
 

 

 

كى ێشهپ

لێکۆلیىەوەکان پەیىەهضي هێىان حىگغافیا و پؼیكکیان 

هاؾاهضووە بەقێىەیەکى بەعباڵو لە س ی ؾاڵى ڕابغصووي 

ؾەصەي بیؿخەمضا، کە جیایضا چاعەؾەعي گىڕاهکاعیەکاوى 

ڕەگەػەکاوى ژیىگە و کاعیگەعیان لەؾەع جەهضعوؾتی مغۆڤ 

کغصووە یان پەیىەهضیان بە ژماعەیەک لەو هەزۆقیاهەي کە 

صەبێذ، ئەم پەیىەهضیە ػاهغاوە لەؾەصەي چىاعەمى جىش ی 

 (Hippocrates)پێل ػایىەوە کە ػاهاي یىهاوى  هیپىقغاث 

باس ی لە گۆڕاهکاعیە وەعػیەکاوى ژماعەیەک هەزۆش ی کغصووە 

وە بۆي صەعکەوث ئەو هاوچاهەي کە گۆڕاهکاعي زێرا و جىهض 

تن لە پلەي گەعمیاهضا ڕوو هاصاث ئەو هاوچاهە ػیاجغ جەهضعوؾ

 ،عێباػي لێکۆلیىەوي حىگغافى پكذ صەبەؾخێذ1بۆ مغۆڤ 

بەقیکغصهەوەي پەیىەهضیە ئاڵىگۆعەکان لە هێىان گۆڕاهکاعیە 

مغۆی و ؾغوقدیەکان. پاعێؼگاي ؾلێماوى چەهضیً 

زەؾڵەحى ژیىگەیى حیاواػي هەیە حا ئەگەع ئەو زەؾڵەجاهە 

                                                      
1 N.DMc Glashan, Medical Geography Techniques and 

Field Studies, Methuen & Co Ltd, London, 1972, P3         
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دابەشبىونى جىگرافى نەخۆش ی ڕەبۆکاریگەري ئاووهەوا لەسەر    

لە پارێسگاي سلێمانى   
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بەش ی حىگغافیا،کۆلێژي ػاوؿخە مغۆڤایەجییەکان ، ػاهکۆي ؾلێماوى  

 

  

     

          

ەپىخت    

مغۆڤ، وەکى ػاهغاوە ػۆعبەي ئەو ئاووهەوا بە ڕەگەػێکى گغهگ صاصەهغێذ کە کاعصەکاجە ؾەع جەهضعوؾتی 

ڤایغۆؽ و میکغۆباهەي کە صەبىە هۆي جىقبىون بە هەزۆقیەکان پێىیؿدیان بە باعوصۆزێکى ئاووهەواي 

گىهجاو هەیە بۆ گەقەکغصن و باڵوبىهەوەیان لە پلەي گەعمى و ش ێ ئەمە ؾەعەڕاي ڕۆڵى  با لە گىاؾدىەوەي 

 . ى جغڤایغۆؽ و میکغۆبەکان لە قىێيێکەوە بۆ قىێيێک

ئاماهجى جىێژیىەوەکە بغیدیە لە صیاعیکغصن و ڕوهکغصهەوەي کاعیگەعي قۆێً و کاث کە صەبێخە هۆي 

گۆعاهکاعي ئاوهەوا بە پێی وەعػ و قىێً حا ئەگەع گۆعاهکاعي ؾااڵهە یان وەعػاهە یان ماهگاهە بً ،وە 

ؾلێماهیضا ، بۆ گەیكتن بەم ئاماهجەف پەیىەهضیان بە صابەقبىووى حىگغافى هەزۆش ی ڕەبۆوە لە پاعێؼگاي 

جىێژەع پكتی بەؾخىوە بە صاجاي ڕەگەػەکاوى ئاووهەوا کە لە وێؿخگە کەقىاؾییەکاوى هاوچەي 

لێکۆلیىەوەکەصا جۆماع کغاون هەعوەها  ئەو صاجایاهەي کە کۆکغاوهەجەوە لە هەزۆشخاهە و مەڵبەهض و 

