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ثوختةى تويَزيِةوة:
ًشؤظـ ٓةس هة ديَش صةًاُةوة ٓةوهَيذاوة ضةُذ ئاًشاصيَم بةكاسبٔيَِآ بؤ ئةوةى بة ئاطاُى جوهَة بة خؤي و ػتء
ًةكةكاُى بلات هة ػويَِيَلةوة بؤ ػويَِيَلى ديلةٓ ,ةس ئةًةؾ وايلشدووة سؤر هة دواى سؤر بريؤكةى تاصة بةسٓةًبٔيَِآ,
تاوةكو طةػتة ئةو ئاطتةى تواُى ئؤتؤًؤبيى دابٔيَِآ ,كة ببيَتة ٓؤكاسيَم بؤ ًةيظةسكشدُى رياْ هة طةساُظةسى
ئاوةداُيذا ,بةآلَ هةطةيَ ئةوةػذا واتاى ئةَ دآيَِاُة ثةيوةطت بوو بة واتايةكى ديلة ,ئةويؽ ًةتشطيَلاُى سيطاو باْ و
سةُطذاُةوةى هةطةس دآاتووًاْ .
بؤية ٓةوهٌَاُذا هةَ تويَزيِةودا جةخت هةطةس ئةو ٓؤكاسة طشوػتىء ًشؤياُة بلةيِةوة ,كة كاسيطةسياْ ٓةية
هةطةس سِيطاوباُةكاُى ئؤتؤًؤبيى كة هة دةسئةجناًذا ئةبِةٓؤى دسوطت بوُى طشفتء سوداوى ُةخواصسا ,كة بة سووداوةكاُى
ٓاتوضؤ ُاودةبشيَتٓ ,ةسوٓا خظتِة سووى ئةو داتا و ئاًاساُةى كة تايبةتّ بة ُاوضةى تويَزُةوة (ئـــيذاسةى طةسًياْ),
كة هـــةسِووى ػويَِى ئةطرتؤُؤًيةوة دةكةويَتة ُيَـــواْ باصُةكاُى ثاُيــى()35 11 05 - 34 15 33ى باكوسى طؤى
صةوىء ٓيَوَةكاُى دسيَزيى ()45 54 20 - 44 29 41ى سِؤرٓةآلت ,كؤى طؼتى سِووبةسةكةى بشيتية هة ( )6586557كٍ.2
ئاًاُخ هةَ تويَزيِةوة دؤصيِةوةى ضاسةطةسى طوجناو و صاُظتية بؤ كةًلشدُةوةى ئةو سِووداواُة هة ُاوضةكةدا سِوودةدةْ ,كة
بووُةتة ٓؤى دسوطت بووُى طشفتيَلي طةوسة بؤخةهَلي ُاوضةكة ,بةتايبةت دواى ئةوةى رًاسةى سووداوةكاُى ٓاتوضؤ سِوو هة
ٓةهَلؼاُةو بووُةتة ٓؤى صياُى طةوسة هة سووى طياُي وًاديةوة,بؤيةثيَويظتة ػيلشدُةويةكى صاُظتى بؤ ئةَ ًةبةطتة
بلشيَت هة سواُطةى جوطشافياوة,ئةَ تويَزيِةوة بةيةكةَ تويَزيِةوة ٓةرًاس دةكشيَت كة هة بابةتيَلى هةَ ػيَوةية بلؤهَيَتةوة
هة سِووى جوطشافيةوة ,بةتايبةت هة ئيذاسةى طةسًياُذا.
ثيَؼةكي:

سِووداوي ٓاتوضؤ ئةو سِووداواُةْ كةبيَ ًةبةطتةو بةٓؤي هة دةطتذاُى جوَةوى ئؤتؤًبيوةوة هة اليةْ ػؤفيَشاُةوة سوودةدةْ,
ٓةسوٓا ٓةهَة بةكاسٓيَِاُي سِيَطاوباُةكاْءفةساًؤػلشدُى ئاًارةكاُي ٓاتوضؤ و خشاثي سِيَطاكاُي ٓاتوضؤ .سِووداوى
ٓاتوضؤ ئةبيَتة ٓؤي هةُاوضووْ و كةَ ئةُذاَ بووُى تاكةكاُى كؤًةهَطا ٓةُذيَم جاسيؽ بةكؤًةيَ سِوودةدات بةثيَي جؤسي
سِيَطاو ئةو ئاًشاصةى كة ًشؤظ بةكاسي ديَين بؤ طواطتِةوة وةكو ئؤتؤًبيى و ػةًةُذةفةسٓ....تذ .سِووداوى ٓاتوضؤ ُةن ٓةس
هةُاوضةيةن بةهَلو هةٓةًوو جئاْ بوةتة دياسدةيةكي ًةتشطيذاس ,كة سِووبةسِوي تاكةكاُي كؤًةهَطاو طةالُي جئاْ
بوةتةوة ,ئةًةؾ هة ئةجناًى صؤسبوُي داُيؼتواْ و باؾ بةكاسُةٓيَِاُي ٓؤكاسةكاُي طواطتِةوة .دياسة هةُاوضةى
تويَزُةوةى ئيٌة باغ هة سِووداوي ٓاتوضؤ دةكةيّ بةتةُٔا باغ هةسِووداوي ئؤتؤًبيى دةكةيّ وةن ثيَلذاداْ و وةسطةسِاْء
ػيَالْ .سِووداوي ٓاتوضؤ بةصؤسي هةدواي ثشؤطةى ئاصادي عيَشاقةوة سِووي هةصياد بووْ كشد ,ئةًةؾ بةٓؤي صؤسي رًاسةى
ئؤتؤًبيى و خشاثي سِيَطاكاُي ٓاتوضؤ و باؾ بةكاسُةٓيَِاُي هةاليةْ ػؤفيَشاُةوة ,هةطةيَ ضةُذ ٓؤكاسيَلي ػاساوةى تش.
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ئةطةسضى سِؤر بةسِؤر ئةَ دياسدةية سِووي هة صيادبوُة بةالََ ٓيَِاُي ئؤتؤًبيى بةهيَؼاو تاوةكو ئيَظتا بةسدةواًة ثيَذاُي
ًؤهَةتي ػؤفيَشيؽ بةٓةًاْ ػيَوة.هة ُاوضةى طةسًياْ صؤستشيّ سِووداوى ٓاتوضؤ بةدي دةكشيَت ئةوةؾ بةٓؤي ػويين
طرتاتيزى ُاوضةكةء طشيَذاُي بة ثاسيضطاكاُي ُاوةسِاطت و باػوسي عيَشاق ,هةطةيَ بووُى دوو دوخاهَي طِوسي هةَ ُاوضةية
وايلشدووة بةسدةواَ بةٓؤي باصسطاُيةوة قةسةباهَةغييةكي صؤس بةخؤيةوة ببيين ,بةثيَي ثالُي هيَلؤهَيِةوةكة كة صؤستشيّ
خايَء ٓؤكاسي ئةَ دياسدةية خشاوةتة سِوو....
كيَؼةى تويَزيِةوة:
(صؤسبووُى بةسضاوى سِووداوةكاُى ٓاتووضؤ هة ئيذاسةى طةسًياُذا) ,كة دةكشيَت هةسِيَطةى ئةَ ثشطياساُةوة طوصاسػتياْ
هيَبلشيَت:
-1ئايا ٓؤكاسة طشوػيت و ًشؤييةكاْ كاسيطةسي ٓةيةهةطةس دسوطتلشدُي سِيَطةوباُةكاْ ,وةكو ٓؤكاسيَم بؤ دسوطت بووُي
سِووداوي ٓاتوضؤ؟
 -2ئايا ُةبووُي جوت طايذ و خشاثي سيلاوباُةكاْ و ُةبوُي ٓيٌَاكاُي ٓاتوضؤ و صؤسبووُى رًاسةى ئؤتؤًبيى ٓؤكاسة
بؤدسوطت بووُي سِووداوةكاُي ٓاتوضؤ؟
 -3ئايا سؤػِبريى تان وثابةُذ ُةبووُي ػؤفيَشاْ بةسِيٌَِاييةكاُي ٓاتوضوة ٓؤكاسة بؤ دسوطت بوُي سِووداوي ٓاتوضؤ؟
طشمياُةى تويَزيِةوة:
ٓ-1ؤكاسة طشوػتى ًشؤيةكاْ كاسيطةسياْ ٓةية هةطةس سيطاوباُةكاْ كة هة ئةجناًذا ٓؤكاسيلة بؤ دسوطت بووُى سووداوي
ٓاتوضؤ هة ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة.
ُ -2ةبوُي جوت طايذو بةطةسضووُى ًاوةى داُشاوى قريتاوى جادةكاْ و ُةبوُي ٓيٌَاكاُي ٓاتوضؤ و صؤسبووُى رًاسةى
ئؤتؤًبيى بة تايبةت دواى طاآلُى(  2004بؤ  ) 2014بةٓؤى بوراُةوةى ئابووسى ُاوضةكة ٓؤكاسيَلي طةسةكني هة دسوطت بوُي
سِووداوةكاُي ٓاتوضؤ.
ُ-3ضًى ئاطتى سؤػِبريى ػيَواصةكاُى ًاًةهَةكشدْ هةطةأل يةكرتدا هة سيطاو باُةكاُذا ٓةسوةٓا ثابةُذ ُةبوُي ػؤفيَشاْ
بةسِيٌَِاييةكاُي ٓاتوضؤوة يةكيَلي تشة هة ٓؤكاسةكاُي دسوطت بوُي سِووداوى ٓاتوضؤ.
طِووسى تويَزيِةوة:
ئيذاسةى طةسًياْ هةسِووى ػويَِى ئةطرتؤُؤًيةوة دةكةويَتة ُيَـواْ باصُةكاُى ثاُيــى ()35 11 05 - 34 15 33ى
باكوسى طؤى صةوىء ٓيَوَةكاُى دسيَزيى ()45 54 20 - 44 29 41ى سِؤرٓةآلت ,هةسِووى ػويَِى جوطشافياػةوة دةكةويَتة
باػوسى ثاسيَضطاى طويٌَاُىء باػوسى سِؤرٓةآلتى ٓةسيٌَى كوسدطتاُةوة ,هة بةػى سِؤرٓةآلتيةوة ٓاوطِوسة هةطةيَ كؤًاسى
ئيظالًيى ئيَشاُبةديَزايى ()153.716كٍ. هة باػوسةوة ٓاوطِوسة هةطةيَ ثاسيَضطاى دياهة ,هة بةػى سِؤرئاواو باػوسى
سِؤرئاواوة ثاسيَضطاى طةالحةديّ دةُويَِيَت ,هة باكوسى خؤس ئاوايؼةوة ٓاوطِوسة هةطةيَ ثاسيَضطاى كةسكون.
طةباسةت بة يةكة طاسطيَشِييةكاُى ئيذاسةى طةسًياْ ,ثيَلٔاتووة هة ٓةسيةن هة قةصاى كةالسُ( :احيةى طةُتةسى كةالس,
ُاحيةى سِصطاسىُ ,احيةى ثيَباصُ ,احيةى ػيَخ تةويى) ,قةصاى كفشىُ(:احيةى طةُتةسى كفشىُ ,احيةى كؤكعُ ,احيةى
 دسيَزيى طِوسى ُيَودةوهَةتى هةُيَواْ ُاوضةى تويَزيِةوةو كؤًاسى ئيظالًيى ئيَشاُذا ,هةاليةْ تويَزةسةوة دةسٓيَِشاوة ,ثاؾ بةكاسٓيَِاُى
ثشؤطشاًى (.)ArcGIS10.2.2
)Vol.2 No.12 (March, 2017

acadj@garmian.edu.krd

43

جممة جاوعة كزويان

Journal of Garmian University

طؤظاسي صاُلؤي طةسًياْ

طةسقةآلُ ,احيةى ُةوجويُ ,احيةى ئاوةطجى) ,قةصاى خاُةقنيُ( :احيةى طةُتةسى خاُةقنيُ ,احيةى قؤسةتوو,
ُاحيةى ًةيذاْ) ,كة كؤى طؼتى سِووبةسةكةى بشيتية هة ( )6586557كٍ ,2بشِواُة ُةخؼةى (.)1
ئاًاجني تويَزيِةوة:
ئاًاجنى تويَزيِةوةكة دؤصيِةوةى ًيلاُيضًيَلة بؤ كةًلشدُةوةى سِووداوةكاُى ٓاتووضؤ ,هةسِيَطةى ئةَ ٓةُطاواُةى
خواسةوة:
-1خظتِة سووى ئةو ٓؤكاساُةى كة ثةيوةطتة بة سيطاو باُةكاُةوة كة هة ئةجناًذا ئةبِة ٓؤي دسوطت بووُى سووداوى
ٓاتوضؤ .
-2ػيلشدُةوةيةكى صاُظتى ئةكادميى بؤ بايةخذاْ بةسيَطاو باُةكاْ و بةسص كشدُةوةى ئاطتى سووػِبريى هة سووى
ًاًةهَةكشدْ دسووطت هة سيطاو باُةكاُذا.
-3خظتِة سووى دةسئةجناَ وثيَؼِياسى طوجناو بؤ كةًلشدُةوةى ئةو سووداوة دهَتةصيَِاُة كة ٓؤكاسيَلّ بؤ صةسةسو صياُى
طياُى و ًادى هة ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة.
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ُةخؼةى ( )1ػويَِى ئيذاسةى طةسًياْ بةثيَى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ و عيَشاق

طةسضاوة/كاسى تويَزةس بةثؼت بةطنت بةٓ ) 1:اػٍ ياطني وئةواُى تش ,ئةتوَةطى ٓةسيٌَى كوسدطتاُى عيَشاق ,عيَشاق وجئاْ ,ضاثخاُةى تيَِووغ ,ضاثي يةكةَ ,2009 ,ي.81
acadj@garmian.edu.krd
 No.12وVol.2
(March,
ئيذاسةى طةسًياْ ,بةػى .2010 ,GIS
َضطاى طويٌَاُى
)َ2017شى ثاسي
 ) 2وةصاسةتى ثالُذاُاْ ,بةسِيَوةبةسايةتى ئاًاسى طويٌَاُىُ ,ةخؼةى كاسطي
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تةوةسى يةكةَ
سيَطاكاُى ٓاتوضؤ هة ئيذاسةى طةسًياُذا
طواطتِةوة هقيَلة هةهقةكاُى جوطشافياى ئابوسى طشُطى دةدات بةوةطفلشدْء ػيلشدُةوةو دابةػلشدُى دياسدةكاُى
طواطتِةوة وةكو دياسدةيةن هة دياسدةكاُي طةسصةوى(ٓ .)1ةسوةٓا دةتواُني بوَيَّ طواطتِةوة و ثةيوةُذييةكاْ بةػيَلى طشُطّ
هةريشخاُي ئابوسى ,ئةَ دياسدةية هةَ سِؤدا وةن يةكيَم هةهقةكاُي طةػةطةُذُى دةوهَةتاْ دادةُشيَت ,طياطةتي
طواطتِةوة هة ٓةًوو دةوهَةتاُذا ثيَويظيت بة طةػةثيَذاْ ٓةية بؤئةوةى ٓاوتا بيَت هةطةيَ ثيَذاويظتيةكاُى ًشؤظذاو
هةطةي طةػةطةُذُيذابيَتٓ ,اوكات ضؤُيةتي رياُي تاكةكاْ بجاسيَضيَت,هةَ سِووةوة بةسِيَوةبشدُي دسوطت و كةَ كشدُةوةى
سِووداوةكاُى ٓاتوضؤ بة بابةتيَلي طشُط و ثيَويظت دادةُشيَت( .)2طواطتِةوة سِؤهَيَلي طةوسةي ٓةبووة هةرياُي ًشؤظذا
بةدسيَزايي رياُى ًشؤظايةتى و طةسدةًة دووسو دسيَزةكاُي بةسدةواًبووة هةثةسةثيَذاُي ٓؤيةكاُي طواطتِةوة ٓيَِاُةديى
ئاًاجنةكآْ ,ةسوةٓا طواطتِةوة دابةؾ بووة بةطةس طيَ جؤسدا ئةواُيؽ بشيتني هة طواطتِةوةى (وػلاُي -ئاوي-
()3

