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 ثوختة
وندنشني( يةكيَكة لة لقة نويَيةكانى جوطرافياى مرؤيى، ليَكؤلَينةوةشي دةطةرِيَتةوة بؤ سةرةتاكانى سةدةى جوطرافياى )ط  

ءاليةنى طةشة وئابوورى وكؤمةآليةتييةوة بيَت، يان بؤ  ،نيشتةجيَبوونرِابردوو، جا ئةو ليَكؤلَينةوة لةبارةى شيَوازى 
ئةم بايةخ ثيَدانةش لة ضةندين بواردا خؤى . بيَت بةدةستهيَنانى ضارةسةركردنء جةختكردنةوة لةسةر طؤرِانكاريةكان

بوارى جوطرافياى طوندنشينى جوطرافى. يةكيَك لةو باسانةى كة لة كؤمةالَيةتى وبوارى ئابوورى ودةبينيَتةوة، لةوانة لة 
دةركةوتنى  ؤليَكى دياريان هةية لةضونكة فاكتةرة جوطرافيةكان رِ ،جيَطاى بايةخ ثيَدانة بريتية لة مؤرفؤلؤذياى طوندةكان

كؤالَنى ةكان وشةقام وكةرةستةى بيناكارى خانوى شيَوازى دابةشبوونى خانوةكان ودروستكردن وووشيَوةى طوندةكان لة رِ
دةرخستنى ئةو فاكتةرانةى كة لةثشت تويَذينةوة وياتر بةدواداضوون و، هةموو ئةمانة بوونةتة هؤكاريَك بؤ زطوندةكان
 . هةيةى ك لة مؤرفؤلؤذياى تايبةت بة خؤهةريَميَكى جوطرافى خاوةنى جؤريَاى طوندةكانةوةن، هةر ناوضةيةك ومؤرفؤلؤذي

 وخانو، بالَةيانمؤرفؤلؤذيا، قةسرىَ ،دؤلَى  :كليلي ووشةكان

 ثيَشةكي 
فاكتةرة  .خاوةن مؤرفؤلؤذياى تايبةت بةخؤيانن دؤلَى بالَةيانطوندةكانى بةهؤى بوونى ضةند تايبةمتةنديةك        

 ةكان.كؤالَنى طوندكةرةستةى بيناكارى وجوطرافيةكانى ئةم ناوضةية رِؤلَيان هةية لة بةخشينى شيَوازى خانووى طوندةكان و
فاكتةرة بةهيَزةكاني ثشت ئةم  , هةروةك وخبريَنةرِولةم تويَذينةوةيةدا هةولَدراوة هةموو ئةو تايبةمتةنديانة 

ئيَستا هيض ليَكؤلَينةوةيةك لةسةر ئةم شويَنة نةكراوة دةتوانيني بلَيَن ون بكريَنةوة، لةطةلَ ئةوةى كة تاتايبةمتةنديانةش رِو
لةم شويَنةدا كة زؤر ثيَويست وطرنطيشة سةرةرِاى نةبونى داتاو زانيارى ثيَويستيش، ئةوة يةكةم تويَذينةوةى زانستية 

 هةولَمانداوة ئةوةى ثيَويستة لة بابةتةكة بيخةينة بةردةست.

 بايةخى ليَكؤلَينةوة

تاوةكو ئيَستا ليَكؤلَينةوةكانى ثةيوةست بة بابةتى طوندنشينى لةهةريَمى كوردستاندا بة ئةندازةى ثيَويست نةبووة لةطةلَ     
بةسةر طوندةكاندا ئةوةى كة طوندةكانى هةريَمى كوردستان توشى ضةندين طؤرِانكارى بوونةتةوة، لةو طؤرِانكاريانةى كة 
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شيَوةى بالَوبوونةوةو كةرةستةى دروستكردنى و يش كاريطةرى هةبووة لةسةر تيَكدانى طوندياى طوندةكانة، ئةوذهاتووة مؤرفؤلؤ
بايةخى خؤى هةية، ضونكة يارمةتيدةر دةبيَت بؤ رِيَكخسنت  ةكانياى طوندبؤية ليَكؤلَينةوة لةسةر مؤرفؤلؤذخانوةكانيان، 

شيَوةى ةكان واو بؤ طوندطوجنان كردنةوةى شويَنى دةست نيشةكان وطوندبةرنامة دانان بؤ سةرلةنويَ ئاوةدان كردنةوةى و
 ةكان بةطويَرةى ئةو فاكتةرانةى كة كاريطةريان لةسةر هةية.وخانو

 ئاماجنى ليَكؤلَينةوة
وةدةرخستنى ئةو ، دؤلَى بالَةيانشيَوةو كةرةستةى خانووى طوندةكانى ةكان وطونددةرخستنى شيَوةى بةسوود وةرطرتن لة    

 دةكريَ بطةين بةئاماجنى سةرةكى ليَكؤلَينةوةكة، وضةكةدادةكان لةناطونياى كاريطةريان هةية لةسةر مؤرفؤلؤذة ك فاكتةرانةي
ت طةياندن بةشيَواز و ئةندازة وتةرزى طوجناو وسةردةميانة لةثيَناو زياتر خزمة ةكانطوندئاوةدانكردنةوةى ريتية لة ب

 طوندةكان ثيَويستيان بةم جؤرة ليَكؤلَينةوانة هةية.ئاوةدانكردنةوةى  هةروةك، بةدانيشتوانى طوندةكان

 ميتؤدى ليَكؤلَينةوة
بة زانيارى  ثشت بةسنتةب ،هيَنريَتبةراوردكارى بةكار ب وةميتؤدى شيكردنةوةولة ليَكؤلَينةوةكةدا هةولَدراوة ميتؤدى وةسفى     
 سةردانى مةيدانى بؤ ناوضةى ليَكؤلَينةوة، بةو ثيَيةيةتيَبينى كردنى رِاستةوخؤو لة فةرمانطةى فةرمى و نافةرمى و داتاكانو

نةخشةو كة لة ، ثاشان نيشاندانى ئةو زانياريانةى ةكانيان كردووةطوندسةردانى زؤربةى كة تويَذةران شارةزاى ناوضةكةن و
 .، هةريةكةيان تايبةمتةندى زانستى بة بابةتةكة بةخشيوةدا هةيةداتا

 ةدياريكردنى ناوضةى ليَكؤلَينةو
( كم لةسةنتةرى شارى هةوليَر، و 126ماوةى )بة دةكةويَتة باكورى رِؤذهةآلتى ثاريَزطاى هةوليَر () ناحيةى قةسرىَ      

، بةشى باكورى ناحيةى طةالَلَةية، وسةنتةرى قةزاى ضؤمانة . لة رِؤذهةآلتدا سنورى ئيَراندوورة ةوة كم( لة قةزاى ضؤمان25)
 (. 1نةخشةى )لة رِؤذئاواو باشورى رِؤذئاوا قةزاى رِةواندوزة، لة باشوريشةوة قةزاى ثشدةر دةورى دةدات. 

 ثالنى ليَكؤلَينةوة
ودةرئةجنام ورِاسثاردة وليستى سةرضاوةكان. رِةطةزةكانى  تةوةرليَكؤلَينةوةكةمان دابةش كردووة بؤ ثيَشةكيةك وسيَ     

 لة ناوضةى ليَكؤلَينةوة بةم شيَوةية دابةشكراوة: طوندييةكانمؤرفؤلؤذياى نشينطة 

                                                           

( )ووة بؤتة قةسريَ بةطويَرةي ئةوشويَنةوارانةي كة تيَيدا ماوةتةوة بةر لة هةزار سالَ ذياني تيَدا هةبووة بةشيَوةي الديَ دواي ئةوة ثةرةي سةند
( دواي رِاثةرِينة 1991سالََي )ان بؤ كؤمةلَطا زؤرةمليَيةكان, ( لةاليةن رِذيَمي بةعسةوة بةكؤمةلَ رِاطويَزر1983سالَي ), لةاوان طونديَكي زؤرفر

 4بةرواري ) , لةمةزنةكةي طةلي كورد، قةسريَ دووبارة ئاوةدان كرايةوة لةاليةن خةلَكي ناوضةكة. بةرةبةرة ئاوةداني زياتري بةخؤوة بيين
( لةاليةن حكومةتي هةريَمي كوردستانةوةكراوةتة ناحية.  ناوي قةسريَ لةوةوة هاتووة كةثاشايةكي ليَ بووة بةناوي خةسرةو ماكؤس، 11/2007/

 ثاشان بووة بة قةسرةو ماكؤس ئيَستا قةسرةو ماكؤس، قةسريَ يةو بووة بةناحية، ماكؤسيش طونديَكة لةتةك  قةسريَ.
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طوندةكان ئةويش لةضةند خالَيَك ثيَك ديَت وةك )سيستةمى ريَطاوبانةكان وتةرزى ثارضة  شيَوازىتةوةرى يةكةم: بريتية لة 
 زةويةكان وتةرزى بيناكردن(. 

يَنانى زةوى لة ناوضةكةدا دةكات، كة ثيَكهاتووة لة تةوةرى دووةم: باس لة ثيَكهاتةى مؤرفؤلؤجى طوندةكان وبةكار ه
 .نشينطةكانكةرةستةى خانوو، ذمارةى نهؤمى خانووةكان، وتةرزى 

تةوةرى سيَيةم: تةرخان كراوة بؤ بةكارهيَنانى زةوى لة طوندو نيشاندانى ئةو هؤكارانةى كة كاريطةريان هةية لةسةر 
 فاكتةرة مرؤييةكان(. –، ئةوانيش )فاكتةرة سروشتيةكان مؤرفؤلؤجياى طوند، كة ثيَكهاتووة لة دوو باس

 ناوضةى ليَكؤلَينةوة بةطويَرةى ثاريَزطاى هةوليَر و قةزاى ضؤمان (1نةخشةى)
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 .76ل، 2010هوشيارحممد امني رشيد و سةردار حممد عبدالرمحن، ئةتلَةسي ثاريَزطاى هةوليَر، ضاثخانةى تيَنوس، هةوليَر، -سةرضاوة:

  هيَلَى دريَذى ، وة نيَوانباكور ً(20َ.54ْ.36 ــً 45َ.46ْ.36)دةكةويَتة نيَوان ناوضةكة بةطويَرةى بازنةى ثانى     
 .%(ى قةزاى ضؤمان24.9، كة دةكاتة نزيكةى )٢(كم177)دةطاتة رِووبةرةكةى  رِؤذهةآلت.ً( 60َ.00ْ.45ـ  41ًَ.82ْ.44)

( طوندى 44لة رِووى ئيدارييةوة سةر بة قةزاى ضؤمانة و ) 2016 كةس بووة لةسالَى (5785ناحيةكة )ذمارةى دانيشتوانى 
 (.2009ى هةريَمى كوردستان، )حكومةت .ان ئاوةدانةطوندييةكان( 23لةسةرة )

 ،رثشدةقةزاى ضؤمان و رِةواندوز و دةكةويَتة نيَوان هةرسيَثراكتيكى لةسةر كراوة،  ىكة ليَكؤلَينةوةدؤلَى بالَةييان    
نزيكةى  ،()دةبيَت ٢(كم108)ئةم دؤلَة رِووبةرى  دةورى ناوضةكةيان داوة.سةنطةسةر( ـ  ناحيةكانى )وةرتآ ـ قةسرآ

( طوند 14( كةسة و)1150، ذمارةى دانيشتوانى )ى داطريكردووةقةزاى ضؤمانرِووبةرى %(ى 15.2)%(ى ناحيةى قةسريَ و61)
، ةرةزويكة، وةسان، قةالَت، بوران، ماونان، ضؤمئيسكاوة، ديلمان، سةرنيَلَ، ضؤمساك, ) لةخؤ دةطريَت كة بريتني لة
 (.2( و)1(، )ثاشكؤى )كؤيلة و زةنطةلَني، خةزيَنة, سةركان،

 رِةطةزةكانى مؤرفؤلؤذياى نشينطة طونديةكان لة ناوضةى ليَكؤلَينةوة:

لؤذياى طوند دوو بوار كةية، بؤية ليَكؤلَينةوةى مؤرفؤشيَوةى نشينطةلؤذياى طوند، دميةنى طشتى طوند ومةبةست لة مؤرفؤ     
ثيَكهاتةى ونةخشة ودريَذبوونةوةى خانووةكانيةتى، دووةميشيان خانووى طوند و يةكةميان شيَوةى طوندو ثيَكهاتة :دةطريَتةوة

 .بيناكارى خانووةكان دةطريَتةوة

بالَةيان وشيَوةى دروستكردنى خانووى طوندةكان وكةرةستةى بيناكارى ونةخشةى بؤ دةرخستنى مؤرفؤلؤذياى طوندةكانى دؤلَى  
شيكردنةوةى ئةو فاكتةرانةى كة كاريطةريان هةية لةسةر مؤرفؤلؤذياى ةكان وخانووةكان وبةكارهيَنانى زةوى لة طوند