( وە پێی هەبىووى جۆماعي 2015-2009اوەي ؾااڵوى )ؾەهخەعە جەهضعوؾدیەکاوى هاوچەي لێکۆڵیىەوەکە لە م

جىقبىواوى هەزۆش ی ڕەبۆ. بۆ حێبەحێکغصوى جىێژیىەوەکە پكذ بەؾتراوە بە بەکاعهیىاوى قێىاػي بڕی و 

قێىاػي قیکغهەوەي ػاوؿتی هەعوەها ژماعەیەک لە هەزكە و زكخە و قێىەي بەیاوى جێضا بەکاعهاجىوە،وە 

ە ئەهجامەکاوى جىێژیىەوەکە چەهض ڕاؾپاعصەیەک بەقێىەي زاڵ زغاوەجە لە کۆجایضا و بە پكذ بەؾتن ب

 ڕوو

Article Info  

Received: January, 2019  

Revised:February,2019  

Accepted:April,2019  

  

  

Keywords  

.ًەخۆشي رەبۆ، ئاووهەوا، سلێواًي   

  

  

    

Corresponding Author  

Shokhan_muhammad@yahoo.com 
 

 



 Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019 

  
Page 303 

 
  

ؾغوقدیبن کە گغهگتریيیان ئاووهەوا و ڕەگەػەکاهیەحى یان 

غۆیبن کە لە گغهگتریيیان صاهیكخىان و چاالکیە م

حۆعبەحۆعەکاهیەحى کە ئەمەف کاعیگەعي زۆي هەیە 

هەهضێ پغؾیاع هەن  .لەؾەع جەهضعوؾتی صاهیكخىاهەکەي

کە ڕێىىێنی ئێمەیان کغصووە بۆ صەؾدىیكاهکغصوى کێكەي 

 -:لێکۆلیىەوەکە  بەم قێىەیە

  ن بە کاعیگەعي ڕەگەػە ئاووهەواییەکان لەؾەع جىقبىو

 هەزۆش ی ڕەبۆ چیە لە هاوچەي لێکۆلیىەوەکەصا ؟

ئایا هکۆڵى لەوە صەکغێذ کە ڕەگەػەکاوى ئاووهەوا   .1

کاعیگەعییان هەیە لەؾەع صابەقبىووى حىگغافى 

خاڵەجەکاوى جىقبىون بە هەزۆش ی ڕەبۆ و جێکڕاکاهیان 

لە پاعێؼگاي ؾلێماهیضا :کەواجە پەیىەهضي ڕەگەػەکاوى 

ىوهەوەو صوباعەبىهەوەي هۆبەکاوى ئاووهەوا چیە بە باڵوب

هەزۆش ی ڕەبۆ  و حیاواػییان لە ڕووي کاجەوە لە 

 پاعێؼگاي ؾلێماهیضا ؟

 : گغیماهەي لێکۆلیىەوەکە

خاڵەجەکاوى جىقبىون بە هەزۆش ی ڕەبۆ لە الي  .1

صاهیكخىاوى پاعێؼگاي ؾلێماوى بەقێىەیەکى کاعیگەع 

 . پەیىەؾخە بە ڕەگەػەکاوى ئاووهەواوە

ەػەکاوى ئاووهەوا حیاواػە لە کاعیگەعي ڕەگ .2

صابەقبىووى هەزۆش ی ڕەبۆ و جێکڕاکاوی لە پاعێؼگاي 

ؾلێماهیضا بە پێی حیاواػي هاوچەکە و ڕەگەػە 

 . ئاووهەواییە کاعیگەعەکان

ئاماهجى ئەم جىێژیىەوەیە بغیدیە لە صیاعیکغصن و 

عوهکغصهەوەي کاعیگەعي قۆێً و کاث کە صەبێخە هۆي 

پێی وەعػ و قىێً و پەیىەهضیان بە  گۆعاهکاعي ئاوهەوا  بە

هەزۆش ی ڕەبۆ وە حا ئەگەع گۆعاهکاعي ؾااڵهە یان وەعػاهە 

یان ماهگاهە بً ، بۆ گەیكتن بەم ئاماهجەف جىێژەع پكتی 

بەؾخىوە بە صاجاي ڕەگەػەکاوى ئاووهەوا کە لە وێؿخگە 

کەقىاؾییەکاوى هاوچەي لێکۆلیىەوەکەصا جۆماع کغاون لە 

، 3، 2، 1( وەک لە پاقکۆي ) 2015-2002ماوەي ؾااڵوى )