ئامساُي) .
ئةوةى جيَى ئاًارةية هة ئيذاسةى طةسًياُذا تةُٔا جؤسى طواطتِةوةى وػلاُيٌاْ ٓةية ئةويؽ خؤى هة سيَطاكاُى
ئؤتؤًؤًبيى ئةبيِيَتةوة ضوُلة جؤسةكاُى ديلةى طواطتِةوةى وػلاُى هة ئيذاسةى طةسًياْ بةديِاكشيَت ,وة ن سيَطاى
ػةًةُذةُةفةس و سيَطاكاُى طواطتِةوة هة سيَطةى بؤسيةوة.
باطي يةكةًَ :يَزووي دسوطتلشدُي سِيَطاوباُي ُاوضةي هيَلؤهَيِةوة
ثشؤطةي سِاكيَؼاُي سيَطاوباْ هةعيَشاقذا تاثةجناكاُي طةدةي سابشدوو بشةوى ُةبوو ,هةطاهَي( )1951كةئةجنوًةُي
ئاوةداُلشدُةوة ثيَلٔات ,تواُشا تؤسِيَلي سِيَطةوباْ كةطةسجةَ دسيَزييةكةى دةطةيؼتة( )2300كٍ سِابليَؼشيَت ,ثاػاُيؽ
هةسِيَي ثؼتبةطنت بةثظجؤسي ئةُذاصياسي بيَطاُة تؤسةكاُي سِيَطةوباْ فشاواُرتكشاْ ,ئةو سيَطاياُةى كة دةكةووُة
كوسدطتاُةوة ,تاكاتي خؤئاًادةكشدْ بؤ ٓةسدوو ثشؤرةي بةُذاوي دوكاْ و دةسبةُذخياْ بةكةُذ و كؤطت و ضةوت و ضؤيىَ
بووْ .هةدواي دسوطت بووُي ٓةسدوو ثشؤرةى ُاوبشاو بةدواوة سِيَطاكاُي(بةغذاد,جةهةوال,دةسبةُذخياْ,كةسكون,دؤكاْ),
سِاكيَؼشاْ(.)4هةودةًةدا ئيذاسةي طةسًياْ هةسِووى كاسطيَشِييةوة طةسبةُاحيةى ػيَشواُةو ُاوةُذةكةي هة طوُذي طةسقةالَو
هةُيَواْ (كفشي -كةالس)دابوو ,سِيَطاي طؼيت ُيَواْ (جةهةوال -قةالَى ػيَشواُة -دةسبةُذخياْ) هةطةسةتادا جادةيةكي خؤيَ
بووة ,هةطاهَي ()1952وة دةطتلشاوةبة دسوطتلشدْ و جيَبةجيَلشدُي ثشؤرةى ضاكلشدْ و قريتاوكشدُي ئةو سِيَطاية ,طشُطى
هةووةدا بوو كة بةغذاد و طةسًياُي دةبةطت بةطويٌَاُيةوة ,سِيَطاي بةُذاوى دوكاْ هةاليةْ ئةجنوًةُى ئاوةداُلشدُةوة
بشِياسي جيَبةجيَ كشدُي هةطةس بودجةي فشؤػتين ُةوت دسآ ,ةسضةُذة تةواو بووُي ثشؤرةكاْ و كشدُةوةياْ ًايةوة بؤ
طةسدةًي دةطةالَتي ثاؾ ػؤسػى تةًوص طاهَي ( .)5()1958بةثيَي ثالُيم كة هةطاهَي( )1966دا بةٓؤي ضشِبوُةوةى تؤسِى
سِيَطةوباُةكاْ ثالْ داُشا كة بةػيَوةيةكي تيؼلاوى دسوطتبلشيَتو بةغذادي ثايتةخت بلشيَتة ًةهَبةُذي سِيَطاوباُةكاْ
وطةسجةَ عيَشاق ثيَلةوة ببةطرتيَتةوة(.)6ثيَؼرت سيَطاى (جةهةوال -دةسبةُذخياْ -طويٌَاُي) ُضيلةى (30كٍ) كيوؤًةتش هة
كةالسةوة دووسبووة ,سيَطاي ُيَواْ كةالس و سيَطا طةسةكيةكاْ قريتاو ُةكشابوْٓ ,اويِاْ تؤصو و خؤالَوى ء صطتاُيؽ دةبووة
قوسِوو هيتة(.)7سِاطتة ئةَ سِيَطاية هةطاهَي ( )1959هةاليةْ ئةجنوًوُي ئاوةداُلشدُةوة دةطت كشاوة بةجيَبةجيَ كشدُي.
بةالََ ثيَؼرت ئةَ سِيَطاية سِيَطايةكي طشُط بووة (طويٌَاُي وطةسًياْ وبةغذاد)ي ثيَلةوة بةطتؤتةوة .هةاليةْ
عومساُيةكاُةوة بؤ ٓاتوضؤو باصسطاُي ومجوجؤهَي طةسباصي بةكاسٓيَِشاوة ,هة طويٌَاُيؼةوة بةسةو باكوسي سِؤرٓةالَت
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دسيَزدةبوةوة تادةطةيؼتة (باُة) ,هةويَؼةوة بؤ (تةبشيَض) ,ػتوًةكي ئاصةسباجياْ و قةوقاص بةَ سِيَطايةدا دةطةيؼتة
طةسًياْ و بةغذاد وبةؿشةو ووالَتاُي كةُذاو .بة ثيَضةواُةػةوة كاالَى باصسطاُي هة باػوسةوة بةسةو تةوسيَض بةسِيَ
دةخشا(ٓ. )8ةسوةٓا ُاووضةي دةسبةُذخياُيؽ ثيّؼرت وةكو بةػيَم هةئيذاسةي طةسًياْ كةوتؤتة ُيَواْ ػاسةكاُي (كةالس-
كفشي -خاُةقني -جةهةوال) ػاسةكاُي تشي خواسووى بة ػاسةكاُى تشى طويٌَاُي ػاسةصوس بةطتؤتةوة ,ئةًةؾ ٓؤكاسيَلة
بؤئةوةي قةسةباهَةغي هةطةس بيَت و سِيَطةي ٓاتوضؤي خةهَلي بيَتٓ .ةس هة كؤُيؼةوة ٓاتوضؤ بةَ ُاوضةيةدا بووُي ٓةبووة,
كة هة سِاثؤستةكةي (ًيَحةسطؤْ) باطي هيَوةكشاوة كة هةدةوسوبةسي طاالَُي (,)1950تيايذا ُوطيويةتي سِيَطةي ئةَ ُاوضةية
بةكاسدةٓيَِشا بؤ ٓاتوضؤ و ٓيَِاُي كةيءثةي هة خاُةقيِةوة بؤ ػاسةصوس ٓةوساًاْ ثيَِحويّ هةطةيَ بةغذاد و طويٌَاُي(.)9
باطي دووةَ -:سِيَطاكاُي طواطتِةوة هةئيذاسةي طةسًياْ
يةكةَ -:سِيَطا طةسةكيَلاْ
سيَطا طةسةكيَلاْ ئةو سيَطاياُةية كة ثاسيضطايةن هةطةيَ ثاسيضطايةكي تشدا بةيةكةوة دةبةطتيَتةوة وٓةسوٓا
سيَطاطةسةكيَلاْ بةوة جيادةكشيَتةوة هة سيَطا الوةكييةكاْ كةثاُتايياْ صياتشة ,تاوةكو ٓاتوضؤيةكى صياتش و ضشِتش هة
خؤبطشيَت(.)10
سِيَطا طةسةكيَلاْ هةئيذاسةى طةسًياْ
-1سِيَطاي كةالس -دةسبةُذخياْ :دسيزى ئةَ سِيَطاية دةطاتة()68كٍ ديضايين بؤ كشاوة بةػيلي ضوةتة بواسي جيَبةجي
كشدُةوة ,سِيَطاكة سيَطايةكي قريتاو كشاوة هةطاهَي  1959دسوطت كشاوة ُضيلةي ( )50كٍ دةكةويتة طِوسي قةصاي كةالسةوة
هةطةسةكي طشدةطؤصيِةوة هةباػوسي قةصاي كةالسةوة دةطت ثيَذةكات بةسةو باكوس دسيَز دةبيَتةوة تاوةكو قةصاى دةسبِذخياْ
هةويَؼةوة بةسةو ػاسي طويٌَاُي.
-2سِيَطاي كةالس -كفشي :ديضايين بؤ كشاوةء ضوةتة بواسي جيَبةجيَلشدُةوة ,دسيَزى سِيَطاكة()44كٍ,ئةَ سِيَطاية هةطاهَي 1959
سِاكيَؼشاوة ,ئةوةى هةُيو طِوسي قةصاي كةالس داية بةتةُٔا( )8كيوؤًةتشة ,هةسِؤرئاواي ُاحيةي سِصطاسي هقيَلي هيَذةبيَتةوة
بةدسيَزايي()15كٍ ,بةسةو طوُذي طةعذاوا ,ئةَ سيَطاية (كةالس -كفشي) بةيةكةوة دةبيَظتيَتةوة بايةخيَلي صؤسي ٓةية بؤ
خةهَلي قةصاي كةالس هةسِووي ئابوسي و كؤًةالَيةتييةوة ٓةس هةبةس ئةًةػة هةطاهَي( )2011دا هةاليةْ حلوًةتي ٓةسميةوة
بةػيَم هةَ سيَطاية ُؤرةْ كشاوةتةوة.
-3سِيَطاي كةالس -ثةسويضخاْ :ئةَ سِيَطاية ديضايين بؤ كشاوةو خشاوةتة بةسُاًةي كاسةوة ,ثيَلٔاتةي سِيَطاكة قرية,
دسيَزييةكةى()48كٍ .هةطاهَي ( )2011هةاليةْ حلوًةتي ٓةسيٌَةوة ُؤرةْ كشاوةتةوة ,تةُٔا( )3كٍ دةكةويَتة قةصاي
كةالسةوة.بةػةكةي ديلةى دةكةويَتة طِووسى قةصاى خاُةقيِةوة ئةَ سِيَطاية بايةخيَلي صؤسي باصسطاُي و طةػتياسي ٓةية,
جطة هةًةؾ ُاحييةى قوةستو وٓةسيةن هة طوُذةكاُي (طاهَح ئاغا ,جميذ طاالس ,حمٌود قةجةس) و ضةُذ طوُذيَلي تشي
طِوسي سِؤرٓةالَت بة ُاوةُذى ئيذاسةى طةسًياُةوة دةبةطتيَتةوة.
-4سِيَطاي كةالس -خاُةقني :ئةًيؽ يةكيَلي تشة هةسِيَطا طةسةكيةكاْ ,كة دسيَزييةكةي()40كٍ ,بشِواُة خؼتةى ( .)1هةطاهَي
( )2009هةاليةْ حلوًةتى ٓةسيٌَي كوسدطتاُةوة قريتاو كشاوة ,ثيَطةي قةصاي خاُةقني طشُطيي ئةَ سِيَطايةي صياتش
كشدووة ,بةوثيَيةي صؤسيم هة داَ دةصطاكاُي حلوًةتي ٓةسميي كوسدطتاْ وةن (كؤهيز و ثةمياُطا و ثؤهيع و ئاطيؽ)
ضةُذيّ دةصطاي تشبوُياْ ٓةية,ئةًة جطة هةوةى كة سِؤراُة خةهَلاُيلي صؤس بةسوبووًةكاُي ئةَ ُاوضةية بة باصاسِةكاْ
دةطةيةُّ ,طةسةسِايي ئةوةى ئةَ سِيَطاية بايةخي ٓةية هةسِووي طةػت و طوصاسةوة(. )11ئةطةس بشِواُيِة ٓوُةسى ئةَ سِيَطا
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طةسةكياُة دةبيِيِبةطويَشةي ثيَويظت ئاوسِياْ هيَِةدساوةتةوة ,ضى هةسِووي ثاُي سِيَطاكاُةوة بيَت ياْ هةسِووي ٓيٌَاي
ٓاتوضؤة بيَتٓ ,ةس ضةُذة سِيَطا طةسةكييةكاْ بةطشُطرتيّ سِيَطاي ٓاتوضؤ دادةُشيَت هةجئاُذا(. )12
خؼتةى (  / )1سيَطا طةسةكيَلاْ هة ئيذاسةى طةسًياْ
ر

سيَطا

دسيَزى بة كٍ

ثيَلٔاتةى سيَطا

جؤسى سيَطا

1

كةال – دةسبِذخياْ

68

قري

طةسةكي

2

كالس -خاُقني

40

قري

طةسةكي

3

كالس – كفشي

44

قري

طةسةكي

4

كالس – ثةسويضخاْ

48

قري

طةسةكي

طةسضاوة :حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ,بةسِيوبةسِايةتي سِيَطةوباُي طةسًياْ ,داتايي بالَوُةكشاوة.

دووةَ -:سِيَطا الوةكييةكاْ هة ئيذاسةي طةسًياْ
-1سيطا الوةكيَلاْ :ئةو سِيَطاياُة كة سِيَطا طةسةكيةكاْ بةيةكةوة دةبةطتيَتةوة ,وةطةُتةسي قةصاو ُاحيةكاْ بةيةن
دةطةيةُيَت وة دةياُطةيةُيَتةوة بةسِيَطا طةسةكييةكاُةوة,وةُاوضةي ئابوسي وًشؤيية طشُطةكاْ بةيةكةوة
دةبةطتِةوة(.)13رًاسةيةكي صؤسى سِيَطاي الوةكي ٓةية هةئيذاسةي طةسًياْ كة طةُتةسى ئيذاسةى طةسًياْ كة قةصاى كةالسة بة
طةُتةسى قةصا و ُاحييةكاُى ئيذاسى طةسًياْ بة يةن دةطةيَِيَت ,بشواُة خؼتةى ( ,)2جطة هةوةى جادة طةسكيَلاْ بة
جادة الوةكيَلاُةوة دةبةطتيَتةوة .
خؼتةى (  / )2سيَطا الوةكيَلاْ هة ئيذاسةى طةسًياْ
ر

سيَطا

دسيَزى بة كٍ

ثيَلٔاتةى سيَطا

1

كةالس – ُاحييةى سصطاسى

8

قري

2

كةآلس – ُاحييةى طةسقةآل

25

قري

3

كةالس –ُاحييةى ثيَباص

29

قري

4

كةالس –ُاحييةى صُاُة

53

قري

5

كةالس –ُاحييةى ػيخ تةويى

41

قري

6

كةالس –ُاحييةى ًةيذاْ

52

قري

7

كةالس –تيوةكؤ

20

قري

كاسى تويَزةس بؼت بةطنت بة داتاو صاُياسيَلاُى بةسيوةبةسايةتى سيطاو باُى طةسًياْ داتاى بآلو ُةكشاوة.

-2سيَطاي الوةكي طوُذةكاْ :ئةًةؾ جؤسيَلى ديلةية هة سيَطا الوةكيَلاْ كة بةسيَطاى آلديَلاْ ٓةرًاس دةكشيَت ,ئةَ سِيَطا
الوةكيياُة بة بةساوسد بة سيَطاكاُى ديلة ,قةسةباهَةغي كةًرتة هةضاو سِيَطا طةسةكييةكاْ ,بةالََ ٓةُذيَ جاس ئةَ سِيَطا
الوةكياُةؾ ٓاتوضؤ صؤسى هةطةس دسوطت ئةبيَ ,بةٓؤي ٓاتوضؤكشدُي خةهَم هةطةسي بةًةبةطيت طةػت و طوصاس بةتايبةت
هةوةسصي بةٓاسدا وةكو سِيَطاي الوةكي(ُاحييةى ًةيذاْ -طةستةن) .بشواُة ُةخؼةى ( ,)2ياْ ٓةُذيَ جاس بةٓؤي ٓؤكاسي
ئابوسييةوة وةكو بوُي ًةسصي ثؼتة بةالََ ًةسصيَلي ُيودةوهَةتي ُية بؤية ٓاتوضؤكشدْ كةًرتة هةطةسي هةضاو سِيَطاي
طةسةكي (كةالس -ثةسويضخاْ) كة ًةسصيَلي ُيودةوهَةتية( )14بشواُة خؼتةى (.)3

)Vol.2 No.12 (March, 2017

acadj@garmian.edu.krd

48

جممة جاوعة كزويان

Journal of Garmian University

طؤظاسي صاُلؤي طةسًياْ

ُةحؼةى ( )2سِيَطا طةسةكى و الوةكييةكاُى ئيذاسةى طةسًياْ

طةسضاوة /كاسى تويَزةس بةبةكاسٓيَِاُى ثشؤطشاًى ( )GIS 10.2.2و بةثؼت بةثؼت بةطنت بة )1 :وةصاسةتى ئاوةداُلشدُةوةو ُيؼتةجيَلشدْ ,بةسِيَوةبةسايةتى طؼتيى سيَطاوباْء ئاوةداُلشدُةوةء
acadj@garmian.edu.krd
)Vol.2 No.12 (March, 2017
ُيؼتةجيَلشدُى طويٌَاُى ,بةسِيَوةبةساهيةتى سِيَطاوباُى طةسًياْ بةػى تةكِيلى ) 2 .ويَِةى ئامساُى ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة ()Google Earth
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ئةَ سيَطا الوةكياُة طةسةساى طشُطيَلةى بةآلَ بةطويَشةى ثيَويظت ئاوسِى هيَِةدساوةتةوة صؤس جاس بةٓؤى ئةوةى ئةَ
سيَطاياُة هة سووى ئةُذاصياسيةوة بةثيَى طتاُذاسد ُية وٓةسوةٓا كةًي ٓيٌَاكاُى ٓاتوضؤ هةَ سيَطاُةدا ,كؤى ئةَ
ٓؤكاساُة كاسيطةسى ٓةية هةطةس دسوطت بووُى كاسةطاتى دهَتةصيّ بةتايبةت هة وةسصى بةٓاساُذا بةٓؤى ٓاتوضؤ و
قةسباهةغى هةطةس ئةَ سيَطاياُة.
خؼتةى (  / )3سيَطا الوةكي طوُذةكاْ هة ئيذاسةى طةسًياْ
ر

سِيَطا

دسيَزي كٍ

ثيَلٔاتةى سِيَطا

جؤسي سِيَطا

1

كةالس -تيوةكؤ

2055

قري

الوةكى

2

سِيَطاي(ؿاهَح ئاغا-ئاواي طةوسة-ػريةوةْ)

1252

قري

الوةكى

3

سِيَطاي طوُذي دواُضة ئيٌاَ

652

قري

الوةكى

4

سِيَطاي طوُذي (ٓةواسة سةقة)

357

تيَلةهَة

الوةكى

5

سِيَطاي طوُذي(قةسةضةًَ -ةيذاْ)

17

تيَلةهَة

الوةكى

6

سِيَطاي طةس ػاخي بةًؤ

654

تيَلةهَة

الوةكى

7

سِيَطاي طوُذي (بووةكة)

2565

تيَلةهَة

الوةكى

8

سِيَطاي(تةثة عةصيض ئاغا -كاُي ًاطي)

357

تيَلةهَة

الوةكى

9

سِيَطاي(ئةػلةوتي داسي خوة)

1259

تيَلةهَة

الوةكى

10

سِيَطاي طوُذي(صةُةكةي خواسوو)

5515

تيَلةهَة

الوةكى

11

سِيَطاي طوُذي(كةُي صةسد)

356

تيَلةهَة

الوةكى

12

سِيَطاي طوُذةكاُي(كاُى ثةًوو -سِةصواس)

752

تيَلةهَة

الوةكى

13

سِيَطاي طوُذي(طةسكةي عةصيض)

156

تيَلةهَة

الوةكي

كاسى تويَزةس بؼت بةطنت بة داتاو صاُياسيَلاُى بةسيوةبةسايةتى سيطاو باُى طةسًياْ داتاى بآلو ُةكشاوة.