 دن ودميةنى طشتى كةبريتني لة:دةكةين بؤ سىَ تةوةرى ثيَكهاتوو لة شيَوةو بيناكر ىدابةش ،طوندةكانى ناوضةى ناوبراو

 طوندةكان شيَوازىتةوةرى يةكةم: 

لةدابةشبوون  ،لةناوضةى ليَكؤلَينةوة بةخؤوة بينيويةتى ى ديَهاتيكةخانوو يةنيشاندانى ئةو تةرزانةليَى مةبةستى      
ى ضةندين دةضيَتة ذيَر كاريطةرطوند بونياتنانى ثالنى هةروةك  شيَوةى دريَذبوونةوة وثيَكهاتةى جؤريي خانووى طوندةكان.و

ئةيوب خةليل ئيسماعيل،  يل حممد,)خةليل ئيسماع .( بةتايبةت ئةوةى ثةيوةستة بة تؤبؤطرافياموضعيفاكتةرى جيَطةيى )
 :ئةم شيَوازانة دةطريَتة خؤلة ناوضةى ليَكؤلَينةوة (، ليَكؤلَينةوةى ثالنى طوند 101، ل2015

                                                           
( ) ضيا و  لَيرةدا ِرووبةرى ناوضةى لَيكؤَلينةوة تا كؤتايي سنورى باشور و ِرؤذهةاَلتى ناحيةى قةسرَي هةذماركراوة، بةو ثَييةش دؤَلةكة وهةموو

 َي.بةرزاييةكانى دةوروبةرى دؤَلةكة لةضوارضَيوةى دؤَلي باَلةيان دانراون، ضونكة سةرجةم ئةو زةوييانة بةدؤَلي باَلةيان ناوزةند دةكر
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ئابوورى شيَوازى دريَذبوونةوةى رِيَطاوبان ثةيوةستة بة كؤمةلَيَك هؤكار لةوانة بارودؤخى ذينطةيى وبارى  يَطاوبان:سيستةمى رِ -1
هةر وةك جؤرو شيَوازى ئةو هؤكارانة كاريطةريان هةية لةسةر ضاالكى ئابوورى هةر طونديَك  .دان ثيَىضةنديَتى طرنطيو والَت

شيَوازى رِيَطاوبان لةناوضةى ليَكؤلَينةوة  . سىَ جؤرت لةناوضةكة دةخاتةرِوودانى حكومةيَطاكان دةرخستةى ضةنديَتى طرنطيرِ
كةضةندين لق طوندى مسؤرة(  -سرىَة)ناحيةى ق ى نيَوانا)قريتاوكراو( بريتية لةرِيَطسةرةكى ىارِيَط يةكةميان ،دةبينريَن

 .دانيشتوانى هةموو ناوضةى ليَكؤلَينةوة سوودمةند دةبن ليَى، ودةثةريَتبةزؤربةى طوندةكاندا تيَ ودةبيَتةوة ورِيَطاى الوةكى ليَ
%(ى كؤي 12,66) كةدةكاتةة، (كم10ى بالَةيان تا دةطاتة طوندى مسؤرة )وزينـ انية دريَذى ئةم رِيَطاية لةدوورِيانى رِ

 رِيَطاكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة.

 )كيلؤمةتر(.بة  2016( رِيَطاكانى دؤلَي بالَةيان بؤ سالَي 1) خشتةى

 
  سةرضاوة: لةاليةن تويَذةرانةوة ئامادةكراوة بةثشت بةسنت بة:

 رِيَطاوبانى هةوليَر، بةشي تةكنيك، داتاى بالَونةكراوة. .ب  حكومةتى هةريَمى كوردستان، وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجيَكردن، .1
 .(2/8/2016 - 27/7/2016) بؤ ناوضةى ليَكؤلَينةوة لة ماوةىليَكؤلَينةوةو سةردانى مةيدانى  .2
 (.2(، )1ثاشكؤى ذمارة ) .3

كم( بريتية لة رِيَطةى نيَوان طوندةكان و  51كم, لةو ذمارةية ماوةى ) 69رِيَطاى خولَي بةهةردوو جؤرةكةية دةطاتة   •
كؤي رِيَطاى خولَ لةناوضةى ليَكؤلَينةوة,  %73.9% كؤى طشتى رِيَطاكانى طواستنةوةو 64.56كويَستانةكانة كةدةكاتة 

% كؤى طشتى رِيَطاكانى طواستنةوة و 26.11كم ثيَكدةهيَنيَت كة دةكاتة 18لةكاتيَكدا رِيَطاى خولَي ناو طوندةكان 
 % كؤي رِيَطاى خولَ ناوضةكة.22.78

 از: رِيَطاى دووةم بريتية لة رِيَطاى خؤلَى كة دةكريَ دابةشي بكةين بةدوو شيَو     

سةرةكى/  ناوى رِيَطا ذ
 قري

% رِيَطاى 
 قري

)رِيَطاى 
 (•خؤل

% رِيَطاى 
 خؤلَ

سةرجةمى 
 رِيَطاكان

 11 1.45 1 100 10 دوورِيانى ماونان، سةركان-دةروازةى بالَةيان 1

 6.5 9.42 6.5 - - كؤيلة، طردى بلَيسك-دوورِيانى ماونان، سةركان 2

 7 10.14 7 - - بالَةيان كةلَةكى-خةزيَنة -ماونان 3

 5 7.25 5 - - كونة كؤتر-كةلَةكى بالَةيان  4

 4 5.8 4 - - بوران –وةسان  5

 11 15.94 11 - - سةرشيَخان -زةنطةلَني  -ضؤمة -ماونان 6

 16.5 23.9 16.5 - - جادةى نيَوان طوندى ليَوذة و بؤكريسكان -ثردى مسؤرة  7

 18 26.1 18 - - رِيَطاكانى تر )ناو طوند( 8

 79 100 69 100 10 كؤى طشتى 
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رِيَطاى خولَي نيَوان طوندةكان و كويَستانةكان: بةشيَوةيةكى ناريَك لةرِووى دريَذيى وثانيةوة لةهةندىَ ناوضة تةسك  -أ 
ولةهةنديَكى تر فراوانة. هاوكات كؤمةلَيَك رِيَطاى سةخت وئالَؤز لةو رِيَطايانة دةبنةوةو بةرةو كويَستان وشاخةبةرزةكان 

وندى ئةو ناوضة بةرزانة بةيةكةوة دةبةستنةوة، ئةم جؤرةى رِيَطاية بوار بة رِؤيشتنى كةس دريَذبونةتةوة هةروةك زؤر ط
وئوتؤمبيلى جؤراوجؤر دةدات، لةخراثيةكانى ئةو جؤرة رِيَطاية ئةوةية كة لةهاويندا دةبيَتة هؤى دروستكردنى تةثوتؤز 

( كم دةبيَت، 51دريَذي ئةو رِيَطايانة ) ةستةم دةبيَت،ت كةهاتوضؤ تيَيدا ئهةروةك لة زستان رِيَطاكة بةجؤريَك خراث دةبيَ
 %(ى سةرجةمى رِيَطاكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة. 64.56كة دةكاتة )

رِيَطاى خولَي ناو طوندةكان: شيَوازى رِيَطا لةو جؤرةيان بريتية لةو رِيَرِةو و طوزةرة تةسك وثيَضاوثيَضانةى كة لةنيَوان  -ب 
وة كة شيَوازيَكى كؤبوةوةى وةرطرتووة كة لةهةندىَ كاتدا رِيَطاكان دةطةنة بن بةست وكؤتاييان يةكةى نشينطةكان دريَذدةبنة

. كؤى دريَذي (ديارة1وونى هةستى ثيَدةكريَت وةك لة ويَنةى )ديَت, ئةم جؤرة رِيَطاية لة طوندى ماونان وسةركان وكؤيلة بة رِ
جؤر  (1وشيَوةى )  (1%( لةكؤى رِيَطاى ناوضةكة بةشدارة، خشتةى)22.78كم واتة بةرِيَذةى )18رِيَطاى ئةم جؤرة دةطاتة 

 ودريَذي رِيَطاو بانةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة رِوونكراوةتةوة.

لة سؤنطةى ئةوانةى باسكرا ئةوة دةردةكةوىَ كة تةرزى رِيَطاوبان لةناوضةكةدا لةئاستى ثيَويست وداواكراو نية بؤ كردارى      
ن هةروةك جوتياران وكشتيارانى ناوضةكة دووضارى ئاستةنطى زؤر دةبنةوة لة طةياندنى كاالَو بةرهةمة طواستنةوةو طةياند

 كشتوكالَيةكان بؤ بازارِ ودةستى بةكاربةر.

 ( رِيَرِةوى تةسك وثيَضاوثيَض لة طوندى كؤيلة.1ويَنةى )

 

 

 

 

 

 

ة يووى زةوى بة تايبةمتةنديبةشيَكى رِبريتية لة كةدةكةن هةنديَك وا ثيَناسةى  :تةرزى ثارضة زةوييةكان -2
زةوى  .(دةهيَندريَت بؤ ضاالكية مرؤييةكان وةك )خانوو، ثيشةسازى، خزمةتطوزارى، كشتوكالَجياوازيةكانيةوة، بةكار

ة ةطةز. رِلةسةرى زياد دةكاتؤذ رِلةدواى  ؤذرِ بةهؤى زيادبوونى ذمارةى دانيشتوان داواكاريدةرامةتيَكى سروشتى دياريكراوة 
 .ةكى سروشتى كاريطةريان لةسةر بةكارهيَنانى زةوى هةيةوورِةوى وةك ئاووهةواو هايدرؤلؤجيا وةكانى زيذينطةيسروشتى و
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ةكان بؤ ياهةنطى ثارضة زةوييَكخسنت وهةموازة طوزارشتة لة رِئةم شيَ (.164، ص2005حممد عبداهلل عمر اللهوني، )
اى جياوازى ئةو ثارضانة لةرِووبةرو دووريان لةنيَوان نشينطة دةنويَنىَ، سةرةرِ بةكارهيَنانى جؤراوجؤر، كةبةطشتى رِوالَةتى

ئةمةش  ،كة ئةوةش زادةى ثةيرِةونةكردنى سيستةميَكى ئةندازةى دياريكراوة لةجىَ بةجيَكردنيدا ،خيَزانيَك بؤ يةكيَكى تر
ةى ليَكؤلَينةوة بةرضاو بةرِوونى لةناوض ئةمةةمةكى، نشينطةكان بةشيَوةيةكى هةرِ يارمةتيدةرة بؤ دابةشبوونى يةكة

ةكةى لةطةلَ ثيَويستى يئابووري ةستةية بة قةبارةى خيَزان وتواناانة وابيووبةرى ئةو ثارضة زةويدياريكردنى رِ دةكةويَت.
ةى بةشيَوى هةية لةسةر كردارى دروستبوونى نشينطةى طوندى ئةو بارودؤخةش كاريطةر ،ة ناوضةكةجوتيار بةجيَطربوونى ل

دةبينن رِؤلَ الَيةتى وكةلتورى وليَزانى كة باردؤخى كؤمةخانووى كراوةو داخراو بة ثةيرِةوكردنى شيَوازى كؤنى نازانستى 
هةنديَك جار بةشيَوازى خانووى دابرِاو دةكةونة ناوةراستى زةوى كشتوكالَيةوة وةهةنديَك  كة ،لةدروستبوونى ئةو شيَوازة

 رِيَطاىبةتايبةت لةو شويَنانةى كة نزيكن لة ،لكاو لةطةلَ دراوسيَكانيدا دةردةكةون جار بةشيَوةى خانووى بةيةكةوة
 .سةرةكى لة شيَوةى هيَلَكرد

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 -50ن لةنيَوان )قةبارةو شيَوةى خانووةكانى نشينطةكانى ئةو ناوضةية ئةندازةو رِووبةرى جياوازيان وةرطرتووة كة رِووبةريا 
تواناى دابينكردنى زةويةكة دةطةرِيَتةوة بؤ ئةو ى زةويةكة لةرِووى بةرزى ونزمى وئةمةش بةثيَى طوجناو( دةبيَت، 2م400
سةربارى ئةمانة رِووبةرى زةوى بةشيَوةيةكى كاريطةر ثةيوةستة بةشيَوةى  انةى كة خانووةكةيان دروستكردووة.خيَزان

