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 ثوختة
 ئارةَيى بةسٖةَٗيَٓاْى بؤ نشتوناٍَ صةوى بةناسٖيَٓاْى ىشيَواصةناْ ية شيَواصيَهة ٖةْط بةخيؤنشدْي       

 طوديَهى ية بةناسديَت ٖةْطوئَ بةسٖةَٗيَٓاْى َةبةطتى بؤ ٖةْط وبةخيؤنشدْى, ييَهؤَييٓةوة ْاوضةى ية
 ثريؤص قوسئاْى وية داوة بةٖةْط تايبةتى شويَٓيَهى ثةسوةسدطاس خواى, ٖةية جؤساوجؤسى ثضيشهى خوسانى

ٍَ  ):نشدوو ثيَ ئاَارى( ٌحن) طوسةتى ية ٍَ اْنِججَبِل ثُُُىربً َوِي ٌِ ارَِّخِزٌ ِي َوأَْوَحً َسثَُّك إِنًَ انَُّْحِم أَ

( ٌَ ب ََْعِشُشى ًَّ ٍْ ثُطُىَِهَب 66انشََّجِش َوِي َشاِد فَبْسهُِكٍ ُسجَُم َسثِِّك ُرناُلً ََْخُشُج ِي ًَ ٍْ ُكمِّ انثَّ ( ثُىَّ ُكهٍِ ِي

)َشَشاٌة ُيْخزَهٌِف أَنْ  ٌَ ُشو ََخً نِمَْىٍو ََزَفَكَّ َِ ٌَّ فٍِ َرنَِك  ِّ ِشفَبٌء نِهَُّبِط إِ  (.1(()66َىاَُُّ فُِ

 ْشخى بةاَلّ نةَة بةسٖةَٗيَٓاْى تيَضوْى نةئةوى ية بشِيتية ٖةْط تايبةمتةْذييةناْى ية يةنيَو          
 بؤَإ(2)رَاسة خشةىْاوضةى ييهؤَييٓةوة دةخةيٓة سوو وْة( 1)رَاسة يةخشتةى,بةسصة ٖةْطيوٕ

 بةخيؤنش( 81)ب ييَهؤَييٓةوة ْاوضةى ية ٖةْط بةخيؤنةساْى رَاسةى نة دةسدةنةوى
 بووْى طةسةسِاى نةَة سِيَزةيَهى ئةَيش نشاوة دابةش ْاوضة(5) بةطةس ٖةية ثووسةٖةْهيإ(1709)و

 ٖةْطوئَ سٖةَٗيَٓاْىبة نؤى وة, ييَهؤَييٓةوة ْاوضةى ية ٖةْط بةخيؤنشدْى بؤ طوجناو طشوشيت باسدؤخى
 .2016نطِ  ية طاَيى (10769) طةيشتة
 ٖةْط بةخيؤنشدْى شاسةصايى نةَى بؤ دةطةسيَتةوة ضاالنيية ئةّ سِووبةسى نةَى طةسةنيةناْى ٖؤناسة

 صةوى سِووى ية طشوشتى يةريٓطةى  جياواصى. تش بةناسونشتوناَيييةناْى جوتياسإ وطةسقاَيى
 ٖةية ناسيطةسى ئةَش نشتوناييةنإ نةستة ْيَوإ جياواصى بؤ ؤناسيَهةٖ , ئاو و سِوةى وئاووٖةواو

 .جياواص سِيَزةيَهى بة ثووسةٖةْطوئ يةطةس
 
 

  
 

https://doi.org/10.24271/garmian.29 

 
http://jgarmianuniv.net 

mailto:Falah.mohammed@garmian.edu.krd


 جملة جامعة كرميان                   Journal of Garmian University                             طؤظاري سانكؤي طةرمياى

28 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

 ثيَشةكى
بةخيَونشدْى ٖةْطى ٖةْطوئَ دةرسَيَشدسيَت يةنيَهة ية بةناسٖيَٓاْى صةوى نشتوناَيييةناْطشْطيةنى ثيَ 

ٖةسناتيَو باسدؤخيَهى طوجناو دةطتبةس بيَت بؤ بة خيَونشدْى دةدسيَت ية ٖةَوو ْاوضةناْى ييَهؤَييٓةوة 
 ٖةْط.