(صا صیاعە، هەعوەها  ئەو صاجایاهەي کە کۆکغاوهەجەوە لە  4،5

هەزۆشخاهەو مەڵبەهض و ؾەهخەعە جەهضعوؾدیەکاوى هاوچەي 

( وە پێی 2015-2009لێکۆڵیىەوەکە لە ماوەي ؾااڵوى )

هەبىووى جۆماعي جىقبىواوى هەزۆش ی ڕەبۆ. وەک لە 

بە بەکاعهیىاوى قێىاػي بڕی و (صا صیاعە،   6پاقکۆي )

قێىاػي قیکغهەوەي ػاوؿتی. بە قێىاػێک کە بخىاهین 

کاعیگەعي قىێً صەعبسەیً.چىهکە گىماوى جێضاهیە کە 

جێکڕاي جىقبىان بە هەزۆش ی ڕەبۆ لە هاوچەیەک بۆ 

هاوچەیەکى صیکە صەگۆڕێذ بە هۆي کۆمەڵێک هۆکاعەوە کە 

پەیىەؾخە بە  لە صیاعجغیيیان ڕەگەػەکاوى ئاووهەوایە کە

گۆڕاوى وەعػي لە پلەي گەعمى و قێی ڕێژەي و با و 

گەعصەلىلە زۆاڵویەکان و ڕەگەػەکاوى صیکەي ئاووهەوا، بۆ 

ئەوەي بەوەف بگەیً پابەهضبىیً بە ڕێگەي صابەقبىووى 

( 10000قىێنی بۆ ڕێژەي باڵوبىهەوەي هەزۆقیەکان بۆ هەع )

ى بەعاوعصي کەؽ لە هاوچەي لێکۆلیىەوەکەصا  بۆ ئەهجامضاو

جەهضعوؾتی بە پێی قىێً ئەمە حگە لە قیکغصهەوەو 

لێکۆڵیىەوەي هۆکاعەکاوى حیاواػي ؾااڵهە و وەعػاهەو 

حیاواػي قىێنی بۆ ژماعەي جىقبىان و ڕێژەي باڵوبىهەوەي 

هەزۆش ی ڕەبۆ لە هێىان یەکەکاوى بەڕێىەبغصن لە هاوچەي 

 : لێکۆلیىەوەکەصا

=  ڕێژەي باڵوبىنەوەي نەخۆشیەکە

ىقبىوانج  ژماعەی  

ژماعەی  صاهیكخىان
       

صابەقبىووى ئەم هەزۆقیاهە لەؾەع ئاؾتی قەػاکان کغاوە 

حگە لە هاخیەي باػیان کە لە قەػاي ؾلێماوى حیاکغاوەجەوە 

و وەک هاوچەیەکى ؾەعبەزۆ وەعگیراوە ئەمەف بەهۆي 

هەبىووى ئاماعي پێىیؿذ بە هەزۆقیەکە و بىووى 

وێؿخگەي کەقىاؾیی  ئەمەحگە لە جایبەجمەهضي ژیىگەیى 

و ئەماهەف صەماهگەیەهێخە ڕوهکغصهەوەي هاخیەکە. هەمى 

هۆکاعەکاوى بەعػبىهەوەو هؼمبىهەوەي ژماعەي جىقبىوان و 

جێکڕاي جىقبىوان بە هەزۆش ی ڕەبۆ لەؾەع ئاؾتی هاوچە 

وەعگیراوەکان، وە ئەوەي لەبەعچاو صەگیرێذ لە صابەقبىووى 

قىێيیضا بەکاعهێىاوى قێىاػي ڕێژەي ؾەصي جىقبىواهە 
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مى جىقبىان و ؾەعحەمى ژماعەي بەعامبەع بە ؾەعحە

صاهیكخىاوى هەع هاوچەیەک لە ؾاڵێکضا وەک لە زكخەي 

  .( صا صەعصەکەوێذ3)