 .ضياكاندا رِووبةرى خانوو طةورةترة لةوةى لةقةدثالَ ضيايةتؤبؤطرافى باو لةناوضةكة، لةشويَنة دةشتاييةكانى نيَوان 
  (.103، ل2015ئةيوب خةليل ئيسماعيل،  ,خةليل ئيسماعيل حممد)
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جياوازى لة  هاتنةكايةىدةبيَتة مايةى  هةية لةمةوة بؤمان دةردةكةوىَ كة ئةو جياوازيةى لةتةرزى ثارضة زةوييةكان
 ،ثيَك بيَتكات رِيَطاوبانى نيَوانيان ريَكودةهاوشيَوةية وا ويَكزةوييانةى رِووبةريان رِثارضة ؤرفؤلؤذياى طوند، ضونكة ئةو م

ةمةكى كة جادةكانى ناريَك وتةسك وباريكن شيَوةى وشيَوةيةكى دياريكراو دةبةخشيَتة طوند، بة ثيَضةوانةى رِووبةرى هةرِ
 (.104، ل2015ماعيل، خةليل ئيسماعيل حممد و ئةيوب خةليل ئيس).طوندةكةش ناريَك دةبىَ

خانووى طوندةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة رِةنطدانةوةى بارودؤخى ذيانى خةلَكةكةية لةرِووى كؤمةالَيةتى تةرزى بيناكارى:  -3
نياتنان ودروستكردنةوة طوزارشت لة ثيَداويستى وتوانايى مرؤظةكان دةكات هةروةك طوجناو ووئابووريةوة كةلةرِووى ب

و شيَوازانةن كة لة ئةكةدةكريَت بلَيَني هاوشيَوةى بارودؤخى ذينطةيى لةرِووى ديزاين وشيَوازى خانووةكان  هةماهةنطة لةطةلَ
والَتى نيَوان دوو رِووباردا باوبوة، بةالَم ئةو شيَوازةى باوة لة ناوضةكة خاوةن هةنديَك تايبةمتةندى دياريكراوة شارستانيةتى 

وبةخيَوكردنى ئاذةلَ بةوةى كة لة ثيَكهاتةى خانووةكةدا ذوورى كراوةو داخراو هةية ئةويش ةخسانى بؤ ضاالكى كشتوكالَ لة رِ
 ةنطدانةوةى ذيانى طوندى وسروشتى ئةو كاروضاالكيانةن كة خةلَكةكة ئةجنامى دةدةن.  رِ

ووى بةالَم هةموويان لةرِ لةطةلَ ئةوةى نةخشةيةكى دياريكراو ضةسثاو نية بؤ بنيادنانى خانوو لة ناوضةى ليَكؤلَينةوة،     
ذوورةكان ولةطةلَ تيَبينى كردنى جياوازى كةم لة نيَوان خانوويةك بؤ ثيَكهاتةى ثيَكهاتةى خانووةكان ليَك دةضن سةبارت بة 

 يةكيَكى تر بةثيَى فاكتةرة كارليَكردووةكانى سةرى. 

)كة لةشيَوةى فؤرمى رِاثرسى وضاوثيَكةوتن لةطةلَ ةوة يدانيمان بؤ طوندةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةلةماوةى ليَكؤلَينةوةى م    
 ،نيادنراونوهةستمان بة شيَوازو منونةى جؤراوجؤر كرد لةخانوو كةبةشيَوةى هةرةمةكى بدانيشتوانى ناوضةكة ئةجنامانداوة( 

ئةمةش بةو ماناية ناييَت كة خانووةكان لةرِووى ثيَكهاتنةوة ليَك ناضن  ،نديوى ناوةوةى خانوةكان ليَكدةضزؤر بةكةمى 
 بةشيَوةيةكى طشتى يةكةكانى ئةو ناوضةية لةضةند بةشيَكى سةرةكى ثيَك ديَن بةو شيَوةيةى خوارةوة:

ثيَك ديَن لة يةك ذوور جياوازى هةية لةنيَوان خانوويةك بؤ يةكيَكى تر لة رِووى ذمارةى ذوورى نوسنت كةذوورى نوسنت:  -يةكةم:
رو فراوانى هةر ذووريَك ثةيوةستة بة قةبارةى خيَزان وئاستى بذيَوى وةئةندازةى خانووةكةو بةيان ضةند ذووريَك وة رِوو
اثرسى كة بؤ يةكةكانى نيشتةجيَبوون لة ناوضةكة كراوة ئةوة رِولةئةجنامى ليَكؤلَينةوةى مةيدانى . نةخشةو شيَوازى خانووةكة

دةطاتة رِيَذةكةى ئةو خانووانةى كة يةك ذوورى نوستنيان هةية يةك بؤ دوو ذوور دةبيَت. ووة كة ذمارةى ذوورى نوسنت دةركةوت
بةشيَوازو %( كة زؤربةيان لةو خانوانةن كة 30كةلة يةك ذوورى نوسنت زياتريان هةية دةطاتة لة ) انةى%( وةئةو70)

لةاليةن حكومةتى هةريَمى كوردستانةوة دواى ثيَدانى ثيَشينةى خانووبةرة كةرةستةى بيناسازى نوىَ دروستكراون بةتايبةت 
  بوو. دينارى عيَراقي ( مليؤن 75-25)لةنيَوان ى ةطوند نيشينةكان كة برِةك دراوة بةوةك هاندانيَك بؤ ضؤلَنةبوونى طوندةكان 
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هةيوان: ئةو رِووبةرةية لة خانوو كة بةشيَوةى داخراو يان كراوةية لةناوةوةى خانوةكةدا وة زؤربةى كات دةكةويَتة  -دووةم
نيَوان دوو ذوور كة بةكاردةهيَنريَت بؤ دانيشتنى تاكةكانى خيَزان لةهاويندا وة بةكارهيَنانى وةك ناندين لةوةرزى زستان، وة 

    %( سةرجةم يةكةكانى ناوضةكة.30نيان تيَداية نزيكةى )رِيَذةى ئةو خانووانةى كة هةيوا

ريَت بؤ ثيَشوازى كردنى بةكاردةهيَن .بريتية لة ذووريَكى جيا لةثيَش ياخود لةدواوةى يةكةكان دروستكراونديوةخان:  -سيَيةم
ةركردنى كيَشة طشتيةكان بةوةى كة تاكة شويَنة بؤ ضارةس ،خانووى طوندى باو ثيَكهاتةىةطةزيَكى طرنطة لة رِ ميوان، و

ريَذةى ئةو خانووانةى كة ديوةخانيان تيَدا هةية دةطاتة . وتايبةتيةكان وة ثيَطةو تايبةمتةندى كؤمةالَيةتى خؤى هةية
 %( سةرجةم خانووةكانى ناوضةكة.90نزيكةى )

رِووبةريَك داطريدةكات ئةطةرضى حةوشة وةك ثارضة زةويةكى سةرةكى لةدةروازةى خانووةكة حةوشة )بةرهةلَ(:  -ضوارةم
حةوشة لةزؤربةى كات و شويَنةكاندا قةبارةو ئةندازةيةكى تارِادةك طةورةى داطريكردووة بةالَم سروشتى ناوضةى ليَكؤلَينةوة 

 اى طةورةدوةكةمى رِووبةرى تةرخانكراو بؤ خانوو تارِادةيةكى زؤر يةكةكانى ئةو ناوضةيةى بىَ بةش كردووة لة بوونى حةوشة
ةطةزيَكى طرنطى دروستكردنى خانووة لةهةر هةروةك بوونى شورا يان ديوارى جياكردنةوةى خانوو لةطةلَ زةوى دةرةوةدا رِ

بؤ منوونة زياتر لة  شويَنيَك بةالَم لةناوضةى ليَكؤلَينةوة ئةم ديوارو جياكردنةوةية بةدى ناكريَت بةريَذةيةكى كةم نةبيَت 
 بةشيَوةى تةلبةند سيمكراون.  ئةوةشي هةية زياترةية. طوندةكانى وةسان وديلماندا ه

كة  لة خانووةكانى ناوضةكة بةدى دةكريَت بةشيَك: طوزارشتة لةثارضة زةويةكى بضوك لةباخضةى ناوخؤيى -ثيَنجةم
ذانة، ثيَداويستى رِؤ وهةنديَكيان بؤ مةبةستى دانيشنت وكات بةسةربردن تةرخان دةكريَت يان دةكريَن بة ضاندنى سةوزة

 .وةلةهةنديَك باردا كؤمةلَيَك درةختى ىلَ دةضيَنريَت بةمةبةستى بةرهةمهيَنان بيَت ياخود دروستبوونى سيَبةر بيَت لة باخضةكة

بةخيَوكردنى ئاذةلَ لةناو ئةو يةكة نشينطانةدا بةشيَكة لة ثيشةى كشتوكالَى دانيشتوانى طوند هؤلَى ئاذةلَ:  -شةشةم
بةهؤى رِةخسانى بارودؤخى ذينطةى لة دةظةرةكة. ئةم هؤالَنة بةكاردةهيَنريَن بؤ مانةوةو حةوانةوةى ئاذةلَةكان  ،لةناوضةكة

 ،قةبارةى ئةو هؤالَنة جياوازن لة خانوويةك بؤ يةكيَكى تر يَكيان دةكةونة دةرةوةى خانووةكة.كة هةنديَكيان لةناوةوة وهةند
 .تةرخانكراوة ىوئةو رِووبةرة زةويةى كة بؤ ضونكة ثةيوةستة بة ذمارةى سةر ئاذةلَ

كةبوونى ثةيوةستة بة سامانى ئاذةلَى انة، طوندييةكانطرنطى كؤنة لةو نشينطة  بةشيَكىئاليك: ئةوةش  كؤطاى -حةوتةم
 ،ى ئاذةلَهةربؤية لةزؤربةى خانووةكانى ناوضةكة بةدى دةكريَت، بةالَم سةبارةت بة رِيَذةى ئةو كؤطايانة زؤر كةمرتة لة هؤلَ

ؤذدا ئاذةلَةكان هؤكارى ئةمةش دةطةريَتةوة بؤ ئةوةى كة زؤريَك لة يةكة نشينيةكانى ئةو ناوضةية كؤطايان تيَدا نية بةلَكو لةرِ
وة لة ئيَوارانيشدا جوتيارةكة ئاليكى ثيَويستى بؤ دابني  نلةسةر رِووةك ولةوةرِى شاخ وكةش وكيَوى ئةو ناوضةية دةلةوةريَن

  دةكات.
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 كةرةستةى بيناسازى: ثيَكهاتة وتةوةرى دووةم
لةرِووى كةرةستةى دروستكردن لةناوةوةو و رِووكارو ئةندازةى  ية مةبةست لة تاوتويَكردنى يةكة نشينيةكانى ئةو ناوضةية   

ليَكؤلَينةوةى تايبةت بة شيَوةو  .(34، ص2014)عادل عبداالمري عبود،  دةرةوةى لةطةلَ ذمارةى نهؤم وتةرزى دروستكردن
هةستى مرؤظ دةربارةى  نةخشةى بيناكارى خانوى بةشيَوةيةكى نارِاستةوخؤ زانيارميان ثيَ دةبةخشيَ دةربارةى بؤضوون و بريو

ضونكة جياوازى لة هةريةك لةمانة دةكريَ ثةيوةندى هةبيَ بة  ،شيَوةكانى و نةخشةسازى و كةرةستةى بيناييبيناكردن و
خانوى تاك بيَت كة برييت ية لة ذوريَك كة جوتيارو  نةية سادةترين جؤرى خانوى ديَهات،لةوا .ازى ذينطةو تواناى مادىجياو

ثاراستنى بةرووبوومى بيَت، بؤية ناضارة ذورةكة لةوانةشة بؤ ئاذةلَةكان وديَنن وةك جيَنشينيَك بؤخؤيان و خيَزانةكةى بةكارى
صربي فارس اهلييت و خليل ئاذةلَةكانيان )جياكةرةوة بيَت لةنيَوان خؤيان وشتى تر كة دابةش بكات بةقورِو بةرد ياخود 

 دةكريَ ئةم تةوةرةية بةم شيَوةية دابةش بكةين. (.99-94، ص1986إمساعيل حممد، 

 ،وةكانثيَويستة لةخستنة رِووى بارودؤخى خانوةستةى بيناسازى هؤكاريَكى طرنط وتاوتويَكردنى كةر :كةرةستةى بيناسازى -1
هةلَبةتة بارودؤخى ذينطةيى كؤمةالَيةتى وئابوورى رِةنطدانةوةيان هةبووة لةجؤراوجؤرى وة سروشتى دروستكردنى 

وةك كةرةستةيةك  كراون وى وخاكى ناوضةكة ئامادةلةزةسروشت وجؤرى ئةو كةرةستانة زؤربةيان رِاستةوخؤ خانووةكاندا. 
 رافى جياوازى تيَدا بةدى دةكريَت. ئةميش بةثيَى شويَنى جوط ،بؤ دروستكردنى خانوو