طةسةسِاى ئةَةيش َةوداى باَلوبووْةوةى ئةو بةخيَونشدْة وة ثيَشهةوتٓى ية ْاوضةى ييَهوَييٓةوة     
دوانةوتووة  بةساوسد بةناسٖيَٓاْةناْى نشتوناٍَ بؤية ية ئايٓذة بؤ ئةوةى طشْطى بةخيَونشدْى ٖةْط 

ية ْاوضةى ييَهؤَييٓةوة جةخت ية طةس دوو بابةت دةنةئ يةنةَيإ ئاَادةنشدٕ و ثالْذاْاْى   بذسيَت
بةسْاَةيى سِيَُٓايى و سِؤشٓبريى وة ئاساطتةنشدْى جوتياسإ و بةخيَونشاْى ٖةْط وبةسصنشدْى  ئاطتى 

ية ْشخى نةسطتةناْى ٖؤشياسى ية بواسى بةخيَونشدْى ٖةْطى ٖةْطوئَ, دووةَيإ صؤس ثيَويظتة ثشتطريى 
 ٖةْط بهشيَت وٖةْذى ئاطإ ناسى و ثاَيجشتى بهشيَت ية بةخيَونشاْى ٖةْط .

 باصى يةكةم
 ضوارضيَواى تيؤرى تويَذيهةوةكة

 :تويَذيهةوةكة كيَشةى
صةوييةنإ ية تةواوى  ْاوضةى  توّيزيٓةوةنة   وةى يةى  بةشيَوةيةنى يةنظإ بةناسْاٖيَٓشئَ بؤ           

ونشدْى ٖةْط , بةَيهو بة ثيَضةواْةى ئةوةوة دةسدةنةويَت ئةَة بؤ ٖةَوو شويَٓيَهى وقةباسةى بةخيَ
دةسنةوتٓى ساطت و دسوطتة. نة جياواصى شويَٓةنإ بؤ ٖةَوو بةسناسٖيَٓاْةنإ دةطشيَتةوة,ئةَةش 

 نيَشةى طةسةنى تويَزيٓةوةنة بوو.

 : تويَذيهةوةكة طزميانةى
ٓةنإ ية بةناسٖيَٓاْى صةوى بؤ ثةسوةسدةنشدْى ٖةْط ثشتى بةو طشمياْةية تةفظرينشدْى جياواصى شويَ

بةطتووة نة ثةيوةْذيية شويَٓييةنةى ية ٖيَضى دةطتى ناسو باسودؤخى ئاووٖةواوة وةسطشتووة. ئةَةش 
بووبة سيَٓوئَ نةس بؤ دةطت ْيشاْهشدْى نيَشةى تويَزيٓةوةنة وطشمياْةى ٖةْطاوة يةى يةدواى يةنةناْى 

 تويَزيٓةوةنة.

 :تويَذيهةوةكة ئاماجنى
بةخيَونشدْى ٖةْط داٖاتى جوتياس صياد دةنات وثابةْذى دةنات بةخانةنةى وطوْذةنةيةوةو جوتياس 
ضيرت ية طوْذةوة باسْانات بؤ شاس, ٖةسوةٖا خظتٓةسِوى ئةونيَشاْةى  نة ٖةْط و ٖةْطةوإ ونشتيًش 
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طةواْى ثيَطةيةنى باالو َةسَوم يةطةسئاطتى بةسٖةَى طشتى ية يةى ناتذا ثيَوةى دةْاَييَٓٔ, بةوةى ٖةْ
داٖاتى ْةتةوةيى داطريدةنات بؤية شاياْى ئةوةية ٖإ بذسيَت ونيَشةناْى ضاسةطةسبهشيَت وطشْطى ثيَ 

 بذسيَت تاببيَتة دااٖاتيَهى ئابوسى باش يةبةسٖةَى نشتوناَييذا.

 رِيَباسى تويَذيهةوةكة:
 

اسى وةطفى بةطتووة بؤ داتانإ نةيةاليةْة ثةيوةْذيذاسةنإ و دابةشبهشدْى تويَزيٓةوةنة ثشتى بةشيه
جوطشايف ثووسةٖةْطةنإ بةطةس ْاوضةناْى ييهؤَييٓةوة نة ٖةْطيإ تيَذاية ودياسيهشدْى بشِو سيَزةى 

 بةسٖةّ ٖيَٓإ دياسي نشاوة .
 صهوورى ناوضةى تويَذيهةوةكة:

 
ة دةنةويَتة بةشى بانوسى سِؤرٖةالتى ثاسيَزطاى دياىل, وٖةسوةٖا ن, طٓوسى تويَزيٓةوةنة قةصاى خاْةقيٓة

دةنةويَتة سِؤرٖةالتى بةشي ْاوةسِاطتى عيَشام ويةنيَهة يةْاوضةناْى طةسَةطيَش ية ضواس ضيَوةى ْاوضةى 
 ْيُضة شاخاوى, يةنيَهة يةو شةش قةصايةى ثاسيَضطاى دياىل ثيَهذٖيَٓيَت.