 ىێن و سنىري ناوچەي لێکۆلینەوەکەش

پاعێؼگاي ؾلێماوى صەکەوێخە زۆهەاڵحى هەعێمی کىعصؾخان و 

باکىعي زۆعهەاڵحى عێراق. بەوە حیا صەکغێخەوە کە 

وي هەیە، لە زىعهەاڵث و قىێيێکى حىگغافى گغهگ و ػیىضو 

باکىعي زۆعهەاڵث کۆماعي ئیؿالمى ئێراهە، لە باکىعي 

زۆعئاوا پاعێؼگاي هەولێرە، لە زۆعئاوا و باقىعي زۆعئاوا 

پاعێؼگاي کەعکىکە، لە باقىعەوە قەػاي زاهەقیىە، ئەم صوو 

( . 1هاوچەي صواي ؾەع بە ئیضاعەي گەعمیاهە. هەزكەي )

ێخە هێىان باػهەي پاوی و قىێنی ئەؾترۆهۆمیەکەي صەکەو 

( باکىوع و هێلەکاوى صعێژي  36530- 50=  - 34554- 57)=

( زۆعهەاڵث. ڕوبەعي  46520- 56=  - 44532- 53)=

( کیلۆمەجغ صووحایە و لە 9577.5هاوچەي لێکۆلیىەوەکە )

( قەػا پێکضێذ  وە هاخیەي باػیاهیل 6ڕوي کاعگێڕیەوە لە )

ە، کە بغیخین لە قەػاکاوى وەک هاوچەیەکى ؾەعبەزۆ وەعگیراو 

) قەػاي مەڵبەهض**، پێىجىێً ، قاعباژێغ ، صوکان ، 

هەعوەها  2صەعبەهضیسان ، چەمچەماڵ ، هاخیەي باػیان ( 

قەػاکاوى) قەعەصاغ ، قاعەػووع ، ؾەیضؾاصق ، ماوەث ،  

وەعهەگیراون بەهۆي هەبىووى وێؿخگەي    3عاهیە ، پكضەع(

عەي صاهیكخىاهەکەي (. وە ژما2کەقىاؾیی . هەزكەي )

( 2015بەگىێغەي پێكبینی گەقەي صاهیكخىان لە ؾاڵى )

( کەؽ بىوە، صاهیكخىاوى قاع  1237828هؼیکەي ) 

( کەؽ و صاهیكخىاوى الصێ و گىهضەکان ) 1081563)

( کەؽ بىوە لە کۆي گكتی  156265

 . 7صاهیكخىاهەکەي.پاقکۆي  

                                                      
2
هەعێمی کىعصؾخاوى عێراق، وەػاعەحى پالهضاهان، بەعێىەبەعایەحى ئاماعي  

، ػاهیاعي  2016ؾلێماوى، بەش ی ؾیؿخمی ػاهیاعییە حىگغافییەکان، 

 باڵوهەکغاوە
3
ەوە گۆعاوە بۆ قەػا بە هاخیەي قەعەصاغ لە قەػاي مەلبەهض حیاکغاوەج 

لە الیەن خکىمەحى هەعێمەوە وە  6/3/2007( لە بەعواعي 423پێی بڕیاعي )

هەع بە هەمان بڕیاع هاخیەي ؾەیضؾاصق لە قەػاي قاعەػووع حیاکغاوەجەوەو 

 گۆعاوە بۆ قەػا.

  -: لێکۆلینەوەکانى پێشىو

1.  The Journal of Tropical Geography, 1959  “ 

Environment Jin-bee,’’ Disease in  Tropical. 

Press Ltd. Singapore, Malaya, Grafsman. 

2.  Critch Field,   Howward J. 1966, “ General 

climatology ’’ ed2 .New jersy, Premntice. Inc. 

3.  Mather, John R, 1974 " climatology: 

Fundamantals and Application " New 

Yourker, Mccraw-Hill Book company. 

، الخدليل 1979املظفغ، مدؿً عبضالهاخب ، .4

املكاوى ألمغاض مؿخىطىت في العغاق ،  اطغوخت 

 صكخىعاه ميكىعة، كليت الاصاب ، حامعت بؼضاص.