ةكان رِةنطدانةوةيةكى تةواو هاوتاية لةطةلَ بارودؤخى سروشتى ناوضةكة وة ئةوةش بةرِوونى طوندييةكاننشينطة ثيَكهاتةى    
كة  ايى تةخت،ةكانى زةوى دةشتطوندييةكانبةدى دةكريَت لةكاتى بةراوردكردن لة نيَوان ناوضةى ليَكؤلَينةوةو لةطةلَ ناوضة 

ياخود كةرةستةكان ثيَك ديَن لةخشت وبلؤك وضيمةنتؤ  ،بةكارديَنن لةبيناكردنى خانووةكاندا خشتيةكةميان بةرد وة دووةميان 
، كة بيَطومان وطةض كةلة ئيَستادا لةدروستكردنى خانوودا بةشيَوةيةكى بةرفراوان لة ناوضةى ليَكؤلَينةوة ثشتى ثىَ دةبةسرتيَت

جؤر وثيَكهاتةى كةرةستةكان رِةنطدانةوةى زؤرى هةية لةسةر ئاستى جؤرى وتوانا وبةرطةطرتن. هةروةك ثةيوةستة بة 
وةك دةردةكةوىَ رِيَذةى كةرةستةى بةكارهاتوو بؤ دروستكردنى خانوو  .ئاستى خزمةتطوزارىندوتؤلَى وتواناى مانةوةو وت

( رِوونكراوةتةوة، كة ئةو خانووانةى كة 2انى ناوضةى ليَكؤلَينةوة هةروةك لة خشتةى ذمارة )جياوازة لةنيَوان يةكة نشينيةك
%( لة 50بلؤك بنياتنراون بةرزترين رِيَذةيان هةية بة بةراوورد بة جؤرةكانى ترى كةرةستةى بيناسازى كة ريَذةى دةطاتة )

ليَكدانةوةى ميَذووى  وة بة%(ى داطريكردووة. 10) وة خشت %(،40كاتيَكدا ئةو خانووانةى كة بة قورِ دروستكراون )
كة بةكةرةستةى توندوتؤلَ وثتةو وةك )بلؤك  دةكةويَت كة سةرجةم ئةو خانووانةدروستكردنى ئةو خانووانة ئةوة دةر

 .بونيات نراون (وة2010(، دروستكراون لةو ساالَنةى دوايدا وةبةتايبةت لة دواى سالَى )ضيمةنتؤو
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يةكة نشينيةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة لة يةك نهؤم يان دوو نهؤم ثيَك ديَن كةئةوةش ثةيوةستة بة ذمارة نهؤمةكان:  -2
بارودؤخى ئابوورى خيَزان لة تواناى تةرخانكردنى زةوى وة بوونى كةرةستةو ثيَويستى دروستكردن لة ثيَناو طرتنة خؤى 

  بكريَن بؤ ئةو بةشانةى خوارةوة:دةكرىَ خانووةكانى ئةو ناوضةية ثؤلَني .تاكةكانى خيَزان لة ئيَستاو داهاتوودا

يةكة نشينةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة بةوة جيادةكريَنةوة كة بةشيَوةيةكى ليَك دابرِاو بة شيَوةيةكى  بةشيَك لة يةك نهؤم: -أ
سةرجةم خانووةكانى ئةو ناوضةية لةم  %(40)ئاسؤيى بةالَم بةبةرزى جياواز لةيةك نهؤمدا كؤبونةتةوة بةجؤريَك رِيَذةى 

ةوة دروست كراون كة زؤرينةيان سوود  2010وة سةرجةم ئةو خانوانة لةدواى سالَى . ( بةرضاودةكريَت2وةك لة ويَنةى ) جؤرةن
 مةند بوون لة ثيَشينةى خانووبةرة وبةشيَكي تريان لةسةر ئةركى خؤيان ئةو خانوانانةيان دروستكردووة.

كة ئةمانةش ضاوكردنيَكى بارودؤخى خيَزانى ةئةو جؤرة يةكة نشينطانة دةطريَتةوة كةلة دوو نهؤم ثيَك ديَن وةك رِدوو نهؤم:  -ب
منونةى ئةو جؤرة خانووانة لة طوندةكانى وةسان  .زياتر لةو خيَزانانةدا بةرجةستة دةبن كة خاوةن داهاتوويةكى بةرزن

 لةوجؤرةن%(ى منوونةى وةرطرياوى خانووةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة 60بةشيَوةيةكى طشتى )بةرضاو دةكةون.  وسةركان وديلمان
 . ( ديارة3لة ويَنةى )

     

 

 

 

 

 

 قةالَتطوندى ، ( خانووى دوو نهؤم3ويَنةى )                       طوندى مسؤرىَ           ،( خانووى يةك نهؤم2ويَنةى )                         

طوزارشتة لة تواناو ليَزانى لةطةلَ بارودؤخى كؤمةالَيةتى وئابوورى الدىَ هاوشان  نشينطةكانتةرزى : نشينطةكانتةرزى  -3
 ،لةو الديَيانةدا بة طويَرةى ثارستنى مرؤظةكان نية لةبارودؤخى ذينطةيى نشينطةكانتةرزى  .لةطةلَ كاريطةرية سروشتيةكان

هةر بؤية دةكرىَ دوو تةرز جيابكةينةوة  ،بةلَكو زياتر ثةيوةستة بة داواكارى خيَزانى بؤ دةستةبةركردنى خؤشى ودلَنيايى تيَيدا
 وة كة بريتني لة:ةكة يةكة نشينيةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة لة رِووى شيَوازى بيناسازي

نةخشةى كؤن شيَوازيَكى باوى ناوضةى  ن،جياوازةمةكى خاوةن ديزاينيَكى هةرِ :ة كؤنةكانطتةرزى يةكة نشين - أ
ليَكؤلَينةوةية، هةر لة كؤنةوة خانوو لة سةر ئةم شيَوازة دروست كراوة كة ثيَكديَت لة دوو ذوور بةرامبةر يةكرت، 
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هةرضةندة وبةرِووى هةيوانةكةدا دةكريَنةوة.  هةيوانيَكيش دةكةويَتة نيَوانيان، دةرطاى ذورةكان دةكةويَتة بةرامبةر يةكرت
بةالَم لة رِووى ثيَكهاتةكانى ناوةوةى  ،تةرزيَكى تايبةت ويةكطرتوو بؤ سةرجةم نشينطةكانى ناوضةكة دروست نةبووة

دةالقةيةك بةدى دةكريَن ى دةرةوةياندا ضةند ثةجنةرةيةك و، لة رِووكاردةبينريَنى يخانووةكانةوة ليَكضوون وهاوشيَوة
 يَطا بة طوزةركردنى شةثؤىل هةوارِوهؤكاريَكى يارمةتيدةرن بؤ هةوا طؤرِكيَو طؤرِينى كةشى ناوةوة لة وةرزى هاويندا كة

وطةيشتنى تيشكى خؤر دةدات بؤ ناوةوة لة وةرزى زستاندا هةروةك دةروازةيةكة بؤ رِووناك كردنةوةو رِوانينى بةشى دةرةوةى 
  .( ديارة٢وة لة شيَوةى ) خانووةكة

 خانووى طوند بةشيَواز كؤن (٢)شيَوةى 

   

 

 

 

 

 

 

كى يارمةتيدةرن بؤ هؤكاريَبةرد دروستكراون، لة ةوتةوة كة ديوارةكانى ئةستورئةم شيَوازةى خانوبةرةية بةوة جيادةكريَ
اى ئةوةى كة ئةو شيَوازة نشينطانة لة رِووى رِووبةرو ذمارةى ئةمة سةرةرِ ،هاوسةنط رِاطرتنى ثلةى طةرمى لةوةرزة جياوازةكاندا

، ئةم جياوازن ى قةبارةى خيَزان وضاالكية ئابوورى ودابونةريتى ناوضةكةثيَذوورو ثاشكؤكانى تر لةطةلَ فراوانى حةوشة بة 
 ووة.ةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوةى داطريكردطوندييةكان%(ى سةرجةم نشينطة 60شيَوازة رِيَذةى لة )

ادةيةكى زؤر ليَكضووة لةطةلَ ئةو خانووانةى كة لةناوضة : شيَوازى بنيادنانى ئةم تةرزة تارِتةرزى يةكةى نشينطةى نوىَ - ب
لةنيَوان ذوورو بةشةكانى ترى خانووةكةدا  ،لةرِووى ثةيوةستبوونى بةشةكانى ناوةوةى بةيةكرتشارنشينةكان بونيان هةية 

رِيَرِةويَك يان طوزةريََكى تةسك هةية كةسةرجةم ذوورةكانى خانووةكةى دةضيَتةوة سةر واتا وةك هؤكاريَكى بةيةكةوة 
ثةجنةرةكانيان رِووةو دةرةوةن رِووبةريَكى طةورةى ديواريان  اوةوةى خانووةكة،بةشةكانى نواية لةنيَوان  راوطريَد

زؤرينةى ئةو خانوانة قاتى ثيَويستة بطوتريَ كة  .( ديارة3وةك لة شيَوةى ) ،وة بة ثيَضةوانةى ئةوةى ثيَشوتراطريكردود
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طرياوة لةطةلَ بوونى طةرماو خوارةوةيان تةنها وةك طةراجى وةستانى ئوتومبيَل ولةهةنديَ كات وةك كؤطا سوودى ليَوةر
 تةرخانكراوة. وةش بؤ نيشتةجيَبووندةست، بةشي سةرةوئاو

 

 

 ةكانداطوندييةكانتةوةرى سيَيةم: بةكارهيَنانى زةوى لة نشينطة 
ثيَكهاتةى مؤرفؤلؤذى يةكةكانى نشينطةى ناوضةى ليَكؤلَينةوة، زادةى ثيَداويستيةكانى ذيانى ناوضةكةن كة كؤمةليَك     

دياريكردنى شويَنى طوجناو وةكيَشانى خةرجى خانووةكان لة قؤناغةكانى دروستبوون  برِياردةرن لةهؤكارى سروشتى مرؤيى 
ةكان نةكةوتؤتة ذيَر كاريطةريى هيض ثالن وبةرنامةيةك بؤ بنيادنانى طوندييةكانبةو واتايةى كة نشينطة  ،وطةشةكردنيدا

بؤية شتيَكى  ،جؤرى بةكارهيَنانى وةزيفى كاريطةربووة لة داطريكردنى ثارضة زةويةكاندا ، بةلَكوشيَوازو ديزاينى ثيَشووتر
يَت جيايان كةدةكر ،نانى زةوى بؤ بوارى جؤراوجؤربةكارهيَ جؤريَك لة تيَكةالَوى وئاويَتةيي هةبيَت لةضاوةرِوانكراوة كة 

 بكةينةوة بةم شيَوةية

طريبوونى يةكةم: بةكارهيَنان بؤ مةبةستى نيشتةجيَبوون: كارو فرمانى نيشتةجيَبوون رِوالَةتيَكى سةرةكية لة رِوالَةتةكانى جيَ
 .فراوانى ئةو رِووبةرةية كة داطريى دةكات اليةنيَكى طرنطة لةبةكارهيَنانى زةوى كةدةرةجنامىمرؤيى لة نشينطةكاندا، و

لة  نكبضووكى وبةرتةسكى رِووبةرى يةكةكانى نيشتةجيَبوون لةطةلَ لةيةكضووى وة هاوشيَوةى يةكةكان يةكيَ
سةرجةم رِووبةرى تةرخانكراو بؤ نيشتةجيَبوون  طوندةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة.لة يينشينطة ةدانكارىتايبةمتةنديةكانى ئاو

  %( كؤي رِووبةرى طوندةكان.2,25( كة دةكاتة )2م67500بريتية لة )

 ( نةخشةى خانووى طوند بةشيَوازى نوى3َشيَوةى)

 نةخشةى خانووى طوند بةشيَوازى نوىَ
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لة ووالَتة دووةم: بةكارهيَنانى زةوى بؤ مةبةستى خزمةتطوزارى: بةكارهيَنانى زةوى بؤ خزمةتطوزارى كؤمةلَطةيى 
ضونكة ئاماذةيةكى ديارى ثيَشكةوتوى ذيَوارية  ،ةكانداطوندييةكانمةلَطا ثيَشكةوتوةكاندا مايةى طرنطى ثيَدانى زؤرة لة كؤ

. داوالَتلة  ة ثيَشكةوتنى سياسةتى ثةرةثيَدانوة ثيَشكةشكردنى ئةو خزمةتطوزارية بة مرؤظ طريَدراوة بلةهةر كؤمةلَطايةكدا 
 ى ناوضةى ليَكؤلَينةوة لةضةند خزمةتطوزاريةك كؤ دةبيَتةوة كة بريتني لة: يدابةشبوونى ئةو خزمةتطوزارية لة كؤمةلَطاى طوند