بانوس وْيَوإ دووٖيًََي (°35¯¸65و)( °33¯¸65إ ٖةسدوو باصْةى ثاْى)قةصاى خاْةقني دةنةويَتة ْيَو
وية بانوسةوة يةطةٍَ ٖةَيةظةى شةٖيذ ية ثاسسيَزطاى ,سِؤرٖةالت(°45¯¸65و)( °44¯¸65دسيَزى)

يةثاسيَضطاى طًيَُاْى ويةالى سِؤرئاواوة يةنةٍَ  طًيَُاْى و بانوسى سِؤرئاواوة يةطةٍَ قةصاى دةسبةْذخيإ
ى نةالس يةثاسيَزطاى طًيَُاْى و قةصاى نفشى ية ثاسيَضطاى طًيُاْى وية باشوسى سِؤرئاوا يةطةٍَ قةصا

قةصاى خايص يةثاسِيَضطاى دياىل وَية باشوسةوة يةطةٍَ ٖةسدوو قةصاى َيكذادية)شٗشةبإ(وبةيةدسوص ية 
سِؤبةسى قةصاى ثاسيَضطاى دياىل وية سِؤرٖةالتةوة يةطةٍَ نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ ٖاوطٓوسة,

(نؤى سِوبةسى ثاسيَضطاى دياىل ثيَهذةٖيَٓيَت ²%(ى)19,85وْضيهةى) ²(ن3512ِخاْةقني)
 (. 1ئةَةش سووْة ية ْةخشةى رَاسة) ²(ن17685ِنة)
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 (ثيَطةى قةصاى خاْةقني ية ثاسيَضطاى دياال1ْةخشةى رَاسة )

 

 .2015ضطاى دياال,بؤ طاَيى طةسضاوة: بةسيوةبةسايةتى طشتى َةطاحةى,بةغذا, ْةخشةى ثاسيَ
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( دابةشهشدْى سِيَزةى بؤ رَاسةى ٖةْطةوإ وشاسةٖةْطةنإ وبةسٖةَيإ يةْاوضةى 1خشتةى)
  (3).2016تويَزيٓةوةنة بؤ طاَيى 

ْاوى يةنةى   
 ئيذاسى

رَاسةى 
 ٖةْطةوإ

رَاسةى  سيَزةى طةدى
 شاسةٖةْطةنإ

سيَزةى 
 طةدى

بةسٖةّ 
 بةنغِ

سيَزةى 
 طةدى

يةى َةسنةصى ْاح
 خاْةقني

23 28.4 485 28.4 2910 27 

 21.6 2327 23.9 408 18.5 15 ْاحيةى َةيذإ
 20.8 2245 20.5 350 14.8 12 ْاحيةى قؤسةتو

 20.1 2160 12.6 216 17.3 14 ْاحيةى جةيةوال
 10.5 1127 14.6 250 21 17 ْاحيةى طةعذية

 100 10769 100 1709 100 81 نؤ
ايةتى نشتوناَيى دياىل,يكى نشتوناَيى خاْةقني,تؤَاسى رَاسةى بةخيَونشاْى ٖةْط       بةسيَوةبةس -1طةسضاوة:

 , داتاى باَلوْةنشاوة.2016ورَاسةى شاسةٖةْطةنإ وبةسٖةَيإ بؤطاَيى 
 بةسيَوةبةسايةتى نشتوناَيى طةسَيإ,يكى نشتوناَيى خاْةقني ,بةشى ثاسةطتٓى سووةى. -2              
 .2017-3-8ضاوثيَهةوتٔ يةطةٍَ ئةْذاصياسى نشتوناٍَ )ْوسية فشحإ( ية بةسواسى  -3              

 
ية تايبةمتةْذييةناْى بةخيَونشدْى ٖةْط نوَى تيَضووْى بةبةساوسد يةطةٍَ ْشخى طشاْى ٖةْطوئ دا, بةثيَى 

( بؤَتتإ دةسدةنتتةويَت رَتتاسةى ٖتتةْطواْإ يةْاوضتتةى ييَهؤَييٓةوةنتتة     2(و ْةخشتتةى)1خشتتتةى)
(شتاسةٖةْطيإ ٖةيتة, نتة دابةشتبووْة بةطتةس ثيَتٓ        1709(ٖةْطوإ وبة ٖةَووياْتةوة) 81طةيشتوْةتة)

ْاوضةدا,ئةَةش سِيَزةيةنى صؤس نةَة ,بةبةساوسد يةطةٍَ صؤسى و دةطتةبةسبوْى باسودؤخى طشوشتى نوجناو 
ةسِيَتتةوة بتؤ   بؤ ثةسوةسدةنشدْى ٖةْط, ٖؤناسى طةسةنى بؤ نتةَى سِووبتةسى بتةخيَونشدْى ٖتةْط دةط    

