؼتی په ،ئازاطخه7555ػاهس، خظبان، -

 . 5زیً لظىت زالثت عدد حامعت زابه  )دزاطت فی الجؼساؿیتاملدن(مجله  ،الخىطیع املظاحی ملدیىت هۆیه 027٩طعید وطلیم،وامسان جاهس، هُىاؿادق،  --- –

 ،. ۆی هۆیهز،شاهى ی ماطخه وان،هامه هؼخىواڵیه  ویه ز شه طه  زی له ، وازیگه زی ػازی هۆیه ؿساوان بىووی ڕووبه  027٩هسیم، ڕؤژان وامسان ،  -

م ،  ػخه ( طاڵی هه7)  ی طتراججی ، ژمازه وه زی لێىۆڵیىه هخه زیمی هىزدطخاوی عیراق ،گۆڤازی طه ی داهیؼخىاوی  هه ، دایىامیيی ژمازه0222،  ػـىز عبدهللا-

                                                                                                      طلیماوی                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ، الظيان دیمؼساؿیا حؼساؿیا، مطبعت ألاهجٌى املـسیه751٥ػالب وعبدالحىیم،مدمد طید ومدمد ؿبخی ،.-

                                طظت الجامعیت للدزاطاث واليؼسالخىشیع. بیروث.                                                                                  إ والجیىبىلخیىیت، امل  والظياهیه  الجؼساؿیا الاكخـادیت والظیاطیه 75٥2علبی ، عاطف -

زی  هخه واوی ػازی شاخۆ ، گۆڤازی طه دیمۆگساؿیه  هدیه ث مه زجایبه طه ی ػازطخاوی داهیؼخىان له ػه زی گه ، وازیگه 0229مدمد،خلیل ئیظماعیل ،-

 طلیماوی. 02 ولی(  ژمازه حی ده ی طتراججیی)طیاطه وه لێىۆڵیىه

                                                                                                                           .ولێر م ..هه هه  ( طاڵی یه0) حی، ژمازه زی بسایه هخه ىووی حىگسافی داهیؼخىاوی ػازی دهۆن. گۆڤازی طهغ ب ، دابه7555مدمد،خلیل ئیظماعیل، -

 ، مطبعت حامعیت ،١هىزدطخان العیراق ، دزاطاث فی  الخىىیً اللىمی للظيان ط،اكلیم  7555مدمد ، خلیل ایظماعیل ،  -

 ، مطبعتالعاوى، بؼداد . 7، كلاي خاهلین ، دزاطت فى حىػساؿُت طيان، ط 7551مدمد، خلیل ئیظماعیل ، -

واوی  م چاپ و ئۆؿیس ی ػیـان ، باڵوهساوه هه زگی یه طلێمااوی، بههخیبی    هسدوی داهیؼخىاوی ػازی طلێماوی ،  له ػه ، گه 022٩واوی جس، مدمد، ئاؿان مدمىد، ئه -

 واوی طلێماوی. ػازه

 .0207زان . هابه بۆپسس ی هۆچ و په  شگای لىجىه زێمی هىزدطخان، ده هه -

-John Clark,1972,population Geography, Edition pergaman press oxford. 

Shorsh M.Resool1990l,Destruction of anation,printer in USA- 

 

 (7) پاػىۆی ژمازه
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 ولێر و پازێصگای هه  شای هۆیه شا و كه شا و گىهدوؼینی كه و ػازوؼینی كه  ی داهیؼخىاوی ػازی هۆیه ژمازه

 طاڵ  ػازی هۆیه شا ػازوؼینی كه شا گىهدوص ی كه شای هۆیه كه یرڵو  پازێصگای هه

01١٩ ١١٥١7٩1 01079 ٥5١0 ٥٩٥0 7591 

١9٩05٩ ١9007 ١٩20٥ 7775١ 72١15 75٩9 

9٩7٩9٩٥ ٩7٩1 ١72١٥ 71725 79١75 7511 

112٩١5 ٩21٩1 70١ ٩١5١ ٩٥٩5٩٥٩ 75٥1 

717٩٥19 590٥7 00271 1١0٩٩ 9١2١7 0225 

0225٩١1 700009 0٩00٩ 51555 1٩١71 0279 

009٩٩00 7٩٥٥90 0٩٩٩١ 700٩25 597٥٩ 0202 

تالىـىض العامت،املجمىعتالاخـائُتللدسجُل عامجمهىزٍت العیراكُت ال-7زچاوه : طه لىائىمىؿل وازبُل، مـدزطبم ذهسة،حدٌو 7591وشازة،داخلُت مدًٍس