)خويَندنطاى بنةرةتى وئامادةيى(: سةرةرِاى سةختى ناوضةكة ودذوارى هاتووضؤ بةتايبةت لةوةرزى  خزمةتطوزارى فيَركارى - أ
لة خويَندكارانى ناوضة دابني بكات.  زستاندا كةضي بوونى ضةند خويَندنطايةك تارِادةيةك توانيويةتى ثيَداويستى بةشيَك

ذمارةى خويَندنطاكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة بريتية لةشةش خويَندنطا بةالَم تةنها لةثيَنج خويَندنطا بةردةوامى دةدريَت بة 
جةم ثرؤسةى خويَندن. ئةو طوندانةى كة خويَندنطايان تيَداية ئةمانةن )ماونان, وةسان، قةالَت، ديلمان، ضؤمساك(. سةر

وةك لة %( كؤي رِووبةرى طوندةكان، 0.17كة دةكاتة )( 2م5000رِووبةرى تةرخانكراو بؤ ئةو خويَندنطايانة بريتية لة )
  ( بةرضاودةكةويَت.4ويَنةى )

 ماونان.وتونةتة طوندةكانى وةسان وةكة ك ،ندروستى لةناوضةكة هةندوو بنكةى تةتةنها  :خزمةتطوزارى تةندروستى  - ب
%(ى 0.03)بةرِيَذةى  تةنهاواتة تيَثةرِناكات، ( 2م1000)  لة ةرخانكراو بؤ ئةو خزمةتطوزاريةت رِووبةرى زةوى

بؤية لةزؤربةى كاتةكاندا  ،داواكراو نيةلة ئاستى ثيَويست وهةلَبةتة ئةوةش  بةشدارة، سةرجةمى رِووبةرى طوندةكان
.تةنانةت هةوليَريش دةبةسنتضؤمان و سؤران وبةنةخؤشخانةكانى قةسريَ  بؤ ضارةسةركردن ثشت دانيشتوانى ناوضةكة

 ،وبةريَكى زةوى داطريدةكةنوئةطةرضى بوونى بنكةى ثؤليس وئاسايش لة هةر طوند وناوضةيةكدا رِخزمةتطوزارى ئاسايش:  - ت
وئاسايش لة  هيض بنكةيةكى ثؤليس ثارتى كريَكارانى كوردستان)ثةكةكة(بةالَم بةهؤى بةريَوةبردنى ناوضةكة لةاليةن 

.ريَتناوضةكة دةكئاسايشى سةرثةرشتى لةاليةن ثارتى ناوبراو الَو وجناوضةكةدا بةدى ناكريَت، بةلَكو بةشيَوةى طةرِؤك و
 ،ةكانداطوندييةكانة لة كؤمةلَطا يطرنطيةكى ناوضةيوئةو جؤرة خزمةتطوزارية ثيَويستى خزمةتطوزارى ثيشةسازى: بوونى  - ث

هةروةك دةبيَتة هؤكاريَك بؤ  ،بؤ برةو ثيَدان وزيادكردنى بةرهةمى كشتوكالَى لةناوضةكةهةنطاويَك كة دةكرىَ ببيَتة 
دةستكةوتنى كارو ثيشة بؤ دانيشتوانى ناوضةكة، بةالَم لةكؤى سنورى ناوضةى ليَكؤلَينةوة هيض دامةزراوةو كارطةيةكى 

كة لةناوضةكة بةكاردةبريَن خؤيان لةبةرهةمةكانى  ثيشةسازى لةناوضةكة بةدى ناكريَت وة زؤربةى ئةو بةرهةمانةى
 سثيايى كؤدةكةنةوة كة ئةويش بةشيَوةيةكى سادةو سةرةتايى لة مالَةكاندا بةرهةم دةهيَنريَت. 
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 بنةرةتى و ئامادةيى لة طوندى ماونان ندنطاىخويَ(4ويَنةى )

 

 

 

 

 

طوندةكانى ناوضةكة داطري دةكات كة لةضةند دوكانيَكى كةم وسنوردار ريَذةيةكى زؤر كةم لةزةوى بةكارهينانى بازرطانى:  -ج
كة  ،( دوكان13ؤذانة بةكاردةهيَنريَت كة دةطاتة )زياتر بؤ فرؤشتنى كةرةستةى خؤراكى وهةندىَ ثيَداويستى رِ ،ثيَك ديَن

ى رِووبةرى تةرخانكاراو كؤ .طوندةكانسةر ريَطا سةرةكيةكانى زياتر كةوتونةتة  (،2م36 -9) لةنيَوان رِووبةرى ئةو دوكانانة
%( لة سةرجةمى رِووبةرى نشينطةى 0,007كة لة ) جطار كةمة.ئيَ( كة ئةمةش رِيَذةيةكى 2م202بؤ ئةو مةبةستة دةطاتة )

 طوندةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة دةطريَتةوة.

ووبةريان بة ثيَى ةى ليَكؤلَينةوة كة قةبارةو رِبوونى مزطةوتة لةناوضبةكارهيَنانى ئاينى: مةبةست لةو جؤرة بةكارهيَنانة  -د
 دةكاتةو  ،2م2115رِووبةرى سةرجةميان دةطاتة  .( مزطةوت8يان دةطاتة )و ذمارةئةو شويَنةى بؤى تةرخانكراوة جياوازة 

بةالَم بة ثيَى  ،طوندةكانى ناوضةكة بوونيان هةية يَك لةزؤركةلةووبةرى طوندةكانى ئةو دةظةرةكة، %(ى سةرجةمى ر0,07ِ)
 ووبةردا. قةبارةى طوندةكة جياوازن لة رِ

ئةوة خراوةتة رِوو كة بةكارهيَنانى زةوى بؤ لة سؤنطةى ئةوةى ثيَشكةشكرا لة بةكارهيَنانى زةوى لة ناوضةى ليَكؤلَينةوة    
ر خستنةرِووى كةسيَتى بؤ مةبةستة جياوازةكان لة نيَوان طونديَك بؤ يةكيَكى تر جياوازة كةئةمةش كاريطةرى هةية لةسة

 ةجيَ بوون ثلةى يةكةمى وةرطرتووة.هةروةك دةردةكةويَ كة بوارى نيشت تايبةمتةندى هةر طونديَك.

  ئةو هؤكارانةى كار دةكةنة سةرى انى دابةشبوونى يةكة نشينيةكان وشيَوةك
مةبةست لةو دابةشبوونة ضؤنيةتى بالَوبونةوةى يةكةى نيشتةجيَبوونة لةهةر طونديَك بة طويَرةى كاريطةريية سروشتى     

اى ئةوةى زؤربةى نشينطةكان بةشيَوةى ضونيةك بةدريَذايى ومرؤييةكان، وة دةكريَت جياكارى لةنيَوانياندا بكةين سةرةرِ
 يةكةكان دابةش دةبن بؤ دوو تةرز:دابةشبوونى  دؤلَةكةدا دابةشبوون كة دةكرىَ بةثيَى

بة هةردوو  ،لةيةكننزيك  وةبو، وةةكان بة شيَوةيةكى كؤطوند: لةم شيَوةيةدا خانوى (املتجمعبوو )وةتةرزى طوندى كؤ -1
بةدى دةكريَت بةهؤى كةمى زةوى كشتوكالَى، ياخود كؤبوونةوة  ليَكؤلَينةوةنارِيَكةوة، ئةمةش بةتايبةتى لة ناوضة شيَوةى رِيَك و
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نشينان هةولَ دةدةن كةمرتين زةوى كشتوكالَى داطري بكةن، بؤية خانووةكانيان رضاوة ئاويةكان بة شيَوةيةك طوندلةدةورى سة
الَةكةى سةروى خؤى هةروةك هؤكارة لةم ناوضانة بنيات دةنيَن كة ليَذن وة بةجؤريَك سةربانى خانوى مالَيَك دةبيَتة حةوشة بؤ م

لةبةر  (.191، ص2005حممد عبداهلل عمر اللهوني، كؤمةالَيةتيةكانيش رِؤلَيَكى بةرضاويان هةية لة كؤبوونةوةى خانوةكان )
ياتر ديَت لةيةك خانوو ز دةبيَت تا واى ليَئةوةى خانووةكانى ثاية ثاية بيناكراون وضةند بةرةو سةرةوة برؤين ذمارةيان كةمرت

جؤرى دووةميش لةم تةرزة ئةو طوندانةن كةلة ثيَطةيةكى دةشتايى تةخت دامةزراون  ( بةرضاودةكةويَت.5نابن. وةك لة ويَنةى )
خةليل وخانووةكانيان لةثالَ يةكن وكؤالَنةكانى باريكن، بةم شيَوةية ئةم طوندانة تةرزى ئاسؤيى كؤوةبوو وةردةطرن. )

 (.125، ل2015ئيسماعيل، ئةيوب خةليل ئيسماعيل حممد, 

بة شيَوةي ناريَك دوور لة كةطوندييةكاني ئةم شيَوازة وةردةطرن  نشينطةالنمط املنتشر(: تةرزى طوندى ثةرش وبالَو ) -2
زةوي كة  خةلَكي ناوضةكة بة ئاوي ذيَر ىادةيةكي زؤر دةطةريَتةوة بؤ ثشت بةستنلةويَ دابةشبوون، ئةمةش تارِو يةكرتةوة ليَرة

سةالم  ستةمروكاريَزةكان. )وجنامي كةمي سةرضاوةي ئاوي سةر زةوييةوة ديَت بة كؤبوونةوةيان لة دةوروبةري كاني و بري لة ئة
 .(61-60ل ،2006 عةزيز،

 جطة لة كاريطةرى هؤكارة سروشتيةكان لة بةرزى ونزمى وئاووهةوا، وة هؤكارة مرؤييةكانيش كاريطةرييان هةبووة لةسةر      
كان كة زؤريَك بالَوى خانووةتةرى سةرةكى دادةنريَت بؤ ثةرش وطرنطرتينيشيان هؤكارى مولَكدارى زةويية كة بة فاك ،ئةم شيَوازة

رِيَطة نادةن كة كةسيَكى تر تيايدا نيشتة ارضة زةويةكى خؤيانن ولة ثدةكان خاوةنى ثارضةيةك يان زياتر لة دانيشتوانى طون
 (.6وى خؤى نيشتة جيَ دةبيَت، برِوانة ويَنةى )و لةسةر زةتاكيَك جيَ بيبَ، بؤية هةر

( طوندى ثةرش وبالَو )وةسان(6ويَنةى )(          ( طوندى ضيايى كة خانووةكانيان لةثالَ يةكن )ماونان5ويَنةى )

 

ى دؤلَى بالَةيانئةو فاكتةرانةى كار دةكةنة سةر مؤرفؤلؤذياى طوندةكان

ئةمةش زادةي ينطة جوطرافية جياوازةكانةوة، رِةنطدانةوةي ثةيوةندي مرؤظن بة ذ طوندييةكاندابةشبووني شويَين نشينطة      
ئاويَتةبووني ضةندين فاكتةري سروشيتء مرؤيية، كاريطةري ئةو فاكتةرةش بةثيَي ئةو شيَوازة دةردةكةويَت كة نشينطة 
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ةستنيشانكردني شيَوازي دابةشبوون، لة كاتيَكدا لة د وشيت دةستيَكي باالَي هةيةفاكتةري سر .ةكان ءةريانطرتووةيطوندي
نيًوان ئادةميزادو ملمالنيَي  دةبينيَتةوة، وة زادةىثةيوةنديية كؤمةالَيةتيةكان لة ضاالكي ئابووري ءكة خؤى اكتةري مرؤيي ف

رِؤلَي كةمرتيان نابيَ لة  ،يانيشتةجيَبوون، دريَذةدان بةمانةءةدؤزينةوةي شويَين لةبارء طوجناو بؤ ن ذينطةي سروشتية لةثيَناو
استةقينةي نشينطةكان ي شيَوازيَكي تر، ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَ كة زؤر دةطمةنة تاكة فاكتةريَك بتوانيَت ءيَنةي رِكايةهيَنانة

ن رِةنطدانةوةى ثةيوةندى نيَوا طوندييةكان. واتا دابةشبوونى شويَنى نشينطة (64، ل2006ستةم سةالم عةزيز، وَبكيَشيَت. )رِ
بيَت ثةيوةستة  كةطةشةو شيَوةى نشينطةكان لةهةر ناوضةيةكدا ،)مرؤظ( و)ذينطة(كةيةتى لةهةريَمة جوطرافية جياوازةكاندا

، كاريطةريى ئةم فاكتةرانةش بة ثيَى ئةو (391، ص2002، عباس فاضل السعديبة ضاالكيةكانى مرؤظ لةطةلَ ذينطةكةى. )
(.2وانة نةخشةى)برِ (.93، ل2010ان طرتووة. )هيَرؤ عمر صاحل، شيَوازة دةردةكةويَت كة نشينطةكان وةري