 (4نةَى شاسةصايى بةخيَونشدْى ٖةْط و طةسقاَيبوْى وجوتياسإ بةناسى نشتوناَيى تشةوة.)
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(دابةشبووْى جوطشايف بؤ رَاسةى شاسةٖةْطةناْى ٖةْطوئَ يتة نةستتةناْى ْاوضتةى    2ْةخشةى رَاسة)
 . 2016َييهؤَييٓةوة ية طاَيى 

 
ى عيَشام)َظاحةى(,بةغذا,ْةخشةى ثاسيضطاى دياال,ْةخشةى ئيذاسى  قةصاى بةسيَوةبةسايةتى طشتى سِووثيَو -1طةسضاوة:
 خاْةقني .
 ( .1ثةشت بةطنت بةداتاناْى خشتةى رَاسة) -2           
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 باصي دووةم

 : بةكارييَهانى سةوى كشتوكالَى وة بةرييَو بؤ ثةروةردةكزدنى يةنطى يةنطويَو

ئ ضاالنيية نة َشؤ  طشْطييةنتةى صاْيتوة و ختوداش    بةخيَونشدْى ٖةْط يةصةوى نشتوناَييذا ية نؤْرت
ٖةْطى خؤش ويظتووة وثيَطةيةنى تايبةتى داوةتىَ وية قوسئاْى ثريِؤصيشتذا باطتي نتشدووة. بتةخيَونشدْى     
ٖةْط يةْاوضةى تويَزيٓةوةنةدا َوَاسةطةنشاوة وةى يتة عيَشاقتةوة ٖةسيتة دَيتش صةَاْتةوة نتشاوة بتةالّ        

وْةنشاوةتةوةتائةوطاالْةى دوايى.بةدياسيهشاوتى ية نؤتايى دةيةى نؤتايى طتةدةى  بةشيَوةيةنى بةسضاو باَل
بيظتتتةّ ويَتتشاى بتتووْى بتتاسودؤخى طشوشتتتى ونوجنتتاو بتتؤ ثتتةسوةسدةنشدْى وةى بتتووْى ئةوٖتتةَووطوٍَ  
وطوالَيةوٖةالَيتتةوئاوة. نتتةَى بتتةخيونشدٕ و بتتةخيَونشدْى ٖتتةْط بةبتتةساوسد يةطتتةٍَ بةشتتةناْى تتتشى 

 يذا دةشيَت بطةسِيَٓذسيَتةوة بؤ ئةّ ٖؤناساْةى خواسةوة :نشتوناَي

الواصى ٖةطتى جوتياسإ بةطشْطى ٖةْطى ٖتةْطوئَ , نيَشتةنة يةوةدايتة صؤسيَتو يتة ختاوةْى         -1
باخةنإ ٖةطت ْانةٕ يإ طشْطى بووْى ٖةْط قبوٍَ ْانتةٕ يتة بةسصنشدْتةوةى سيَتزةى تًكتي       

ةسٖةَى نشتتوناَيييإ,ئةو نتةّ ٖؤشتياسيية بتؤ ئتةوة      نشدْى طوَيةنإ و دواى ئةوة صيادنشدْى ب
ْاطةسِيَتةوة نة خاوةٕ باخ وبيَظتاْةنإ ية سِوى سِؤشٓبريى ونؤَةاَليةيتيةوة ية ثاشٔ و ٖؤشتياسْني  
بةبةَيطةى ئةوةى َوَاسطةسى صؤسجتؤسى نشتتوناَيى ْتوَى دةنتةٕ وةى ثتةئ نتشدٕ وقةالضتؤ        

سْتط نتةوتٓى وتتاصة بتةخيَونشدْى ٖتةْطى ٖتةْطوئَ       نشدْى ْةخؤشييةنشتوناَيييةنإ بتةاَلّ دة 
وبةبةساوسد يةطةٍَ يكةناْى تشى نشتوناَيذا, ٖؤناسيَو بووة بتؤ دابتةصيٓى ئاطتتى ٖؤشتياسى الى     

 (.5خاوةٕ باخ وبيَظتاْةنإ)

طةسقاَيييإ بةناسى تشو داٖاتى صياتش ية نةستةناْى تشى وةى ثيشةطاصى وبيٓاو خضَةتطوصاسييةنإ  -2
وةو فةسَاْبةسى ية دواّ ودةصطاناْى دةوَيةتذا نة داٖاتى ية بتةخيَونشدْى نشتتوناَيى   و طواطتٓة

 صياتشة .