تةوةسى دووةَ
ئةو ٓؤكاساُةى كاسيطةسياْ ٓةية هةطةس سيَطاوباْ و سوداوةكاُى ٓاتوضؤ هة ئيذاسةى طةسًياْ

ٓؤكاسة طشوػتىء ًشؤييةكاْ سِؤهَيَلى دياس دةطيَشِْ هةطةس سيَطاو باُةكاْ كة هة ئةجناًذا ئةبِة ٓؤكاسيَلى بؤ
دسوطتبووُى سووداوةكاُى ٓاتوضؤهة ُاوضة جياجياكاُى طةس سِووى صةويذآ ,ةسيةكآ هةَ ٓؤكاساُة بة سِيَزةى جياواصو هة
ػويَِى جياواصدا كاسيطةسييةكةياْ دةسدةكةويَتٓ ,ةُذيَم جاس دةبيِني سِؤهَى ئةَ ٓؤكاساُة (طشوػتىء ًشؤيى) بة
ػيَوةيةكى صؤس ئاهَؤص تيَلةهَى يةكرتدةبّ ,كة طشاُة بتواُشآ كاسيطةسىء بايةخى ٓةس يةكآ هةو ٓؤكاساُة بة جيا
دةطتِيؼاْ بلشآ(.)15كةواتة دةتواُني بوَيَني هة صاُظتى جوطشافيادا ٓيض تاكة ٓؤكاسيَم بة ػيَوةيةكى سِةٓا سِؤهَى
يةكالكةسةوة هة دسوطتبووُى دياسدةكاُى طةس سِووى صةويذا ُاطيَشِآ ,بةهَلؤ كؤًةهَيَم ٓؤكاس ثيَلةوة دةبِة دسوطتلةس ياْ
ٓيَِاُة كايةى دياسدةيةكى ُوآ.
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باطى يةكةَٓ -:ؤكاسة طشوػتيةكاْ:
ٓؤكاسة طشوػتيةكاْ هة ٓةسيٍ و جئاُذا جيَطريتشيّ و كةًرت دةطوَسِيّ بة بةساوسد بة ٓؤكاسة ًشؤييةكاْ,
ٓؤكاسة طشوػتيتةكاْ هة كؤُذا كاسيطةسي صؤسياْ ٓةبووة هةطةس سِيَطةو باُةكاْ ,بةالََ هةطةيَ ثيَؼلةوتي تةكِةهؤريا و
دآيَِاُي ئاًرية ثيَؼلةوتوةكاْ كاسيطةسي ئةَ ٓؤكاساُة كةَ بوةتةوة طايَ بة طاهَيؽ كاسيطةسيةكةي كةًذةبيَتةوة,
بةالََ ئةًة ًاُاي واُية كاسيطةسي ُاًيَِيَت و هةُاو دةضيَت ,بؤ سِوُلشدُةوةو هيَلذاُةوةي ثةيوةُذي كاسهيَلشدووي ُيَواْ
ػيَواصةكاُي طواطتِةوة وة ٓؤكاسة طشوػتيةكاْ هة خواسةوة بةوسدي دةخيةيِة سِوو(. )16
يةكةَ:ػويَِى جوطشافىٓ :ةسوةكو هة ضواس ضيَوةى تويزيِةوةكة ئاًارةًاْ ثآ كشد ئيذاسةى طةسًياْ هةسِووى ػويَِى
ئةطرتؤُؤًيةوة دةكةويَتة ُيَـواْ باصُةكاُى ثاُيــى ()35 11 05 - 34 15 33ى باكوسى طؤى صةوىء ٓيَوَةكاُى
دسيَزيى ()45 54 20 - 44 29 41ى سِؤرٓةآلت ,هةسِووى ػويَِى جوطشافياػةوة دةكةويَتة باػوسى ثاسيَضطاى
طويٌَاُىء باػوسى سِؤرٓةآلتى ٓةسيٌَى كوسدطتاُةوة ,هة بةػى سِؤرٓةآلتيةوة ٓاوطِوسة هةطةيَ كؤًاسى ئيظالًيى ئيَشاْ,
هة باػوسةوة ٓاوطِوسة هةطةيَ ثاسيَضطاى دياهة ,هة بةػى سِؤرئاواو باػوسى سِؤرئاواوة ثاسيَضطاى طةالحةديّ دةُويَِيَت,
هة باكوسى خؤس ئاوايؼةوة ٓاوطِوسة هةطةيَ ثاسيَضطاى كةسكون.
طةباسةت بة يةكة طاسطيَشِييةكاُى ئيذاسةى طةسًياْ ,ثيَلٔاتووة هة ٓةسيةن هة قةصاى كةالسُ( :احيةى
طةُتةسى كةالسُ ,احيةى سِصطاسىُ ,احيةى ثيَباصُ ,احيةى ػيَخ تةويى) ,قةصاى كفشىُ(:احيةى طةُتةسى كفشى,
ُاحيةى كؤكعُ ,احيةى طةسقةآلُ ,احيةى ُةوجويُ ,احيةى ئاوةطجى) ,قةصاى خاُةقنيُ( :احيةى طةُتةسى
خاُةقنيُ ,احيةى قؤسةتووُ ,احيةى ًةيذاْ ,),كة كؤى طؼتى سِووبةسةكةى بشيتية هة ( )6586557كٍ 2واتا بة سيَزةى
( )%854هة كؤى طؼتى سووبةسى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ كة دةكاتة ()78736كٍ.)17( 2وة ( )%156هة كؤى طؼتى سووبةسى
عرياق كة دةكاتة ()436446كٍ.)18( 2
بةطةسُخ داُى ثيَطةى ُاوضةى طةسًياْ بؤًاْ دةسئةكةويت كة ئةَ ُاوضةية ثيَطةيةكى ئيظرتاتيحى طشُطى
ٓةية هة سووى ئابووسيةوة ضوُلة وةن ثشديَم ٓةرًاس دةكشيَت بة طشيَذاُى ُاوضةكاُى باكووسى عرياق بة ُاوةساطت و
باػووسةوةٓ ,ةسوٓا ٓاوطِووسى هةطةأل كؤًاسى ئيظالًى ئيَشاُبةديَزايى ( )153.716كٍ  ,كة ئةًةؾ هة ثيَطةو طشُطى
ئةَ ُاوضةيةى صياتش كشدووة ضوُلة ئةَ ُاوضةية دوو ًةسصي طةسةكى و يةن داُةى الوةكي هة خؤ دةطشيت ئةواُيؽ
ٓةسدوو ًةسصى ثةسويضخاْ و ًةُضةسيية وة ًةسصى ثؼتة ,طشُطى ئةَ ثيَطةيةؾ واى كشدووة كة فؼاسيَلى صؤس هةطةس جادة
و سيَطاو باُةكاُى دسوطت ببيَت بةٓؤى ٓاتوضؤى صؤسةوة هة ئؤتوًؤبيوة باس ٓةهَطشةكاْ و جؤسةكاُى ديلةى طواطتِةوة كة
ئةًةؾ بةيةكيَم هة ٓؤكاسة طشُطةكاْ ٓةرًاس دةكشيَت بؤ صؤس بوُى سووداوةكاْ هةَ ُاوضةيةدا.
دووةَ:ثيَلٔاتةى جيؤهؤجى:طشُطي تويَزيِةوةي جيوهوجي ُاوضةي هيَلؤهَيِةوة هةوةداية كة دةتواُني هة سِيَطةيةوة ئاػِا
ببيِتواُاو ػيواصى سيَطاو باُةكاْ هة ُاوضةى تويَزيِةوة ,ئةطةس طةيشي جيؤهؤجي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ بلةيّ بةدسيَزايي
ًيَزوو دووضاسي ضةُذيّ طوَسِاُلاسي وجوهَةي صةوي بوة بة تةوةوا جياواصييةكي صؤسي دسوطت كشدوة هةبةسصوُضًي سِووي
صةوى هة عيَشاقبة طؼيت و كوسدطتاْ عرياق بةتايبةتي(ُ.)19اوضةى تويَزيِةوة وةكو بةػيَم هةٓةسيٌَى
كوسدطتاْ,سووبةسوى ٓةًاْ ئةو طؤسُلاسياُة بؤتةوةُ,اوضةي طةسًياْ دةكةويَتة طةس ثؼتيَِةي كةسكون,
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ضيِةبةسدةكاُي بةصؤسي ثيَلٔاتةي فاسطي وبةختياسي ثيَلذيَِيَت( .)20طةُتةسي ُاوضةى طةسًياْ دةكةويَتة طةس
ُيؼتويةكي ٓةًةجؤس كة بةُيؼتوي ُويَ ُاطشاوة,هةبةسئةوةى صؤسبةى ثيَلٔاتةكاُى ُاوضةكة هةو ثيَلٔاتاُةْ كة ئاو
طوذةدةُةوة ,وةكو ثيَلٔاتةكاُى (ئيِحاُة ,بةختياسى خواسو ,بةختياسى طةسوو) ( .)21ئةًةؾ كاسدةكاتة طةس
سيَطاوباُةكاْ هة سووى ُيؼتِةوة سيَطاكاْ و داسًاُى هة ٓةُذي ػويَِى جياواصدا ,كة ئةًةؾ بة ٓؤكاسيلى طشُط
دادةُشيت هةسووى كاسيطةسى هةطةس ٓاتوضؤ هة ُاوضةكةدا ضوُلة ئةو دساًاُاُةى دسوطت بوو هة سيَطاكاُذا صؤسجاس بة
ٓؤى خؤ الداْ هةو ػويَِاُةدا ئةبيَت ٓؤى ئةوةى جوَةوى ئوتوًوًبيى هةدةطتى ػوفري وةسبطشى و كاسةطاتى هيَبلةويَتةوة,
بةآلَ هةاليةكى ديلة ُاوضةى تويَزيِةوة هةسِووى ًةتشطيى ثشؤطة جيؤهؤجييةكاُى وةكو (صةوى هةسصةو طشكاُةكاْ)ةوة,
ُاوضةيةكى ئاساًة.
اليةُي جيؤهَؤجي بة يةكيَم هة فاكتةسة طةسكيَلاْ دادةُشيَتلة كاسيطةسي هةطةس سِيَطاوباُةكاْ ٓةية بؤية
ثيَويظتة هيَلؤهَيِةوةى وسدبلشيَت هةطةس ثيَلٔاتةي جيؤهؤجي ُاوضةكة ,ضوُلة صاُياسمياْ دةداتيَ هةطةس جؤسي
بةسدةكاْ و ثيَلٔاتةكاُياْ و تواُاو خؤسِاطشياْ هةبةساًبةس دسوطت كشدُي سِيَطاوباْ هةطةسي بةتايبةت بةٓؤى ئةوةى
ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة ُاوضةيةكى ئابوسى و باصسطاُى طشُطة كة ئةًةؾ وا دةكات صؤسيَم هة ئؤتؤًبيوة باسٓةهَطشةكاْ
بةطةسيذا سِيَبلةْ ,بؤية بةسدةواَ جادةكاْ تووػي خشاثي و هةُاوضوْ دةبّ ,ئةًةؾ بةٓؤي ئةو هؤدة صؤسةى دةكةويَتة
طةسجادةكاْ و ضاكلشدُيؼياْ بة ئاطاُي ُابيَت بةٓؤي كةًتةسخةًي اليةُي بةسثشغ ,ئةًةؾ الواصيةن دسوطت دةكات
دةبيَتة ٓؤي تيَلضوُي دابةصيين سِيَطاكاْ وة هةئةجناَ دا سِووداوي ٓاتوضؤي هيَذةكةويَتةوة.
طيَيةَ:بةسصوو ُضًي :ػيَوةكاُى سووى صةوى هة سووى ئاطاُى و سيَلى و طةختى سؤكةي و ثوةى هيَزييةوة كاسيطةسى هة طةس
بِياتِاُى سيطةو باُةكاْ ٓةية,ئيذاسةى طةسًياْ هةسِووى طشوػتى بةسصوُضًييةوة جؤساوجؤسء ٓةًةضةػِة ,بةو
واتايةى كة ٓةسطآ دياسدةكةى وةن (ضيا ,دةػت ,باْءطشدةكاْ)ء ٓةسوةٓا دؤيَء كةُذسِةكاُيؼى تيَذا بةديذةكشيَت,
بةػى باكوسى ُاوضةى تويَزيِةوة تؤثؤطشافيايةكى ئاهَؤصتشى ٓةية بةبةساوسد بة ُاوضةكاُى باػووس ,بةػى باكوسى
خؤسٓةآلتى ُاوضةيةكى ػاخاويةو باكوسى خؤسئاواؾ ُيٌضة ػاخاوى (باْء طشدةكاْ)ة ,بةطؼتى سِووى صةويةكةى طوؤثى
صؤسةو ٓةوساصو ُؼيَوى صؤسى تيَذةكةويَت ,ئةًةيؽ بةٓؤى ثيَلٔاتةى جيؤهؤجىء كاسيطةسييةكاُى كشداسى كةػلاسىء
سِاًاهَيِةوة بووةٓ .ةس هةو سوةػةوة ُاوضة جيا جياكاُى ئيذاسةى طةسًياْ بةَ ػيَواصة دابةؾ ئةبيَت,
ُ-1اوضة دةػتاييةكاْ,كة دةكةويَتة بةػى ُاوةسِاطتء باػوسى ُاوضةى تويَزيِةوةوةء هة سِؤرٓةآلتةوة بؤ سِؤرئاوا
دسيَزبووةتةوة ,بةسصيى ئةَ ُاوضةية دةكةويَتة ُيَواْ (ٓ ,)َ500-118ةسوةٓا صؤستشيّ سِووبةسى ٓةية ئةويؽ بشيتية هة
( 472051كٍ ,)2كة دةكاتة ()%70.2ى ُاوضةى تويَزيِةوة.
ُ-2اوضةى باْءطشدةكاْ ,ئةَ ُاوضةية بةػى باكوسء باكوسى خؤسٓةآلتى ُاوضةى تويَزيِةوة دةُويَِيَت ,سِووبةسةكةى
دةكاتة ( 1842كٍ ,)2واتة سِيَزةى ()%2751ى ُاوضةى تويَزيِةوةى ثيَلٔيَِاوة ,بةسصى ُاوضةكة هةئاطتى سِووى دةسياوة
دةكةويَتة ُيَواْ (.)َ1000-500
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ُ-3اوضة ػاخاويةكاْ ,ئةَ ُاوضاُة بةسصيياْ هة ُيَواْ (ً )1828-1000ةتشة هةئاطتى سِووى دةسياوة ,سِووبةسةكةى
بشيتية هة (154.2كٍ ,)2كة دةكاتة (.)()%257ى كؤى سِووبةسى ُاوضةى تويَزيِةوة,
دوا بة دواى ثؤهيَِى كشدُى ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة هة سووى بةسصو ُضًيةوة بةسووُى ئةتواُني ػيلشدُةوة بؤ
سيَطاوباُةكاُى ُاوضةكة بلةيّ بةثيَى ئةوةى( ُ )%7052اوضةكة دةػتاية ئةًةؾ ٓؤكاسيَلة باػة بؤ ئةوةى بة ئاطاُى
جوهَةى تيَذا بلشيَت هة ػويَِيَلةو بؤ ػويَِيَلى ديلة بةآلَ ئةوةى جيَى طةسجنة كة بةػيَلى صؤسى سيَطة طةسةكيَلاُى
ُاوضةكة ئةكةويَتة ُاوضةى باْ و طشدةكاْ كة سيَزةى (ُ )%2751اوضةكة ثيَم ديَِيَت بةتايبةت سيَطاى ُيَواْ كةالس
دةسبةُذخياْ بةػيَم هة سيَطاى كالس ثةسويَضخاْ كة ئةًةؾ كاسدةكاتة طةس سيطاكاُى ٓاتوضؤ بةٓؤى بةسصوُضًى و
ثيَضاوثيَضى سيَطاكاْ هةطةيَ ئةوةػذا كاسى بة جووت طايذ كشدُى ئةَ سيَطاياُة طةخت تش دةبيَت بة بةساوسد بة ُاوضة
دةػتايةكاْ ٓةسضةُذ بشؤرةى جووت طايذ كشدُى سيَطاى ُيَواْ كةالس دةسبةُذخياْ ضؤتة بواسى جيَ بةجيَلشدُةوة بةآلَ
بةٓؤى قةيشاُى داسايةوة وةطتاوة طةسةساى بووُى بةػيَم هةسيَطا الوةكيَلاْ كة ئةكةوُة ُاوضةى ػاخاويَلاْ كةٓاتوضؤ
تيذا طةختة.
جطة هةو ٓؤكاسُةؾ بووُى ضةُذيّ ئاوةصيَىَ و ضةَ ,كة ئةكةوُة ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة بؤ منوُة سووباسى طريواْ
وئةهَوةْ وٓةسيةن هة ضةًةكاُى (قؤسةتو و ٓةواطاْ و ئاوةطجىُ ,اسيّ ,طةسقةآل ,دواُضةئيٌاَ ,بةكشةػةي ,قوػة
ضاثاُة ,صةسداوى طةوسة ,ئؤًةسبى ,سةحيٍ وةسقة ,ضيٌةْ هة قةصاى كفشىء ضةًةكاُى :طؤباْ ,قةسةضيَى ,عيظايى,
ضةًةبظٌيال ,ػؤساوة ,تاصةدآ هة قةصاى كةالس ء ضةًى خوسِخوسِة هةطةس ضاوطى طؤَ بةحشى هة طِوسى قةصاى خاُةقني)
ئةَ ئاوةصيأل و ضةًاُةؾ بةٓةًاْ ػيَوة كاس دةكةُة طةس سيَطةوباُةكاْ ضوُلة ثيويظتى بةدسوطت كشدُى ثشدة هةَ
ُاوضاُةدا صؤس جاس تووػي داسًاُيؽ ئةبّ(.)22
ضواسةَ:ئاوٓةوا:كاسيطةسى سةطةصةكاُى ئاوٓةوا يةكيَلة هةو فاكتةساُةى كة بةػيَوةيةكى ساطتةوخؤ كاس دةكاتة طةس
تؤسةكاُى سيَطاوباُةكاْ و دسوطتبوُى سوداوةكاُى ٓاتوضؤ ئةًةؾ بةثيَى تايبةمتةُذى دابةػبووُىٓ .ةس يةن هة
سةطةصةكاْ بةػيَواصيم كاسدةكاتة طةس سيَطاوباُةكاْ ,كة هةئةجناًذا ئةبِة ٓؤى دسوطتبووُى سوداوةكاُى ٓاتو ضؤ هة
ُاوضةى هيَلوهَيِةوة,بةوثيَية ثؤهيَّ بؤ ئةو سةطةصاُة ئةكةيّ كة ئةو كاسيطةسية دسوطت دةكةْ هة ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة.