ذينطةداية لة ناوضة جوطرافيا جياوازةكاندا، بؤية مرؤظ وضاالكيةكانى  استةوخؤ لةطةلَةكاندا ثةيوةندى مرؤظ رِلة طوند      
شيَوةى نشينطةكان نشينطةكان و وكار دةكاتة سةر شيَوازى دابةش بوونى ة تيايدا دةذينكاريطةر دةبن بةو ذينطةيةى ك

بة تويَذينةوة لة ثيَطةى نشينطةكان و نةخشةو جؤرى خانووةكةو ثيشةكةى. كةرةستةى خانوو دروست كردن وتةرزى بيناو
وشيَوةكةيان وتةرزةكانيان ورِيَكخستنى دةتوانريَت جؤرو ثلةى كاريطةرى فاكتةرةكان بزانريَت كة كاريطةريان لةسةر طوند 

دا رِوَلَء ليَرةدا هةولَ دةدةين لةدوو باس(. 78، ص1983، عادل عبداهلل خطاب البطيعي؛عبدالرزاق حممد . )ةيةنشينةكان ه
  :ي ناوضةي ليَكؤلَينةوة خبةينة رِووطوندييةكانكاريطةري ئةو فاكتةرانة لةسةر دابةشبووني نشينطة 

ونزمى وخاك، كة كاريطةريان هةية لة سةر هةلَبذاردنى هؤكارة سروشتيةكان: وةك ئاووهةواو دةرامةتى ئاوو بةرزى يةكةم: 
شويَنى طوند ومؤرفؤلؤذياى طوند. ئةو تومخانةش بةشيَوةيةكي دابرِاو كارناكةنة سةر دابةشبووني طوندنشيناني ناوضةكة، 

 بةلَكو ئاويَتة دةبنء كارليَك دةكةن.
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 ( دابةشبوونى طوندةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة2نةخشةى )

 

 .arc map, GIs 9.3سةرضاوة: كارى تويَذةران بةثشت بةسنت بة بةرنامةى    

نشينطةى طوندى لة قةبارةى طوند وماوةى فراوانبوونةكةى.  استةوخؤ كاردةكاتة سةرنارِواستةوخؤ ونزمى بةشيَوةى رِبةرزى     
ناوضةكةش بة بةرزى ونزمى سةخت دةناسريَت وةك  وةناوضة شاخاويةكان زياتر رِوو لة بالَوبونةوةن وةك لة ناوضة دةشتايةكان

، هؤكارى ئةمةش دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةى كة ئةو ثارضة زةويانة كة بؤ كشتوكالَ طوجناون لة ( بةرضاو دةكةويَت2لة نةخشةى )
حممد أبو العال ةكرتن )ناوضة شاخاويةكاندا بالَو ليَك دابرِاون بةالَم لة ناوضة دةشتايةكاندا ثارضة زةويةكان دراوسيَى نزيكى ي

هةروةها كاريطةرى لةسةر ضاالكى ئابوورى بةتايبةت كشتوكالَ هةية، ئةمة لة ناوضة دةشتيةكاندا  (.27، ص2001حممد، 
، كة بؤ دةردةكةويَت كة لة دؤلَى نيَوان ضياكان ولةسةر ناوضة تةختاييةكانى ضياكانيش بة جياوازى ناوضة بةرزةكان دةبينريَت

رِووبةر وشيَوةى ووى قةبارة وهةروةها بةرزى ونزمى كاريطةرى لةسةر مؤرفؤلؤذياى طوندةكان لة رِ دةشيَن. كشتوكالَكردن
بؤية ماوة نةبووة بؤ دروست (، 92، ص2003مساعيل، يوب خليل إأهةية. ) شيَوازى بالَوبوونةوةيان لة طوندةكانداوخانووةكان 

 ، طوندةكان قةبارةيان بضوكة وذمارةى دانيشتوانيانبةتايبةت لة ناوضة بةرزةكانبوونى هيض طونديَكى طةورة لة دةظةرةكةدا 
كةم دةكات تاكو بةرةو ناوضة بةرزةكان برِؤين، ضونكة لةطةلَ بةرز بوونة لة ئاستى رِووى دةريادا ذمارةو ضرِى دانيشتوان كةم 

خانووةكان رِووبةريَكى كةمى زةويان داطري بةشيَوةك لةناوضة بةرزةكان ، (632، ص1986، طه محادي احلديثيدةكات. )
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( 7كردووة بةشيَوةى ضني ضني لة قةدثالَى ليَذاي يةكان دروست كراون وبةشيَكى خانووةكانيش ضؤتة ناو ليَذايى وةك لة ويَنةى )
لةثيَشوودا بؤية  داروتةختة زؤرةو،هةروةها بةهؤى ئةوةى لة ناوضة شاخاويةكان كةرةستةى بيناكارى وةك بةردو  .ديارة

 ان، بةآلم لةئيَستادا كةرةستةى نويَ ي بيناسازى بةكاردةهيَنريَن بؤ دروستكردنى خانوو.خانووةكان لةم كةرةستانة دروست دةكر
و  دروستكردنى طونددياريكردنى شويَنى  وةك تومخيَكى طرنطى سةرجةم بوارةكانى ذيان رِؤلَيَكى طرنطى هةية لةهةوا ئاوو

لةسةر ضاالكية  ةكانيةوة كاريطةرى تةواوى هةيةرِةطةز بةهةمووئاوو هةوا  كةرةستةى بةكار هاتوو.تى وديَها نةخشةى خانوى
ةوة كاريطةرى دةكانى ناوضةى ليَكؤلَينسةبارةت بة طون (.89، ص2005حممد عبداهلل عمرهلونى، مرؤظ. ) ىجؤربةجؤرةكان

بةتيَبينى كردمنان بؤ ناوضةى  .يبةت ثلةى طةرمى و داباريندةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة ديارة، بةتائاووهةوا بةسةر طون
ليَكؤلَينةوة كة خانوةكانيان وةها دروستكراون كة رِووى ثيَشةوةيان بة ئارِاستةى تيشكى خؤر بيَت وبةشى ثيَشتةوةى 
خانوةكانيان ضووةتة ناو زةويةوة، بةتايبةتى ئةو خانوانةى كة لة ناوضة ليَذاييةكانى ناوضةى ليَكؤلَينةوة دروستكراون، 

ت خانووة كؤنةكان وبةتةنيشت يةكةوة دروستكراون، وثةجنةرةكانيان تا رِادةيةك بضوكة و ديوارةكانيان ئةستورةو بةتايبة
ئةمةش بؤ طةرم داهاتنى خانوةكانة لة وةرزة ساردةكان و فيَنك بوونيانة لة وةرزة طةرمةكان، ئةم جؤرة خانوانةش بةشيَوةيةكى 

ة كةرةستةى بةكارهاتوويان ثيَكهاتووة لة قورِو بةردو دار، وة ئاوو هةوا كاريطةرى طشتى لة نةخشة كؤنةكاندا دةردةكةويَت ك
لةسةر خانوة تازةكانيشدا هةية لة ناوضةكةدا، بةجؤريَك كة سةقفى سانةوى بةكاردةهيَنن بؤ طةرم بوونى ذورةكانيان، وة 

بةشيَكى زؤرى ناوضةى كشتوكالَى ثشت بة ئاوى سةبارةت بة كاريطةرى ئاووهةوا لةسةر ضاالكى كشتوكالَى، بةهؤى ئةوةى كة 
وةك طوندةكانى  باران دةبةستيَت بؤ كشتوكالَكردن كة كاريطةرى كردووةتة سةر شيَوازى بالَوبونةوةى نيشينطة ديَهاتيةكان

اندا نيشتةجيَ ، بةجؤريَك زؤر جار جوتيارةكان لةناو زةويةكانى خؤيكةسةر بة طوندى سةركانن (كاوالن وبيَكويَران وزيَوكان)
 دةبن.

)طوندى كؤيلة(( خانوو لة قةد ثالَى ضيا كةضؤتة ناو ليَذايى 7ويَنةى )

 

 



 جملة جامعة كرميان                       Journal of Garmian University               طؤظاري زانكؤي طةرميان

93 |                                acadj@garmian.edu.krd                    Vol.5, No.4 (August, 2018) 
 

 ينةوةليَكؤلَ( بةرزى ونزمى ناوضةى 2نةخشةى )

 .arc map, GIs 9.3سةرضاوة: كارى تويَذةران بةثشت بةسنت بة بةرنامةى    

(ثلةى سةدى وهيَلَى طةرمى 12دةكةويَتة نيَوان هيَلَى طةرمى يةكسانى)لةرِووى ثلةى طةرمى يةوة ناوضةى ليَكؤلَينةوة       
 (ى  ثيَدا تيَدةثةرِيَت.ملم 900 –ملم 800لةرِووى باران باراينةوة هيَلَى يةكسانى بارانى ) ( ثلةى سةدى،14يةكسانى )

ئاوى سةرزةوى وئاوى باران دةبةسنت، بة شيَوةيةك كة ئاوى ذيَر زةوى وثشت بة  و ناوضانة زياترةدابينكردنى ئاوى ثاك لؤب    
شيَوةى ةلبؤ شويَنى بةرز وبةبةرزكردنةوةى ئاستى ئاوةكة  ()لة ئاوى )رِووبارى بالَةيان(سوود وةردةطرييَت  ئاوى سةر زةوىلة 

                                                           
(( سةرةتاى هةلَقوآلنى لة .)رِووبارى بالَةيان لة بنارى ضياى قةنديل سةرضاوة دةطريَت كة سةرضاوةى يةكةمى رِوبارةكة ئاوى كانى )سثى ية 

ونى بةضةند لقيَك ( كم دريَذدةبيَتةوة، دواى تيَكةلَ ب16ناوضةيةكى بةرزو شاخاوى رِيَ دةكات لةسةر سنورى نيَوان )عيَرِاق وئيَران(، بة دريَذايى )
ؤبوونةوةى برِي ئاوةكة زؤرتر و تيذ رِةوتر دةبيَت. ئةم رِوبارة هةميشةيية هيض كاتيَك وشك نابيَت، وكاريطةرى تةواوى هةية لةسةر دابةشبوون و ك

 دانيشتوان هةروةك سةرضاوةيةكى طرنطة بؤ كشتوكالَ لةناوضةكة.
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دا ضةندين سةرضاوةو كانياو هةلَدةقولَيَن لةناوضةى ليَكؤلَينةوةهةروةك  ت.ئاو بةسةر طوندةكاندا دابةش دةكريَ داثرِؤذة
 وةردةطرن لةشيَوةى حةوزى ئاو لةشيَوةى بؤرِي ئاو دابةش دةكريَت.ةم سةرضاوانة سوود لطوندةكانيش 

ناوضةى ى ئةم باسةدا دةردةكةويَت كة فاكتةرة سروشتيةكان رِؤلَيَكى بةرضاويان لةسةر مؤرفؤلؤذياى طوندةكانى يلةكؤتا   
 .هةبووة يانبةلَكو شان بةشانى فاكتةرة مرؤييةكان كاريطةر ةرى ئةو فاكتةرانة بةتةنها نيةبةالَم كاريط ،هةبووة ليَكؤلَينةوة

بوونى نشينطة لةسةر دابةشلة فاكتةرة سروشتيةكان فاكتةرة كةمرت نية  فاكتةرة مرؤييةكان: كاريطةرى ئةو :دووةم
ش داية لةثيَناوى بةدةستهيَنانى ذينطةى جيَطيرتو باشرت، ئةمةش ثالَي ئاشكراية مرؤظ هةردةم لةكؤش ى ناوضةكة.طوندييةكان

واتة فاكتةرة مرؤييةكان ، (158، ل2008كامةران تاهري سةعيد، ثيَوةناوة كة هةولَي هةلَبذاردنى ناوضةيةكى باش بدات. )
ى دةظةرةكةدا هةية، وةك فاكتةرى ميَذوويى وئابوورى طوندييةكانكاريطةريان لةسةر دةركةوتن وبالَوبوونةوةى نشينطة 

 وكؤمةالَيةتى. 