( ٖتةْطواْإ يتة ْاوضتةى تويَزيٓةوةنتةدا نيَشتةى دةطتت       6طةختى دةطتهةوتٓى شتاْةٖةْط )   -3
بةسنشدْى شاْةٖةْطيإ ٖةية , يةبةس داواناسى صؤس ية شاْةٖةْطةنإ ضتوْهة ئتةوةى فةسَاْطتة    

 ذى داسةنإ بةسٖةَى دةٖيَٓيَت بةش ْانات.ثةيوةْ
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 دابةشبوونى جوطزايف بؤ بةخيؤكزدنى  يةنط : 

( رَاسةى ٖةْطواْإ ثيشإ دةدةٕ ية ْاوضتةى تويَزيٓةوةنتةدا   2( وْةخشةى رَاسة )1خشتةى رَاسة )
(شاسةٖةْطى وبةطةسضواس طشوثذا دابتةنشاوٕ ئةَتةش   1709( ٖةْطواْة وخاوةْى )81نة رَاسةيإ )

 ( :3ْة يةْةخشةى رَاسة)سو

 طزوثي يةكةم:

/باختةناْى  3% وصياتش( ثيَهذةٖيَٓٔ نة نتةستى) 27ْاوضةى خاْةقني دةطشيَتةوة نة سِيَزةى طشوثةنةى)
%(نتؤى  28.4)/ئاغاوخًيفة( و)عًياوة/شتفيل( و)جةيتةوة( دةطشيَتتةوة نتة سِيَزةنتةى      4محيذية( و )

شاسةٖةْطةناْى ْاوضةى تويَزيٓةوة دةطشيَتةوة ٖؤى ئةوةش دةطشيَتةوة بؤ بووْى ْاوضةيةنى طشوشتتى  
 طوجناو بؤ بةخيَونشدْى ٖةْط وةى بووْى ئاو وباخ وطوٍَ وطوَيضاس .

 طزوثي دووةم: 

او %(ى شتاسةٖةْطةنإ دةنشيَتتةوة يتة نتةستى )طتةس     26-22ْاوضةناْى َةيذإ دةطشيَتتةوة نتة )  
 %(ى شاسةٖةْطةناْى ْاوضةى تويَزيٓةوةنة دةطشيَتةوة.23.9ومششيَشطوٍَ ( نة سِيَزةى)

 طزوثي صيَيةم:  

%( ثيَهتذةٖيَٓٔ و  21-17ْاوضةى قؤسةتتو دةطشيَتتةوة نتة ِسَيتزةى طشوثتى ختاوةٕ شتاسةٖةْطةنإ)       
ة ْاوضتةى  %(ى ية رَتاسةى شتاسةٖةْطةنإ يت   20.5ٖةسدوو نةستى )ناْى ثةَو وتةْوسة(دةطشيَتة و)

 تويَزيٓةوةنة ثيَهذةٖيَٓيَت .
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 ( ضني و طشوثى)ايفئات( شاسةٖةْطةنإ ية ْاوضةى َيهؤَييٓةوة .3ْةخشةى رَاسة)

 

 (1طةسضاوة:ناسى تويَزةسة ثةشت بةطنت بة داتاناْى رَاسة )
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 طزوثي ضوارةم:

%( 16ناْذا )نةَرت يتة  ْاوضةناْى جةيةوالوطةعذية دةطشيَتةوة و سِيَزةى ئةّ طشوثة ية يةشاسةٖةْطة
%( 12.6/نتويًي باشتوسى نتة سِيَزنتةى )    3/نتويًي بتانوسى و  2وطىَ نةست دةطشيَتةوة ئةواْيش 

 %(يةْاحيتةى جتةيوال , يتة نتؤى رَتاسةى     14.6/شيَخ بابا نة سِيَزةنتةى ) 37يةْاحيةى طةعذية و 

 شاسةٖةْطةناْى ْاوضةى ييَهوَييٓةوة .

 ئاوويةواوكاريطةرييةكانى:

(ثًةى طةدةى  وا دةنتات ٖةْطةنتة ٖتةؤٍَ بتذات بتؤ      30ةى طةسَاى ٖةْط بؤ خواس )دابةصيٓى ثً
( . تا ثًةى طتةسَا صيتاتش دابتةصيَت ٖةْطةنتة ٖتةوٍَ وَاْتذوبووْى       7بةسصنشدْةوةى طةسَاى يةشى)

صياتشدةنات وصياتش يةيةنرت نؤ دةبٓةوة و سِوبةسى داطرينشاويتإ نةَرتدةبيَتتةوة وٖتةْطوئَ ى صيتاتش     
(ثًةى طةسةوةى طتفشى طتةديذا ٖةْطةنتة يتة ثتةيوثؤ دةنتةويَت و يةثًتةى        °10ةٕ ية )بةناسدةب