 )سووبةسةكاْ و بةسصى وُضًي ُاوضةكة ,هةاليةْ تويَزةسةوة دةسٓيَِشاوة ,ثاؾ بةكاسٓيَِاُى ثشؤطشاًى (.)ArcGIS10.2.2
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ُةخؼةى ( )3دابةػبووُى سِيَطاكاُى ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة بةثيَى بةسصوُضًى

طةسضاوة /كاسى تويَزةس بةبةكاسٓيَِاُى ثشؤطشاًى ( )GIS 10.2.2و بةثؼت بةثؼت بةطنت بة )1 :وةصاسةتى ئاوةداُلشدُةوةو
ُيؼتةجيَلشدْ ,بةسِيَوةبةسايةتى طؼتيى سيَطاوباْء ئاوةداُلشدُةوةء ُيؼتةجيَلشدُى طويٌَاُى ,بةسِيَوةبةساهيةتى سِيَطاوباُى طةسًياْ بةػى
تةكِيلى.
 ) 2فايوى ًؤديَوَى بةسصوُضًى ( )DEM-15ى ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة.
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-1ثوةى طةسًي :طشُطرتيّ تومخي كةؾ و ئاوو ٓةواية ضوُلة كاسيطةسي سِاطتةوخؤ و ُاسِاطتةوخؤي ٓةية هةطةس توخٍ و
دياسدة كةؾ و ٓةواييةكاُي تش(.)23بةطويَشةي ئةو داتاياُةي كةهة خؼتةي (,)4دياسة وسصةى طةسًي هة ُاوضةى طةسًياْ
هةًاُطي حوصةيشاْ دةطت ثيَ دةكات تا ًاُطي ئةيووي ,وة تيَلشاى بةسصتشيّ ثوةى طةسًى هة ًاُطى تةًوصدا تؤًاس كشاوة
ئةويؽ( )3753ثوةي طةدي ,بةسصبووُى ثوةى طةسًي كاسدةكاتة طةس سيَطاوباُةكاْ بةتايبةت سِيَطا قريتاوةكاْ هةكاتي
تيَجةسِبووُي ئؤتؤًبيوة باسٓةهَطشةكاْ بةطةس سِيَطا طةسةكييةكاُذا ,ئةبيَتة ٓؤي ضاهَبوُي ػويَين تاييةي ئؤتؤًوبيوةكاْ
ئةَ دياسدةيةؾ بةسِووُي دةبيِشيَت هة ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة ئةبيَتة ٓؤى ئةوةى ئؤتوًؤبيوة بضووكةكاْ بةػيَوةيةكى
ئاطاى ُةسؤْ بة سيَطادا هةدةطت دةسضووُى جوَةوى ئؤتؤًبيى هة دةطتى ػؤفيَشاْ وةٓةسوٓا بةسصى ثوةى طةسًى كاس دةكاتة
طةس بضويَِةس و تايةى ئؤتؤًوبيوةكاُيؽ ,هةطةيَ ئةوةػذا ُضبووُةوةى ثوةى طةسًي كاسيطةسى ُةسيَِية ٓةية بةطةس
سيَطاوباُةكاُةوة ضوُلة ثوةى طةسًي هة ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة هة ًاُطةكاُى صطتاُذا دادةبضيَت وة تيَلشاى ُضًرتيّ ثوةى
طةسًي هة ًاُطى كاُوُى دووةًذا تؤًاس كشاوة ئةويؽ ( )955ثوةى طةدية ,خؼتةى (ٓ .)4ةسضةُذ هة باكووسى
سؤرٓةآلتى ُاوضةى هيَلؤهيِةوة دا واتا ُاوضة ػاخةوية بةسصةكاْ ثوةى طةسًي دادةبةصيَت بؤ ريَش طفشةوة كةئةًةؾ كاس
دةكاتة طةس سيَطاكاُى ٓاتوضؤ ئةويؽ بة بةطتِى سيَطاكة بة ٓؤى صوقٍ و بةطتةهَلةوة كة ئةبيَتة ٓؤى خضيِى
ئؤتؤًؤًيوةكاْ باتيبةت ُاوضةكة هةسووى سيطاكاُى ٓاتوضؤوة طةختة بةٓؤى بةسصو ُضًى ُاوضةكة ئةو هؤدةى
هةطةسيَتى بةٓؤى بووُى ًةسصيَلى الوةكى كة ئةويؽ ًةسصى ثؼتةية كة ئةكةويَتة ئةو سيَطايةوة وة كؤى ئةَ ٓؤكاساُة
ئةبِة ٓؤى سووداوى ٓاتوضؤ هة ُاوضةكةدا.
-2داباسيّ:باساُباسيّ هة ئيذاسةى طةسًياُذا دةُاطشيَتةوة بة سِاسِايى (وتذبذب) هة بشِةكةيذا هة طاهَيَلةوة بؤ طاهَيَلى
ديلةوٓةسوٓا يةكيَم هة تايبةمتةُذيةكاُى باساُى ٓةسيٍَء ُاوضةى تويَزيِةوةيؽ ئةوةية كة وةسصى باساُباسيّ ٓةُذآ
طايَ ثيَؼذةكةويَت ياْ دوادةكةويَت ,طايَ ٓةية بشِى باساْ كةَ دةباسيَتء طايَ ٓةية صؤس دةباسيَت(.)24ئةًة جطة هةوةى
دابةػبووُى ػويَِيى داباسيِةكةؾ ديظاْ جياواصة هة ُاوضة جياجياكاُى طِوسى تويَزيِةوةكةدا ,بةػيَوةيةن هة
باكوسةوة بةسةو باػوس بشِؤيّ باساْ كةَ دةبيَتةوة .كؤى باساُي طاالَُة هة طِوسي ُاوضةكةدا دةطاتة ُضيلةى
(ً310512وٍ) ,بةطويَشةي خؼتةي ( )4بشِي ئةو باساُةي كة هةُاوضةكةدا دةباسيَت بجيَي طايَ و ًاُط جياواصة ,صؤستشيّ
بشِي باساْ باسيّ هةًاُطي تؼشيِى دووةَ و كاُوُي يةكةَ و دووةَ و ػةباتذاية و ئاصاسدا ,كة دةطاتة( -4951-4452
ً 4258-5452-7354وٍ) بةًةؾ دةسدةكةويَت,طةباسةت بةكاسيطةسي باساْ هةطةس سِيَطاُي طواطتِةوة هة وةسصى صطتاُذا
بةتايبةت باساُى بةخوسِ كة ئةبيَتة ٓؤى ُقٌبووُى ٓةُذى ػويَّ هة سيطاكاُى طوطتِةودا بةتايبةت ئةو ُاوضاُةى كة
ُضًّ وئةَ حاهَتة صؤس جاس هةطةس سيَطاى طةسةكى كةالس -خاُقني سوودةدات بةٓؤى خشاثي سيَطاكةو ُةبووُى ًةسجى
ئةُذاصياسى هةو سيَطايةدا كة ئةبيَت ٓؤى داسًاُى سيَطاكةو ياْ خضيِى ئؤتؤًؤًبيوةكاْ هةطةس سيَطاكاُياْ ياْ هة كاس
خظتِى جوهَى ٓاتوضؤ دسووطت بووُى حاهَةتى ثيَلذاُى ئؤتؤًؤًبيوةكاْ ,وٓةسوٓا باساْ ئةبيَتة ٓؤى ئةوةى صؤسيم هة
سيَطة الوةكيةكاُى ئةوةى كة بةسيَطاى خاكى ُاطشاوة ببيَت بة قوسِ وهيتة ئوتؤًؤبيى ُةتواُيَت بة ئاطاُى تيذا طوصةس
بلات ,طةسةساى ئةوةى باساُةكاْ ئةبِة ٓؤى تيَلذاُى سيطا قريتاوةكاْ هة حاهةتى باػةوة بؤ خشاث ياْ الواص.
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جؤسيلة ديلة هة داباسيّ كة بة تةَ ُاطشاوة ئةَ حاهَتةؾ ئةبيَتة ٓؤى كةَ بووُةوةى ًةوداى بيِني هة طةس
سيَطاكاُى طواطتِةوة بةتايبةت هة ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة كة ئةَ حاهَتة صؤسجاس هة كاتى ػةواْ و بةياُياُذا دسووطت
ئةبيَت بة ٓؤىبةسصبووُةوةى ػيَى صةوى و دابةصيِى ثوةى طةسًي و طاًاهَى ئامساْ هة وةسصى صطتاُذا وةئةبيَتة ٓؤى
ثيَلذاُى ياْ ػيَالْ وة طياْ هةدةطتاُى ٓاوآلتياْ.وٓةسوٓا باسيِى بةفش و تةسصة بةٓةًاْ ػيَوة كاس دةكاتة طةس
سِيَطاكاُى طواطتِةو هة ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة بةتايبةت هة بةػي باكووسى خؤسٓةآلت كة بةُاوضة ػاخاوية ُاطشاوة
ئةبيَتة ٓؤى خضاُى ئؤتؤًبيوةكاْ هة طةس سيَطاكاْ وٓةسوٓا باسيِى تةسصة كة ئةبيتة ٓؤى دسوطتبووُى رهَزاْ هةكاتى
هيَخوسيّ هة اليةْ ػؤفيَشةوة.
-3با  :ئاػلشاية خيَشايي و ئاساطتةي (با) كاسيطةسي ٓةية هةطةس سيَطاكاُى طواطتِةوة,بةآلَ هة ُاوضةى هيَلؤهَيِةودا
تيَلشاى طاآلُةى خيَشاى با دةطاتة (/َ 252ض) ,بشواُة خؼتةى ( )4كة ئةًةؾ فاكتةسيَلى باػة ضوُلة خرياى با هة
ُاوضةكةدا كةًرتة بة بةساوسد بة ُاوضةكاُى ديلةى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بةآلَ ئةوةى جيَطةى ُيطةساُية طاآلُة ضةُذ
جاسيَم با خؤآلوى ٓةهَذةكاتة طةس ُاوضةكة كة ئةبيَتة ٓؤى كةَ بووُةوةى ًةوداى بيِني ئةًةؾ كاسيطةسى ُةسيَِى
دسوطت دةكات وة صؤس جاس ئةبيَتة ٓؤى دسوطتبووُى سوداوى ٓاتوضؤ هة ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة.
خؼتةى (  / )4تيَلشِاي ًاُطاُةي ثوةي طةسًي و تيَلشِاي بشِي باساْ باسيّ و خيَشاي باي ُاوضةي هيَلؤهَيِةوة هة ُيَواْ طاالَُي ()2016-1995
ر

ًاُطةكاْ

تيَلشاى ثوةى طةسًي

تيَلشِاى باساْ باسيّ بة ًوٍ

خيَشاى با َ/ض

ئاساطتةى با

1

كاُوُى دووةَ

9.5

7354

158

باكوسى سؤرٓةآلت

2

ػوبات

12.1

5452

159

باكوسى سؤرٓةآلت

3

ئاصاس

16.5

4258

2

سؤرٓةآلت

4

ُيظاْ

20.6

2253

252

باػوسى سؤرٓةآلت

5

ًايع

26.1

9

259

باكوسى سؤرئاوا

6

حوصيشاْ

32.4

0502

258

سؤرٓةآلت

7

تةًوص

37.3

0

259

باػوسى سؤرٓةآلت

8

ئاب

36

0

256

سؤرٓةآلت

9

ئةيووي

32

0

251

باػوسى سؤرئاوا

10

تؼشيِى يةكةَ

27.3

1551

158

باػوسى سؤرئاوا

11

تؼشيِى دووةَ

18.5

4452

157

باػوسى سؤرئاوا

12

كاُوُى يةكةَ

11.3

4951

155

باػوسى سؤرئاوا

23.3
تيَلشِاى طاآلُة

310512
كؤى طاآلُة

252
تيَلشِاى طاآلُة

-

طةسضاوة /كاسى تويَزةس بة ثؼتبةطنت بة1 :ــ بةسيوبةسايةتى كؼتوكاىل طةسًياْ,بةػى كةػى كؼتوكاىل,صاُياسى بالَوُةكشاوة2 .,ــ اهليئة
العاوة لالٌواءاجلوية العزاقية والزصذ الشلشالي /قضي املٍاخ ،بياٌات غري وٍشورة.

باطى دووةَٓ -:ؤكاسة ًشؤيةكاْ:
)Conference Paper (June, 2017

acadj@garmian.edu.krd

56

طؤظاسي صاُلؤي طةسًياْ

Journal of Garmian University

جممة جاوعة كزويان

بةواتاي ٓةوهَة ًشؤييةكاْ ديَت سِادةي كاسيطةسياْ بؤدياسي كشدُي ئاسِاطتةى سِيَطةوباُةكاْ كة ٓيض طشُطياْ
هةٓؤكاسة طشوػتيةكاْ كةًرت ُية ,ضوُلة ٓؤكاسة ًشؤييةكاْ صيِذووْ و بةسدةواَ هةطؤسِاُذاْ ,طشُطرتيّ ئةو
ٓؤكاساُةؾ بشيتني هة قةباسةو ضشِي داُيؼتواْ و ػيَواصي دابةػبوُياْ وة ئةو ضاالكياُةى كةثيَي ٓةهَذةطنت وةن
ضاالكية ئابوسي و خضًةتطوصاسييةكاْ ,كةَ و صؤسي سِيَزةي داُيؼتواْ كاسيطةسي طةوسةي ٓةية هةطةس ضشِى ٓاتوضؤ هةطةس
سِيَطاكاُي طواطتِةوة ضوُلة صيادبووُي رًاسةي داُيؼتواْ داخواصي هةطةس سِيَطاكاُي ٓاتوضؤ صياد دةكات(.)25
يةكةَ :داُيؼتواْ:داُيؼتوواُي ٓةس كؤًةهَطةيةن ٓؤكاسيَلي طشُطة كة كاسيطةسي تةواوى ٓةية هةطةس سيَطاوباُةكاْ,
ضوُلة خودى ًشؤظ سةطةصى ضاالنءٓةهَظوسيَِةسو قوسباُيى بابةتى سيطاكاُى طواطتِةوةو سووداوةكاُى ٓاتوضؤية,بؤية
ٓيض جؤسة هيَلؤهَيِةوةيةن بةتةواو داُاُشيَت بآ طشاُةوة بؤ ٓؤكاسة دميوطشافيَلاُى داُيؼتواْ وةن طةػةى داُيؼتواْ و
ضشِي داُيؼتواْ و دابةػبووُى ريِطةى داُيؼتواْ ضوُلة كؤى ئةَ ٓؤكاسُة كاسيطةسياْ ٓةية هةطةس سيطاكاُى
طواطتِةوةو سووداوةكاُى ٓاتوضؤ بةَ ػيَواصةى الى خواسةوة.
-1طةػةى داُيؼتواْ :هة ُاوضةى تويَزيِةوة صيادبوُي داُيؼتواْ ٓؤكاسيَلي طةسةكية وئاًارةية بةطؤسِاْ هة رًاسةي
داُيؼتواْ هة ًاوةيةكي دياسي كشاودا .ئةًةؾ ياسًةتي ًاْ دةدات هة ئاطاداسبووْ و صاُياسمياْ دةداتيَ هةطةس ئةو
طؤسِاُلاسياُةي بةطةس داُيؼتواُذا ديَت هةئيَظتاو دآاتودا ,وة ثيَؼبيِيةكاْ هة بواسي طؤسِاُلاسي هةرًاسةو دابةػبوُي
جوطشايف و ضشِي ثيَلٔاتةكاُي دةخاتةسِوو(.)26
ئةطةس بشِواُيِة خؼتةى ( )5ئةبيِني كة ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة طؤساُيَم طةوسةى بةخؤوة بيِيوة هة سووى طةػةى
داُيؼتواُةوة هة ُيَواْ طاآلُى ( 2002بؤ  )2016واتا هةُيواْ ( )14طاهَذا رًاسةى داُيؼتواْ صيادى كشدوة هة ()261379
كةطةوة بؤ ( )36801452كةغ بة بشِى صؤس بووُى ُيَواْ ٓةسدوو طةسرًيَشيلة ( )10663552واتا بة صؤسبووُى طاآلُةى
( )761658وة بةطةػى ( ,)2559واتا ئةَ طةػة بةسضاوة كاسيطةس و فؼاسيَلى صؤس هةطةس سيَلاو باُةكاْ دسوطت دةكةْ
بةجؤسيَم كة هة طةهَيذا رًاسةى ئةو سوداواُةى ٓاتوضؤ صياد دةكات ئةًةؾ بة يةكيَم هة فاكتةسة طشُطةكاُى صؤسبووُى
رًاسةى سووداوةكاُى ٓاتوضؤ دادةُشيَت هة ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة.
خؼتةى ( / )5تيَلشِاى طةػة و صؤسبووُى طاآلُة هة ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة هة ًاوةى ُيَواْ طاآلُى ()2016 – 2002
يةكة
كاسطيَشِيَلاْ