، اثغ املىار 1990الضليمي، مهضي خمض فغخان ، .5

        ؾالتعلى صحت وعاخت الاوؿان في العغاق ، ع 

 ماحؿخیر، غ.م، كليت التربيت، حامعت بؼضاص .

 

قىێنی هاوچەي لێکۆلیىەوەکە بەپێی هەعێمی 1 نەخشەي

 کىعصؾخان و عێراق
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 :ؾەعچاوە کاعي جىێژەع بە پكدبەؾتن بە

زلیل اؾماعیل مدمض، اقلیم کىعصؾخان، صعاؾاث  -1

 13،م1999،  3فى الخکىیً القىمى للؿکان،ط 

کىعصؾخان، وەػاعەحى پالهضاهان، خکىمەحى هەعێمی  -2

 G.I.S بەعێىەبەعایەحى ػاهیاعي و هەزكەؾاػي، بەش ی

 . 2016، هەزكەي کاعگێري پاعێؼگاي ؾلێماوى،

 

وێؿخگە ئاووهەواییەکاوى هاوچەي   2   نەخشەي

 لێکۆلیىەوەکە

 
 

 1 ؾەعچاوە:کاعي جىێژەع بە پكذ بەؾتن بەپاقکۆي ژماعە

لیکۆلیىەوەکە بەم قێىەیە بۆ گەیكتن بە ئاماهجی 

 :صابەقمان کغص

/ جیاوازي کاتى لە دابەشبىونى نەخۆش ی  تەوەرەي یەکەم

 :ڕەبۆ

ڕەبۆ یەکێکە لە گغهگتریً ئەو هەزۆقیاهەي کە جىش ی 

کۆئەهضامى هەهاؾە صەبێذ کاعیگەعي بەعصەوامى صەبێذ 

لەؾەع ژیاوى هەزۆقەکەو جىش ی هەمىو جەمەهە حیاواػەکان 

 گەهج و پیر. هاوە ئیىگلیزیەکەي لەصەبێذ لە مىاڵ و 

(Asthma)  ،وە هاجىوە کە لە ػماوى یۆهاوى کۆهەوە وەعگیراوە

ئەمەف ماهاي ئەوە صەگەیەهێذ لە کۆهتریً هەزۆقییە 

، هەعچەهضە پێىاؾەیەکى وعص و ػاوؿتی و  4ػاهغاوەکاهە

گكخگیر هیە ئەمەف بەهۆي هەمەحۆعي هیكاهەکاوى و 

ان جىقبىاهیضا، باقتریً پێىاؾە حیاواػي خاڵەجەکاوى لە هێى 

بغیدیە لەوەي حۆعە هەوکغصهێکە جىوش ی ڕێڕەوەکاوى 

هەهاؾەصان صەبێذ و صەبێخە هۆي کغژبىووى بۆعي و 

بۆعیچکەکاوى هەوا و ػیاصبىووى صەعصعاوە لیىجەکان، لە 

ئەهجامضا صەبێخە هۆي جەؾکبىوهەوە و صعوؾدبىووى 

ؾییەکاهضا و ڕێگغییەک بۆ حىڵە و هاجىوچۆي هەوا بەهاو 

ؾەعئەهجام کەمبىوهەوە لە ڕێژەي ئەو هەوایەي کە بەهاویضا 

  5. جێپەڕصەبێذ و پاقاهیل هەهاؾە جىهضي

هەزۆش ی ڕەبۆ هاوبەهاو صەعصەکەوێذ لە قێىەي هەهاؾە 

جىهضي لە ماوەیەک بۆ ماوەیەکى صیکە کە لەواهەیە صعێژ 

بێخەوە یان کىعث بێذ بەگىێغەي جەوژمى هەزۆقییەکەو 

ۆخى ژیىگەیى قىێىەکە، وە هەهاؾە جىهضیەکەف باعوص

بەػۆعي لە کاحى هەهاؾەصاهەوەیە بەاڵم هەهاؾە وەعگغجً بێ 

کێكەیە، هۆکاعي هەهاؾە جىهضیەکە لە خاڵەحى یەکەمضا 

صەگەعێخەوە بۆ کغژبىووى ماؾىلکەکاوى بۆعي و بۆعیچکە 

هەوایەکان و ؾیکڵضاهۆچکە هەواییەکاوى هاو ؾییەکان وە 

ەکغصوى ڕەبۆ لە ئەهجامى ڕوبەڕوبىوهەوەي هەعوەها هۆع 

کەش ی ؾاعصە هەعبۆیە لە ػؾخاهضا ػیاجغ صوباعە صەبێخەوە بە 

جایبەث لەو ڕۆژاهەي کە ڕێژەي ش ێ بەعػە یان لە ڕۆژە 

 .زۆاڵوییەکاهضا  کە ئەمە صواجغ ڕوون صەبێخەوە

 

