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ثوختة
دابةشبووني شويَنيي نشينطة ديَهاتيةكان طؤشةيةكي طرنط لةتويَذينةوةكاني تايبةت بةجوطرافياي نيشتةجيَبوون
دةطريَـتةوة ،بؤ خستنةرِووي شيَوازةكاني دابةشبوون لة اليةكء ،هؤكارةكاني دابةشبوونيان لة اليةكي ترةوة .ناوضةي
تويَذينةوة يةكيَكة لة قةزا ديَرينةكاني ئيدارةي طةرميان لةهةريَمي كوردستاندا ،كةرووبةرةكةي (2878,15كم)2ية،
دةكةويَـتة نيَوان هةردوو بازنةي ثاني (=  )35 10 - 25 = -34 25 - 15ثلةى باكور  ،هيَلَي دريَذي (= -44 30 - 00
=  )45 15 – 60ثلةي رِؤذهةالَت ،كة ( 47كم) لة سةنتةري ئيدارةي طةرميانةوة دورة.
ئاماجني تويَذينةوةكة ،بريتيية لة خستنةرووي شيَوازةكاني دابةشبووني شويَنيي نشينطة ديَهاتييةكاني قةزاي كفري
ء ،هؤكارةكاني دابةشبوونيان،لةم ثيَناويشدا ،لة تويَذينةوةكةدا شيَوازةكاني دابةشبووني شويَنيي نشينطة ديَهاتييةكانء،
هؤكارةكاني دابةشبوونيان خراوةتةرِوو .سةرباري ئةوةي تويَذينةوةكة بةضةند دةرئةجناميَك طةيشتووة ،كة لةبةر رؤشنايدا
ضةند ثيَشنيازيَكي خستوةتةرِوو .هةروةها لةتويَذينةوةكةدا ثشت بةبنةرِةتي ئاماري (شيكردنةوةي ضةنديَيت) بةسرتاوة ،بة
بةكارهيَناني بةرنامةي ( )Arc Gis 10.3لة ئامرازةكاني شيكردنةوةي شويَين ( )Spatial Analysisو شيكردنةوةي
ئاماري ( )Statistic Analysisبة بةكارهيَناني ريَطةي نزيكرتين دراوسيَ ( .)Avarge Nearest Neighborهةروةها
دؤزينةوةي خالَة سةنتةرييةكاني ناوي شيَوازةكاني دابةشبوون ( )Measuring Geographic Distrbutionو دوري
ثيَوانةيي ( )Standard Distanceو ئاراستةي دابةشبوون(.)Directional Distribution
كليلي ووشةكان :شيَوازةكاني دابةشبوون ،شويَن ،نشينطة ،ديَهات،كفري ،شيكردنةوةي شويَين ،نزيكرتين دراوسيَ ،ئاراستةي
دابةشبوون
ثيَشةكي
ديَهات بةهةموو ئةو كؤمةلَة خانووانة دةوتريَت ،كة لةدةرةوةي سنوري شارةوانيء سةنتةرة كارطيَرِييةكاندان( ،)1كة
دابةشبووني جوطرافييان ثانتاييةكي طرنط لةتويَذينةوةكاني تايبةت بةجوطرافياي نيشتةجيَبووني ديَهات دةطريَتةوة،
ئةمةش بؤ خستنةرِووي شيَوازةكاني دابةشبوون لة اليةكء ،هؤكارةكاني دابةشبوونيان لة اليةكي ترةوة( ،)2ضونكة شيَواز بةالي
جوطرافيناسانةوة ضةمكيَكة بؤ ريَكخستين رةطةزةكاني سةر رووي زةوي بةكارديَت .مةبةستيش لةشيَواز ئةو شيَوةيةية كة نشينطة
ديَهاتييةكان لة دابةشبوونة شويَنيةكانياندا وةريانطرتووة.
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بةهؤي ئةو بارودؤخة راميارييانةي كة ناوضةي طةرميانء ناوضةي تويَذينةوة لة نيوةي دووةمي سةدةي رابردووةوة ثيَدا
تيَثةرِ بووة ،نشينطة ديَهاتيةكاني ناوضةي تويَذينةوة بةتةواوي خاثوركران ،دواي راثةرِينيش لةسالَي (1991ز) نةتوانرا
وةكو ثيَويست ئاوةدان بكريَنةوة ء خزمةتطوزاري ثيَويستيان ثيَشكةش بكريَت .بؤية ئةم تويَذينةوةية هةولَدةدات شيكردنةوةي
شويَنيي بؤ دابةشبووني شويَنيي نشينطة ديَهاتيةكاني ناوضةي تويَذينةوة بكات ،بةئاماجني خستنةرِووي شيَوازةكاني
دابةشبوونيانء دؤزينةوةي خالَة سةنتةرييةكانيان بؤ دياريكردني شويَين طوجناو بؤ اليةنة كارطيَريية ثةيوةندي دارةكان
بةمةبةسيت دروستكردني سةنتةري خزمةتطوزاري بؤ يةكة كارطيَرِييةكاني ناوضةي تويَذينةوة.
كيَشةي تويَذينةوة
كيَشةي تويَذينةوة يةكةم هةنطاوة لةهةموو تويَذينةوةيةكي زانستيدا ،كةثيَوستة تويَذةر بابةتيَك هةلَبذيَريَتء،
اليةنة جؤراوجؤرةكاني ئاشكرا بكات ،يان بةواتايةكي تر كيَشةكاني خباتة بةرباسء تويَذينةوة( ،)3بؤية كيَشةكاني ئةم
تويَذينةوةية بةم شيَوةية خراوةتةرِوو:
 .1شيَوازةكاني دابةشووني نشينطة ديَهاتيةكاني ناوضةي تويَذينةوة ضؤنن؟ كام شيَواز لةهةموويان زياتر كاريطةرة لةناوضةي
تويَذينةوةدا.
 .2ئةو هؤكارة سروشيتء مرؤييانة كامانةن ،كةبوونةتة هؤي دةركةوتين شيَوازةكاني دابةشبووني نشينطة ديَهاتيةكاني
ناوضةي تويَذينةوة؟
طرميانةي تويَذينةوة
طرمياني تويَذينةوة بريتية لةوةالَمدانةوةيةكي ثيَشوةخيت كيَشةكاني تويَذينةوة ،بؤ طةيشنت بةضارةسةري سةرةتايي
كيَشةكان ( .)4بؤية طرميانةكاني ئةم تويَذينةوة بةم شيَوةيةي الي خوارةوة دياري كراوة:
 .1هةموو شيَوازةكاني دابةشبووني نشينطة ديَهاتيةكان لة ناوضةي تويَذينةوةدا دةركةوتوونء ،شيَوازي كؤبوةوة لة هةموويان
زياتر زالَة بةسةر شيَوازةكاني دابةشبووني نشينطة ديَهاتيةكاني ناوضةي تويَذينةوةدا.
 .2هةموو هؤكارة سروشتييةكان كاريطةرييان لةسةر دابةشبووني شويَين نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوة هةبووة،
بةتايبةتي هؤكارةكاني (بةرزونزميء دةرامةتي ئاو) .ئةمة جطة هؤكارة مرؤييةكاني كارطيَرِيء سياسي ،كةكاريطةرييان
هةبووة
لةسةر قةبارةء دابةشبووني نشينطةكان.
ميتؤدي تويَذينةوة
لة تويَذينةوةكةدا ميتؤدي ئيستقرائي و شيكاري ضةنديَيت شويَين لةجوطرافيادا بةكارهاتووة ،لة ثرؤسةكانيشيكاريء
بةكارهيَناني داتاكاني (املعاجلة البيانات) تايبةت بة نشينطة ديَهاتيةكان ،بةجؤريَك لة بةشةوة دةسيت ثيَكردووة بؤ طشت،
لةم ثيَناوةيشدا ضةند (تاقيكارييةكي ئاماري شويَنيي) بةكار هاتووة بؤ شيكردنةوةي شيَوازةكاني دابةشبووني شويَين
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نشينطةكان ،وةكو ئاماذةكاني شيكاري ئاماري شويَنيي ،بة تايبةتيء دياريكراوي تةكنيكي شيكاري نزيكرتين دراوسيَء
دياريكردني خالَة سةنتةرييةكان و ئاراستةي دابةشبوون و دووري ثيَوانةيي.
ريَوشويَنةكاني تويَذينةوةكة
لةتويَذينةوةكةدا كردارةكاني شيكاري شويَين ئةجنامدراوة بؤ ئاشكراكردني شيَوازةكاني دابةشبووني شويَين نشينطة
ديَهاتيةكاني ناوضةي تويَذينةوة ،ثاشانيش خستنةرِووي ئةجنامةكان لةنةخشةءخشتةي تايبةتدا بؤ ئاشكراكردني شيَوازي
دابةشبووني جوطرايف نشينطة ديَهاتيةكان لةسةر ئاسيت يةكة كارطيَرِييةكاني ناوضةي تويَذينةوة و ثاشانيش هةموو ناوضةي
تويَذينةوة ،ئةمةش لةرِيَطةي ضةند هةنطاويَكةوة بة بةكارهيَناني ريَطةكاني ضةنديَيت و تاقيكاري (االختبارات) ئاماري و
كارتؤطرافييانةوة ،بةم شيَوانةي خوارةوة:
 .1دؤزينةوةي خالَة سةنتةرييةكاني ناو شيَوازي دابةشبوون و دووري ثيَوانةيي و ئاراستةي دابةشبوون.
 .2دوزينةوةي شيَوازي دابةشبوون ،بة بةكارهيَناني تقنيةي نزيكرتين درهاوسيَ.
سنوري ناوضةي تويَذينةوة
ناوضةي تويَذينةوة دةكةويَتة رؤذئاواي ئيدارةي طةرمييانةوة لةهةريَمي كوردستاندا ،لةرووي ئةسرتؤنؤمييةوة
دةكةويَـتة نيَوان هةردوو بازنةي ثاني (=  )35 10 - 25 = -34 25 - 15ثلةى باكور  ،هيَلَي دريَذي (= -44 30 - 00
=  )45 15 – 60ثلةي رِؤذهةالَت .،لة ناحييةكاني (سةنتةر ،سةرقةالَ ،ئاوةسثي ،كؤكس ،نةوجول) ثيَك ديَت .كة ( 47كم)
لة سةنتةري ئيدارةي طةرميانةوة دوورة برِوانة نةخشةي ( .)1سةبارةت بةسنوري كاتيش تويَذينةوةكة جةخت لةسةر
دابةشبووني نشينطة ديَهاتيةكاني سالَي ( )2016ناوضةي تويَذينةوة دةكاتةوة كة ( )108نشينطةي ديَهاتي بووة.
شيَوازةكانى دابةشبوونى نشينطة ديَهاتيةكاني ناوضةي تويَذينةوة لة سالَى (:)2016
شيَواز زاراوةيةكة زؤر جار لةتويَذينةوة زانستييةكاندا لةئاماذةكردن بؤ دابةشبوون بةكارديَت ،بةتايبةتي لةالي
جوطرايف ناسان بريتيية لةو شيَوازةي لةريَطةيةوة رةطةزةكاني سةر رووي زةوي ريَكدةخريَن .ليَرةدا مةبةست لةشيَواز بريتيية
لةدابةشبووني نشينطة ديَهاتييةكانء ئةو سيستةمةي وةريانطرتووة لةدابةشبوونياندا .هةروةها نشينطة ديَهاتيةكان جياوازن
لةقةبارةء شيَوةي دابةشبوونياندا لةذيَر كاريطةري هؤكارة جوطرافيية سروشيتء مرؤييةكانةوة ،كةوايكردووة هةنديَك ديَهات
لةدابةشبووندا شيَوةي ئةندازةيي ريَكوثيَك وةربطرنء ،بة ثيَضةوانةشةوة هةنديَك ديَهاتي تر بةشيَوةي ثةرشوو بالَو نارِيَك
بالَوبوونةتةوة ،ئةمة لةكاتيَكدا هةنديَكيشيان بةشيَوةي كؤبوةوة دةردةكةون لةدابةشبووني شويَنياندا ،هةروةها هةنديَكي
ديكةيشيان بةدريَذايي رِيَطاوبانء رووبارةكان دريَذدةبنةوة (.)5
بةتيَرِوانني لةنةخشةى ( )2بةبيَ بةكارهيَناني هاوكيَشةي ئاماري ،كةدابةشبوونى نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةى
تويَذينةوةي تيادا خراوةتةروو ،دةتوانريَت سيَ شيَوازى طشيت دابةشبوون دةستنيشان بكريَن ،ئةوانيش شيَوازةكاني:
 .1شيَوازى دابةشبوونى هيَلَى (:)Linear Distribution pattern
نشينطة ديَهاتيةكان دابةشبوونيان لةم شيَوازةدا ،بةشيَوةي هيَلَيية بةئاراستةي دؤلَي رووبارةكانء ريَطاكاني
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نةخشةى ( )1شويَنى ناوضةي تويَذينةوة بةطويَرةى عرياق و هةريَمى كوردستان و ئيدارةى طةرميان