رًاسةى داُيؼتواْ بؤ
طاهَى
( ) 2002

رًاسةى داُيؼتواْ بؤ
طاهَى
( ) 2016

بشِي صياد بووُى
ُيَواْ ٓةسدوو طةس
رًيَشيَلة

بشِي صياد بووُى
طاآلُة

تيَلشاى طةػةى
طاآلُة

قةصاى كةالس

141086

19625752

5517152

394058

2549

قةصاى خاُةقني

76232

11999456

4376256

312559

3549

قةصاى كفشي

44061

5176254

770154

55051

1519

كؤ

261379

36801452

10663552

761658

2559

طةسضاوة :كاسى تويَزةس بة ثؼتبةطنت بة بةسيَوةبةسايةتى ئاًاسى طةسًياْ داتاى بآلو ُةكشاوة.
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-2دابةػبووُى ريِطةى داُيؼتواْ :كاسيطةسى دابةػبووُى ريِطةى هةطةس سيَطاو باُةكاْ كاسيطةسيةكى ثيَضةواُةية بةو
ثيَيةى تاوةكو رًاسةى ُيؼيِطة ًشؤيةكاْ هة ُاوضةى هيَلؤهيِةودا سوو هة صياد بووْ بلات ئةوُة كاسيطةس و فؼاس صياتش
ئةخاتة طةس سيَطاكاُى طواطتِةوة ضى سيَطة الوةكيَلاْ بيَت ياْ سيَطا طةسكيَلاُى هة ُاوضةى هيَلؤهيِةوة ,ئةطةس بشواُيِة
خؼتةى ( ,)6ئةبيِني كة رًاسةى داُيؼتواُى ػاس ُيؼني ()30987152كةطة واتا بة سيَزةى ( )% 8452وةرًاسةى الدآ
ُيؼني ( )58143كةطة واتا بة سيَزةى (ٓ, )% 1558ةسضةُذ رًاسةى الدىَ ُيؼني كةًرتة بة بةساوةسد بةػاس ُيؼني بةآلَ
صؤسبةى ُاحيةكاُى ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة ٓةسضةُذة بةػاس ُيؼني ٓةرًاس دةكشيَّ بةآلَ صؤسبةى ئةكةويَتة ئةو ُاوضاُةى
كة ئةكةوُة طةس سيَطة الوةكيَلاُةوة كةئةًةؾ كاس هة سيَطةكاُى ٓاتوضؤ دةكات واتا صؤسبة داُيؼتواُى ئةو ُاوضاُة
سؤراُة طةسداُى طةُتةس قةصاكاْ دةكةْ بؤ ساى كشدُى كاسى سؤراُةياْ ئةًةؾ ٓةُذآ جاس بةٓؤى ئةو ٓاتوضؤيةوة
سووداوى هيَئةكةويَتةوة .
-3ضشِى داُيؼتواْ :تاوةكو ضشِى داُيؼتواْ صياتش بيَت ئةوةُذة جوهَة هة طةس سيَطاكاُى ٓاتوضؤ صياتش ئةبيَت بةآلَ
ئةبيِني صؤسبةى ضشى داُيؼتواْ هة طةُتةسى ئيذاسةى طةسًياْ صياتشة واتا قةصاى كةالس بة ()11355كٍ , 2بشواُة
خؼتةى (,)6ضوُلة صؤسبةى دةصطا ئيذاسى و فةسًيَلاُى ئيذاسةى طةسًياْ هة طةُتةسى قةصاى كالس كؤبؤتةوة,جطة هةوةى
هةَ طاالَُةي دواي دا رًاسةي داُيؼتواُي كةالس طةػةكشدُيَلي طةوسي بةخؤوة بيِيوة ئةًةؾ بةٓؤي كؤضلشدُي خةهَم
هةُاو ػاسةكاُي خواسووي عيَشاقةوة بؤُاوضةكةوة ئةوطةقاًطريييةي كة هة ُاوضةكةدا ٓةية هةطةيَ ضةُذ ٓؤكاسيَلي تش
وةكو بوُي ًةسصى ثةسويَضخاْ وة ًةسصةكاُي تش كة بوةتة ٓؤي صؤس بووُى مجوجؤهَي باصسطاُي ئةًةؾ بوةتة ٓؤي ئةوةى
خةهَليَلي صؤس سِو هةُاوضةكة بلات كة ئةًةؾ كاسيطةسي هةطةس سِيَطاوباُي ُاوضةكة ٓةية واي كشدوة قةسةباهَةغيةكي
صؤس هةطةس سِيَطاكاْ دسوطت بلاتِةن تةُٔا هة ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة بةهَلو هة ػاسةكاُى ديلةى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ و
ُاوضةكاُى خواسوى عيَشاقيؽ طةسداُى ػاسى كالس دةكةْ ضوُلة ػاسيَلى بةسفشاوْ وطةسضاوةى ئيؽ وكاسة هة ُاوضةكةدا
بؤية فؼاسيَلى صؤس كةوتؤتة طةس ئةو سيَطايةُةى بةسةو ئةَ ػاسة ديَت بةتايبةت سيَطاى طةسةكى كةالس – دةسبِذخياْ.
سِِِِِيَطاي ٓاتوضؤ وةن فاكتةسيَلي طشُط و بة بايةخ كاسيطةسي صؤسي هةطةس ػيَواصي دابةػبوْ و ضشِي داُيؼتواْ ٓةية,
بةجؤسِيَم ثيَؼلةوتين سِيَطاكاُي طواطتِةوة هة ٓةسيٍَ و ُاوضةيةكذا هةاليةكةوة كاسدةكاتة طةس طةياُذُي
خضًةتطوصاسييةكاْ بةػيَوةيةكي خيَشا بؤ بةػة جيا جياكاْ وة هةاليةكي تشةوة كاسدةكاتة طةس قةباسةي بةسٓةًٔيَِاُي
كؼتوكاهَو ثيؼةطاصي ,ضوُلة بة ٓؤكاسيَلي طةسةكي دادةُشيَت هة طةياُذُي بةسوبووًة كؼتوكاهَيةكاْ و
ثيؼةطاصييةكاْ بؤ ُاوضةكاُي بةكاسبشدْ(. )27
خؼتةى ( / )6دابةػبووُى ريِطةى يةكة كاسطيَشيَلاُى ئيذاسةى طةسًياْ هةطةيَ سووبةسو ضشِي داُيؼتواْ بؤ طاهَى ()2016
يةكةكاسطيَشِيَلاْ

ػاس ُيؼني

الدى ُيؼني

كؤى قةصا

سووبةس/كٍ2

ضشى /كٍ2

قةصاى كةالس

174966

15702

190668

1730516

11355

قةصاى خاُةقني

96126

21539

117665

2045528

5856

قةصاى كفشي

3877952

20902

5968152

2811513

1854

كؤ

30987152

58143

36801452

6586557

19055
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% 1558

طةسضاوة :كاسى تويَزةس بة ثؼتبةطنت بة بةسيَوةبةسايةتى ئاًاسى طةسًياْ داتاى بآلو ُةكشاوةو داتاي ًاُطة دةطتلشدةكاْ ( )DEMبؤ
ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة وةػيلشدُةوةى هة سيَطةى بةسُاًةى .Arc GIS 10.2

دووةَ :ضاالكي ئابوسي
-1باصسطاُيُ :اوضةى طةسًياْ بة ُاوضةيةكى باصسطاُى طشُط ٓةرًاس دةكشيَت ,بةتايبةت ػاسى كةالس كة بةطةُتةسى
ُاوضةكة دادةُشيَت ئةًةؾ ئةطةسيَتةوة بؤ ُضيلى ُاوضةى طةسًياْ هة ًةسصى ُيودةوهَةتى ثةسويَض خاُةوة وايلشدووة هة
صؤسبةى ُاوضة جيا جياكاْ سوو هةَ ُاوضةية بلةْ ٓةسضةُذ ًةسصى ًةُضةسية كة طةس بةقةصاى خاُقيِة بةٓةًاْ ػيَوة
ئةكةويَتة ُاوضةى طةسًياُة بةآلَ ئةو ًةسصة صياتش بؤ كاسى ٓاتوضؤى طةسُؼيِاُة تاوةكو كاسى باصسطاُى ,جطة هة
ًةسصى ثؼتة كة ًةسصيَلى ُافةسًية ,بةآلَ هةطةأل ئةوةػذا ٓةُذيَحاس كاسى باصسطاُى هة سيَطة ئةو ًةسصةوة
ئةجناًذةدسيَت ,طشُطي ثيَطةي باصسطاُي ُاوضةى طةسًياْ ثةيوةُذي بةباصسطاُي هةطةيَ ػاسي بةغذادو طويٌَاُي ية
ضوُلة دةكةويَتة طةس سِيَطاي طةسةكي ُيَواْ ئةو دوػاسةوة وةكو طةُتةسيَلي تشاُضيَت و ثشديَلي طواطتِةوة واية هةُيَواْ
ئةو دوػاسةكةواتة باصسطاُي وةكو يةكيَم هة ضاالكية ئابوسييةكاْ كاسيطةسي دةكاتة طةس داًةصساُذُي سِيَطاوباُةكاْ و
جوهَةي طواطتِةوة هةُاوضةكةدا ئةًةؾ واي كشدوة قةسةباهَةغيةكي صؤس هةطةس سِيَطاكاْ دسوطت بلات وة بوةتة ٓؤي
دسوطت بوُي سِوداوي ٓاتوضؤ هة ُاوضةكةدا.بؤية ثيَويظتة بةٓؤي بوُي باصسطاُي هةُاوضةكةدا سِيَطاوباُةكاْ ثةسةياْ
ثيَ بذسيَ و فشاواْ بلشيَّ تاوةكو ُاوضة كة صياتش ثيَؼبلةويَ هةسِووي باصسطاُيةوة طةػةي صياتش بلات و سِووداوةكاُيؽ
كةًرتبيَتةوة.
-2ثيؼةطاصي :ثيَؼلةوتين ثيؼةطاصي يةكيَلة هة كؤهَةكةكاُي ئابووسي والَت ,طةباسةت بة طشُطي ثيؼةطاصي ُاوضةي
طةسًياْ وةن ئاػلشاية ثيؼةطاصي قوسغ هة ُاوضةكةدا بةديِاكشيَ بةالََ هةطةيَ ئةوةػذا ُاوضةى طةسًياْ طشُطي
ثيؼةطاصي خؤي ٓةية بؤ ٓةسيٌَةكةي دةوسوبةسي ضوُلة هةاليةكةوة بةسٓةًي ثيؼةطاصي بضوكي وةكو كاسطةي (طةٓؤيَ-
بيبظي -ػشيين -ئاو -طةًووْ –ُاْ  -داستاػي -ئاطِطةسي) تيَذا وة صؤسيَم هة ثيَويظتيةكاُي داُيؼتواُي ُاوضةكة
وٓةسيٌَةكاُي دةوسوبةسي دابني دةكات وٓةهي كاسكشدْ بؤ ٓةصاساْ كةغ دةسةخظَِيَت ,طشُطرتيّ ثيؼةطاصي كةُاوضةي
طةسًياُي ثيَوة ُاطشاوة بةسٓةَ ٓيَِاُي كةسةطتةى بيِاطاصيية كة بةػيَوةيةكي طةسةكي طود هةضةَ و ػيَوي سِووباسي
طريواْ وةسدةطشيَت بؤ بةسٓةًٔيَِاُي ضةو مل كةسِاطتةوخؤ هة كاسوباسي بيِاطاصييذا وةدسوطتلشدُي بوؤن كة بؤ بيِاطاصي
و دسوطتلشدُي خاُوبةسة بةكاسديَت ئةًة جطة هةوةى ئةَ بةسٓةًاُة سِؤراُة باسدةكشيَّ بؤ ُاوضةكاُي ديلة ,جيَي ئاًارة
ثيَلشدُة صياتش هة( )44كاسطةي بةسٓةَ ٓيَِاُي بوؤن هةطِوسي ُاوضةكةدا دسوطت كشاوة بةسٓةًي سِؤراُةي
ٓةسكاسطةيةن ُضيلةي(ٓ)10-8ةصاس بوؤكة(.)28جطة هة كاسطةى دةسٓيَِاُى ُةوت كة ئيظتا هة ُاوضةكةدا بووُى ٓةية,
كةواتة ثيؼةطاصي وةكو يةكيَم هة ٓؤكاسةكاْ كاسيطةسي هةطةس دسوطت بوُي سِيَطةوباْ ٓةية هةُاوضةكة ضوُلة
ثيؼةطاصي ٓؤكاسيَلي طةسةكية هة داًةصساُذْ و ثيَؼلةوتين سِيَطةوباُةكاُي ٓةس ٓةسيٍَ و ُاوضةيةن ضوُلة وةن
ئاػلشاية كة ُاوضةكاُي بةسٓةَ ٓيَِاُي كةسةطتةي ثيؼةطاصي بةٓؤي سِيَطةوباُةكاُةوة بةكاسطةكاْ دةطةْ و كةسةطتة
دسوطت كشاوةكاُيؽ ٓيض ُشخيَلي ئابوسيياْ ُابيَت ئةطةس ُةطةُة دةطيت بةكاسبةس كةواتة ثيؼةطاصي سِؤهَيَلي طةوسة
دةطيَشِيَت هة طةػةكشدُي سِيَطةوباُةكاْ هة ُاوضةكةدا بةآلَ بة ثيَضةواُةوةكةًي سِيَطةوباُةكاْ وكؤُياْ بؤتة يةكيَم
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هةًجةسةكاُي ثيَؼلةوتين ثيؼةطاصي هةُاوضةكةدا ,وٓةسوٓا ٓؤكاسيلة بؤ دسووطت كشدُى هؤد هةطةسيَطاكاْ كة
بةٓؤيةوة طةداْ سووداوى ٓاتوضؤى هيَ ئةكةويَتةوة.
-3كؼتوكايَ :كؼتوكاأل بةيةكيَم هة ضاالكية ئابووسية طشُطةكاُى ُاوضةكة دادةُشيَت,بةٓؤى بووُى دةػتى فشاواْ و بة
بيت هةُاوضةكةدا وةن دةػتى (كةالس وكفشي وبِلوسة وعاهياوة وباوةحمٌود) كةبؤ صؤس هة بةسٓةًة كؼتوكاهَيَلاْ هةباسْ
بةتايبةت داُةويَوَة وٓةسوٓا ُاوضةكة بةُاوباُطة بة ُاوضةى طؽ وطياى كوست(طتيَبع) كة بؤ هةوسطا وئارةهَذاس
بةكاسديَت ,بةآلَ هةبةس ئةوةى سيَزةى ػاس ُيؼني هة ُاوضةكةدا صياتشة وةكو ثيَؼرت ئاًارةًاْ بؤ كشد ,صؤسبةى ئةواُةى
كة كاسى كؼتوكاهَى دةكةْ هة ػاسةكاُذا ُيؼتةجيَّ بؤية ٓاتوضؤ دةكةْ بؤ طةس كيَوَطة كؼتوكاهَيةكاْ ػاْ بة ػاُى
ٓاوسدة كشدُى صؤسيَم هة بةسوبوًة كؼتوكاهيَلاْ هة دةسوة ,ئةًةؾ كاسيطةسي هةطةس سِيَطةوباُةكاْ دسوطتلشدوة جطة
هةوةى كؼتوكايَ طةسكةوتو ُابيَت بةبيَ طةياُذُي بةسٓةًة كؼتوكاهيَلاْ بؤ باصاسِ و دةطيت بةكاسبةس ,هةبةس ئةوة
ٓؤيةكاُي طواطتِةوة سؤهَيَلى طشُط ئةبيِيَت هةطةس كةستى كؼتوكايَ ,بؤية بةطتِةوةى ُاوضة كؼتوكاهَية جياجياكاْ
بةيةكرتةوة و طةياُذُي بةباصاسِي ػاسةكاْ ثاػاْ طاغلشدُةوةي ئةو بةسوبوًاُة سِةطةصي طةسةكي ئةَ ثشؤطةية
ثيَلذيَِيَت(.)29بؤية كؼتوكايَ يةكيَلة هةو فاكتةساُةي كة كاسيطةسي هةطةس سِيَطةوباُةكاْ ٓةية هةو ُاوضاُةدا ضوُلة
بووُي سِيَطةوباُي باؾ و ثيَؼلةوتوو ٓؤكاسيَلة بؤكةًلشدُةوةي تيَضوُي بةسٓةَ و طةياُذُي بةباصاسِ بةصوتشيّ كات
بةتايبةت ئةو بةسٓةًاُةى كة صوو خشاث دةبّ وةكو (طةوصة)كة يةكيَلة هةطشُطرتيّ ئةو بةسوبووًاُةي كةهة ُاوضةكةدا
طاالَُة ديَتة بةسٓةَ خةهَلاُيَلي صؤسي ئةَ دةظةسة ثيَوةي خةسيم دةبّ بؤية ثيَويظتة سِيَطةوباُي باؾ دسوطتبلشيَ