 

                                                      
4
 Drugs, Derk R. Bucklc, Development of Anti-asthma ,London 

U.K 1984 P9 
حۆن ئایغؽ، کۆمەڵەي بؼیكکاوى بەعیخاوى ڕێبەعي پؼیكکى بۆ زێزان  5

بەعػان ئەمین مدمض، زاهەي چاپ و )جەهگەهەفەس ی(، وەعگێڕاوى : 

 7،ل2011بالوکغصهەوەي چىاعچغا، 
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هۆکاري تىشبىون

هاجىاهغێذ هۆکاعێکى ؾەعەکى صابنرێذ بۆ جىقبىون بەم 

هەزۆقییە بە قێىەیەکى ڕاؾخەوزۆ، چىهکە هۆکاعەکان چ 

ژیىگەي بێذ یان بۆماوەي بەیەکەوە کاعیگەعیان صەبێذ، وە 

صەجىاهین هۆکاعي جىقبىون بەم هەزۆقییە لە چەهض 

 -:زاڵێکضا کىعث بکەیىەوە

هۆکاعي هەزۆش ی: لەواهەیە ڕەبۆ صەعبکەوێذ لە  .1

ۆش ی ئەهجامى صوباعەبىهەوەي جىقبىون بە هەهضێک هەز

صیکە کە کاعیگەعي صەبێذ لەؾەع ؾییەکان لەواهەف 

هەڵئاوؾاوى ؾییەکان و ئەهفلۆهؼا و کۆکەي کەڵەقێري 

 .هەوکغصوى گالهضە لیمفییەکان

هۆکاعي هەؾدیاعي: وعوژاهضي هەؾدیاعي کە لەؾەع  .2

ڕووي لەف ڕووصەصاث و ئاماصەي صەکاث بۆ ئەوەي ػیاجغ 

ەیە هەؾدیاع بێذ ئەمەف بەهۆي چەهض هۆکاعێکەو 

لەواهە بىووى جۆػ و زۆڵ لە هەواصا کە صەبێخە هۆي 

ػیاجغ صوباعەبىهەوەي هۆعەکاوى جەهگەهەفەس ی، هەعوەها 

هەڵمژینی گاػەکان و هەڵمی گاػەکان و ئەو بۆهاهەي صەبىە 

پەعصەي هاوپۆش ی  هۆي وعوژاهضن و کؼاهەوەي لیىجە

ڕێڕەوەکاوى هەهاؾەصان ئەمەف لە ئەهجامضا صەبێخە 

ى ماؾىلکە هەعمەکاوى هاوپۆش ی بۆعي هۆي کغژبىوو

  6هەوا و ؾەعهەڵضاوى ڕەبۆ

هۆکاعي ژیىگەي: وەک زۆصاهەبەع هەواي ؾاعص و وقک  .3

یان ػۆع قێضاع، هەع بۆیە لە وەعػي ػؾخاهضا هۆعەکاوى 

ڕەبۆ ػیاجغ صوباعە صەبێخەوە ئەمە حگە لە هۆکاعي 

وەعچەعزان و گۆڕاوى لە هاکاوي کەف کە صەبێخە هۆي 

( کاجژمێرصا بەهۆي 24هۆعەکاوى لە ماوەي ) ػیاصبىووى

گۆڕاوى لە هاکاو لە بەعػبىوهەوە و هؼمبىهەوەي پلەي 

گەعمى و هەعوەها ؾەعمابىون صواي ماهەوە لە قىێيێکى 

                                                      
6
امین ػالب عويدت، الغبى اؾبابه و عالحه ، مكخبت النهضت،  

 16-13، م1987بؼضاص، 

 