ٖؤنتاسى طتةسةنيية يتة دسوطتتهشدْى نيَشتةوطشفت يتة        )انشطىثةخ((ى طةديذا دةَشيَت شىَ 8°)
صطتاْذا بؤ ٖةْط.بتة ٖتؤى ئةوطتةسَاو ْةخؤشتييةوة نتة بتؤثي دةباتتةروسةوة . باشترتئ شتؤيَٓييَو          

يةطةَيذا ْةبيَت و دوسبةبيَت ية شىَ و يةطةٍَ ٖةَيٗاتٓى خؤسدا خؤسى بطاتىَ و  طةسَاييةى بيَت ٖةواى
باي خيَشاى بؤ ْةضيَتة روسةوة نةصؤس ئاصاسى ٖةْطةنإ دةدات بؤية واباشرتة بشبةطتيإ بؤ دسوطت وبا 

دات و خيَشا نةيإ بؤ بهاتة ْةطيُيَهى ْةسّ وخوش وبضيَتة ْيَتو شتاسةنةياْةوة وٖتية ئةصيتةتيَهيإ ْتة     
واباشرتة صطتاْإ شاسةنة ية ْيُضة بٔ َيضتيَهى تايبةتتذا ٖةَيبواطتشيَت. شتيَى صيتادة دةبيَتتةٖؤى بتؤ        
طةْهشدْى َؤَةنة و خاْة بةتاَيةنإ خشاث دةنات وٖةسوةٖا دةدات يةنؤطاى َؤَةنإ ئةطتةس يتة   

 (8شويَٓيَهى وشو وبىَشيَذا داْةسيَت .)
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 اى:ئافات و دةرد و بةالَو نةخؤشييةك

وةى دةوتشيَت ٖةْذيَو ْةخؤشي ٖةية دةدات ية ٖةْط و ٖةْتذيَو جتاس صيتاْى ثيَذةطةيتةْيَت بتةاَلّ       
شاْةى بةٖيَض دةتواْيَت بةسطريى يةخؤى بهات ئةطةس قوسطيش يةطتةسى بهتةويَت . بتةاَلّ دورَٓتى     

ى طتتةسةنى ئتتةو ٖةْطةواْةيتتة نتتة جتتوإ سِةفتتتاس يةطتتةٍَ شتتاْةنةدا ْانتتات. دةسدو ْةخؤشتتي تتتش 
(ٖةيتتة نتتة جؤسيَهتتة يتتة َيَتتشوو يتتة طشوثتتي      9ابتتو التتوٍ( )  -  sphinx–وةى)طتتفيٓهع 

( ٖةسوةٖا طفيٓهع ى ٖةْط ٖةَوو جؤسةنتاْى صياْبةخشتٔ . ونشَؤنتةناْى    protoparsٖوييإ)
يةطةس َؤَى ٖةْطةنة دةريَت و ثيع وخشاثي دةنات.ٖتةسوةٖا ٖتةَوو جؤسةنتاْى َتيَش وَيَشتوية      

يَ ى ئاطايى, ضةْذئ دورَٓتى تتشى وةى وسواس و بتؤقى صةَيٓتى وٖةْتذيَو      وئةطجيَى ى ٖةْط و ئةطج
َيَشوى وةى )طشعوف(و جاَيى َيؤنة و )يةعظوب( و وسض  و)ساتٌ(ئتةو ْةخؤشتياْةش توشتى ٖتةْط     
دةبيَت بتشيتني يتة ْةخؤشتييةناْى شتاسةٖةْط نتة دوو ْةخؤشتى تايبتةتني ئتةواْيش بشيٓتذاس بتووْى           

( وْةخؤشتتتتهةوتٓى و ثيظتتتتبووْى ختتتتةصيٓى    Melanos das Ovariesٖيًَهتتتتةدإ) 
( , ْةخؤشتتتى ٖتتتةْط ناسنتتتةسةناْيش بتتتشيتني يتتتة Coagulation disperseطتتتجيَشَييةتى)

(وقتتتةبضى وطهضتتتوٕ )صةحتتتريى دسَتتتى( و ٖتتتةسوةٖا ثيظتتتبووْى ختتتوئَ Amboiseئتتتةَجبيوص)
(Cepticmie( نة سِوى صطتاْة )Mucor Hiemalis(ئةو ْةخؤشياْةش توشى )دةبيَتت  انحضةُخ)
صةسديتإ    )صةسدة   حضةُخيشيتية ية َشدٕ بة ٖؤى نةّ خؤاسنييةوة ٖةسوةٖا   ئتةْيُياى وةبيًتى و  ب