سةرضاوة /كارى تويَذةر بةثشت بةسنت بة .1 :هاشم صاحل محد امني و ئةواني تر ،ئةتلَةسي هةريَمي كوردستاني عيَراق ،عيَراق و جيهان،
ضاثي يةكةم ،كؤمثانياي تيَنوس  ،هةوليَر ،2009 ،ل.39
 .2بةرِيَوةبةرايةتى ئامارى سليَمانى ،بةشى  ،GISداتايي بالَونةكراوة .2016،
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نةخشةى ( )2شيَوازةكاني دابةشبوون و خالَة سةنتةرييةكانى ناو دابةشبوونى نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوةدا

سةرضاوة /كارى تويَذةر لة ئةجنامى بةكارهيَنانى ثرؤطرامى ( ،)ArcGIS10.3بة ثشتبةسنت بة بةرِيَوةبةرايةتى ئامارى سليَمانى ،بةشى ،GIS

داتايي بالَونةكراوة .2016،
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طواستنةوةدا ،كة لةسةر رووي زةوي ناوضةيةكي دياريكراو بةشيَوةي هيَلَيَكي نيمضة تةريب دةردةكةون ،ضونكة دابةشوونيان
ثةيوةستة بةو دياردانةوة لةذياني ئابووريياندا( .)6وةكو لة نةخشةي ()2دا دةردةكةويَت ،رووباري سريوانء ضةمةكاني
ئاوةسثيء نارينء ريَطاكاني طواستنةوة) ،هؤكاري سةرةكي ئةم جؤرة دابةشبوونةن لةناوضةي تويَذينةوةدا.
 .2شيَوازى دابةشبوونى كؤبووةوة ):)Agglomerated Distribution pattern
ئةم شيَوازة بةكؤنرتين شيَوازي دابةشبووني ديَهات دادةنريَت ،كةميَذووةكةي دةطةرِيَتةوة بؤ ضاخي بةرديين سيَيةم.
هؤكاري سةرةكي دابةشبوونةكةش دةطةرِيَتةوة بؤ كاريطةري هؤكارة سروشيتء مرؤييةكان ،وةكو بةكارهيَناني زةوي كشتوكالَيء
دةرامةتي ئاو و هؤكاري ئابووريء كؤمةالَيةتي( .)7منوونةي ئةم شيَوازة دابةشبوونة لةناوضةي ليَكؤلَينةوةدا لة ضةند
ناوضةيةكي جياوازدا بةهؤي كاريطةري هؤكارة سروشتيةكانةوة دةركةوتووة .منوونةي ئةم شيَوازة دابةشبوونة لة ناوضةي
ليَكؤلَينةوةدا دةركةوتووة لة ضةند ناوضةيةكي جياوازدا بةهؤي كاريطةري هؤكارة سروشتيةكانةوة ،بة تايبةتي لة ناحييةي
نةوجولدا.
 .3شيَوازى دابةشبوونى ثةرشءبآلو (:)Dispersed Distribution pattern
لةم شيَوازةدا نشينطة ديَهاتييةكان بة شيَوةي هةرِةمةكي و ناسيستةمي بالَوبوونةتةوة لةسةر رووبةريَكي بةرفراواني
زةوي ،بةهؤي كاريطةري هؤكارة سروشيت يةكانةوة ،وةكو بووني سةرضاوةيةكي ئاوي كة ثشيت ثيَبةسنت يان كاريطةري
تؤبؤطرايف يان سوود وةرطرتن لة ئاوي ذيَر زةوي( .)10منوونةي ئةم شيَوازة دابةشبوونة ضةند ناوضةيةكدا دةكةوتووة بة
تايبةت لة باكوري ناحييةكاني (كؤكس و نةوجول) دا.
بؤ دياريكردنء دةرخستين شيَوازةكاني دابةشبووني شويَين نشينطة ديَهاتيةكاني ناوضةي تويَذينةوة ،تويَذةر خالَة
سةنتةرييةكاني ناو شيَوازةكاني دابةشوونء ئاراستةي دابةشبوونء دووري ثيَوانةييء شيكردنةوةي نزيكرتين دراوسيَ
بةكارهيَناوة ،لةثرِؤطرامي (  ،)10.3Arc Gisكة ئةجنامي ئةم ثيَوةرانة دةريدةخةن ،كة ئايا دابةشبوونةكة دابةشبوونيَكي
هةرِةمةكي ية؟ ياخود دابةشبوونيَكة شيَوازيَكي دياريكراوي وةرطرتووة؟ ئةويش بةكاريطةري ئةو هؤكارة سروشيتء مرؤييانةي
كاريان تيَكردووة ،لةوانة:
يةكةم :خالَة سةنتةرييةكانى ناو شيَوازةكانى دابةشبوونى نشينطة ديَهاتييةكان
خالَة سةنتةرييةكانى ناو دابةشبوونة شويَنييةكان بريتني لة(خالَي سةنتةري رووبةرى ،خالَي سةنتةرى ناوةند،
خالَي كيَشكردني ناوةندي يان دياردةى سةنتةرى) .هةريةكآ لةم خاآلنة ريََطةي ئاماريى تايبةت بةخؤى هةيةء ،ئامانج
لةدؤزينةوةيان بريتيية لة(:)8
أ .بةراوردكردنيان بة دووري سةنتةرة راستةقينةكان (كارطيَرييةكان).
ب .دؤزينةوةء دياريكردني شويَين ناوةندي طوجناو ،كةبكريَتة سةنتةري خزمةتطوزاريية طشتييةكاني وةكو (كارطيَرِي،
تةندروسيت ،ثةروةردةيي ،بازارِ) بؤ ئةوةي هةموو نشينطة ديَهاتيةكاني ناو دابةشبوونة شويَنيةكة بةئاساني ثيَبطةن و سوودي
ليَوةربطرن.
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 .1خالَي سةنتةري رووبةرى ()Areal center
ئةو خالَةية كةسةنتةري ناوضةي تويَذينةوة لةرووي رووبةرةوة( ،)9لةنةخشةي ( )2دا دةردةكةويَت لةضةقي ناوضةي
تويَذينةوةدا هةلَكةوتووة ،لةرؤذهةالَتي سنووري كارطيَري ناحييةي (نةوجول) دا بةدياريكراوي بةدووري (2,41كم) لةباشوري
رؤذهةالَتي طوندي (جواميَر ئاغاوة).
 .2خالَي سةنتةرى ناوةند ()Mean Center
بريتيية لة خالَي ناورِاسيت هةموو نشينطة ديَهاتيةكان ،كة لةريَطةي هاوكيَشةي* تايبةتييةوة دةردةكريَتء
هاوشيَوةي ناوةندي ذميَريية لة زانسيت ئاماردا ،واتة بةجؤريَكة بةهةر ئاراستةيةكدا لةم خالَة دوور بكةوينةوة ئةوا دووري ئةو
خالَةي ديَتة ريَطةمان كةمرتة لة خالَةكةي دواتري سةر نةخشةكة( .)10شويَين ئةم خالَة لةناوضةي تويَذينةوةدا دةكةويَتة
سنوري كارطيَرِي ناحييةي (سةرقةالَ)وة بةدووري ( 1كم) لةباكوري رؤذئاواي طوندي (ئؤمةربل)ةوة.
 .3خالَي كيَشكردني ناوةندي يان دياردةى سةنتةرى ( )Feature Central
خالَي ناوةندي كيَشكردني سةرجةم نشينطة ديَهاتييةكاني ناو شيَوازي دابةشبوونةكة دادةنريَت ،واتة دةكةويَتة
سةنتةري هةموو نشينطة ديَهاتيةكانةوة ،كة دةتوانريَ خالَةكة لةسةر نةخشة دياري بكريَت بةبيَ بةكارهيَناني هيض
هاوكيَشةيةك ،ئةويش بة دياريكردني يةكساني هةموو نشينطة ديَهاتيةكان بة طويَرةي هةر ضوار ئاراستة سةرةكيةكة (باكور،