هةُاوضةكةدا بؤئةوةى ئةو بةسٓةًاُة بةصوتشيّ كات بطاتة باصاسِ و دةطتى بةكاسبةس(.)30

تةوةسى طيَيةَ
سِووداوةكاُي ٓاتوضؤ هةئيذاسةى طةسًياْ
هةطةسةتاي دسوطتلشدُي ئؤتؤًبيى تاوةكو ئيظتا بيَطوًاْ هة ئايِذةؾ سِووداوةكاُي ٓاتوضؤ دسويِةى رياُي
ًشؤظةكاْ دةكات ,سِووداوةكاُي ٓاتوضؤ دةسديَلي ُاوخؤي ُية بةهَلو طةسجةَ والَتاُي جئاْ بةسدةواَ هةٓةوهَذاْ
بؤكةًلشدُةوةى سِووداوةكاْ بةطويَشةي ئاًاسةكاُي (سِيلخشاوةى تةُذسوطيت جئاُي( )W.H.Oهة طاهَى ( )2015باغ
هةوة دةكات كة هةئيَظتادا صياتش هة(ً )810ويؤْ ئؤتؤًبيى هةجئاُذا ٓةية ,طاالَُة بةٓؤي سِووداوةكاُي ٓاتوضؤ وة
صياتش ( )1200000كةغ طياْ هةدةطت دةدةْ وة صياتش هة (ً )40ويؤْ كةطيؼربيِذاس دةبّ كةهةٓةس ( )30ضشكةدا هةٓةًوو
جئاْ كةطيَم بةسِووداوى ٓاتوضؤ طياْ هة دةطت دةدات(ٓ .)31اتوضؤ بواسيَلي ثشِبايةخ و ٓةطتياسة ,ضوُلة بةػيَوةيةكي
سِاطتةوخؤ ياْ ُاسِاطتةوخؤ ثةيوةُذي بةرياُي سِؤراُةى ٓةًوًاُةوة ٓةية وةن بةكاسٓيَِةساُي ػةقاَ (ػؤفيَش-
طةسُؼني -ثيادة) ,بؤية ٓةوهَذةدةيّ هةَ تةوةسةدا ئاًاسةكاُى سِووداوةكاُى ٓاتوضؤ هةطةيَ ئةو سيٌَِاياُةى ثيويظتة
بطشيَتةبةس بؤ كةًلشدُةوةى سِووداوةكاْ خبةيِة سوو.
باطى يةكةَ :ئاًاسى سِووداوةكاُى ٓاتوضؤ هة ئيذاسةى طةسًياْ.
سِووداوةكاُي ٓاتوضؤ هةئيَظتادا بوُةتة يةكيَم هةخةًة طةسةكيةكاُي والَتاُي جئاْ ,هةبةسئةوةى
ئاطةواسةًادي و تةُذسوطتيةكاُي بةتةُٔا سِوو هة قوسباُياْ ُاكةْ بةهَلو بةػيَوةيةكي تايبةتي سِوو هةخيَضاُي
قوسباُياُذةكةْ و بةطؼتيؽ سِوو هة كؤًةهَطا دةكةْ ًةبةطت هةسِووداوي ٓاتوضؤ ئةو سِوداواُةْ كةبيَ ًةبةطت بة ٓؤي
جوهَةي ئؤتؤًبيوةوة وة ٓةهَة بةكاسٓيَِاُي سِيَطاكاْ و حظاب ُةكشدْ بؤ ئاًارةكاُي ٓاتوضؤ ديَتة بووُةوة ,و
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سِووداوةكاُي ٓاتوضؤ ضةُذيّ جؤسْ هةواُة(سِووداوي ثيَلذاداْ -سِووداوي ػيَالْ -سِووداوى وةسطةسِاْ ٓ -يرت) .هة
كوسدطتاْ بةطؼيت هة ئيذاسةي طةسًياْ بةتايبةتي كة سِووداوى ٓاتوضؤ سِوودةدات ٓؤكاسةكةى دةخشيَتة ئةطتؤي ػؤفيَشاْ
وةخشاثي سِيَطةوباُةكاْ ,دياسة هة صؤسبةي ئةو تويَزُةواُةى كة هةوالَتة ثيَؼلةوتوةكاْ ئةجناَ دساوة هةطةس ٓؤكاسي
سِووداوةكاُي ٓاتوضؤ طةملاُذوياُة كة ًشؤظةكاْ ٓؤكاسي طةسةكةيّ هة دسوطتبوُي سِووداوةكاُي ٓاتوضؤ ُةن تةُٔا
خودي ػؤفيَش هيَشةدا ًةبةطت هةًشؤظةكاْ(ػؤفيَش و ثيادة و طةسُؼني و اليةُي ٓاتوضؤ و ئةُذاصياسي سِيَطةوباْ)
دةطشيَتةوة(.)32
طةباسةت بة ُاوضةي طةسًياْ ئةَ كيَؼةية بوةتة كيَؼةيةكي دياس ,ضوُلة طِوسي ئيذاسةي طةسًياْ بةطؼيت و
ػاسي كةالس بةتايبةتي ػويَِيَلي كشاوةية ػويَين تيَجةسِبوُي ئؤتؤًبيوي طةوسةو و بضوكة ,ئةًةؾ بة ٓؤي ئةوةى ثيَطةي
ئةَ ُاوضةية هةطةس سِيَطاكاُي ُيَواْ(بغذاد -طويٌَاُي ,كةسكون -طِووسى كؤًاسى ئيَشاْ) ٓةهَلةوتوة,هةدواي سِووخاُي
سِريٌَي بةعع و بةسقةساسبوُي ئاطايؽ هة ُاوضةكةدا بةتايبةتي هة ٓةسيٌَي كوسدطتاْ بة طؼيت ,وةثيَؼلةوتين
ضاالكي ئابوسي هةطِوسى ئيذاسةى طةسًياْ وة بووُي ًةسصي ثةسويضخاْ هة ُاوضةكةدا .وة صؤسبوُي هة سِادةبةدةسى رًاسةى
ئؤتؤًبيوةكاْ ُةبوُي كاًيَشاو خاهَي ضاوديَشي هةطةس سِيَطاكاُي دةسةوة .هيَخوسِيين درة طايذ ,دياسة ئةًاُة بووُة ٓؤي
صيادبوُي سِووداوةكاُي ٓاتوضؤ.
هة ئاًاسةكاُي بةسِيوبةسايةتي طؼتى ٓاتوضؤي ٓةسيٌَى كوسدطتاُذا سِايذةطةيةُيَت كة هة كوسدطتاُذا طاالَُة
بةٓؤي سِووداوةكاُي ٓاتوضؤة صياد هة( 1000بؤ  )1500كةغ طياْ هةدةطت دةدةْٓ ,ةصاساْ كةغ بشيِذاس و كةًئةُذاَ دةبّ
و صياُي ئابوسي صؤسيؽ بةريشخاُي ئابوسي والَت دةكةويَت,بةآلَ بشواُيِة ئاًاسةكاُي (بةسِيَوةبةسايةتي ٓاتوضؤي

طةسًياْ),ئةبيِني هة ًاوةى ُيواْ ( 2011بؤ )2016رًاسةى ووداوةكاُى ٓاتوضؤ ( )2350سووداو بوة وهة كؤى ئةو
سووداواُةى ٓاتوضؤ ( )2961كةغ بوةُةتة قوسباُى هةو رًاسية ( )299كياُياْ هةدةطت داوة وة ( )2662بشيِذاس
بووْ,بشواُة خؼتةى ( ,)7بةآلَ صؤستشيّ قوسباُى هة طاىل  2015بوو ٓةسضةُذة صؤستشيّ سووداو هة طاىل  2011بوة ,
ئةًةؾ ئةوة ئةطةيِىَ كة سووداوةكاُى ٓاتوضؤ بة رًاسةى سووداوةكاْ ُية بةهَلو بةرًاسةى قوسباُيَلاُة.
خؼتةى ( / )7ئاًاسى سووداوةكاُى ٓاتوضؤ وقوسباُيَلاْ هة ئيذاسةى طةسًياْ هة ًاوةى ُيواْ طاآلُى()2016-2011

طاهَةكاْ

رًاسةى سووداوى ٓاتوضؤ

رًاسةى طياْ هةدةطتذاْ

رًاسةى بشيِذاس

كؤى قوسباُياْ

2011

547

55

442

497

2012

545

49

481

530

2013

416

53

451

504

2014

332

45

478

523

2015

333

61

537

598

2016

177

36

273

309

كؤ

2350

299

2662

2961

طةسضاوة :كاسى تويَزةس ثؼت بةطنت بة داتاكاُى بةسيوةبةسايةتى ثؤهيظى ٓاتوضؤى طةسًياْ.
ػيَوةى ( / )1رًاسةى سووداوةكاُى ٓاتوضؤ بةساُبةس ئةو قوسباُياُةى هيَيلةوتؤتةوة هة ُيواْ طاآلُى ()2016-2011
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طةسضاوة :كاسي تويَزةس بؼت بةطنت بة داتاكاُى خؼتةى رًاسة(.)7

بة ثيَى ئةو ئاًاساُةى هة اليةْ ثؤهيظى ٓاتوضؤى طةسًياُةوة دةطتٌاْ كةوتووة صؤسيَم هةو سووداواُةى
بةتايبةت طاهَى ( 2015بؤ  )2016هةطةس ئةو سيطاياُةى هة خؼتةى ( )8خظتوًاُةتة سوو ,كة تيذا سووُة هة ٓةسدوو
طايَ  2015و  2016هة ُاو ػاسى كالس صؤستشيّ سووداو سوياْ داوة ئةوةؾ بة ٓؤى ئةو قةسباهَغية صؤسى بةَ ػاسةوة دياسة
وةكو ُاوةُذى ئيذاسةى طةسًياْ ٓةسوٓا صؤسى رًاسةى ئؤتؤًبيوة هةَ ػاسةدا.
خؼتةى ( / )8ػويَِى سووداوةكاُى ٓاتووضؤ هة ئيذاسةى طةسًياْ هة ُيواْ طاهَى ()2016 – 2015
ػويَِى سووداوةكاْ

طاهَى 2015

طاهَى 2016

كةالس – طويٌاُى

53

38

كةالس – خاُةقني

49

22

كةالس – كفشي

41

22

كةالس ُاوػاس

108

67

خاُةقني ُاوػاس

64

25

كفشي ُاوػاس

18

3

كؤ

333

177

طةسضاوة :كاسى تويَزةس ثؼت بةطنت بة داتاكاُى بةسيوةبةسايةتى ثؤهيظى ٓاتوضؤى طةسًياْ.

يةكيَلي ديلةية هةو كاساُةى كة هةاليةْ ثؤهيظى ٓاتوضؤ ئةجناَ دةدسيَت ثؤهَيِلشدُى سِووداوةكاُى
ٓاتوضؤية,هة سِووى جؤسى سِووداوةكة واتا وةسطةساْ ياْ ثيَلذاْ ياْ ػيَالْ ياْ سووداوى ديلة وةن طوتاُى ئؤتوًبيى ياْ
كةوتِة سووباسةوة ياْ بة ٓةس سووداويَلى ديلة بيَت ثةيوةُذى بة ٓؤكاس طشوػتيةو وًشؤيةكاُةوة بيَت كة ثيَؼرت
ئاًارةًاْ بؤكشد ياْ بةثيَى كات ثؤهيَِذةكشيّ واتا سؤر بيَت ياْ ػةو ياْ بة ثيَى ًاُطةكاْ طاأل واتا صؤستشيّ سووداو
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ئةك ةويَتة كاَ هةًاُطةكاُى طاهَةوة ٓؤكاسةكةػى ئةطةسيَتةوة بؤ ضى ,بةو ثيَية بة تيَبيِى كشدُى خؼتةى (.)9كة
صؤستشيّ سووداوى ٓاتوضؤ كةوتؤتة ًاُطةكاُى (ًايع  244سووداو و كاُوُى يةكةَ  234سووداو و كاُوُى دووةَ 221
سووداو) دياسة هة ًاُطى ًايع واتا ًاُطى( )5هةطةسًياْ كةؾ وٓةوا ًاًِاوةُذة ئةًةؾ ٓؤكاسيَم بؤ ئةوةى جوهَى
ٓاتوضؤ هةو ًاُطةدا صؤس بيَت,بةآلَ طةباسةت بةٓةسدوو ًاُطى كاُوُى يةكةَ و كاُوُى دووةَ واتا ًاُطى(  12و )1
ٓةسدوو ًاُط ئةكةوُة وةسصي صطتاُةوة كة بةٓؤى باساْ باسيِةوة جادةو وسيَطاباُةكاْ خض دةبّ ئةًةؾ ٓؤكاسيَلة بؤ صؤس
بووُى سووداوى ٓاتوضؤ هةو دوو ًاُطةدا .وٓةسوٓا هة ًاُطي تةًوص كة (  ) 215سسوداو تيايذا سوويذاوة ئةًةؾ
ئةطةسيَتةوة بؤ بةسص بووُى ثوةى طةسًى هةَ ًاُطةدا كة ئةكةويَتة وةسصى ٓاويِةوة ًشؤظ توػى حاهَةتى بيَتاقةتى
ئةكات و كاسيطةسى هةطةس طايلؤهؤرييةوةبشِياسداُى ػؤفيَش ٓةية وئةًةؾ ٓؤكاسيَلة بؤ دسوطت بووُى سِووداوى ٓاتوضؤ,
وٓةسوٓا بةسصتشيّ سيَزةى قوسباُى ئةكةويَتة ًاُطى كاُوُى يةكةَ بة رًاسةى قوسباُى( )274كةطةوة ,وٓةسوٓا ًاُطي
تةًوص بةثوةى دووةَ ديَت هة سووى قوسباُيةوة واتا ( )259قوسباُى.
دياسة هة سووى سةطةصو تةًةُيؼةوة ثياواْ بة ثوةى يةكةَ ديَّ ضوُلة ثياواْ صياتش بةٓؤى طةسقاهَى بة ئيؽ
وكاسى سؤراُةياْ صياتش ئاًشاصى طواطتِةوة بةكاس ديَِّ بؤية ثياواْ قوسباُى يةكةًى ئةَ سووداوة ُةخواصساواُةية.
طشُطرتيّ ٓؤكاسةكاْ ئةوةية كة رًاسةى داُيؼتواُي ُاوضةكة سِوو هة صيادبوُة بةتايبةت هة دواي سِوخاُي سِريٌَي
بةعع و بةسقةساسبوُي ئاطايؽ هة ُاوضةكةدا بةتايبةتي هة ٓةسيٌَي كوسدطتاْ بة طؼيت ,وةثيَؼلةوتين ضاالكي
ئابوسي هةطِوسى ئيذاسةى طةسًياْء بووُي ًةسصي ثةسويضخاْ هة ُاوضةكةدا .وة صؤسبوُي هة سِادةبةدةسى رًاسةى
ئؤتؤًبيوةكاْ ُةبوُي كاًيَشاو خاهَي ضاوديَشي هةطةس سِيَطاكاُي دةسةوة .هيَخوسِيين درة طايذ ,دياسة ئةًاُة بووُة ٓؤي
صيادبوُي سِووداوةكاُي ٓاتوضؤ.
خؼتةى ( / )9رًاسةى سووداوةكاْ ٓاتوضؤ وئةوقوسباُياُةى هيَلةوتؤتةوة بةثيَى ًاُطةكاُى طاأل هة ئيذاسةى طةسًياْ هةُيواْ طاآلُى
()2015-2010
رًاسةى
سووداوةكاُى
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طةسضاوة :كاسى تويَزةس ثؼت بةطنت بة داتاكاُى بةسيوةبةسايةتى ٓاتوضؤى طةسًياْ.