دةا ْةخؤشى ْةخؤشى توسةنةييتة  Scopulariopsie Brevicolis)(  )حضةُخ(  و  )سةشة حضُخ
ميتاى  وضاسةطةسى ئةوةية خواسدْيَهى صؤسى بذسيَتىَ . بةاَلّ ْةخؤشيية دسَيية تشطٓانةنإ بشيتني ية ْؤص

 La( و فتتتتتتشواص)Acariose( وطتتتتتتةسِى ٖتتتتتتةْط )Nosema Apisٖتتتتتتةْط )

Varroase(وْاوةصاْظتتتييةنةى  تتاسوا جانظتتبؤْى يتتة)Varroa Jacobsoni ٔوَةتشطتتيذاستشي,)
 ْةخؤشيية ية وةسصى صطتاْذا دةدات ية ٖةْط .
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 كيَشةى يةنطةواناى بزيتية:

 (.10) قوسطي وطةختى طاغبوْةوةى بة سٖةَةناْيإ ية باصاسِدا  -1

 ٖاوسدةنشدْى ٖةْطويَٓى دةسةوة .  -2

 خةَيو بشِواى واية غةش وفيٌَ ية ٖةْطويَٓةنةدا نشاوة .  -3

ضاوديَشى ْةنشدْى ثيَويظت يؤ َةبةطتى دابيٓهشدْى طشت ثيَذاويَظتى ياْةى بةخيَونشدْى ٖةْط    -4
. 

 دةرئةجنامةكاى:

 َى ٖةْطوئَ بةتايبةتى شىَ .طؤسِاْهاسى ئاووٖةوا ناسيطةسى طةوسةى ٖةية يةطةس ٖةْط وبةسٖة -1

 سِوداْى ْةخؤشى وثةتاى صؤس بةٖؤى خشاثي ئاووٖةواى  شاْةٖةْطةنةوة . -2

 نةّ شاسةصايى ٖةْطاواْإ وطشْطى ْةدإ ثيَى. -3

 ٖةَيٓةبزاسدْى شويَٓى طوجناو بؤ شاْةٖةْطةنإ يةسِوى خواسدٕ و بةسفشاواْى شويَٓةنةوة . -4

اْى و طةشةْةنشدْى سِوةنةنإ ئةَةش ناسيطةسى صؤسى نةّ سِوةنى يإ ْةبووْى بةٖؤى نةّ باس -5
ٖةية يةطةس بةسٖةَى ٖةْطوئَ و دةبيَتة ٖؤى ئةوةى ٖةْطةنتة سِيطةيتةنى دووسبيِيَتت و َاْتذو     

 بوْيَهى صؤسبهيَشيَت بؤ طةسِإ بة دواى طوٍَ وٖةالَيةدا .

إ يةاليتةٕ جوتياسةناْتةوة   ْةبووْى ٖةَاٖةْطى سِيَُٓايى و سيَٓويَٓى نشدٕ ية ناتى سراْتذْى دةسَت   -6
 ناتيَو دةسَاْى نيًََطةنشتوناَيييةناْيإ دةنةٕ .

 بوْى جؤسى خشاث ية َيَشى ٖةْط نةْاتواْى بةسٖةَى صؤسى ٖةْطوئَ بذةٕ .  -7

 

 رِاصجاردةكاى:

 طشتطرينشدْى سِيَجيَشاْذاْى ٖوْةسى ضاوديَشى نشدْى نؤَةَيةى بةخيَونشاْى ٖةْط. -1

تايبةت ودابةشتهشدْى شتاْةناْى ٖتةْط وَؤَتةنإ وثيَذاويظتتةناْى      دسوطتهشدْى تاقيطةيَهى   -2
 ٖةْط .



 جملة جامعة كرميان                   Journal of Garmian University                             طؤظاري سانكؤي طةرمياى

39 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

طشتتتطرينشدْى داسةنتتإ وسِووةنتتةنإ ونتتة ٖتتةْط دةدات وضتتاوديَشى نشدْتتى ثشِراْتتذْى     -3
 يةْاوبةسةنإ)املبيذات(.

ئاَتتادةنشدْى ثةخشتتٓاَةى ختتوىل تايبتتةت بتتىَ بتتةخيونشاْى ٖتتةْط وداْتتاْى ياطتتا بتتؤ ٖتتةْط    -4
 وبةخيَونشاْى ٖةْط.

باَلونشدْةوةى بةسْاَةو سِيهالّ بؤ ٖةْطوئَ وسِيَهخظتٓى باصاسى وقةدةغةنشدٕ ياخود نةَهشدٕ   -5
 يةٖاوسدةى ٖةْطويَٓى بيَطاْة, وبةخشيٓى باجى طوَشيطى يةطةس نةسطتةناْى ٖةْطاوةنإ .