باشور ،روذهةالَت ،رؤذئاوا) ،كةواتة خالَي هاوسةنطي دابةشبوونة لة ناوضةي تويَذينةوةدا( .)11لة ناوضةي تويَذينةوة شويَين
دةكةويَتة سةر طوندي (ئؤمةربلي طةورة)وة.
دياريكردني خالَة سةنتةرييةكاني ناوضةي تويَذينةوة ،يارمةتي دةرة بؤ دةرخستين رادةي بالَوبوونةوة يان
كؤبوونةوةي نشينطة ديَهاتيةكان .كةخالَي ناوةندي رووبةري تايبةتة بةناوضةي تويَذينةوة لة رووي رووبةرةوة ،بةالَم دوو
خالَةكةي تر (خالَي سةنتةري رووبةري ،خالَي كيَشكردني سةنتةري) ئاماذةن بؤ دابةشبووني شويَين ديَهاتةكانء تايبةت
بةشويَنةوة ،بؤية ثيَطةي هةردووطيانء دووريء نزيكيان لةخالَي (سةنتةري رووبةر)ييةوة جؤري بالَوبوونةوةكة دياري دةكةن.
جيَكةوتين ئةو سيَ خالَةش لةسةر يةكرتء يةك خالَ ئاماذةية بؤ ئةوةي كة دابةشبوونةكةدابةشبوونيَكي منوونةيية ،ئةمةش لة
رِاستيدا زؤر بة دةطمةن روودةدات(.)12
بة سةيركردني نةخشةي ( ،)2دةردةكةويَت كةخالَة سةنتةرييةكاني ناوضةي تويَذينةوة لةسةر يةك هةلَنةكةوتوون،
كةواتة دابةشبوونةكة منوونةيي نيية ،بةلَكو بةرِيَكةوت هةلَكةوتوون ،ئةمةش دةطةرِيَتةوة بؤ رةنطدانةوةي كاريطةري هؤكارة
سروشتييةكاني وةكو (بةرزونزميء دةرامةتي ئاوء ئاووهةواء خاك)ء هؤكارة مرؤييةكاني وةكو (ميَذووييء رامياريء ئابووري).
بؤية دةبينني دووري نيَوان سيَ خالَة سةنتةرييةكة لةناوضةي تويَذينةوة ،بةم شيَوةيةي خوارةوةية:
أ .دووري نيَوان خالَي سةنتةري رووبةريء خالَي سةنتةري ناوةند (7,27كم).
ب .دووري نيَوان خالَي كيَشكردني سةنتةري و خالَي سةنتةري رووبةري (8,2كم).
ج .دووري نيَوان خالَي كيَشكردني سةنتةري و خالَي سةنتةري ناوةندي ( 1كم).
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كةواتة خالَةكان تارادةيةك لةيةكةوة نزيكن ،هةردوو خالَي (كيَشكردني سةنتةري ،سةنتةري ناوةند) لة ناورِاسيت
ناوضةي تويَذينةوةي هةلَكةوتوون ،ئةمةش ئةوة دةردةخات تارِادةيةك ديَهاتةكان بةشيَوةيةكي يةكسان بةسةر رووبةري
ناوضةي تويَذينةوةدا دابةش بوون .لةطةلَ ئةوةشدا هةلَكةوتين خالَي كيَشكردني سةنتةري لةرؤذهةالَتي خالَي سةنتةري
ناوةند ،ئةوة دةطةيةنيَت ديَهاتةكان زياتر لةرؤذهةالَتي ناوضةي تويَذينةوةدا بالَوبوونةتةوة ،بؤية بةرةو رؤذهةالَت كشاوة.
دووةم :دووري ثيَوانةيي ()Standard Distance
دووري ثيَوانةيي رؤلَيَكي طرنط لةشيكردنةوةي دابةشبووني شويَنيدا دةطيَرِيَت ،بؤ كيَشاني بازنةيةك سوودي
ليَوةردةطرييَت  ،ناسراوة بة بازنةي ثيَوانةيي ،كة دةكريَت لةئةجنامي جيَبةجيَكردني ئةم ثيَوةرةوة زانيارميان لةثلةي
كؤبوونةوة يان بالَوبوونةوةي دووري شويَنيي نشينطةكان دةست بكةويَت( .)13ناورِاسيت بازنةكةش خالَي سةنتةري ناوةندة،
هةرضةندة بةهاي دووري ثيَوانةيي زياتر بيَت ،ئةوةندة قةبارةي بازنةكة طةورةتر دةبيَت ،بة ثيَضةوانةشةوة راستة.واتة لة
هةردوو حالَةتةكةدا ئاماذةي ئةوة وةردةطريَت كةئايا دابةشبووني نشينطةكان دابةشبوونيَكي ثةرشووبالَوة يان كؤبووةية؟
ئةمةش بة هاوكيَشةي** تايبةت دةردةكريَت ،ثاشان تيَبيين ئةوة دةكريَت ،هةنديَك لةنشينطةكان دةكةونة ناو بازنةكةء
هةنديَكي تريان دةكةونة دةرةوةي .ئةو نشينطانةي دةكةونة ناو بازنةكةوة دوورييان كةمرتة لةسةنتةري ناوةندييةوة بة
بةراورد بةو نشينطانةي دةكةونة دةرةوةي بازنةكةوة(.)14
بةطويَرةي ئةطةرةكاني دابةشبوون مام ناوةندي دةبيَت ( )%68,7نشينطةكان بكةونة نيَو ئةو بازنةيةوة كة
نيوةتريةكةي يةك دووري ثيَوانةيي ( .)15ئةمة جطة لةوةي ثةيوةندييةكي راستةوانة هةية لةنيَوان رووبةري بازنةكةء
بالَوبوونةوةي نشينطةكان ،واتة ئةطةر بازنةكة بضووك بوو ئةوا دابةشبووني نشينطةكان كؤبووةية ،بةالَم ئةطةر بازنةكة طةورة
بيَـت ئةوا دابةشبوونةكة ثةرشوبالَوة ،واتة ديَهاتةكان لةسةر رووبةريَكي بةرفراوان بالَوبوونةتةوة ،نةوةكو شيَوازي
دابةشبوونةكة شيَوازيَكي ثةرشووبالَوي هةبيَت(.)16
لة نةخشةي ( )3و خشتةي ( )1سةنتةري ناوةندي نشينطة ديَهانييةكاني ناوضةي تويَذينةوةي خراوةتةرِوو،
بازنةيةكي بةدةوردا كيَشراوة كة رووبةرةكةي (1397,65كم) ،ئةمةش رووبةريَكي تارادةيةك بضووكة ،ضونكة ()%48,5
لةرووبةري ناوضةي تويَذينةوة دةطريَتةوةء نيوة تريةكةي يةكسانة بةدووري ثيَوانةيي ،كة دريَذييةكةي دةكاتة (24,84كم)،
كة تيايدا ( )62نشينطةي ديَهاتي كؤبؤتةوة لة كؤي ( )108نشينطة ،واتة ( )%57,40نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي
تويَذينةوة ،ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت زؤرترين نشينطة لة ناوةندي ناوضةي تويَذينةوة كؤبوونةتةوة ،بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا لة
كؤبوونةوةي مام ناوةند كةمرتة كة ( ،)%68.7واتة نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوة ناكةونة نيَو شيَوازي هةرِةمةكيء
شيَوةي ثةرشوبالَوةوة .بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا هةموويان لةناوضةيةكي دياريكراو كؤنابنةوة ,بةلَكو بةشيَوةي كؤمةلَ كؤمةلَ،
بةهؤي كاريطةري هؤكارة دياريكراوة سروشيت ء مرؤييةكانةوة لةناوضةي جياوازةكاني ناوضةي تويَذينةوة كؤبوونةتةوة.
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نةخشةى ( )3دوورى ثيَوانةيى نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوة بؤ سالَى ()2016