امـدزطبم 75٩9الجمهىزٍتالعیراكُت، وشازة الخخطُط،الجيهاشاملسهصي الاخـاء،هخائُج الخعدادلعام للظيان  لظىت-0. 072(.ؾ٩زكم)

الجمهىزٍتالعیراكُت،وشازة الخخطُط،الجيهاشاملسهصي الاخـاء،هخائُج الخعدادلعام للظيان   -١.     72-5(ؾ7مطبعتحيهاشاملسهصلالخـاء،بؼداد،حدٌو زكم)

الجمهىزٍتالعیراكُت،وشازة الخخطُط،الجيهاشاملسهصي الاخـاء،هخائُج -٩    ١2-05(ؾ00امـدزطبم مطبعتحيهاشاملسهصلالخـاء،بؼداد،حدٌو زكم)7511لظىت

خىىمت اكلُم هىزدطخان عیراق،وشزاة -9.  ٩-١ز(ؾ7ح(و)7بؼداد،حدٌو زكم)امـدزطبم مطبعتحيهاشاملسهصلالخـاء،75٥1تالخعدادلعام للظيان  لظى

                                 بِىاث ميؼىة.                                                                           ١-7.،ؾ0225الخخطُط،هُئتالاخـاء الاكلُم،هخائج خـسوجسؿهم،مداؿظتازبُل،

 .،مـدز طبم، بیاهاث ػیر ميؼىزة ..0225خىىمت اكلُم هىزدطخان عیراق،وشزاة الخخطُط،هُئتالاخـاء الاكلُم،هخائج خـسوجسؿهم،مداؿظتازبُل، -٩

  .هظم معلىماث الجؼساؿُت.ػعبت

  .            مه س ێ ػه0207|77|0  حی ئامازی هۆیه زایه به ڕێىه حی پالن داهان،به شازه وهزێمی هىزدطخان  حی هه خىىمه-1

 (0) پاػىۆی ژمازه

 ( 0202-022١) ماوه ی  له  ی هۆیهشا ز ئاطتی ػاز و كه طه له ن دایىبى  ی له ژمازه

 طاڵ  ػازی هۆیه  شای هۆیه كه

)***( 

ی  ژمازه

 دایىبىوان له

 

ی داهیؼخىان  ژمازه

 ی طاڵدا هیىه له

 )**( ی داهیؼخىان ژمازه

ی  ژمازه

 دایىبىوان له

ی  )*(.ژمازه

ی  هیىه داهیؼخىان له

 طاڵدا

 ی داهیؼخىان ژمازه

------ ------- 10١0٩ ------- ------- (7 )٩157٩ 0220 

011٩ 1١1١٩ 197٩٩ 7٩١1 ٩٥001 (0)٩٥9١٥ 022١ 

١2٩7 1٩٩25 1٥21٩ 75١1 ٩٥٥9٩ ١57٩٥ 022٩ 

77١١ 1595٥ ٩777٥ 7295 ٩5٩٥19 ٩5٥21 0229 

70٥0 ٥0٩55 ٥٩0٥7 77٥5 927١2 92٩9٩ 022٩ 

0٩10 ٥950٥ ٩19٩1 75١7 921٥7 97725 0221 

0512 ٥501٩ 525٥0 0259 97٩٩7 9711١ 022٥ 

01٩0 5١7١7 590٥7 75٩7 90٩20 9١2١7 0225 

0٩٩٥ 599٩2 59155 7٥57 9١0٩2. 9١٩92 0272 

0٩٥٩ 5٥١1٩ 72259٩ 7٩17 999١٩ 91٩0١ 0277 

00٩1 72١951 72٩0٩2 7٩٥5 95125 ٩715٩ 0270 

١0٥5 72٥52١ 7779٩1 0091 ٩ ٩١٥٥١9512 027١ 

١٩7١ 77٩0١0 77٩٥51 0909 ٩٥291 127٩٩ 027٩ 

١905 7759٩7 700009 09١٩ 100١2 1٩١71 0279 

١09٩ 70٩٥52 701999 70٩9 1٩٩2٩ 1٥٩57 027٩ 

0٥١0 7١207٥ 7١0٥٥0 02٥ ١٩291٥ ٥0٩٩9 0271 

0٩٥9 7١99٩1 7١٥070 71٥1 ٥٩190 ٥٩٥١5 027٥ 

0700 7٩2٥٩5 7٩١90٩ 7121 ٥٥509 57270 0275 

795١ 7٩٩7٥5 7٩٥٥90 771١ 5١255 (١ )597٥٩ 0202 
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 : زچاوه  طه