فاكتةرى ميَذوويى رِؤليَكى طرنطى لة نيشتةجيَبوونى دانيشتوان لة ناوضةيةكى دياريكراو بؤماوةيةكى دريَذ هةية، بة جؤريَك     
 (،148، ل2009)ثيَشرِةو سةمةد تؤفيق، ةبيَت. وايان ليَدةكات ئةم ناوضانة جيَ نةهيَهيَلَن تةنها لةذيَر طوشارى بةهيَزدا ن

لةناوضةى ليَكؤلَينةوةدا بةهؤى ئةوةى كة نيشتةجيَبوونى مرؤظ ميَذوويةكى كؤنى هةية هةر وةك ئةو بةلَطة وشويَنةوارة 
مةتى عرياق لة ، كة ناوضةى ليَكؤلَينةوة لة ميَذة خةلَكى ىلَ نيشتةجىَ بووة، بةالَم حكوميَذووييانةى ناوضةكة ثيشانى دةدةن

مةلَطا زؤرةمليَيةكانى دةشتى هةوليَر وةك كؤمةلَطاى كانى ئةم دةظةرةى رِاطويَزا بؤ كؤ( طوندة1977-1976نيَوان ساالَنى )
فاكتةرة ميَذوويي ورِامياريةكان رِؤلَيَكى كارا دةبينن  ةلَكى ئةم دؤلَة لةوىَ نيشتةجيَن.ثريزين وشاوةيس كةتا ئيستا زؤربةى خ

ةكان طوندثيَكهاتةى وبوونةوةى نشينطة ديَهاتيةكان وشيَوة ورخسنت وشارةزا بوون لةسةر جؤرى دابةشبوون وبالَلةسةر دة
صربي فارس اهلييت و خليل لةرِيَطةى ئةو رِووداوة ميَذوويي وسياسيانةى كة رِووبةرِوى ناوضةيةك يان هةريَميَك بوونةتةوة. )

ناوضةكة لةكاتى خراثى بارى رِاميارى و مةترسيدا رِوويان لة ناوضة بةرز و دانيشتوانى  .(140، ص1986إمساعيل حممد، 
شاخاويةكان كردووة بؤ خؤثاراسنت لة هيَرش وثةالمارةكانى دوذمن، وةك ثةالمارى رِذيَمة يةك لةدوايةكةكانى عيَرِاق 

بالَودةبوونةوة، وة زؤر جاريش كؤدةبوونةوة  وخؤثاراسنت لة بؤردومانى فرِؤكةكانيان و زؤر جار خةلَكةكة دوور لةيةكرتى دةذيان و
بؤ خؤثاراسنت لة مةترسيةكان بةتايبةتى لة كؤندا، وة بارودؤخى شةرِى ناوخؤ بةهةمان شيَوة كاريطةرى هةبووة لةسةر شيَوازى 

تةوة بؤ ناوضةيةكى دةكان توشى ضؤلَ بوون دةهاتن و دانيشتوان دةيان طواسةكان، وة زؤر جار طونطوندةى كؤبوونةوةو بالَوبوونةو
 تر.

جؤرى ضاالكية ئابوورييةكانى طوند لة ناوضةى ليَكؤلَينةوة بة ثلةى يةكةم ثشتى بةستووة بة ثيشةى و فاكتةرى ئابوورى       
كشتوكالَ كردن وبةرووبومة رِووةكيةكان، وة بة ثلةى دووةم ثشتى بةستووة بة ئاذةلَدارى وبةرووبومة ئاذةلَيةكان، سيستةمى 

ايةتى تاك وجؤرى كشتوكالَ كردن كاريطةرى لةسةر بالَو بوونةوةى خانووى طوندةكان لةناوضةى ليَكؤلَينةوة هةبووة، مولَك
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ضونكة هةر خيَزانيَك خانووى لةسةر زةوى كشتوكالَى تايبةت بة خؤى دروست كردووة، واتا خانووى نيشتةجىَ بوونى لةسةر ئةو 
ةهؤى ئةوةى كة مافى ئةوةى نيية لةسةر زةويةكى تر خانوو دروست بكات ئةوة زةوية دروست كردووة كة مولَكى خؤيةتى ب

لةاليةك، لة اليةكى تريش بؤ ئةوةى نزيك بيَت لة زةوى كشتوكالَى خؤى وبة ئاسانى دةستى بةسةردا بطريَت ئةمةش واى 
الَ سيستةمى كشتوكالَ كردن رِيَطاكانى كردووة هةر خانوويةك دوور لة خانوةكانى تر دروست بكريَت وشيَوةى بالَو وةربطرن، لةث

ة رِؤلَيَكى بةرضاويان طواستنةوة كاريطةري يان لةسةر بالَو بوونةوةى طوندةكان هةية، ضونكة رِيَطاكانى طواستنةو
كة رِيَطاكانى طواستنةوةى ثيَدا رِةت دةبيَت بةناوضةى كؤبوونةوةى  توان هةية بةجؤريَك ئةو ناوضانةىكردنى دانيشلةسةركيَش

لةهةمان كاتدا بةهؤى نزمى ئاستى ئابورييان زؤريَكيان خانوةكانيان لةو  دانيشتوان وةك لة طوندى مسؤرىَ بةرضاو دةكةويَت.
 ى نةخشةوة كة شيَوازى خانووى كؤنن.كةرةستانة دروستكردووة كة لةناوضةكةدا هةبووة سةرةرِاى سادةيي خانوةكانيان لةرِوو

زؤر جاريش  ،رِؤلَيَكى طرنطيان هةية لة دياريكردنى شيَوةى طوند وجؤرى دريَذبوونةوةى خانوةكان نيشفاكتةرة كؤمةالَيةتيةكا    
تى ثةيوةندية هؤزايةتيةكان وادةكةن طوندى كؤكراوة ثةيدابيَت بؤ بةدةستهيَنانى ئارامي وخيَرو بيَرى هاوبةش، هةس

كؤمةالَيةتي نيَوان جوتياران وئارةزوى هؤزايةتى ثيَكةوة ذيانى خيَزان وكؤكردنةوةيان كاريطةري هةية لةسةر ثةيدابوونى 
لةسةر شيَوةى كؤبوونةوة وشيَوةى  ا ئةم فاكتةرة دةوريَكى كاريطةرىكؤمةلَطة نشينطة طةورةكان. لة ناوضةى ليَكؤلينةوةشد

ئةوةى كة هةموو دانيشتوانى طوندةكة لة سةر  بووة، تةنانةت زؤرجار لة طونديَكدا بة هؤىدروستكردنى خانووى طوندةكان هة
ةلَكى يةك شيَوة خانوويان دروست كردوة بؤية ئةطةر كةسيَك تواناى دروستكردنى خانوويةكى نويَشى هةبيَت ئةوا لةبةر خ

ا بةهؤى ضاوليَكةريةوة ضةند كةسيَك خانووةكانيان خؤى هيَشتؤتةوة، بةالَم ئةطةر لةطونديَكد طوندةكة خانووةكةى هةر وةى
دانيشتوانى طوندةكة خانووةكانيان بةم شيَوازة دروست دةكةن، يةكيَكى تر لة  زؤرينةىبةشيَوةى نويَ دروستكرد ئةوا 

ناوةراستى ووى ئايينيةوةية، لةزؤربةى طوندةكاندا مزطةوتيَك هةية كة بةزؤرى دةكةويَتة كاريطةريةكانى ئةم فاكتةرة لةرِ
طوند، دانيشتوانى طوندةكانيش هةولَ دةدةن لة نزيك مزطةوتةكة نيشتنةجيَبنب، ئةمة لة زؤربةى طوندةكاندا بةرضاو دةكةويَت 

ؤليَكى بةرضاوى بينيوة كة دةوروبةرى مزطةوتةكان بة كؤبوونةوةى ضرِى خانووةكان دةناسريَن بؤية فاكتةرى كؤمةالَيةتى رِ
 ندةكانى دؤلَى بالَةيان.لةسةر مؤرفؤلؤذياى طو

ياى طوندةكان لة ناوضةى ليَكؤلَينةوة تةنها ئةجنامى دةطةينة ئةو ثوختةيةى كة مؤرفؤلؤذدا يةى ئةم تةوةرةيلةكؤتا    
ستةوخؤ فاكتةريَك نةبووة بةلَكو دةرئةجنامى ئاويَتة بوونى هؤكارة سروشتى ومرؤيةكان بووة بةشيَوةيةكى رِاستةوخؤ يان نارِا

 ياى طوندةكان هةبووة.ريان لةسةر مؤرفؤلؤذكاريطة

 

 دةرئةجنام

 دةطةينة ئةم ئةجنامانةى خوارةوة:ياى طوندةكانى دؤلَى بالَةيان واوكردنى ليَكؤلَينةوة لة مؤرفؤلؤذدواى تة   
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لةناوضةي شاخاوى ثاريَزطاى هةوليَر،  بةو ثيَيةى كة لةشيَوةى دؤلَيَكةلةرِووى شويَنى جوطرافيةوة شويَنيَكى طرنطى هةية،  .1
 نطدانةوةى ديارى لةسةر مؤرفؤلؤذياى طوندةكان هةبووة.ةرِ ئةمةش

 ,ندروست دةكرا قورِ ودار(لة)بةرد و ، لة كؤندا خانووةكانكردن و كةرةستةى بيناكارىدروست شيَوةى خانووجياوازى هةية لة .2
ثةجنةرةيان بضوك بوون. ئيستاش ئةم شيَوازة لةهةنديَك طوندةكان وةرطرتووة و دةرطاو  نخانووةكان شيَوةى الكيَشةييا

ى لةاليةن حكومةت ثيَشينةى خانوودةبينريَت، بةالَم  لةكاتى ئيَستا بةشيَوازى نوىَ دروست دةكريَن بةتايبةتى دواى ثيَدانى 
 ضيمةنتؤ( دروستكراون وثةيرِةوى نةخشةى نوىَ كراوة. –كة بةشيَوازى نوىَ لة)بلؤك  هةريَمةوة

ونزمى كاريطةرى زؤرى بونيان هةية، فاكتةرى بةرزى شيَوةى طوندةكان بةشيَوةى كؤبووةوةو ثةرت وبالَو جياوازى هةية لة .3
ورِووبةريان  ،ونبةقةدثالَى ليَذاييةكانةوة دروست كرا كان لةو طوندانةى ليَذاييان زؤرةهةبووة لةسةر مؤرفؤلؤذياى طوندة

 وزةنطةلنَي،  بةالَم طوند هةية شيَوةى ثةرت وبالَوى هةية وةك طوندى وةسان.  كةمة وةك طوندى كؤيلة وماونان وضؤمة

بةفرو بارانى ىلَ ن، بةجؤريَك لة بةشى باكورى رِؤذئاوادا هةوا كاريطةرى هةبووة لةسةر مؤرفؤلؤذياى طوندةكافاكتةرى ئاوو .4
 ةكان بةشيَوازيَك دروست كراون كة بطوجنيَت لةطةلَ ئاوو هةواى ناوضةكة.دةباريَت بؤية خانوو

هؤكارى كؤمةالَيةتى كاريطةرى هةبووة لةسةر مؤرفؤلؤذياى طوندةكان و بةجؤريَك زؤربةى ئةو كةسانةى كة لةيةك تريةن لة  .5
 طونديَكدا كؤبوونةتةوةو خانووةكانيان لةنزيك يةكرت دروست كردووة.

ياى طوندةكان، رِيَطاكانى طواستنةوةش بةشيَك كاريطةرى هةبووة لةسةر مؤرفؤلؤذوةك هؤكاريَكى ئابوري ى ضاالكى كشتوكالَ .6
 لة بةخشينى شيَوةى هيَلَ كرد بةطوندةكة. ةكردووة كة بةرثرسكيَش لةطوندةكانى

  رِاسثاردةكان:

 رِوو:ثيَويست زانرا ئةم رِاسثاردانة خبريَنة  لةكؤتايي ليَكؤلَينةوةكةدا بة   

دانانى رِيَطة ضارةى ةكان وطوندطرنطى بةم جؤرة ليَكؤلَينةوانة بدريَت بةمةبةستى دةستنيشانكردنى كيَشةو طرفتةكانى  .1
 او بؤ سةرلةنويَ ئاوةدان كردنةوةيان.طوجن

ةكان كؤضيان كردووة بؤ سةنتةرى شار قةسرىَ بةتايبةتى دؤلَى بالَةيانذمارةيةكى زؤرى طوندنيشينانى سنورى ناحيةى  .2
سةرلةنوىَ بنياتنانةوةى  لةثيَناواو دابنريَ طوجنيَك طوند بةرةو ضؤلَبوون دةرِؤن، بؤية ثيَويستة ثالنى دتةنانةت هةن

نشينان بؤ سةنتةرى دابينكردنى خزمةتطوزارى تةواو بؤيان بؤ رِيَطةطرتن لة كؤضى طوندةكان وئاوةدان كردنةوةيان وطوند
 ةكان.طوندكؤضكردن لةشارةوة بؤ  هةولَدان بؤ ثيَضةوانةىشارةكان و

او لة ناحيةى طوجنى هاوضةرخ لة رِيَطةى كؤكردنةوةى ضةند طونديَكى بضوك لة شويَنى طونددانانى ثالنيَك بؤ دروستكردنى  .3
بؤ دابني بكريَت، هةروةها  خزمةتطوزارىقةسرىَ بةتايبةتى ناوضةى ليَكؤلَينةوة، بؤ ئةوةى سةرجةم ثيَداويستى و
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ي سروشتى و اليةنى كؤمةالَيةتى خةلَكى ناوضةكة لة دروستكردنى ئةم طوندة هاوضةرخانةدا رِةضاو يذينطةمةرجى وهةلَ
 بكريَت.