سةرضاوة /كارى تويَذةر لة ئةجنامى بةكارهيَنانى ثرؤطرامى ( ،)ArcGIS10.3بة ثشتبةسنت بة بةرِيَوةبةرايةتى ئامارى سليَمانى ،بةشى ،GIS
داتايي بالَونةكراوة .2016،
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خشتةى ( )1بةهاى دوورى ثيَوانةيى بؤ نشينطة مرؤييةكان لة ئيدارةى طةرميان لة سالَى ()2016
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قةزاي كفري
.6
57,40
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108 48,56 1397,65 1938,38
24,84
2878,15
سةرضاوة :كاري تويَذةر بة ثشت بةسنت زانياريية بةدةستهاتووةكان لة ثاش جيَبةجيَكردنى دوورى ثيَوانةيى لة ثرؤطرامى (.)ArcGIS 10.3

سةبارةت بة ئاسيت يةكة كارطيَرِييةكاني ناوضةي تويَذينةوةش ،ريَذةيي كؤبوونةوة بةدةوري خالَي ناوةندا جياوازة،
بةجؤريَك لةثلةكاني يةكةمء دووةم ناحييةكاني (سةنتةر ،نةوجول) ديَن ،كة يةكةميان ( )%66.66و دووةميشيان
( )%65.71نشينطةكانيان دةكةونة نيَو بازنةي ثيَوانةييةوة .كةواتة زؤر نزيك بوونةتةوة لة كؤبوونةوةيستانداري مام
ناوةندييةوة ،بةالَم لةثلةكاني سيَيةمء ضوارةمدا ناحييةكاني (سةرقةالَ ،كؤكس) ديَن ،كةيةكةميان ( )%59,25و دووةميشيان
( )%56نشينطةكانيان دةكةونة نيَو بازنةي ثيَوانةيييةوة ،لة ثلةي كؤتايشدا ناحييةي (ئاوةسثي) ديَت كة تةنها ()%44,44
نشينطةكاني دةكةويَتة نيَو بازنةي ثيَوانةييةوة.
سيَيةم :ئاراستةي دابةشبوون ()Directional Distribution
ئاراستةى دابةشبوون كة هةندآ جار بة(شيَوازى هيَلكةيى بؤ ثيَوانةكردنى ثلةى بآلوبوونةوة Standard
” )"Deviational Ellipseناودةبريَت ،ئةم ثيَوةرة بةكارديَت ئةطةر هاتوو دابةشبونى ئةو دياردةيةى تويَذينةوةي لةسةر
دةكريَت ئاراستةيةكى دياريكراوى هةبيَت ،بؤية لةئةجنامى بةكارهيَنانى ئةم ثيَوةرةدا دةتوانني شيَوةيةكى هيَلكةييمان دةست
بكةويَت كةطوزارشت لةتايبةمتةندييةكانى ئاراستةى دابةشبوون لةو ناوضةيةدا دةكات .سةنتةرى ئةم شيَوة هيَلكةيية
لةنةخشةكةدا دةكةويَتة سةر يةكيَك لةخالَة ناوةندييةكان ئةويش خالَى (سةنتةرى ناوةندى )Mean Centerية(.)17
لة نةخشةي ( )4دةردةكةويَت ،كة ئاراستةي دابةشبووني نشينطة ديَهاتيةكاني ناوضةي تويَذينةوة شيَوةي هيَلكةيية،
ئةمةش ئاماذةية بؤ ئةوةي كةدابةشبوونةكة منوونةيي نيية ،ضونكة ئةطةر دابةشبوونةكة منوونةيي بواية شيَوةي
دابةشبوونةكة هيَلكةي نةدةبوو ،بةلَكو شيَوةي بازنةيي وةردةطرت ،واتة ئةم ثيَوةرة ئةوة دةردةخات ،كةدابةشبووني نشينطة
ديَهاتيةكاني ناوضةي تويَذينةوة دةطةرِيَتةوة بؤ كاريطةري هؤكارة سروشيتء مرؤييةكاني وةكو:
 .1شيَوةي كارطيَرِي ناوضةي تويَذينةوة ،كة شيَوةي دريَذ كؤلَةيي هةية ،لةباكوري رؤذئاواوة بؤ باشوري رؤذهةالَت دريَذبووةتةوة.
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 .2بةشي رؤذئاواي ناوضةي تويَذينةوة هاوسنورة لةطةلَ ثاريَزطاكاني (ديالة و سةالحةدين و كةركوك) :ئةم ناوضة سنورييانة،
دواي ئةوةي لةتاوانةكاني ئةنفالدا وةكو هةموو ديَهاتةكاني تري ناوضةي تويَذينةوة خاثور كران ،هةروةها دواي راثةرِينيش
هاوسنوور بوون لةطةلَ ناوضةكاني ذيَر دةسةالَتي حكومةتي ثيَشووي عيَراق ،بؤية تارِادةيةك لة ذيَر مةترسيدا بوون ،ئةمة
جطة لةوةي لة دواي ثرؤسةي ئازادي عيَراقيشةوة لةرووي ئاسايشةوة سةقامطري نةبوون ،بؤية ديَهاتةكاني ئةم ناوضانة
ئاوةدانةكراونةتةوة.
 .3ناوضةكاني رؤذئاواي ناوضةي تويَذينةوة لةرووي بارودؤخي ئاووهةواوة لة ناوضةكاني ديكةي تويَذينةوة ووشكرتن ،بؤية بة
بةراورد بةناوضةكاني تري ناوضةي تويَذينةوة ذمارةي نشينطةيان كةمرتة.
 .4بووني دةشيت بةرفراوان و بةثيت لة بةشةكاني باشور و رؤذهةالَتي ناوضةي تويَذينةوة وةكو دةشيت شاكةل.
 .5هيَزي راكيَشاني بةشارستانيبوون (التحضر) كاريطةري هةبووة لةراكيَشاني نشينطة ديَهاتيةكاني ناوضةي تويَذينةوة بةرةو
رؤذهةالَتي ناوضةي تويَذينةوة ،ضونكة سةنتةري ناحييةكاني (سةرقةالَ ،ئاوةسثي ،كؤكس) بةهؤي بووني خزمةتطوزاري
ثيَويستةوة زؤرترين نشينطةيان لةضواردةوري خؤيان كؤكردؤتةوة ،ئةمة جطة لةسوود وةرطرتين نشينطة ديَهاتيةكاني ناوضةي
تويَذينةوة لةخزمةتطوزارييةكاني سةنتةري قةزاي كةالري سةنتةري ئيدارةي طةرميانء ناحييةي رزطاري ،بةهؤي هةلَكةوتي
جوطرايف و نزيكي ليَيانةوة.
ضوارةم :بةكارهيَنانى نزيكرتين دراوسآ ( )Nearest Neighbor Analysesلة دياريكردنى شيَوازةكانى دابةشبوونى
نشينطة ديَهاتيةكاني ناوضةى تويَذينةوة
ئةم جؤرة شيكاريية يةكيَكة لةريَطا ئاماريية باوةكان ،كةجوطرافيناسان بؤ دياريكردني شيَواز و شيَوةكاني دابةشبوون
بةكاري دةهيَنن ،ضونكة ثةيوةندي نيَوان دياردةكان لةطةلَ يةكرتء رادةي بالَوبوونةوةء كؤبوونةوةي دياردة جوطرافييةكان
بةووردي دةثيَويَت ،هةروةها بةثيَضةوانةي ئامرازةكاني ترةوة ئاماذةيةكي دياريكراوي بؤ دياريكردني شيَوازةكاني دابةشبوون
هةيةء ثيَويسيت بة وةسفكردن نيية ،لةشيكردنةوةي نشينطةكاندا ثشت بة ثيَوةريَكي ضةنديَيت بةردةوامي دةبةستيَت كة
بةهاوكيَشةي*** تايبةت دةدؤزريَتةوةء بةهاكةي لة ( )0ةوة دةست ثيَدةكاتء لة ( )2,149كؤتايي ديَت برِوانة خشتةي (.)2
بة جؤريَك كاتيَك ئةجنامي بةهاي نزيكرتين دراوسيَ دةكاتة ( )1ئةوا دابةشبوونةكة شيَوازي هةرِةمةكي وةردةطريَتء()1,19
يش زياتر بيَت ئةوا شيَوازي ثةرشووبالَو وةردةطريَت،بةجؤريَك تاوةكو نزيك بيَتةوة لة( )2,149ئةوا ثةرشوبالَوييةكةي زياتر
دةربيَت ،بةالَم كةمرت لة( )1شيَوازي كؤبوونةوةي نزيك لة هةرِةمةكي وةردةطريَت و لة ( )0,5كةمرتيش شيَوازي كؤبوونةوةي
تةواو وةردةطريَـت ( .)18بؤ دؤزينةوةي بةهاي نزيكرتين دراوسيَ ثيَويستة ،رةضاوي ضةند هةنطاويَك بكةين( )19لةوانة:
 .1دياريكردني ذمارةي نشينطة ديَهاتييةكان.
 .2دياريكردني رووبةري ناوضةي تويَذينةوة.
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نةخشةى ( )4ئاراستةى دابةشبووني نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوة لة سالَي (2016ز)

سةرضاوة /كارى تويَذةر لةئةجنامى بةكارهيَنانى ثرؤطرامى ( ،)ArcGIS10.3بة ثشتبةسنت بة بةرِيَوةبةرايةتى ئامارى سليَمانى ،بةشى ،GIS
داتايي بالَونةكراوة .2016،
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 .3دياريكردني دووري راستةقينةي نيَوان نشينطة ديَهاتييةكان ,ئةويش بة دياريكردني دووري نيَوان شويَين جوطرايف هةر
نشينطةيةكء شويَين جوطرايف نزيكرتين نشينطةي دواي خؤيي ،ثاشانيش ذماردني (ناوةندي دووري) نيَوان هةموو نشينطة
ديَهاتييةكان ،دواتريش كؤي دوورييةكان دابةش دةكةين بةسةر ذمارةي نشينطةكاندا.
 .4دياريكردني ضرِي دابةشبوون (ذمارةي نشينطةكان/رووبةري).
لة كاتى شيكاركردنى بةهاكانى ثيَوةرى نزيكرتين دراوسيَدا دوو طرميانة هةية كةثشت بة بةهاكانى ناو دةرئةجنامى
هاوكيَشةكة دةبةسنت ،ئةو طرميانانةش بريتني لة(:)20
.1طرميانةى سةرةكي :كاتيَك دابةشبوونى نشينطة ديَهاتييةكان شيَوازيَكى هةرِةمةكيان هةية ،واتة بةرِيَكةوت دابةشبوونء
ئاستةمة شيكردنةوةو رِوونكردنةوةيان.
.2طرميانةى جيَطرةوة :كاتيَك شيَوازى دابةشبوونى خالَةكان شيَوازيَكى دياريكراوةو لةئةجنامي كاريطةرى هؤكارة سروشيتء
مرؤييةكانةوة دروست بوون.
خشتةى ( :)2ثؤليَنكردنى بةهاكانى نزيكرتين دراوسآ بةطويَرةى شيَوازةكانى دابةشبوون
ذ

.1
.2
.3
.4
.5

بةهاي هاوكؤلَكةي ئاماري

شيَوازي دابةشبوون

0,09-0,00

كؤبووة

0,49-0,1

لة يةكرت نزيكي هيَشوويي

0,99-0,50

لة يةكرت نزيكي هةرِةمةكي

1,19-1

هةرِةمةكي

2,149-1,20

ثةرشووبالَو

سةرضاوة  :د .حممد ازهر السماك ،د .علي عباس العزاوي ،البحث اجلغرايف بني املنهجية التخصصية واالساليب الكمية و التقنية املعلوماتية املعاضرة،
ط ،1دار اليازوري ،عمان ،2011 ،ص.213

بة تيَرِوانني لة خشتةي ( )3و شيَوةي ( )1دةردةكةويَت ،كةبةهاى ( **** )Z scoreبؤ دابةشبووني نشينطة ديَهاتييةكاني
ناوضةي تويَذينةوة دةكاتة ( ،)3.418984-واتة ناكةويَتة نيَو بةهاي رِهاوة ()Critical Value

( 2,58-ـــ ،)2,58

بؤية طرمياني سةرةكي رةتدةكةينةوةء طرمياني جيَطرةوة ثةسةند دةكةين ،كة شيَوازي دابةشبووني نشينطة ديَهاتييةكاني
ناوضةي تويَذينةوة شيَوازي دياريكراويان هةية بة هؤي كاريطةري هؤكارة سروشيتء مرؤييةكانةوة .سةبارةت بة ئاسيت
مةعنةويش
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خشتةى( )3بةهاكانى نزيكرتين دراوسآ بؤ نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوة لةسالَى (2016ز)
ذ

يةكة كارطيَرِييةكان

ناوةندي دووري
هةذماركراو

ناوةندي دووري
ضاوةرِوانكراو

بةهاى Z
)(Z score

بةهاى P
()p-value

بةهاي
نزيكرتين
درهاوسيَ

شيَوازي دابةشبوون

.1

ناحيةي سةنتةر

2241.8891

2383.9276

0.197426-

0.843494

0.94

هةرِةمةكي

.2

سةرقةال

2077.9265

2449.4023

1.507590-

0.131660

0.84

هةرِةمةكي

1876.1468

2714.1009

3.494291-

0.000475

0.69

كؤبووةي نزيك لة
يةكرتي هةرِةمةكي

.4

ئاوةسثي

2887.8138

2980.1501

0.251479-

0.801444

0.96

هةرِةمةكي

.5

كؤكس

2113.2322

2216.4281

0.445358-

0.656061

0.95

هةرِةمةكي

2137.2014

2581.0696

3.418984-

0.000629

0.82

كؤبووةي نزيك لة
يةكرتي هةرِةمةكي

.3

.6

نةوجول

قةزاي كفري

سةرضاوة /كاري تويَذةر بة ثشت بةسنت زانياريية بةدةستهاتووةكان لة ثاش جيَبةجيَكردنى نزيكرتين دراوسيَ لة ثرؤطرامى (.) ArcGis 10.3

( )Significance Lavelبؤ رةتكردنةوةي طرمياني جيَطرةوة ،ئةطةري ( )%1كةمرتي هةية بؤ بووني هةلَة و رةتكردنةوةي
طرمياني سةرةكي ،واتة ( )%99ئةطةري شيَوازي دابةشبووني نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوة بؤ هؤكاري دياريكراو
دةطةرِيَتةوة ،هةر بؤية بةهاي نزيكرتين دراوسيَ لة ناوضةي تويَذينةوةدا ( ،)0.82ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت شيَوازي لةيةكرت
نزيكي هةرِةمةكي وةرطرتووة ،هؤكارةكةيشي دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوةي نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوة بةهؤي كاريطةري
هؤكارة سروشيتء مرؤييةكانةوة بةشيَوةي ضةند كؤبوونةوةيةكي دوور لةيةك لةضةند ناوضةيةكي جياوازي ناوضةي
تويَذينةوةدا دابةشبوون.
شيَوةى ( )1بةهاى نزيكرتين دراوسآ بؤ نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوة لة سالَى (2016ز)