ضةخت نشدٕ يةطةس ضاْذْى صؤسيَو يةداسودةسختى)طذس( نةْاس ضتوْهة ئتةّ جتؤسة داسة صؤس      -6
 بؤ ٖةْط ,ٖةْطويَٓى طذس بةْاوباْطة وْشخى طشاْة .طشْطة 

 ثةرةويَشةكاى:

 ( .69(و)68قوسئاْى ثريِؤص ,طوسةتى حنٌ ,ئايةتى ) -1

 .2015سِاثوستى طاالْةى ثاسيَضطاى دياال بؤ طاىل  -2

بةسيوةبةسايةتى نشتوناىل دياال,بةشة نشتتوناَيييةناْى قتةصاى خاْتةقني ,بةشتى ثاساطتتٓى سِووةى       -3
 .)داتا باَلوْةنشوةنإ( .2016ةواْإ بؤ طاَيى ,رَاسةى ٖةْط

 . 7/3/2017ضاوثيَهةوتٔ يةطةٍَ ئةْذاصياسى نشتوناٍَ)ْوسية فشحإ(ية بةسواسى  -4

 . 8/3/2017ييَهؤَييٓةوةى َةيذاْى يةبةسواسى  -5

غضُفش حكًذ يحًىد انشُخ ،يجبدئ رشثُخ انُحم ، انهُئخ انعبيخ نالسشبد وانزعةبوٌ انضسايةٍ نىلبَةخ   -6

 .63،ص2001( وصاسحانضسايخ، انعشاق،45سويبد، لسى انُحم،َششح اسشبدَخ سلى )انًض

،جبيعخ ثغذاد،كهُخانضسايخ،لسى ولبَخ انُجبد،انعشاق، 1يجذانجبلٍ يحًذ انعهٍ،رشثُخانُحم،ط -7

 .110،ص2011

داس انشضىاٌ  أيم يحًذ االغب ، انُحم وانعسم، رشجًخ وأيذاد انًهُذسخ انضسايُخ ،  -6

 .63،ص2005،حهت،سىسَب،

 .113غضُفش حكًذ يحًىد ، يصذس سبثك ،ص -6

،ثُشود 1عشثُخ نهًىسىيبد ،طنيحًذ خهُم ثبشب ،انًىسىيخ فٍ يهى انُحم،انذاس ا -10

 .125،ص1663،نجُبٌ،
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 صةرضاوةكاى :

 (.66( و)66ٌ انكشَى، سىسح انُحم، اَِخ)آانمش -1

 .2016ايذاد انُحبنٍُ،،،لسى ولبَخ انُجبربدشعت لضبء خبَمٍُ انيذَشَخ صسايخ دَبنً، -2

يجةةبدئ رشثُةخ انُحةم ، ،انهُئةةخ انعبيةخ ناسشةةبد وانزعةبوٌ انضسايةةٍ ، غضةُفش حكًةةذ يحًةىد ، انشةُخ  -3

 . 2006، انعشاق ، (،  وصاسح انضسايخ45نىلبَخ انًضسويبد، لسى انُحم ، َششِ اسشبدَخ سلى)

لسةةى ولبَةةخ انُجةةةبد  ضسايةةخ ،،جبيعةةةخ ثغةةذاد، كهُةةخ ان1رشثُةةخ انُحةةم ،ط، يجةةذ انجةةبلٍ يحًةةذ ،انعهةةٍ  -4
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Geographical capabilities of developing beekeeping project at 

Khanaqin District 

Abstract 

        Beekeeping represents another type of agricultural land use for 

production in the research area. Beekeeping is practiced for the purpose of 

producing honey, which has many nutritional and medicinal benefits. God 

gave the bees a special place.  God mentioned in his dear book: 

And of the fruits of the date-palm, and grapes, whence ye derive strong drink 

and (also) good nourishment. Lo! Therein is indeed a portent for people who 

have sense) (68) 

And thy Lord inspired the bee, saying: Choose thou habitations in the hills 

and in the trees and in that which they thatch) (69) 

Beekeeping is characterized by lower costs of production compared with the 

high prices of honey, as shown in Table (1) and map (2) 

The number of beekeepers in a study area reached (81) hawks and they have 

(1709) cells distributed in five areas, which is very low despite the fact that 

the number of beekeepers in the study area is low. (10769) kg. 

The main reasons for this decrease are due to the lack of experience of the 

beekeeping crisis and the preoccupation of farmers with other agricultural 

activities. It is noted that the difference in the natural environment of the 

surface, climate, plant and water would lead to this discrepancy between the 

agricultural districts affects the number of honey bee cells and varying rates. 
 

 
 