طرنطى لةوةرِطةى سروشتى فراوان هةية بؤية ثيَويستة ةريَكى فراوانى زةوى كشتوكالَى وبورِو قةسرىَلةسنورى ناحيةى  .4
ئاذةلَدارى بينكردنى ثيَداويستى كشتوكالَى وداانى جوتياران وديارمةتي دارى، لةرِيَطةىئاذةلَبدريَت بةكةرتى كشتوكالَ و
بةريَكى بةرفراوانى لةوةرِطةى سروشتى ورِولَينةوة سةرضاوةى ئاوى ثيَويست وزةويةكى بةثيت وبؤيان، ضونكة ناوضةى ليَكؤ

 يَكدةهيَنيَت لة ناوضةكةدا.ثرِيَذةيةكى بةرز  هةية بؤ لةوةرِاندنى ئاذةلَ، هةروةها رِيَذةى بةكارهيَنانى زةوى

دان بةكةرتى طةشتو طوزار لة ناوضةى ليَكؤلَينةوةدا، ضونكة ضةندين ناوضةى طةشتو طوزارى لة ناوضةكةدا هةية، طرنطي .5
ئاووهةواى سازطارو سةرضاوةى ئاو تيَدا هةية، وةك دميةنى سروشتى وسةرجةم بنةما جوطرافية طةشتو طوزاريةكانى 

 .ظطةى بضووكوتا بةشيَوةى كانياو

بة  قةسرىَ و دؤلَى بالَةيانةكانى ناحيةي طونداو بؤ رِيَطاكانى طواستنةوةو بةستنةوةى هةموو طوجندانانى ضارةسةرى  .6
وةك طوندى  تؤرِيَكى رِيَطاى هاتووضؤى ثيَشكةوتوو، بةتايبةتى ئةو طوندانةى رِيَطايان بؤ نةضووة ياخود رِيَطاكانيان خؤلَة

هؤيةكانى بةرهةمهيَنان لة طوندةكاندا، يَتة هاندةريَك بؤ خزمةتطوزارى و، كة دةبوقةالَت ني وخةزيَنةكؤيلة وضؤمةو زةنطةلَ
 طةياندنى بةروبوومى كشتوكالَى بؤ بازارِةكان.ات بؤ هاتووضؤى رِؤذانةى خةلَك وهةروةها ئاسانكارى دةك

 سةرضاوةكان

  دابةشبوونى دانيشتوانى شارى رانية ليَكؤلَينةوةيةك لة جوطرافياى ثيَشرِةو سةمةد تؤفيق، شيكردنةوةيةكى شويَنى بؤ
 ونةكراوة( .) بال148َ، ل 2009شار، نامةي ماستةر، كؤليذى زانستة كؤمةالَيةتيةكان، زانكؤى كؤية، 

   ،َ2009\12\29حكومةتى هةريَمى كوردستان، ثاريَزطاى هةوليَر، بةريَوةبةرايةتى ناحيةى قةسرى . 
  2009\11\25، وةزارةتى شارةوانى،بةشى نةخشةدانان، يَمى كوردستانمةتى هةرحكو. 

   ،حكومةتى هةريَمى كوردستان، وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجيَكردن،  ب. رِيَطاوبانى هةوليَر، بةشي تةكنيك
 داتاى بالَونةكراوة.

  ثاريَزطاى هةوليَر وةك منوونة، خةليل ئيسماعيل حممد و ئةيوب خةليل ئيسماعيل، طوندنشينى لةهةريَمى ضيايى
 .2015ضاثخانةى ثةجنةرة، تاران، ، 

  لةقةزاى كؤية وكاريطةرى لةسةر كردارى ثةرةثيَدان،  روستةم سةالم عةزيز، دابةشبوونى جوطرافى نشينطةطوندييةكان
 ، بالَوكراوةتةوة.2006نامةى ماستةر، كؤليَجى ثةروةردة، زانكؤى كؤية، 

   انةى تيشك، ضاثي يةكةم، سليَمانىضاثخ ،كؤية )ليَكؤلَينةوة لةجوطرافياى هةريَمى( ،سةعيدكامةران تاهري ،
2008 . 
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   ،هوشيار حممد امني رشيد و سةردار حممد عبدالرمحن، ئةتلَةسي ثاريَزطاى هةوليَر، ضاثخانةى تيَنوس، هةوليَر
2010. 

  ةكان لة قةزاى هةلَةجبةى شةهيددا هيَرؤ عمر صاحل، شيكردنةوةى جوطرافى دابةشبوونى نشينطة ديَهاتيي
، 2010ليَكؤلَينةوةيةكة لةبوارى ديَنشينيدا، نامةى ماستةر، كؤليَجى زانستة مرؤظايةتيةكان، زانكؤى سليَمانى، 

 .(بالَونةكراوة)

 ربيلأاجلبلي، رسالة ماجسرت، كلية االداب، جامعة صالح الدين، ، مورفولوجية القرية يف اقليم أيوب خليل امساعيل ،
 )غري منشورة( .2003

   ،صربي فارس اهلييت و خليل إمساعيل حممد، جغرافية االستيطان الريفي، جامعة بغداد، مطبعة احلكمة، بغداد
1986. 

   ،1988طه محادي احلديثي، جغرافية السكان، مديرية دار الكتاب للطباعة والنشر، املوصل. 

   2014الريفية يف قضاء ابي اخلصيب، عادل عبداالمري عبود، مورفولوجية املستوطنات. 

http://WWW.basrahcity.net/pather/report/basrah/32.htm1 

   ،2002عباس فاضل السعدي، أساسيات اجلغرافية البشرية، مؤسسة الوراق، عمان. 

   ،1983عبدالرزاق حممد البطيعي و عادل عبداهلل خطاب، جغرافية الريف، مطبعة جامعة بغداد. 

   العال حممد، صورة األرض يف الريف، سلسلة حبوث جغرافية العدد السادس، اجلمعية اجلغرافية املصرية، دار حممد أبو
 .2001طيبا، القاهرة، 

  ة اربيل، ظالستيطان الريفي  يف اقليم كردستان، دراسة تطبيقية حملاف لحممد عبداهلل عمر اللهوني، التحليل اجلغرايف
 .2005تيجية، سليَمانية، مركز كردستان للدراسات االسرتا

 :ضاوثيَكةوتنةكان
 .28/7/2016رسول حسن رسول، دانيشتوى طوندى سةركان،  .1
 .1/8/2016تاهري قادر مستةفا، دانيشتوى طوندى ماونان،  .2
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 بالَةيان( ناوى طوند وبةشة طوندييةكان ويةكة خزمةتطوزاريةكانى بةكارهيَنانى زةوى لة دؤلَى 1ثاشكؤى ذمارة )

 

 سةرضاوة/
 ضاوثيَكةوتن لةطةلَ بةريَزان )رسول حسن رسول، تاهري قادر مستةفا( دانيشتوانى طوندةكانى سةركان،و ماونان. -1
 (.2/8/2016 -- 27/7/2016ليَكؤلَينةوةو سةردانى مةيدانى بؤ ناوضةى ليَكؤلَينةوة لة ماوةى) -2
 .فؤرمى رِاثرسى -3

ناوى طوند و بةشة 
طوندةكانى دؤلَي 

 بالَةيان

ذمارةى 
 خانوو

خانووى 
 كؤنكريَتى

خانووى 
 قورِ

ذمارةى 
 قوتاخبانة

ذ.بنكةى 
 تةندروستى

 ثرؤذةى تر ذ.دوكان ذ.مزطةوت

سةركان)بةسيتَ، 
نيَوخان، زيَوكان، 

دالَكة، كاوالن، رِةزمرية، 
 بيَكويَران(

يةك بيَ  21 30 51
 خويَندن

يةك  _
 قورِ 2م300

 - - - - 2م12يةك 

ماونان )ماونان، 
مسؤرة، طؤرِةديَر، 

 كةشان(

يةك  45 35 80
 2م900

يةك 
 2م500

يةك 
 2م400

شةش 
 (2م90)

- - - - 

 800يةك   40 27 67 وةسان )وةسان، بنةلَة(
 2م

يةك 
 2م400

دوو 
 (2م200)

يةك  2م50سيَ 
كتيَبخانة 

 2م220

3 
ثرِؤذةى 

 ئاو

قةبرستانى 
 طةورةزؤر 

ياريطا 
 2م1800

 800يةك   60 10 70 قةالَت
 2م

 350يةك  -
 2م

 - - - 1 2م20يةك 

يةك  - - 43 10 53 كؤيلة
 2م400

 - - - - 2م12يةك 

يةك  - - 10 5 15 رةزويكة
 2م300

كانى  3 2م20يةك 
 هةية

- - - 

 - - - - - - - - 10 0 10 ئيسكاوة

 800يةك   0 10 10 ديلمان
 2م

- - - - - - - 

 - - - - - - - - 0 4 4 سةرنيَلَ

 800يةك   19 6 25 ضؤمساك
 2م

يةك  -
 2م200

- - - - - 

 - - - - - - - - 25 5 30 زةنطةلنَي

 - - - - - - - - 2 4 6 ضؤم

 - - - - - - - - 1 2 3 سةرشيَخان*

 - - - - - - - - 11 4 15 خةزيَنة

 - - - - - - - - 5 5 10 بوران
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 ضؤمان( _قةسرىَ_رِووبةريةكانى )دؤلَى بالَةيان  ذمارةى دانيشتوان ويةكة (2ثاشكؤى ذمارة )

رِووبةرى ناو  2م ر بة رِووبة قةسرىَ ضؤمان /كمرِووبةر  ناوضة
 طوندةكان

رِووبةرى 
 خانوو

 % تةندروستى % ياريطا % مزطةوت % خويَندطا % دوكان %

 0.03 1000 0.05 1600 0.07 2150 0.17 5000 0.007 202 2.25 67500 3000000 108000000 61.02 15.21 108 بالَةيان

 - - - - - - - - - - - - 3000000 177000000 100 24.93 177 قةسرىَ

 - - - - - - - -  - - - 3000000 710000000 15.21 100 710 ضؤمان

 - - - - - - - - - - - - - - هاوين زستان دانيشتوان 

 - - - - - - - - - - - - - - 400 750 1150 بالَةيان

 - - - - - - - - - - - - - - - - 3567 قةسرىَ

 سةرضاوة/ لةاليةن تويَذةرانةوة ئامادةكراوة بةثشت بةسنت بة:
 (.2/8/2016 -- 27/7/2016ليَكؤلَينةوةو سةردانى مةيدانى بؤ ناوضةى ليَكؤلَينةوة لة ماوةى) -1
 حكومةتى هةريَمى كوردستان، وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجيَكردن،  ب. رِيَطاوبانى هةوليَر، بةشي تةكنيك، داتاى بالَونةكراوة. -2
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 (3ثاشكؤى ذمارة )

 ملخص
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خر آلويتمثل ا وتكوينها وامتداد وحداتها السكنية،حدهما يف شكل القرية أولوجية القرية هلا بعدان، يتمثل ن دراسة مورفأ     
 وما يف تصميم املسكن الريفي وبنائه وتكوينه، وعليه فأن اهتمام مثل هذه الدراسة ينصب على املظهر العام للمركز السكين

شكل العام للوحدة و التوسع العمراني ومن ثم فهي التعبري احلقيقي عن التفاعل بني الأو تصميم أحتقق من تطورات يف البناء 
 السكنية وطبيعة الوظائف اليت تؤديها.

سري يف مساحته وشكله كما خيتلف يف منط ومواد بنائه فمنه البسيط الريفي يف وادي باليان بناحية ق وخيتلف املسكن   
 و حجر.  أبوق خرى من طاأما بين من طني و املتواضع ومنه املخطط وبعضها ذات طابق واحد وقليل منها ذات طابقني ومنها

Abstract 

The morphology of the village her study two dimensions, is one of them in the form of 

the village, composition and extension of its residential units, and is another in the 

design of rural housing, construction and composition, and therefore the interest in such 

a study focused on the general appearance of the center of the residential and check out 

the developments in construction or design or urban expansion and therefore the true 

expression of the interaction between the general shape of the unit and the residential 

nature of the functions performed. 

And different rural housing in the valley Balian district Qasri in the area and shape as 

different in style and construction materials SQ simple humble and from the scheme and 

some with one floor and a few double-decker ones and some are built from clay and 

other than brick or stone. 