سةرضاوة :زانياريية بةدةستهاتووةكان ثاش جيَبةجيَكردنى نزيكرتين دراوسآ لة ثرؤطرامى (.)Arc map 10.3

لةسةر ئاسيت يةكة كارطيَرِييةكانيش بة تيَرِوانني لة خشتةي ( )3و شيَوةكاني ( )2،3،4،5،6دةردةكةويَت ،جطة لة
(ناحييةي نةوجول) كة شيَوازي نزيك لة يةكي هةرِةمةكي وةردةطريَت ،ضونكة بةهاى ( )Z scoreلة دةرةوةي بةهاي رةهاوة،
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كة ( )3,49-و بةهاي نزيكرتين دراوسيَ يشي ( ،)0,69بةالَم يةكة كارطيَرِييةكاني تر شيَوازي هةرِةمةكي وةرطرتووة ،ضونكة
بةهاى ( )Z scoreيان دةكةويَتة سنوري بةهاي رِةهاوة كة بةهاكةي لة نيَوان ( ،)2,28_2,28-ئةمةش بةواتاي ئةوةي
طرمياني سةرةكي بؤ ناحييةكاني (سةنتةر ،سةرقةالَ ،ئاوةسثَي ،كؤكس) وةردةطرين،كة دةلَيَت :نشينطة ديَهاتةكاني ناوضةي
تويَذينةوة شيَوازي هةرِةمةكييان هةيةء ئةستةمة شيكردنةوةء رِاظةيان بؤ بكريَت ،ضونكة بةهاكانيان بةدواي يةكدا (،0,19-
 ،)0,44- ،0,25- ،1,50لةهةمان كاتدا بةهاي نزيكرتين درهاوسيَ كانيشيان بةدواي يةكدا (،0,96 ،0,84 ،0,94 ،)0,95واتة هةرضةندة بةهاكانيان ( )1تةواو نيية ،بةالَم بة تةواوي ليَيةوة نزيك بؤتةوة.
شيَوةى ( )2بةهاى نزيكرتين دراوسآ بؤ نشينطة ديَهاتييةكاني ناحييةي نةوجول لة سالَى (2016ز)

سةرضاوة :زانياريية بةدةستهاتووةكان ثاش جيَبةجيَكردنى نزيكرتين دراوسآ لة ثرؤطرامى ( .)10.3Arc map
شيَوةى ( )3بةهاى نزيكرتين دراوسآ بؤ نشينطة ديَهاتييةكاني ناحييةي سةنتةر لة سالَى (2016ز)

سةرضاوة :زانياريية بةدةستهاتووةكان ثاش جيَبةجيَكردنى نزيكرتين دراوسآ لة ثرؤطرامى ( .)10.3Arc map
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شيَوةى ( )4بةهاى نزيكرتين دراوسآ بؤ نشينطة ديَهاتييةكاني ناحييةي سةرقةالَ لة سالَى (2016ز)

سةرضاوة :زانياريية بةدةستهاتووةكان ثاش جيَبةجيَكردنى نزيكرتين دراوسآ لة ثرؤطرامى ( .)10.3Arc map
شيَوةى ( )5بةهاى نزيكرتين دراوسآ بؤ نشينطة ديَهاتييةكاني ناحييةي ئاوةسثي لة سالَى (2016ز)

سةرضاوة :زانياريية بةدةستهاتووةكان ثاش جيَبةجيَكردنى نزيكرتين دراوسآ لة ثرؤطرامى ( .)10.3Arc map
شيَوةى ( )6بةهاى نزيكرتين دراوسآ بؤ نشينطة ديَهاتييةكاني ناحييةي كؤكس لة سالَى(2016ز)

سةرضاوة :زانياريية بةدةستهاتووةكان ثاش جيَبةجيَكردنى نزيكرتين دراوسآ لة ثرؤطرامى ( .)10.3Arc map
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هؤكارة كاريطةرةكاني سةر شيَواز دابةشبوونى شويَين نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوة
لة سالَي (2016ز) لة ناوضةي تويَذينةوةدا نزيكةي ( )55303كةس ذياوة ،كة دةكاتة ( )%14,7دانيشتوواني
ئيدارةي طةرميان ،لةم ذمارةية ( )%79,6شارنيشني و ( )%21,4ديَهاتنيشينن بووة(.)21
دانيشتووانة ديَهات نشينةكاني ناوضةي تويَذينةوة كة ذمارةيان ( )11265كةسة لة ( )108نشينطةي ديَهاتيدا كؤ
بوونةتةوةء ،بةشيَوةيةكي جيا جيا بةسةر يةكة كارطيَرِييةكاني ناوضةي تويَذينةوةدا دابةشبوون ،بةجؤريَك زؤرترين ذمارةي
ديَهات دةكةويَتة (ناحييةي نةوجول)ةوة كة ( )35ديَهاتة واتة ( )%32,4نشينطةكاني ناوضةي تويَذينةوةء لةثلةي دووةميش
(ناحييةي سةرقةالَ) ديَت كة( )27ديَهات لة خؤدةطريَتء دةكاتة ( )%25نشينطةكان( ،ناحييةي كؤكس) بةثلةي سيَيةم ديَت
كة ( )25ديَهاتي تيادا كؤبؤتةوة واتة ( )%23,1ديَهاتةكان ،لة ثلةي ضوارةميش (ناحييةي ئاوةسثي) ديَت كة ( )18ديَهاتي
لة خؤطرتووة كة دةكاتة ( )%16,7هةموو نشينطةكاني ناوضةي تويَذينةوة ،ئةمة لة كاتيَكدا ناحييةي سةنتةر تةنها ()3
نشينطةي ديَهاتي تيَداية كة دةكاتة ( )%2,8هةموو نشينطةكاني ناوضةي تويَذينةوة.
لةدابةشبوون و دياريكردني شويَين نشينطة ديَهاتييةكانء شيَوازي دابةشبوونيان ضةند هؤكاريَكي سروشيتء مرؤيي
رؤلَ دةطيَرِن ،يان بةشيَوةيةكى زؤر ئالَؤز تيَكةلَى يةكرتدةبنء ثيَكةوة كاريطةري لةسةر ويَنةي دابةشبووني نشينطة
ديَهاتييةكان دةنويَنن.
بةطويَرةى ئةجنامى سةرجةم ثيَوةرة ئامارييةكان ،ئةوةمان بؤ دةردةكةويَت كة شيَوازى دابةشبوونى نشينطة
ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوة بةرِيَكةوت شيَوةيان نةطرتووة ،بةلَكو رِةنطدانةوةى كاريطةري كؤمةلَيَك لة هؤكارة سروشتىء
مرؤييةكانن ،بةشيَوةى تورِيَكى بةيةكداضوو لةدياريكردن ياخود نةخشاندنى شيَوازى دابةشبوونى نشينطة ديَهاتييةكاندا
بةشدارن:
 .1هؤكارة سروشتييةكان
هؤكارة سروشتييةكان كاريطةرييان لةسةر دروست بووني نشينطة ديَهاتييةكان هةية ،بةجؤريَك زؤر جار نشينطة
ديَهاتييةكان رةنطدانةوةي ذينطة سروشتييةكانيانن ،ياخود خؤيان لةطةلَ كاريطةرييةكانياندا طوجناندووة ،كة دةكريَت يةك
هؤكاري سروشيت ئةم كاريطةريية دروست بكات يان ضةند هؤكاريَكي سروشيت ثيَكةوة لة يةك كاتدا كاريطةرييةكي دياريكراوة
دروست بكةن (.)22
ناوضةي تويَذينةوة لةرووي بةرزونزمييةوة دةكةويَتة ناوضةيةكي شةثؤالوييةوة ،بةجؤريَك بةشي زؤري رووبةرةكةي
لةزةوي نيمضة ئاسانء دةشت ثيَك ديَت ،ضةندين دؤلَء ناوضةي بةرزي لةيةكيان دابرِيون .ناوضة ئاسانء دةشتييةكان بةشى
ناوةرِاستء باشورى ناوضةى تويَذينةوةوة ثيَكديَنن .بة دةشيت شاكةل دةست ثيَدةكات لة باشووري رِؤذهةآلتةوة بؤ رؤذئاوا
دريَذبووةتةوة ،بةرزي ئةم ناوضةية دةكةويَتة نيَوان (500-130م) ،رووبةرةكةي بريتية لة (2406,1كم ،)2دةكاتة
()%83,6ى ناوضةى تويَذينةوة ،ئةو نشنطة ديَهاتييانةي دةكةونة سنورى ئةم ناوضةيةوة ذمارةيان ( )99نشينطةن ،واتة
رِيَذةى ()%91,7ى كؤى نشينطة ديَهاتييةكانى ناوضةي تويَذينةوة ،بةو ثيَيةش ئةم ناوضةية زؤرترين كاريطةري لةسةر
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راكيَشانى نشينطة ديَهاتييةكان هةبووةء ريَذةى ضرِي ديَهاتةكان دةكاتة (24,3كم/2ديَهات) .لة بةرامبةريشدا تاوةكو بةرزي
لة ئاسيت رووي دةريا زياد بكات ذمارةي نشينطةكان كةم دةكات ،بؤية دةبينني ناوضةى طردء شاخاوييةكاني ناوضةي
تويَذينةوة ،لة بةشى باكورء باكورى رؤذهةآلتى ناوضةى تويَذينةوة دةردةكةون ،كة بةرزي ناوضةكة لةئاستى رووى دةرياوة
دةكةويَتة نيَوان (763 -500م) ،رووبةريان دةكاتة ( 472,1كم ،)2واتة ريَذةى ()% 16,4ى ناوضةى تويَذينةوة ،هةروةها
ئةو نشينطانةى دةكةونة سنورى ئةم ناوضةيةوة ذمارةيان ( )9نشينطةن ،كة دةكاتة ( )%7,3ى كؤى هةموو نشينطةكانى
ناوضةي تويَذينةوة ،ضرِي ديَهاتةكان
تيايدا بريتية لة ( 52,4كم/2ديَهات) ،برِوانة نةخشةي (.)5
ئاووهةواي ناوضةي تويَذينةوة دةكةويَتة هةريَمي ئاووهةواي نيمضة ووشكةوة ،بة تيَرِوانني لة خشتةى (،)4
دةردةكةويَت برِي باراني ساالَنةي ناوضةي ليَكؤلَينةوة (243,52ملم) واتة نةطةيشتؤتة ()300ملم ،ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت
ناوضةكة كةوتؤتة هةريَمى بارانى نامسؤطةرةوة ،ئةمةش برِيَكى باش نيية بؤ ضاالكي كشتوكالَكردنى دميي .ئةمة لةكاتيَكدا
ثلةى طةرمي لةناوضةي تويَذينةوةدا لةمانطى تةمووزدا دةطاتة لوتكة (37.3س ،)لةدواى ئةو مانطةشةوة ثلةكانى طةرما
روو لة دابةزين دةكات تا دةطاتة نزمرتين ئاست (9.5س )لة مانطى كانونى دووةمدا ،واتة جياوازييةكي زؤر لةثلةي طةرمي
مانطانةء وةرزانة لةناوضةي تويَذينةوةدا بةديدةكريَت .كةواتة بةتيَرِوانني لةرةطةزةكانى ثلةى طةرمىء بارانبارين ،ئةوةمان
بؤ دةردةكةويَت كة ئةمانة كاريطةرييان لةسةر جياوازي دابةشبوونى شويَنيي نشينطة مرؤييةكان نةبووة ،ئةمةش لةبةرئةوةى
جياوازييةكى ئةوتؤ لة تايبةمتةنديى رِةطةزةكاندا بةديناكرآ لة نيَوان ناوضة جياجياكانى ناوضةي تويَذينةوة ،تةنها ئةوة
نةبيَت ناوضةكاني رؤذئاواي ناوضةي تويَذينةوة ،كة هاوسنوورة لةطةلَ قةزاي دووزخورماتوو ،سيفةتي ووشكي تارِادةيةك
زياترة لة ناوضةكاني تري( ،)23بؤية بةشي رؤذئاوايي نشينطةي ديَهاتي كةمرتة بة بةراورد بة ناوضةكاني تري ناوضةي
تويَذينةوة.
سةبارةت بة دةرامةتي ئاويش وةكو هؤكاريَكي سروشيت كاريطةري لةسةر شيَوازيَكي دابةشبووني دياريكراوي نشينطة
ديَهاتييةكاني لة ناوضةي تويَذينةوةدا هةبووة ،ئةمةش بةهؤي بووني دةشيت الفاوكردةوة لةكةنار رووباري سريوان لة باشوري
رؤذهةالَتء سةرضاوةي ئاوي ئاوةسثي لةباكورء ضةمي نارين لةناورِاستء باشوري رؤذئاواي ناوضةي تويَذينةوةدا ،كةضةندين
نشينطةي ديَهاتي بةدريَذايي ئةم سةرضاوة ئاوييانة بةشيَوازي هيَلَي دةركةوتوون ،بةجؤريَك ذمارةيان ( )45نشينطةي ديَهاتيية
كة دةكاتة ( )%41,7نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوة برِوانة نةخشةي ( .)5ئةمة جطة لةوةي لة ناوضةي
تويَذينةوةدا توانراوة سوود لة ئاوي ذيَر زةويش وةربطرييَت ،بؤ ثرِكردنةوةي ئةو بؤشاييةي بةهؤي كةمي ئاوي سةرزةويية
لةناوضةي تويَذينةوةدا دروست دةبيَت ،لةم ثيَناوةدا سوود لة ( )3كانياو ( )101بري و ( )10كاريَز وةرطرياوة(.)24
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خشتةي ( )4ثلةي طةرمي مانطانة بة (سةدي) و تيَكرِاى برِى بارانى مانطانة (ملم) بؤ ويَستطةي كفري لة نيَوان ساالَني ()2016-2012
مانطةكان
رةطةز
ثلةي
طةرمي
باران