ی داهیؼخىاوی  ژمازه× ػه گهی  )زێژه له هداشیازی(بسیتی یه هدی ئه هاوه طذ) به پؼذ به به  زهێنراوه شاهدوی داهیؼخىان )اطلاطاث طياهیت( ده دابه به-7

 (790:75٥٩( )السخاوی،722÷زطاڵێً هه

  مه س ێ ػه0207|77|0وحی ڕێىه  ی ئامازی هۆیه زماهگه ولێر ،ؿه حی ئامازی هه زایه به ڕێىه به-0

 ی پیؼىو. مان ڕێگه هه  به زهێنراوه شاهدی داهیؼخىان ده دابه به 0202-022١طاڵی له-١

 ز دوودا. طه غ هسدهیان به ڵ طاڵێً پیؽ خۆی پاػان دابه گه زطاڵێً له ی داهیؼخىاوی هه وه هۆهسدهه .به زهێنراوه ی طاڵ دا ده هیىه لهی داهیؼخىان  )*(ژمازه

 هساوه. اڵوههدایً بىون و مسدن .داجای ب ش ی له .به هدزوطخیی هۆیه جیی گؼتی جه  زایه به  ڕێىه هدزوطتی ،به حی جه شازه زێمی هىزدطخاوی عیراق،وه )**( هه

هدزوطتی ػۆڕغ و طىخان و ئاػتی و  هدی جه ڵبه ق و مه كخه و جه  هدزوطتی هۆیه حی گؼتی جه زایه به  ڕێىه هدزوطتی ،به حی جه شازه زێمی هىزدطخاوی عیراق،وه )***( هه

 طێگسجيان.

  

 (١) پاػىۆی ژمازه

 (0202-022١) یماوه   له  شای هۆیه ز ئاطتی ػاز و كه طه مسدوان له  ی له ژمازه

 طاڵ  ػازی هۆیه  شای هۆیه كه

 ی مسدوان ژمازه

 

ی  ژمازه

داهیؼخىان 

 ی طاڵدا هیىه له

ی  ژمازه

 داهیؼخىان

ی  .ژمازه ی مسدوان ژمازه

داهیؼخىان 

 ی طاڵدا * هیىه له

 ی داهیؼخىان ژمازه

------ ------- 10١0٩ ------- ------- ٩157٩ 0220 

7٩١ 1١1١٩ 197٩٩ 77٩٥ ٩001 ٩٥9١٥ 022١ 

751 1٩٩25 1٥21٩ 717 ٩٥٥9٩ ١57٩٥ 022٩ 

١7 1595٥ ٩777٥ 05 ٩5٩٥19 ٩5٥21 0229 

00 ٥0٩55 ٥٩0٥7 00 927١2 92٩9٩ 022٩ 

02٥ ٥950٥ ٩19٩1 715 921٥7 97725 0221 

77٥ ١501٩ 525٥0 1١ 97٩٩7 9711١ 022٥ 

775 5١7١7 590٥7 727 90٩20 9١2١7 0225 

701 599٩2 59155 11 9١0٩2. 9١٩92 0272 

7١١ 5٥١1٩ 72259٩ 11 999١٩ 91٩0١ 0277 

070 72١951 72٩0٩2 7١5 95125 ٩715٩ 0270 

0١2 72٥52١ 7779٩1 71٩ ٩١٥٥١ ٩9512 027١ 

015 77٩0١0 77٩٥51 759 ٩٥291 127٩٩ 027٩ 

١٩٩ 7759٩7 700009 0١9 100١2 1٩١71 0279 

012 70٩٥52 701999 707 1٩٩2٩ 1٥٩57 027٩ 

009 7١207٥ 7١0٥٥0 7٩0 ٥291٥ ٥0٩٩9 0271 

00٩ 7١99٩1 7١٥070 79٥٩ ٥190 ٥٩٥١5 027٥ 

0٩9 7٩2٥٩5 7٩١90٩ 7٥٥ ٩٥509 57270 0275 

١75 7٩٩7٥5 7٩٥٥90 0١١ 5١255 597٥٩ 0202 

 -:  زچاوه طه  

 هساوه. دایً بىون و مسدن .داجای باڵوهه ش ی له .به هدزوطخیی هۆیه جیی گؼتی جه  زایه به  ڕێىه هدزوطتی ،به حی جه شازه زێمی هىزدطخاوی عیراق،وه هه-7  

هدزوطتی ػۆڕغ و طىخان و ئاػتی و  ی جههد ڵبه ق و مه كخه و جه  هدزوطتی هۆیه حی گؼتی جه زایه به  ڕێىه هدزوطتی ،به حی جه شازه زێمی هىزدطخاوی عیراق،وه هه-0

 طێگسجيان

 