باطى دووةَ:سؤػِبريى تان و ثابةُذبووْ بةسِيٌَِايةكاُى ٓاتوضؤ وياطاكاُى سيَطاوباْ.
دياسة ػاْ بةػاُى ئةوٓؤكاساُةى هةطةسوة ئاًارةى ثيَلشآ,ؤكاسيَلي طشُطى ديلة ٓةية ,ئةويؽ سؤػِبريى تاكة
هة كؤًةهَطةى ئيٌَةدا ,تاوةكو ضةُذ تاكةكاُى ُاوضةى طةسًياْ تواُيوياُة سيَض هة سيٌَِايةكاُى ٓاتوضؤ بطشْ و
ياطاكاُى سيَطاوباْ ثةيشِةوبلةْ ,ئةهَبةتة ئةًةؾ ثيويظتى بة ئاًشاصوثالُى تؤكٌةءٓةًآةُطي ٓةية هةُيَواْ
طةسجةَ داَ ودةصطاكاُى ُاوضةكةدا ,هيَشةدا ضةُذ اليةُيَلي تش كاسيطةسياْ ٓةية هةطةس صيادو كةًي سِووداوةكاُي
ٓاتوضؤ و قوسباُيياُى ئةواُيؽ:
-1بةسِيوةبةسايةتى ٓاتوضؤ:ئةسكى طةسكي ئةكةويَتة طةس بةسِيوةبةسايةتى ٓاتوضؤ بة ضاوديَشيلشدُى سيَطاكاُى
طواطتِةوة و سيٌَِايلشدُى ػؤفيَشاْء بآلو كشدُةوةى ٓؤػياسى هةُيو ٓاوآلتياْ و ػوفيَشاُذآ ,اوكات داُاُى تابوؤى
ئاطاداس كشدُةوة هةو ػويَِاُةى ثيَويظتى ثيَيةتى بؤ ئةوةى ثيَؽ وةخت ػوفيَش هة باوسودخى سيَطاكاْ ئاطاداس بيَت ,جطة
هة داُاُى ًةفشةصةى ُاو بةُاو هةطةس سيَطا طةسةكى و الوةكيَلاْ بؤ هيَجيَضيِةوة هةو ػؤفيَشاُةى كة ثابةُذُابّ بة
سِيَوػويِى طةالًةتى و ياطاكاُى سِيَطاوباُةوةٓ,ةسوٓا ُةداُى ًؤهَةتى ػؤفيَشى بةكةطيَم كة ًةسجةى ثيَذاُى ئةو
ًؤهَتةى تيذا ُةبيَت.
-2دادطا :كاتيَم دةبيِيِّ سِووداوةكاُي ٓاتوضؤ سِؤر هةدواي سِؤر هة صيادبووُذاية بؤمنوُة هةطاهَي( )2016دا( )448كةغ
بي ًؤهَةت دةططري كشاووْ ,هةو كاتةدا ثيَويظتة دادوةسي بةسِيَض بةثيَي ياطاي ٓاتوضؤي رًاسة( )26 -21بةطةسيذا
بظةثيَِيَت بةبيَ ٓيض بةسداُي بةكةفاهةت ,ضوُلة هةو ًاوةيةدا ئةو ػؤفيَشةي كة بةكةفاهةت ئاصاد دةكشيَت ,تاكو سِؤري
دادطاي كشدُي ٓةوهَي دةسكشدُي ًؤهَةتي ػؤفيَشي دةدات بة ٓةس ػيَواصو وةطيوةيةن بيَت بةًةؾ طضاكةي كةَ دةبيَتةوة
هة(ٓ )150ةصاسةوة بؤ(ٓ )30ةصاس ديِاسي عيَشاقي دةبيَت بؤية دةبيَت دادطا بة صوتشيّ كات طضاي ياطاي خؤي بةطةس ئةو
كةطاُةدا بظةثيَِيَت كة ئةًةؾ دةبيَتة ٓؤي كةًلشدُةوةى سِووداوى ٓاتوضؤ و قوسباُيذاُي(.)33
-3كةستى تةُذسوطيتً :ةبةطتٌاْ هة كةستى تةُذسوطيت بةساُبةس بةٓاوكاسيلشدُي ٓاتوضؤ واتا دسوطتلشدُى
ثةيوةُذيةكى ساطتوخؤ هةُيَواْ كةستى تةُذسوطتى و دةصطاكاُى ٓاتوضؤ هة سيَطةى داُاُي ئةًبوالَُظةوة هةطةس سِيَطا
طةسةكي و الوةكيةكاْ بةتايبةت هة كاتى بؤُةكاُذا ,بؤ ئةوى هةكاتي ٓةس سِووداويَلي ُةخواصساودا هةطةس ئةو
سِيَطاياُة ,بةصوتشيّ كات فشياي بشيِذاسةكاْ بلةوْ و هةًشدْ سِصطاسياْ بلةْ ,بؤية صؤستشيّ قوسباُياُي سِووداوي
ٓاتوضؤ هة كاتي سِووداوةكة دةسُاكةويَت ,بةهَلو ٓةُذي جاس بةٓؤي دسةُط ثيَطةيؼتِى تيٌةكاُى فشياطوصاسي ياْ
بةٓؤي دةسٓيَِاُي بشيِذاسبوةكاْ بةػيَواصيَلى ُاتةُذسوطت هةاليةْ ضةُذ كةطيَلي ُاػاسةصاوة ئةبيَتة ٓؤى طياْ
هةدةطتذاُى بشيِذاسبووةكاْ ,ئةًةؾ ٓؤكاسيلة بؤ كةًلشدُةوة قوسباُياْ.
-4ػاسةواُي :فشاواُلشدُي سِيَطةوباُةكاْ هة ُاو ػاسدا و دوطايذكشدُيٓ ,ةسوةٓا داُاُي تابوؤ هةطةس ػةقاًةكاْ
ئةوةى ثةيوةطتة بةكاسى ػاسواُيةوة دياسيلشدُي ػويَين ثشدي ثةسِيِةوة وةُضًلشدُةوةى ػؤطتةكاْ بؤ كةطاُي خاوةْ
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ثيَذاويظيت تايبةتء ٓاوكاسى كشدْء ٓةًآةُطى هةُيواْ دةصطاكاُى ٓاتوضؤ و ػاسةواُييةكاُى طِووسى ئيذاسةى
طةسًياْ.
 -5بةسيوةبةسايةتى سِيَطةوباُى طةسًيآْ :ةًآةُطى سيطاوباْ و ٓاتوضؤ ئةوةيؽ بة ضاكشدْ و ضاوديَشى كشدُى
سيطاكاُى طواطتِةوة بةػيوةيةكى خووىل وةضاسةطةس كشدُى كةَ وكوستيَلاْ كة هةطةس سيَطاكاْ دسوطت ئةبيَت كة ئةطةس
بيَت و ضاسطةس ُةكشيَت ئةبيَت ٓؤى دسوطت بووُى سووداوى ٓاتوضؤ بة تايبةت ئةو كةُذسوو دابةصيِةى سيَطاكاْ كة
بةٓؤى باسْ ثوةى طةسًيةوة دسوطت دةبيَت وهة ٓةًوو طشُطرت ئةويؽ دسوطتلشدُي سِيَطاي دووطايذ هة دةسةوةى ػاسدا
بةتايبةت سيَطا طةسةكيَلاْ وة داُاُي تابوؤ هةطةس سِيَطا طةسةكيةكاْ ,بةتايبةتي ئةو جيَطاياُةى كةثيَويظنت ,ئةًةؾ
وادةكات كةكةًرتيّ سِووداوي ٓاتوضؤ سِووبذات.
-6دةصطاكاُى ساطةياُذْ:دةصطاكاُى سِاطةياُذْ يةكيَلّ هةو ئاًشاصاُةى كة هةسِيَطةيةوة ئةتواُني ثةياًى خؤًاْ
بطةيةُني ,هريةدا صؤس ثيَويظتة دةصطاكاُى ساطةياُذْ بة بةسدةواًى بةٓةًآةُطى هةطةأل بةسيوةبةسايةتى ٓاتوضؤى
طةسًياْ سيٌِايةكاُى ٓاتوضؤ هةطةيَ ضؤُيَتى ًاًةهَة كشدْ هة طةس سيَطاكاُى طواطتِةوة بة ٓاوآلتياْ ساطةيةُّ بؤ
ئةوةى ٓةًيؼة تاكةكاُى كؤًةهَطة ٓؤػياس بّ بةساُبةس بة ئةسن وًافةكاُى خؤياْ هةطةس سيَطاكاُى طواطتِةوة.
ٓ-7اوالَتي و ػؤفيَشآْ :اوآلتى ياْ ػوفيَشاْ ًةبةطتى طةسةكى ئةَ تويَزيِةوةية ضوُلة ئاًاُخ هةَ تويَزيِةوة
كةًلشدُةوةى ئةو سِووداواُةْ كة ئةبِة ٓؤى طياْ هةدةطتذاُى ٓاوآلتياْ ياْ ٓاوآلتى تيايذا ئةبّ بة ئاًاُخ بؤية
خودى ٓاوآلتى ئةبيَت ٓةطت بة بةسثشطياسيَتى بلات طةباسةت بة ػيَواصى ٓةهَظةوكةوت كشدُى هةكاتى هيَخوسيِى
ئؤتؤًبيى هة سيَطاوباُةكاُذا ,هيَشةدا ًةبةطتٌاْ هةٓؤػياسي تاكة بةساُبةس بةسِيٌَِاييةكاُي ٓاتوضؤ وطالًةتى
سيطاوباُةكاْ وياطاكاُى هةطةيَ ئةوػذا هةكاتى هيَخوسيِى ئؤتؤًبيى دووسبلةويَتةوة هة ٓةهظوكةوتى ُةػياو وةن
ثيؼربيَلآ و تيز سِةوى و ٓةهَضووْ هة بةساُبةس ,ضوُلة ئةًاُة ٓةًووى دةسئةجناًى خشاثي هيَئةكةويَتةوة بةهَلو ئةبآ
هيبووسدةى ٓةبيَت و ًياْ سةو بيَت ضوُلة هة دةسئةجناًذا خؤى طةسُيؼةُةكاُى ٓاوآلتياْ طوودًةُذ ئةبّ هة و
ٓةهَظوكةوتاُة,وٓةسوٓا ُةًاُي دياسدةي كؤًةآليةتيَلاْ واتا كاتيَم كةكةطيَم توػي سِوداويَم دةبيَت سِاطتةوخؤ
ٓاتوضؤ ئاطاداسبلشيَتةوة هة سِووداوةكةُ ,ةوةن هةبةسخاتشي فالَْ و فيظاس هيَي خؤؾ بيَت ,كة ئةَ دياسدةية صؤسبةسِووُي
هة ُاوضةى طةسًياْ دا ٓةطيت ثيَ دةكشيَت.
طةس ٓةًوو ئةواليةُاُةى كةبامساُلشد هةٓاوكاسي كشدُي ٓاتوضؤدا ثةيشِةوبلشيَت ,ئةوا دةتواُني بوَني كةًرتيّ سِووداوي
ٓاتوضؤ هة طاهَةكةدا سِوودةدات .بةٓؤي ٓاوكاسي ُةكشدُي ٓةُذيَم هةَ اليةُاُة بةتايبةتي ٓؤػياسي تان بةساُبةس
ٓاتوضؤ ,بؤية دةبيِني طايَ هةدواي طايَ رًاسةي قوسباُياُي سِووداوي ٓاتوضؤ صياددةكات بةتايبةت هةطِوسي ئيذاسةي
طةسًياُذا.
دةسئةجناًى تويَزيِةوة:
دواى تةواكشدُى تويَزُةوةكة طةػتني بةَ دةسئةجناًاُةى خواسةوة.
-1هة ئيذاسةى طةسًياُذا تةُٔا جؤسى طواطتِةوةى وػلاُيٌاْ ٓةية ئةويؽ خؤى هة سيَطاكاُى ئؤتؤًؤًبيى ئةبيِيَتةوة.
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-2صؤسيَم هة سيَطةوباُةكاُى بةتايبةت سيَطة طةسةكيةكاْ سِيطاى (كالس -دةسبةُذخياْ) و (كالس -كفشى) ئةطةسيَتةوة بؤ
طاهَى(  )1959كة هةاليةْ ئةجنوًوُي ئاوةداُلشدُةوة ئةو طةسدةًة دةطتلشاوة بةجيَبةجيَلشدُي.
ٓ-3ةًوو سيَطاكاُي ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة بةٓةسدوو ػيواصى طةسةكى والوةكيةوة يةن طايذْ جطة هة ٓةُذآ سيطاى ُاو
ػاسةكاْ ُةبيَت كة دووطايذ كشاوة.
-4ثيَطةى ُاوضةكة بة ثيَطةيةكى ئيظرتاتيحى ٓةرًاس دةكشيت هة بةس ئةوةى وةكو ثشديَم ٓةرًاس دةكشيَت بة طشيَذاُى
ُاوضةكاُى باكووسى عرياق بة ُاوةساطت و باػووسةوة وٓةسوٓا ٓاوطِووسى هةطةأل كؤًاسى ئيظالًى ئيَشاْ بةديَزايى (
)153.716كٍ.
-5هة سووى ثيَلٔاتةى جيوهوجيةوة ُاوضةى تويَزيِةوةهةو ثيَلٔاتاُةْ كة ئاو طوذةدةُةوة ,وةكو ثيَلٔاتةكاُى
(ئيِحاُة ,بةختياسى خواسو ,بةختياسى طةسوو) ,ئةًةؾ كاس دةكاتة طةس سيَطاو باُةكاْ هة سووى ُيؼتِةوة سيَطاكاْ و
داسًاُى هة ٓةُذآ ػويَِى جياواصدا.
-6طةسةساى ئةوةى سيَزةى()%7052ى ُاوضةى تويَزيِةوة دةػتايية ,بةآلًئةوةى جيَى طةسجنة ئةوةية بةػيَلى صؤسى
سيَطة طةسةكيَلاُى ُاوضةكة ئةكةويَتة ُاوضةى باْ و طشدةكاْ كة سيَزةى (ُ )%2751اوضةكة ثيَم ديَِيَت بةتايبةت سِيَطاى
ُيَواْ كةالس دةسبةُذخياْ بةػيَم هة سيَطاى كالس كفشى وسيَطاى كالس ثةسويَضخاْ كة ئةًةؾ كاسدةكاتة طةس سيطاكاُى
ٓاتوضؤ ٓةسوةٓا بة ئاطاُى ُاتواُشيَت ئةَ سيَطاياُة بلشيَت بةجووت طايذ.
-7سةطةصةكاُى ئاوٓةواى ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة كاسيطةسياْ ٓةية هةطةس سيَطةوباُةكاُى بةتايبةت ثوةى طةسًي وداباسيّ
وبا .
-8هة سووى طةػةي داُيؼتواُةوة داُيؼتواُى ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة طةػةيةكى بةسضاوى بةخؤيةوة بيِية واتا هِيواْ
طاآلُى  2002بؤ  2016بة رًاسى ( )10663552كةغ صيادى كشدووة كة ئةًةؾ ٓؤكاسيلة بؤ دسوطت بووُى هؤد هةطةس
سيطاكاُى طواطتِةوة.
-9بةطويَشةى ئةوةى ُاوضةى طةسًياْ ُضيلة هة دوو ًةسصى ُيودةوهَةتى و يةن ًةسصى الوةكيةوة ,ئةوة ثيؼةى باصسطاُى
بة ثيؼةى يةكةَ ديَت هة ُاوضةكة دواتش ٓةسيةن هة ثيؼةى كؼتوكايَ و ثيؼةطاصى ديَت ئةًةؾ وايلشدووة كة هة
صؤسبةى ُاوضةكاُى ٓةسيٍ وعيَشاقةوة سوو هةَ ُاوضةية بلشيَت ئةًةؾ بؤتة ٓؤى فؼاسيَم صؤس هةطةس سيطاوباُةكاْ.
-10هة ًاوةى ُيواْ ( 2011بؤ  )2016رًاسةى ووداوةكاُى ٓاتوضؤ ( )2350سووداو بوة وهة كؤى ئةو سووداواُةى ٓاتوضؤ
( )2961كةغ بوة بة قوسباُى ,هةو رًاسية ()299كةغ كياُياْ هةدةطت داوة وة ( )2662كةغ بشيِذاس بووْ ,واتا
تةُٔا هةًاوةى ثيَِخ طاهَذا.
ٓ-11ةًآةُطى هةُيواْ ثؤهيظى ٓاتوضؤ و طةسجةَ داًودةصطاكاُى ُاوضةكة بؤ كةًلشدُةوةى سووداوةكاُى ٓاتوضؤ
هةطةيَ بآلوكشدُةوةى سيٌِاي هةاليةْ دةصطاكاُى ساطةياُذْ بؤ ئةوةى ئاطتى سؤػِبريى تان طةباسةت بة ضؤُيتى
ٓةهَظوكةوت كشدْ هة سيَطاوباُةكاْ و ثابةُذبووْ بة سيٌَِايةكاُى ٓاتوضؤو ياطاى سيَطاوباْ.
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ثيَؼِياسةكاُى تويَزيِةوة:
هةطةس سؤػِايى دةسئةجناًى تويَزيِةوةكة ئةَ ثيَؼِياساُةى خواسةوة ئةخةيِةسوو بؤ كةًلشدُةوةى سووداوةكاُى
ٓاتوضؤ هة ئيذاسةى طةسًياْ.
-1هةبةس ئةوةى صؤسبةى سيَطاكاُى طواطتِةوة ى ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة ئةطةسيَتةوة بؤ ثةجناكاُى طةدةى سابشدوو صؤس
ثيَوطتةضاوديَشى سيَطاكاْ بلشيَت و بةػيوةيةكى دةوسى سيَطاكاْ ُةورةْ بلشيَِةوة .
-2بةٓؤى طشُطى ثيَطةى ُاوضةى هيَلؤهيِةوة وة ئةو هؤدة صؤسةى كةوتؤتة طةس سيَطةو باُةكاْ صؤس طشُطة سيَطاكاُى
دةسوةى ػاسةكاْ بةتايبةت سيَطا طةسةكيَلاْ بلشيَّ بة جووت طايذ ضوُلة صؤسيَم هة سووداوةكاْ هةو سيَطاياُةدا
سووئةدةْ.
-3صؤس ثيويظتة هة كاتى دسوطتلشدُى سيَطةوباُةكاْ هيَلؤهَيِةوةى ووسد بلشيَت هةطةس ثيَلٔاتةى جيوهوجى و
تؤبؤطشافيايى ُاوضةكة بة ساويَز كشدْ هةطةيَ كةطاُى ثظجؤس وئةكادميى هةو باسيةوة بؤ ئةوةى دووس بلةويِةوة هةو
ٓؤكاسة تؤبؤطشايف و جيوهوجياُةى كاس دةكةُة طةس سيَطاكاْ.
-4بؤ ئةوةى هة كاسيطةسى سةطةصةكاُى ئاوٓةوا كةَ بلةيِةوة ثيَويظتةسيَطة ُةدسيَت بة ئؤتؤًبيوة باسٓةهَطشةكاْ صياد
هةثيَويظت ًةواد ٓةهَبطشُلة ئةًة ٓؤكاسيَلة بؤ خشاث بووُى سيَطاكاْ ٓاتوضؤ بةتايبةت هة وةسصى ٓاويّ و
بةسصبووُةوةى ثوةى طةسًى .وٓةسوٓا ئاطاداس كشدُةوةى ػؤفيَشاْ هةسيَطةى دةصطاكاُى ساطةياُذُةوة هةكاتى باساْ باسيّ
ياْ تةَ ياْ خؤهَباسيِبؤ كةًلشدُةوةى سووداوةكاُى ٓاتوضؤ.
-5صؤس بووُى رًاسةى داُيؼتواْ ئاًارةية بؤ صؤس بووُى رًاسةى ئوتؤًبيى هة ُاوضةى هيَلؤهَيِةوة بؤية ئةبيَت ضاوديَشي
ووسدى ثيَذاُى ًؤهَةتى ػؤفيَشى بلشيَت و هةطةيَ تِذووتؤهَى ئؤتؤًبيوةكاْ ضوُلة ػوفيَش وئؤتوًبيى دوو ٓؤكاسو
دةسئةجناًى سووداوةكاُّ.
-6هةبةس ئةوةى ُاوضةكة هةسووى ثيؼة ئابووسيَلاُةوة سؤهَى طشُطى ٓةية وة هة ُاوضة جياجياكاُةوة سووى تيَ ئةكةْ
ٓةُذيم هةو خةهَلة ػاسةصاى سيطةو باُةكاُى ُاوضةكة ُني بؤية ثيويظتة هةاليةْ بةسيوةبةسايةتى ثؤهيظى ٓاتوضؤوة
بايةخ بذسيَت بة ٓيٌَاكاْ طةس سيَطةكاْ هة ُاوةوة دةسةوةى ػاسةكاْ بؤ ئةوةى بةسضاو سووُيةن بذات بة ػؤفيَشاْ هةطةس
ػيَواصى سيطةوباُةكاْ و كةَ كشدُةوةى سووداوةكاْ.
-7داُاُى ساديويةكى ُاوخؤي تايبةت بة ئيذاسةى طةسًياْ ٓاوػيَوةى ساديوى ( )Traffic F.Mكة تايبةتة بة ُاوضةى
ثاسيَضطاى طويٌاُى وهةطةس هةسةى ( )8855وةسدةطرييَت  ,بؤ ئةوةى سيٌَِايةكاُى ٓاتوضؤ هةطةيَ ئاطاداسيَلاُى
سيَطةوباُةكاْ بآلو بلاتةوة ضوُلة طووديَلى صؤسى ٓةية بؤ كةَ كشدُةوةى سووداوةكاْ.
-8داُاُى ًةفشةصى تايبةت هة اليةْ ثؤهيظى ٓاتوضؤى طةسًياُةوة بؤ ٓةس باسيَلى هةُاكاو ياْ بؤ كاتى بؤُةو
ئآةُطةكاْ وةسيَلخظتِى سيَطةكاْ وة طضاداُى طةس ثيَضي كةساْ .
-9ثيويظتة ٓاوكاسى ثؤهيظى ٓاتوضؤ بلشيَت هةاليةْ ٓةًوو داًو دةصطاكاُى ُاوضةكة ضوُلة ئةَ جؤسة ثةيوةُذي و
ٓاوكاسية ٓؤكاسيَلة بؤ كةًلشدُةوةى سووداوةكاُى ٓاتوضؤ بةتايبةت ئةو دائريةو دةصطاياُة كة كاسةكاُياْ ُضيلة
هةيةكةوة.
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-10ثيويظتة تاكةكاُى كؤًةهَطة ٓةطت بة بةسثشطياسيتى بلةْ بةساُبةس بة ياطاكاُى ٓاتوضؤ دووس بلةوُةوة هة توسة
بووْ كاسى ُةػياو وةن ثيؼربكآ هة سيطةوباُةكاْ و ثةُابشدْ بؤ توُذوتيزى بةساُبةس بةيةكرت .
-11ثيويظتة ػؤفري ٓةًيؼة ئاطاداسى كةَ وكوستيَلاُى ئؤتؤًبيوةكةى بيَت بؤ ئةوةى ٓةًيؼة ئاًادة بيَت بؤ ٓةس كاسيَلى
ُةخواصساو وٓةس كات ٓةطتى كشد كة ئؤتؤًبيوةكةى تةواو ُيية يةكظةس بةبآ دوودهَى بيبات بؤ الى وةطتاو بؤ
ضاكشدُةوةى.
ثةساويَضي طةسضاوةكاْ:
 )دسيَزيى طِوسى ُيَودةوهَةتى هةُيَواْ ُاوضةى تويَزيِةوةو كؤًاسى ئيظالًيى ئيَشاُذا ,هةاليةْ تويَزةسةوة دةسٓيَِشاوة,
ثاؾ بةكاسٓيَِاُى ثشؤطشاًى (.)ArcGIS9.3
-1حمىذ اسهز صعيذ مساك،واخزون ،جغزافيا الٍقن بني املٍوجي و التطبيق ،الطبعة االولي ،
جاوعةاملوصن،ً2008،ص.27
-2حمٌذ ديذسيلوُذ ًظوٍ ,جغشافياى اُظاُي ,جوذ اويُ ,اػشآ ييض ,ثايضي,1378ي.78
-3محيذ الطفيمي،جغزافية املوصالت واألتضاالت،الطبعة األوىل،داراملٍون البٍاٌي،2009،ص50-48
-4خةبات عبذوالَ ,جوطشافيايي عةطلةسى كوسدطتاُي باػوس ,ضاثي دووةَ ,ضاثخاُةى سِووْ ,طويٌَاُي ,2005 ,ي.294
-5حمٌذ ػاكةهي ,قةصاي كفشي ػاسةديَي كةالس هةثةجناكاْ و ثاطةكةي حاجي ,1975-1961ضاثخاُةى كاسدؤ ,كةسكون
, 2012 ,ي.135
-6خةبات عبذوالَ ,جوطشافيايي عةطلةسى كوسدطتاُي باػوس ,طةسضاوةى ثيَؼوو  ,ي. 295 -294
-7حمٌذ ػاكةهي ,قةصاي كفشي ػاسةديَى كةالس هةثةجناكاُذا ,ضاثي دووةَ ,ضاثخاُةي سِووْ ,2005 ,ي.294
-8حمٌذ ػاكةهي  ,طةسًياْ سِابشدوي ُضيم وئايِذة ,ضاثخاُةى كاسدؤ,2013,ي.41-40
-9كؤضةس كةسيٍ حةًة عةهي  ,دةسبةُذخياْ هةًيَزوودا ,ضاثي يةكةَ  ,ضاثخاُةى طةُخ ,2011 ,ي.18
-10ياطاي ٓاتوضؤي رًاسة 86طاهَي ,2004وُ :ةبةص تاهيب سِؤطتةَ  ,ضاثي يةكةَ  ,ضاثخاُةي سِووْ  ,طاهَي ,2010ي52
-11ضاوثيَلةوتّ هةطةيَ بةسِيَض ,كؤًاس حمٌذ سحيٍ,ئةُذاصياسي سِيَطةوباُي طةسًياْ ,صاُياسي بالَوُةكشاوة,هة 2017/2/6
.
-12ضاوثيَلةوتّ هةطةيَ بةسِيَضُ ,ةقيب كاسصاْ جميذ ,وتةبيَزي بةسِيوبةسِايةتي ثؤهيظي ٓاتوضؤي طةسًياْ,هة
. 2017/2/7
-13ػاد محيذ حمٌذ ,سِيَطاي ئؤتؤًبيى هةثاسيَضطاي طويٌَاُي دا ,صاُلؤي طويٌَاُيُ ,اًةى ًاطتةس بآلو ُةكشاوة ,طاهَي
,2011ي.129
-14ضاوثيَلةوتّ هةطةيَ بةسِيَض ,كؤًاس حمٌذ سحيٍ  ,ئةُذاصياسي سِيَطةوباُي طةسًياْ ,هة .2017/2/6
 -15فيذاه دي البالش،اصوه اجلغزافية البشزية،تزمجة :د.شاكز خضباك،ط ،1وٍشورات جاوعة بغذاد ،بغذاد  ،1984ص
.201-189
-16عوى طامل إمحيذاْ اهؼواوسة,الٍقن واهىيتة يف التٍىية األجتىاعية واألقتضادية يف دوه العامل املختمفة،ط،1دار
املٍوجية لمٍشز والتوسيع ،عىان  ،2016ص.174
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-17جشا توفيق طالب  ،أقميي كوردصتان العزاق دراصة يف اجلغزافية الضياصية ،أطزوحة دكتورا ،وقذوة اىل جممط كمية
العموً األٌضاٌية يف جاوعة الضميىاٌية  ،2004،ص25
-18وسارة التخطيط ،اجلواس املزكشي لألحضاء ،األحضاء الضٍوي  ،لضٍة ،2012ص.5
-19شاكز خضباك،العزاق الشىاىل ،دراصة لٍواحيى الطبيعية والبشزية ،وطبعة شفيق ،بغذاد،1973 ،ص27
-20دةسباص حمٌذ ,كةالس هةالديَ وة بؤػاس ,ضاثي يةكةَ ,ضاثخاُةى ضواسضشا,2010,ي.52
-21بةسِيوبةسِايةتي ًةطح و جيؤهَؤجي طةسًياْ ,صاُياسي بالَوُةكشاوة.2015 ,
(*) سووبةسةكاْ و بةسصى وُضًي ُاوضةكة ,هةاليةْ تويَزةسةوة دةسٓيَِشاوة ,ثاؾ بةكاسٓيَِاُى ثشؤطشاًى
(.)ArcGIS9.3
-22حمٌذ ًٔذى كشيٍ,دابةػبووُى ػويِى ُؼيِطة ًشؤييةكاْ ئيذاسةى طةسًياُْ,اًةىٌاطتةس,2016,ي80
-23ئاصاد حمٌذ ئةًني ,جوطشافياي كةؾ و ئاوو ٓةوا ,بةسطي يةكةَ  ,ضاثي يةكةَ,2007,ي.41
-24طويٌَاْ عةبذوآل ئيظٌاعيى ,تايبةمتةُذييةكاُى باساْ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاُى عيَشاقذا ,ضاثى يةكةَ,
بآلوكشاوةكاُى طةُتةسى هيَلؤهَيِةوةى طرتاتيحى كوسدطتاْ ,طويٌَاُى  ,2006ال .103-99
 -25سحيٍ طشوس,جغشافياى كاسبشدى و اًايؽ طشصًني ,ضاث ضٔاسَ ,طاصًاْ وطالعة و تذويّ كتب عووَ اُظاُى
داُؼطآٔا (مست)ء ًشكض حتقيق و توطعة عووَ اُظاُى ,صًظتاْ ,1390ي87
ٓ -26اوسِيَ ياطني حمٌذ ئةًني ,جوطشافياي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ,ضاثي طيَيةَ ,ضاثخاُةى كاسدؤ ,طاهَي ,2014ي.211
-27كاًةساْ تآري طعيذ  ,جوطشافياي عيَشاق(ًشؤيي و ضاالكي ئابوسي)  ,ضاثي يةكةَ ُ ,اسيّ بؤضاث و بالَوكشدُةوة ,
طاهَي,2014ي.67
-28دةسباص حمٌذ  ,كةالس هةالديَ وة بؤػاس ,طةسضاوةي ثيَؼوو  ,ي.182
ٓ-29اوسِيَ ياطني حمٌذ ئةًني  ,هيَلؤهَيِةوةيةن هةجوطشافياي ٓةسيٌَي كوسدطتاُي عيَشاق ,طةسضاوةى ثيَؼوو  ,ي.246
 -30حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ,بةسيوةبةسايةتى كؼتوكاهَى طةسًياْ ,هقي كؼتوكاهَي كةالس ,صاُياسي بالَوُةكشاوة.
-31حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ,بةسِيوبةسِايةتي سِيَطةوباُي طةسًياْ ,صاُياسي بالَوُةكشاوة.
-32ضاوثيَلةوتّ هةطةيَ بةسِيَض,عةًيذً .ةال ُاطش ,بةسِيوبةسِي بةسيوةبةسايةتى ثؤهيظى ٓاتوضؤي
طةسًياْ.2017/2/14,
-33ضاوثيَلةوتّ هةطةيَ بةسِيَض,عةًيذً .ةال ُاطش ,بةسِيوبةسي بةسيوةبةسايةتى ثؤهيظى ٓاتوضؤي طةسًياْ
.2017/2/15,