كانوني كانوني
يةكةم دووةم
12,6 10,5
11

ئازاز

نيسان

مايس

16,6

21,3

25,9

حوزيرا
ن
32,7

36,6

34.1

31,2

21,3

8,4

-

-

شوبات

33,9

53,2

ئاب

تةموز

ئةيلول

35,3

31,6

-

-

تشرينى
يةكةم
25,9

تشرينى
دووةم
18,8

تيَكرِا/برِ
ساالَنة
23,2

14

47,1

243,2

سةرضاوة :بةشى كةشى كشتوكالَى طةرميان،داتاي بالَونةكراوة.2016،
خاك ثةيوةنديةكى بةتينى بة ضاالكي كشتوكالَكردنةوة هةية ،بؤية زياتر كاريطةرى لةسةر دابةشبوونى نشينطة
ديَهاتييةكان هةية،طرنطرتين جؤرةكانى خاكى ناوضةى تويَذينةوةء كاريطةريان لةسةر دابةشبوونى نشينطةكان برينت لة
(خاكي طةمن رةنط ،خاكي قاوةيي سورباو ،خاكي قاوةيي سورباوي ئةستوور) ،جطة لةخاكي يةكةم كة رِيَذةى مادةى ئةندامى
تيايدا دةطاتة ( ،)%2-1طذوطياى كورتء دريَذى تيَدا بآلوبووةتةوة .دوو جؤرةكةي تري خاك ريَذةى مادةى ئةندامى تياندا زؤر
كةمةو لة ( )%0.5زياتر نيية و تةنيا كورتة طياى وةرزى هةية .بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا توانراوة ئةم جؤرة خاكانة بة
كاربهيَنريَتء سووديَكي زؤريان ليَوةربطريَت بؤ ضاالكي كشتوكالَء لة وةرِاندني ئاذةلَ(.)25
 .2هؤكارة مرؤييةكان
هؤكارة سياسييةكان وةكو هؤكارة مرؤييةكاني تر كاريطةري لةسةر دابةشبووني نشينطة ديَهاتييةكان هةية،
لةناوضةي تويَذينةوة ء هةريَمى كوردستانيشدا لةسالَى ()1925ةوة ،كة ليَكنراوة بةدةولَةتى تازة دامةزراوى عيَراقةوة،
حكومةتة يةك لةدواى يةكةكانى عيَراق ،بة بةردةوامى هةولَى طؤرِينى سروشيت نةتةوةييانداوة ،بةئاماجنى بةعةرةبكردنى
خاكى كوردستان و كةمكردنةوة و نةهيَشتنى بوونى كورد لةعيَراقدا( ،)28ئةمةش لة دوو ريَطاوة كراوة ئةوانيش (راطواسنت،
تاواني ئةنفال)ة ،يةكةميان كةثرؤسةي راطواسنت بوو ،لةثاش رِيَكةوتننامةى جةزائريى نيَوان (عيَراق و ئيَران) لةسالَى
( ،)1975زؤربةي خةلَكى ثاريَزطاى ديالةو سةالحةدينء كةركوك راطويَزران بةتايبةت دانيشتواني ديَهاتةكاني قةزاى
خانةقنيء قةزاى كفرى ،كة زؤربةيان بؤ ئيَران يان بؤ باشور دةركران ،بؤ ئةوة دةطةرِايةوة كة ئةم ناوضانة لة ناوضة
سنوريةكانء ناوضة عةرةب نشينةكانةوة نزيك بوون( .)29بةالَم دووةميان كة تاواني ئةنفالة لة قؤناغي سيَيةمي ئةنفالدا لة (
،)30( )1988/4/20-1988/4/7بةتةواوي كاريطةري لةسةر نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوة هةبووةء بة جؤريَك
هةموو نشينطة ديَهاتييةكان خاثوركران .دواي سالَي (1991ز) حكومةتي هةريَم لةضوارضيَوةي سياسةتي ئاوةدان كردنةوةي
ديَهاتةكان يارمةتي خةلَكيدا بطةريَنةوة ديَهاتةكانيان،بةالَم يارمةتيء خزمةتطوزارييةكان وةكو ثيَويست نةبوو ،بؤية خةلَكي
ديَهاتةكان بةشيَكي زؤريان دووبارة طةرِانةوة مةلَبةندي شارةكان.
ضاالكيية ئابوورييةكانيش كاريطةرييان لةسةر دابةشبووني شويَنيي نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي ليَكؤلَينةوة
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نةخشةى ( )5دابةشبوونى نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوة بةطويَرةى بةرزونزميى