Geographical Analysis of the Population Growth of Koya City between (1957-2020) 

Abstract: 

     Population growth is an important topic in population studies because society is constantly changing due to population 

growth and decline. Koya is the center of Koya district, one of the districts of Erbil province. It is located in the southeast of 

the province, covers an area of (2095) hectares, in 2020 the population is (95186) people in the same year. The aim of this 

research is to present the population growth of Koya city during the years (1957-2020). The problem of the study is that 

there are many differences in population growth according to the stages of the city during (1957-2020), in addition to an 
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introduction, conclusions and recommendations. The most important results: 1- Koya city has undergone a lot of 

demographic changes during the study period, so that the highest growth rate during the period (1977-1987) was (9.4%) per 

thousand, the lowest rate (1987-2009) (1.3) difference This is due to the natural growth of rural-urban migration despite the 

lack of population data. 2- Several other natural and human factors such as: geographical location and geological structure 

of water resources, with political, economic, demographic, administrative and service factors have affected the population 

growth. The most important recommendations. 1- Koya Statistical Office should pay attention to the data and information 

about the population and coordinate with other institutions to provide accurate data. 2. Limiting the migration of villagers 

through the development of villages and the provision of services. 

Keywords: Population growth, natural growth, urban, rural, migration 

 

ت للـترة  ) ال خدلُلال  ( 0202ــ  7591جؼسافي لىمى طيان مدًىت هٍى

 

 امللخف:       

ادة او الىلـان في أعداد الظيا       ن . حعخبر مدًىت ٌعخبر همى الظيان مً املىاكُع املهمت في الدزاطاث الظياهُت ، إلن املجخمع في حؼیر مظخمس ، بظبب الٍص

ظىجم ، وهي اخدي أكلُت مداؿظت أزبُل الري ًلع في احصائها الجىىبُت الؼسكُت . بلؽ عدد طيان املدًى ت مسهص كلاء هَى خىالي   0202ت في طىت هٍى

ت للـترة )  0259( وظمت ، أما مظاختها ؿلد بلؼذ ) 597٥٩) ــ  7591(هىخازا في هـع الظىت .  ان الهدؾ مً هره الدزاطت هى عسق همى طيان مدًىت هٍى

ذي ؿلال عً املىهج ( ، مع عىاؿس الىمى الظياوي و العىامل املإزسة عليها . وللىؿٌى الى هدؾ الدزاطت اعخمد الباخث على ا 0202 ملىهج الىؿـي والخأٍز

(. ؿلال عً امللدمت و إلاطخيخاحاث  0202ــ  7591الخدلُلي . جىمً مؼيلت البدث في ان هىان اخخالؾ في معدالث همى الظيان في مىطلت الدزاطت للـترة  )  

ت على م -7والخىؿُاث . ومً اهم إلاطخيخاحاث التي جىؿل اليها الباخث  دي ؿترة البدث ؿيها كد مّسث بخؼیراث دًمىػساؿُت هثیرة بدُث وؿل ان مدًىت هٍى

( . ان ازجـاع معدٌ الىمى  7.١( خُث بلؽ )  0225ــ  75٥1% ( باأللف ، واكل معدٌ للىمى فى ؿترة )  5.٩( بمعدٌ )  75٥1ــ  7511أعلى معدٌ للىمى فى ؿترة   ) 

اؾ الى مسهص املدًىت .ؿلالعً وحىد مؼاول في بُاهاث طياهُت. في هره الـترة ٌعىد لظبب الىمى الطبُعي والهجسة م هىان عىامل اخسي أزسث  -0ً اللسي وألاٍز

ت مثل: مىكع الجؼسافي، جسهُب حُىلىجي ،املىاخ،وزسواث املائُت.ومع عىامل ا ت منها : العىامل الطبُعُت والبؼٍس لظُاطُت على همى طيان مدًىت هٍى

ت والخدماث . اما اهم امللترخاث هي : والاكخـادًت والدًمىػساؿُت والا  إلاهخمام باملعلىماث و ألاخـاءاث الظياهُت ، ؿلال عً حعاون دائسة اخـاء  -7ًداٍز

ت مع الجهاث املعىُت لحـٌى على حسجُل البُاهاث الصحُدت والدكُلت.  اؾ وجىؿیر  -0هٍى م جىمُت الاٍز اؾ ، وذلً عً طٍس وكع خد لهجسة طيان اللسي وألاٍز

ت لهم.                                                                                                 الخ  دماث الالشمت واللسوٍز

اؾ ، الهجسة.                                                            ن ، الىمى الطبُعي ، ااملدن ، ألا مـخاح اليلماث : همى الظيا       ٍز

                                                                                                                     

 

 