هيظتى طةسضاوةكاْ:
يةكةَ :طةسضاوة كوسدييةكاْ/كتيَب
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-1اًنيٓ ,اوسِى ياطني حمٌذ ,هيَلؤهيِةوةيةن هةجوطشافياي ٓةسيٌَى كوسدطتاْ عيَشاق ,ضاثى يةكةَ,ضاثخاُةي طويٌَاُى,
طاهَي .2011

-2ئةًنيٓ ,اوسِيَ ياطني حمٌذ,جوطشافياي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ,ضاثي طيَيةَ ,ضاثخاُةى كاسدؤ ,طويٌَاُى ,طاهَي.2014
-3ئةًني ,ئاصاد حمٌذ ,جوطشافياي كةؾ و ئاوو ٓةوا ,بةسطي يةكةَ  ,ضاثي يةكةَ ,ضاخباُةى ثيَؼةوا,
ٓةوهيَش.2007,
-4ئيظٌاعيى ,طويٌَاْ عةبذوآل ,تايبةمتةُذييةكاُى باساْ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاُى عيَشاقذا ,ضاثى يةكةَ,
بآلوكشاوةكاُى طةُتةسى هيَلؤهَيِةوةى طرتاتيحى كوسدطتاْ ,طويٌَاُى 2006
-5حةًة عةهي ,كؤضةس كةسيٍ ,دةسبةُذخياْ هةًيَزوودا ,ضاثي يةكةَ  ,ضاثخاُةى طةُخ ,طويٌَاُى.2010,
-6طعيذ ,كاًةساْ تآري ,جوطشافياي عيَشاق(ًشؤيي و ضاالكي ئابوسي) ,ضاثي يةكةَُ ,اسيّ بؤضاث وبالَوكشدُةوة,
ٓةوهيَش .2014
-7ػاكةهي ,حمٌذ  ,طةسًياْ سِابشدوي ُضيم وئايِذة ,ضاثخاُةى كاسدؤ ,طويٌَاُى.2013,
-8ػاكةهي ,حمٌذ ,قةصاي كفشي ػاسةديَى كةالس هةثةجناكاُذا ,ضاثي دووةَ ,ضاثخاُةي سِووْ ,طويٌَاُى.2005 ,
-9ػاكةهي ,حمٌذ ,قةصاي كفشي ػاسةديَي كةالس هةثةجناكاْ و ثاطةكةي حاجي ,1975-1961ضاثخاُةى كاسدؤ,
كةسكون .
-10عبذاهلل ,خةبات ,جوطشافيايي عةطلةسى كوسدطتاُي باػوس ,ضاثي دووةَ ,ضاثخاُةى سِووْ ,طويٌَاُي .2005 ,
-11حمٌذ ,دةسباص ,كةالس هةالديَ وة بؤػاس ,ضاثي يةكةَ ,ضاثخاُةى ضواسضشا ,طويٌَاُى.2010 ,
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The Impact of Automobile road on traffic Accidents in Garmian
administration
(A Research in Transportation Geography)
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Abstract
In the ancient times, human tried to use some instruments to move themselves and
their goods in a place to another, this helped to product new idea day to day until
reach producing automobile that cause easiness for human life. However this
products' mean associated with another mean, the road danger and its reflection on
our future. So this research tried to focus on the physical and human factors that
have impact on automobile roads, which cause problem and repellent accident that
called traffic accident, also presented particular data and information about
Garmian administration,that Astronomically the studied area lies between latitudes
(34° 15 33– 35° 11 05) north, and longitudes (44° 2941 – 45° 54 20) east,
the area of the studied area is (6716.3 km2).
Thus the study aimed to determine the suitable scientific solution to decrease
accidents in the study area which cause problem for people especially after
increasing of traffic accidents, which have casualty andmonetary damage, this
research is considered as a first research that geographically studied this
phenomenon in Garmian administration, but we need more scientific research.
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