سةرضاوة /كارى تويَذةر بة ثشت بةسنت بة :بةرِيَوةبةرايةني ئامارى سليَمانى ،بةشى  ،GISداتايي بالَونةكراوة.2016 ،
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هةبووة ،ئةم ضاالكييانةش لة ديَهاتدا بة ثلةي يةكةم لة ضاالكي كشتوكالَدا روون دةبيَتةوة ،كة ( )%41,4رووبةري ناوضةي
تويَذينةوة زةوي كشتوكالَيية( .)31بةربوومي سةرةكي جووتياراني ناوضةي تويَذينةوة بريتيية لة (طةمن و جؤ) ،كة بةشي زؤري
جووتيارةكان ثشت بة سيستةمي كشتوكالَي ديَمي دةبةسنت ،جطة لةو زةوييانةي دةكةونة كةنار ضةمء رووبارةكان .بةثيَي
ياساي ذمارة ( )117سالَي ()1970ء ذمارة ( )90سالَي ( ،)1975كة زةوي بةسةر جووتياراني ناوضةي تويَذينةوةدا
دابةشكراوة ،بةشي هةر جووتياراتيَك لة نيَوان ( )100-20دؤمن بووة( ،)32ئةمةش كاريطةري هةبووة لةسةر زؤربووني ذمارةي
ديَهاتةكان و بضووك بوونةوةي قةبارةيان ،بةشيَوةيةك بة شيَوازي كؤبووة دةربكةون لةو ناوضانةي ناوضةي تويَذينةوة كة
زةوييةكانيان طوجناوة بؤ ضاالكي كشتوكالَي.
بيَطومان هؤكارة كؤمةالَيةتيةكان كاريطةري طةورةيان لةسةر شيَوازي نيشتةجيَبوونء دابةشبوونء ضرِي دانيشتوان
هةية،سةبارةت بة ناوضةي تويَذينةوةيةش ئةم كاريطةريانة بة رووني هةست ثيَدةكريَت  ،بةجؤريَك لة بةشي باكوري ناحييةي
(نةوجول) زؤربةي ديَهاتةكان سةر بة عةشريةتي داودين ،ئةمة لةكاتيَكدا لةبةشي زؤري ناحييةي (ئاوةسثي)ء باشوري
رؤذئاواي ناحييةي (كؤكس)يش دةبينني زؤبةي ديَهاتةكان دانيشتووانةكانيان لةعةشريةتي زةنطةنةن(.)33
دةرئةجنام
لةدواي تاوتيَكردني تةواوي كايةكاني شيَوازةكاني دابةشبووني شويَنيي نشينطة ديَهاتيةكاني ناوضةي تويَذينةوة ،كة
لةدووتويَي ئةم تويَذينةوةدا شيكردنةوةيان بؤ كراوة ،تويَذينةوةكة بةم دةرئةجنانة سةرةكيانةي الي خوارةوة طةيشتووة:
 .1لة ئةجنامى بةكارهيَنانى هاوكيَشةى ئاماريى نزيكرتين دراوسآ ( ،)Nearest Neighborبؤ دؤزينةوةى
شيَوازىدابةشبوونى نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوة ،دةركةوت كةبةهاى ئةم ثيَوةرة بريتية لة( ،)0.82واتة
كةوتؤتة شيَوازى (كؤبووةوةى نزيك لة هةرةمةكي)ةوة.
 .2خالَة سةنتةرييةكانى ناو شيَوازى دابةشبوونةكة (خالَى سةنتةرى ناوةندى ،دياردةى سةنتةرى ،سةنتةرى رِووبةرى)،
نةكةوتوونةتة سةر يةك ئاست ،ئةمةش ماناى واية دابةشبوونى نشينطةكان هةرِةمةكى نيةو هؤكارة سروشتىء مرؤييةكان
رِؤلَيان هةبووة لة بآلوبوونةوةياندا .خالَي دياردةى سةنتةرى دةكةويَـتة سنوري كارطيَرِي ناحييةي (سةرقةالَوة) بة دووري (1
كم) لة باكوري خؤرئاواي طوندي (ئؤمةربل)ةوة.
 .3ئاراستةى دابةشبوونى نشينطة مرؤييةكان بةدةورى خالَى سةنتةرى ناوةنديدا ،لةباكوري رؤذئاواوة بؤ باشوري رؤذهةالَتة.
 .4هؤكارة سروشتيةكان كاريطةري زؤريان لةسةر ئاراستةكردنء شيَوازء قةبارةى دابةشبوونى نشينطة ديَهاتييةكان هةبووة ،لة
طرنطرتين هؤكارةكانيش بةرزونزمىء دةرامةتى ئاو دةبينريَن ،ضونكة زؤربةى ئةو نشينطة ديَهاتييانةي قةبارةيةكى طةورةى
دانيشتوانيان تيَدا كؤبووةتةوة دةكةونة بةشى باشورىء رؤذهةالَني ناوضةى تويَذينةوةوة ،كة ناوضةيةكى دةشتايية بة بةراورد
بة بةشى ناوةرِاستء باكوور .هةروةها لةدياريكردنى ئاراستةى دابةشبوونى نشينطةكاندا( ،رووبارى سريوانء ضةمي ئاوةسثيء
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ضةمي نارين) وةك شادةمارى سةرضاوة ئاوويةكانى ناوضةكة ،رِؤلَى طةورةيان لة كؤكردنةوةى بةشيَكى زؤرى نشينطة
ديَهاتييةكان بينيووة.
 .5هؤكارة مرؤييةكان هةريةكةيان بةئةندازةى قورسايىء كاريطةريى خؤيان رِؤلَيان لة نةخشاندنى شيَوازةكانى بآلوبوونةوةى
نشينطة ديَهاتييةكاندا هةبووة ،بةآلم لةنيَو هةمووياندا كاريطةريى هؤكارة رِاميارييةكان زؤر بةرِوونى هةستى ثيَدةكريَت،
ئةمةيش لةبةر بارودؤخى تايبةتى ناوضةى تويَذينةوة لةرِووى رِاميارييةوة ،كة بةهؤى تاوانةكاني (ئةنفال ،رِاطواسنتء
بةعةرةبكردن)ةوة ،ئةمة جطة لةوةي رِيَطاكاني طواستنةوةش كاريطةري طةورةيان لةسةر شيَوازةكاني دابةشبووني نشينطةكاني
ناوضةي ليَكؤلَينةوة هةبووة.
ثيَشنياز
لةسةر بنةماي ئةو ئةجنامانةي ئةم تويَذينةوة ثيَي طةيشتووة دةتوانريَ ئةم ثيَشنيازانة خبريَتةرِوو:
 .1هةستان بةثؤليَنكردني نشينطة ديَهاتةكاني ناوضةي ليَكؤلَينةوة بةطويَرةي ثيَوةري ثالنداناني تايبةتييةوة بة جؤريَك
بطوجنيَت لةطةلَ ثيَوةرة ناوخؤيء جيهانييةكاندا لةكرداري ثالنداناني نيشتةجيَبووني ديَهاتيدا ،لةم ثيَناوةشدا ثيَويستة
طرنطي بة ئامار و سةرذميَري و رووثيَوكردني ديَهاتةكان بدريَت بة بةردةوامي ،لة رووي ذمارةي دانيشتووان و بواري كشتوكالَي و
خزمةتطوزارييةوة بؤ ئةوةي داتايي ورد لة بةردةستدا بيَـت ،بؤ ئةوةي سوودي ليَوةر بطرييَت لة بواري ثالندانان و ثةرةثيَداني
نشينطة ديَهاتييةكاني ناوضةي تويَذينةوةدا.
 .2طرنطيدان بة شويَنى خالَة سةنتةرييةكانى ناو شيَوازى دابةشبوونى نشينطة ديَهاتييةكان ،ضى لةسةر ئاستى قةزاء ضى
لةسةر ئاستى ناحييةكان بيَت ،طرنطي ئةم خالَة سةنتةرييانة لةوةداية كة باشرتين شويَن بؤ دوور و نزيكى لة تةواوى
نشينطةكانى ناو يةكةيةكى كارطيَرِيى دياريكراودا دةخاتةرِوو ،بؤية دةبيَت سود لة دياريكردنى ئةو خاآلنة وةربطرييَت ،ئةويش
بة دانانى خزمةتطوزاريية ثيَويستةكان لةو نشينطانةى دةكةونة سةر ئةم خاآلنة ،تاكو سةرجةم نشينطةكان سودمةندبن لةء
خزمةتطوزارييانة.
 .3دانانى ثرؤذةيةكى تايبةت بة ثةرةثيَدانى بةردةوامى نشينطة ديَهاتةكاني ناوضةي ليَكؤلَينةوة ،بةجؤريَك كة لةطةلَ
شيَوازى دابةشبوونى نشينطةكاندا بطوجنيَت ،بةو ثيَيةى كةدابةشبوونى نشينطةكان شيَوازى كؤبووةوةى نزيك لة هةرِةمةكيان
هةية ،بؤية ثيَويستة رِةضاوى شيَوازةكة بكريَت بؤ بةرضاو روونى لةتةواوى هةنطاوةكانى ثرؤسةى ثةرةثيَدانةكةدا.
 .4ثيَوستة لة ناوضةي ليَكؤلَينةوةدا طرنطي زياتر بة ريَطاكاني طواستنةوة بدريَت ،بؤ بةستنةوةي نشينطة ديَهاتيية دوورةكان
بة سةنتةري يةكة كارطيَرييةكانةء بؤ بةديهيَناني ثرؤسةي طةشةثيَداني ديَهاتي ثيَويست  .بةم كارة هةم كةرتى كشتوكالَى
ناوضةكة ثةرةدةسيَنيَت ،هةم هاتوضؤى ديَهاتنشينان ئاسانرت دةكاتء بري لة ضؤلَكردنى ديَهاتةكان ناكةنةوة.
 .5هةولَدان بؤ دامةزراندنى ثرؤذةى زياترى طلدانةوةى ئاو ،بةتايبةتي بةنداوء طؤماوةكان ،تاكو لةرِيَطةيةوة كةرتى
كشتوكالَ ثةرةيثيَبدريَتء نشينطة ديَهاتييةكان ئاوةدانبكريَنةوة.
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ثةراويَز
( )1د .خليل امساعيل حممد ،امناط االستيطان الريفي يف العراق ،ط  ،1مطبعة احلوادث ،بغداد ،1982 ،ص .20
( )2د .صربي فارس اهلييت ،د .خليل امساعيل حممد ،جغرافية االستيطان الريفي ،جامعة بغداد ،بغداد ،1989 ،ص.113
( )3علي حممد دياب ،منهج البحث العلمي وطرائقه يف اجلغرافيا البشرية ،جامعة دمشق ،2010 ،ص.90
( )4صفوح خري ،البحث اجلغرايف مناهجه و أساليبه ،ط ،1دار املريخ للنشر ،سعودية ،2004 ،ص.137
()5د .صربي فارس اهلييت ،د .خليل امساعيل حممد ،املصدر السابق ،ص.113
( )6علي سامل الشواورة ،التخطيط يف العمران الريفي و احلضري،ط ،1دار املسرية،عمان ،2011 ،ص.38
( )7د .خةليل ئيسماعيل حممد ،ئةيوب خةليل ئيسماعيل ،جوطرافيايي ديَ نيشيين ،ضاثي يةكةم ،ضاثخانةي رؤشنبريي،
هةوليَر ،2002 ،ل.62
( )8مجعة حممد داود ،اسس التحليل املكاني يف اطار نظم املعلومات اجلغرافية  ،GISط  ، 1مكة املكرمة ،اململكة العربية
السعودية ،2012 ،ص .40
( )9سامي عزيز عباس العتيب  ،د .اياد عاشور الطائي ،االحصاء والنمذجة يف اجلغرافية ،ط  ،1مطبعة االمارة ،بغداد
 ،2013ص .131

*
 =Yتيَكرِاى تةوةرى Y
∑= كؤ (سةرجةم)
 =Yiبةهاكانى تةوةرى  Yلة هةر رِةطةزيَكى دياردةكةدا
 =Xتيَكرِاى تةوةرى X
 =Xiبةهاكانى تةوةرى Xلةهةر رِةطةزيَكى دياردةكةدا
 =nذمارةى رِةطةزةكان
سةرضــاوة :ميااان ساانكري ،التحلياال االحصااائي للبيانااات املكانيااة يف نظاام املعلومااات اجلغرافيااة ( ،)GISط  ،1مطبعااة
شجاع – حلب ،2008 ،ص .44
( )10حممد ازهر السماك و على عبد عباس ،البحث اجلغرايف بني منهجية التخصصية واالساليب الكمية وتقنيات املعلوماتية
املعاصرة  Gisط  ،1دار اليازوري ،عمان ،2011 ،ص .186
( )11نعمان شحادة ،التحليل االحصائي يف اجلغرافية والعلوم االجتماعية ،ط ،3دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان،2002 ،
ص.216
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( )12صاحل عبداللة الغنيمات ،التوزيع املكاني للمراكز السكانية يف حمافظة البلقاء ،رسالة ماجستري ،غري منشورة ،كلية
الرتبية ،جامعة االنبار ،1988 ،ص.141
( )13مضر خليل العمر ،االحصاء اجلغرايف ،دار ابن االثري للطباعة والنشر ،املوصل ،1898 ،ص.338
( )14مجعة حممد داود ،املصدر السابق ،ص.44
**بةهاى دوورى ثيَوانةيى:

 =SDدوورى ثيَوانةيى  =∑i ،سةرجةمى رِةطةزةكان (خالَةكان)  =Xi ،بةهاكانى تةوةرى ئاسؤيى ،
 =Yiبةهاكانى تةوةرى ستوونى  =X ،ناوةندى تةوةرى ئاسؤيى  =Y ،ناوةندى تةوةرى ستوونى ،
 =nذمارةى رِةطةزةكانى دياردة دابةشبووةكة (خالَةكانى سةر نةخشةكة).
سةرضاوة :عيسى علي ابراهيم ،االساليب االحصائية واجلغرافية ،ط ،2دار املعرفة اجلامعية ،القاهرة ،1999 ،ص.128
( )15حممد ازهر السماك و على عبد عباس ، ،املصدر السابق ،ص .198
( )16نعمان شحادة ،املصدر السابق ،ص.223
( )17مجعة حممد داود ،املصدر السابق ،ص.46
)18(Ashis Sarkar, Analysis of Human Settlement Pattems Using RS and GIS in
the plasins of the west Bengal, E Traverse, the ON-line Indain Jouranl of Spatial
Science, of Geographical Institute, Vol 1 No. 1, 2010, p.50.
***بةهاى نزيكرتين دراوسيَ:

 : Rبةهاى نزيكرتين دراوسآ.
 : Dتيَكرِاى دووريى رِاستةقينةى نيَوان دياردةكان (نشينطةكان) لة دابةشبوونةكةدا.
 : Nذمارةى دياردةكان (نشينطةكان).
 :Aرِووبةرى ناوضةى تويَذينةوة.
سةرضاوة :ناصر عبداللة الصاحل و حممد حممود السرياني ،اجلغرافيا الكمية واالحصائية أسس وتطبيقات باألساليب
احلاسوبية
احلديثة،ط ،2مكتبة العبيكان ،الرياض ، ٢٠٠٠ ،ص . ٢٢٧
( )19بشري ابراهيم الطيف واخرون ،خدمات املدن دراسة يف اجلغرافية التنموية ،املؤسسة العديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان،
 ،2009ص.167
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))20(Charles.B.Monroe (introduction to statistical problem Solving in Geography
University of Akron, 1992p.21
**** بةهاى ( )Z scoreثةيوةستة بة برِي الداني ثيَوانةييةوة لة ناوةند ،جا بة برِيَكي ثؤزةتيظ يان بة نيَطةتيظ بيَت،
ئةوة ئاماذةية بؤ ئةوةي كة دابةشبووني نشينطة ديَهاتييةكان دابةشبوونيَكي دياريكراوة نةوةكو هةرِةمةكي ،بةهؤي كاريطةري
هؤكارة سروشيت و مرؤييةكانةوة.
سةرضاوة :صالح الدين حسني اهلييت ،االساليب االحصائية يف العلوم االدارية ،ط،2دار الوائل ،عمان ،2006،ص.441
( )21بةرِيَوةبةرايةتي ئاماري طةرميان ،داتاي بالَونةكراوة.2017 ،
( )22حممد عبداللة عمر اللهوني ،التحليل اجلغرايف لالستيطان الريفي يف اقليم كردستان دراسة تطبيقية حملافطة اربيل،
مركز كردستان للدراسات االسرتاتيجية ،السليمانية.77 ،2005 ،
( )23هاورِي ياسني حممد امني ،ليَكؤلَينةوةيةك لة جوطرافياي هةريَمي كوردستاني عيَراق ،ضاثي يةكةم ،بيَ ناوي ضاثخانة،
سليَماني.104 ،2011 ،
( )24حممد مهدى كريم ،دابةشبوونى شويَنيى نشينطة مرؤييةكانى ئيدارةى طةرميان ،نامةي ماستةر ،بالَونةكراوة ،زانكؤى
طةرميان ،كؤليَذى ئاداب ،بةشى جوطرافيا ،ل.87
()25حممد مهدى كريم ،هةمان سةرضاوةي ثيَشوو ،ل.86
( )26حممد عبداللة عمر اللهوني ،املصدر السابق.120 ،
( )27بةرِيَوةبةرايةتى رِيَطاوبانى طةرميان ،داتاى بآلونةكراوة.2017 ،
( )28جاسم حمةمةد حمةمةد عةىل ،رؤلَى هؤكارة سياسيةكان لةدابةشبوونى دانيشتوانى ثاريَزطاى سليَمانى ،ضاثخانةي
تيشك ،سليَماني،
 ،2008ل.13
( )29ابراهيم قاسم درويش باالنى ،أثر البيئة السياسية يف التغيري الدميوغرايف يف مدينة كالر ،جملة جامعة الكوفة ،العدد
 ،15السنة السادسة  ،2013ص .374
( )30ئازاد حمةمةد ئةمني نةقشةبةندى ،ئؤثةراسيؤنةكانى ئةنفال ضةند تيَبينييةك وسيما سةرةكيةكانى ،سةنتةرى
برايةتى ،ذمارة ( ،)24هةوليَر ،2002 ،ل.95
()31بةرِيَوةبةرايةتي كشتوكالَي طةرميان ،داتاي بالَونةكراوة.2017 ،
( )32ضاوثيَكةوتن لةطةلَ بةرِيَز جالل كاكة عبداللة ،بةريَوةبةري بةشي زةويء زار لةبةرِيَوةبةرايةتي كشتوكالَي طةرميان،
.2017/12/11
( )33حممد مهدى كريم،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل.111
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سةرضاوةكان
 جاسم حمةمةد حمةمةد عةىل ،رؤلَى هؤكارة سياسيةكان لةدابةشبوونى دانيشتوانى ثاريَزطاى سليَمانى ،ضاثخانةي تيشك،
سليَماني.2008 ،
 خةليل ئيسماعيل حممد ،ئةيوب خةليل ئيسماعيل ،جوطرافيايي ديَ نيشيين ،ضاثي يةكةم ،ضاثخانةي رؤشنبريي،
هةوليَر.2002 ،
 هاورِي ياسني حممد امني ،ليَكؤلَينةوةيةك لة جوطرافياي هةريَمي كوردستاني عيَراق ،ضاثي يةكةم ،بيَ ناوي ضاثخانة،
سليَماني.2011 ،
 هاشم صاحل محد امني و ئةواني تر ،ئةتلَةسي هةريَمي كوردستاني عيَراق ،عيَراق و جيهان ،ضاثي يةكةم ،كؤمثانياي
 تيَنوس  ،هةوليَر.2009 ،
 حممد مهدى كريم ،دابةشبوونى شويَنيى نشينطة مرؤييةكانى ئيدارةى طةرميان ،نامةي ماستةر ،بالَونةكراوة ،زانكؤى
طةرميان ،كؤليَذى ئاداب ،بةشى جوطرافيا.


ئازاد حمةمةد ئةمني نةقشةبةندى ،ئؤثةراسيؤنةكانى ئةنفال ضةند تيَبينييةك وسيما سةرةكيةكانى ،سةنتةرى

 برايةتى ،ذمارة ( ،)24هةوليَر.2002 ،
 بشري ابراهيم الطيف واخرون ،خدمات املدن دراسة يف اجلغرافية التنموية ،املؤسسة العديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان،
،2009
 مجعة حممد داود ،اسس التحليل املكاني يف اطار نظم املعلومات اجلغرافية  ،GISط  ، 1مكة املكرمة ،اململكة العربية
السعودية.2012 ،
 خليل امساعيل حممد ،امناط االستيطان الريفي يف العراق ،ط  ،1مطبعة احلوادث ،بغداد.1982 ،
 سامي عزيز عباس العتيب  ،اياد عاشور الطائي ،االحصاء والنمذجة يف اجلغرافية ،ط  ،1مطبعة االمارة ،بغداد .2013
 صربي فارس اهلييت ،د .خليل امساعيل حممد ،جغرافية االستيطان الريفي ،جامعة بغداد ،بغداد.1989 ،
 صفوح خري ،البحث اجلغرايف مناهجه و أساليبه ،ط ،1دار املريخ للنشر ،سعودية.2004 ،
 صالح الدين حسني اهلييت ،االساليب االحصائية يف العلوم االدارية ،ط،2دار الوائل ،عمان.2006،
 علي حممد دياب ،منهج البحث العلمي وطرائقه يف اجلغرافيا البشرية ،جامعة دمشق.2010 ،
 علي سامل الشواورة ،التخطيط يف العمران الريفي و احلضري،ط ،1دار املسرية،عمان.2011 ،
 عيسى علي ابراهيم ،االساليب االحصائية واجلغرافية ،ض ،2دار املعرفة اجلامعية ،القاهرة1999 ،
 مازن عبدالرمحن اهلييت ،جغرافية الريف ،ط ،1دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان.2013 ،
 حممد ازهر الس ماك و على عبد عباس ،البحث اجلغرايف بني منهجية التخصصية واالساليب الكمية وتقنيات املعلوماتية
املعاصرة  Gisط  ،1دار اليازوري ،عمان.2011 ،
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 حممد عبداللة عمر اللهوني ،التحليل اجلغرايف لالستيطان الريفي يف اقليم كردستان دراسة التطبيقية حملافطة اربيل،
مركز كردستان للدراسات االسرتاتيجية ،السليمانية.2005 ،
 مضر خليل العمر ،االحصاء اجلغرايف ،دار ابن االثري للطباعة والنشر ،املوصل.1898 ،
 ناصر عبداللة الصاحل و حممد حممود السرياني ،اجلغرافيا الكمية واالحصائية أسس وتطبيقات باألساليب احلاسوبية
احلديثة ،الطبعة الثاني ،مكتبة العبيكان ،الرياض.٢٠٠٠ ،
 نعمان شحادة ،التحليل االحصائي يف اجلغرافية والعلوم االجتماعية ،ط ،3دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان.2002 ،
 ميان سنكري ،التحليل االحصائي للبيانات املكانية يف نظم املعلومات اجلغرافية ( ،)GISط  ،1مطبعة شجاع – حلب،
.2008
 صاحل عبداللة الغنيمان ،التوزيع املكاني للمراكز السكانية يف حمافظة البلقاء ،رسالة ماجستري ،غري منشورة ،كلية
الرتبية ،جامعة االنبار.1988 ،
 ابراهيم قاسم درويش باالنى ،أثر البيئة السياسية يف التغيري الدميوغرايف يف مدينة كالر ،جملة جامعة الكوفة ،العدد
 ،15السنة السادسة .2013
) Charles.B.Monroe (introduction to statistical problem Solving in Geography
University of Akron, 1992.
 Ashis Sarkar, Analysis of Human Settlement Pattems Using RS and GIS in the
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Abstract
The geographical distribution of the habituated villages is one of the important parts
in the field of Habitation Geography; this is to show the forms of habitation in one
side and the reasons of their distributions in another side. The field of the study is one
of the very ancient districts in the Garmian Governant at the Kurdistan Region, in
which its area is (2878,15 km2) and it is located in between the two horizontal pools
)35 10 - 25 = - 34 25 - 15 =( from north, while its vertical line - 60 = - 44 30 - 00 =(
)45 15from East in which it is (47km2) far from the center of Garmian
administration.
The aim of the study is to show the distribution forms of the habituated villages
in the district of Kifri as well as knowing the reasons of their distributions. For that
reason, the distribution forms of the habituated villages in the district of Kifri besides
knowing the reasons of their distributions are clearly provided. Despite the many
results of this study, in which in shedding light on them different suggestions are
proposed. The study is based on quantitative analysis, in using the (Arc Gis 10.3)
program from the Spatial analysis and statistic analysis depending on Average
Nearest Neighbor. More over, finding the central points of Distribution Measuring
Geographic, standard distance, and directional distribution.
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