ػیاصبىووى بڕي جۆػ و زىڵ و وەعػي  7گەعم و قێضاعصا

صوباعەبىهەوەي زۆڵباعیً بەهۆي گۆڕاوى ئاووهەواوە 

هەوەي هەزۆقییەکە هەعوەک صەبێخە هۆي ػیاجغ باڵوبى 

وەعػي بەهاع و هاوینی هاوچەي لێکۆڵیىەوەکە کە 

ئەمەف لە صوایضا ڕوون صەبێخەوە. چاالکیە مغۆیەکان 

صەبێخە هۆي بەعػکغصهەوەي ڕێژەي پیؿبىووى هەوا و 

هەڵمژینی ئەو صەهکۆڵە زۆڵ و جۆػ و پیؿکەعاهەي کە 

 هەواکە هەڵیگغجىوە لە کاحى هەهاؾە وەعگغجً بۆ هاو 

ؾییەکان ئەمەف هۆکاعێکە بۆ ؾەعهەڵضاوى هەزۆش ی 

جەهگەهەفەس ی، وە کاعیگەعي ئەم صەهکۆاڵهە 

مەجغؾیضاعجغ صەبێذ بە جایبەحى لە قاعە قەعەباڵخ و 

 .هؼیکە بیاباهەکان و قاعە پیكەؾاػییەکان

نیشانەکانى

هیكاهەکان لە کەؾێکەوە بۆ کەؾێکى جغ صەگۆڕێذ، وە لە  

کۆکە، بىووى زیزە زیزێک لەؾەع  گغهگتریىیكیان بغیدیە لە

ؾىگ، هەهاؾە جىهضي، عەقبىووى ماؾىلکەکاوى مل، زێراي 

 8لێضاوى صڵ، ئاعەقکغصهەوە و بىووى ئاػاعێک لەؾەع ؾىگ

.ئەم هەزۆقییە صەبێخە هۆي گغاوى هەهاؾەصان بەهۆي ئەم 

 -:س ێ هۆکاعەي زىاعەوە

کغژبىووى ماؾىلکەکاوى صەوعي ڕێڕەوي هەهاؾە کە  -1

 .اث جەؾک بێخەوەواي لێضەک

هەڵئاوؾان و هەوکغصوى ؾییەکان و هاوپۆش ی بۆعیچکەکاوى 

صەعصاوى صەعصعاوە لیىجەکان و کۆبىهەوەیان لە هاو .هەوا

جێکڕاي  .بۆعیچکەکاوى هەوا صەبێخە هۆي جەؾکبىهەوەیان

جىقبىوان بە هەزۆش ی ڕەبۆ بەهۆي چەهض هۆکاعێکەوەیە کە 

ى هەزۆقییەکە هەمىیان بەیەکەوە صەبىە هۆي ؾەعهەڵضاو

ئەگەع حیاواػیل هەبێذ لە پلەي کاعیگەعیان لەؾەع 

                                                      
7 J.R.Mather, Climatology, New York  Mccraw, 

Hill Book company, 1974, P264 
8  Lina S Hameed,The Effect of Environmental 

Exposure to Tobacco Smoke on a Group Of 

Asthmatic  Children Age 6-12 Years in Mosul City, 

Mosul University, 2007, P12 
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صاهیكخىاوى هاوچەکە وەک باعوصۆخى ئاووهەواو ئاؾتی 

ئابىعي کۆمەاڵیەحی و ژیىگەي هیكخەحێبىون ئەمە حگە لە 

پیكەي ئەو کەؾاهەي کە جىقبىون بە هەزۆقیەکە.لە 

گغهگتریً هۆکاعەئاووهەوایەکان کە صەبێخە هۆي جىقبىون 

ڕەبۆ یان صووباعەبىهەوەي هۆبەکاوى بغیخییە لە  بە

ڕوبەڕوبىوهەوەي کەش ی ؾاعص بە جایبەث لەو ڕۆژاهەي کە 

ڕێژەي قێیان بەعػە، هەعوەک وەعػي ػؾخاوى هاوچەي 

لێکۆلیىەوەکە. هەعوەها هەڵمژینی جۆػ و زۆڵ یان جۆػي 

صەهکە هەاڵڵە و  ئەو بۆهاهەي صەبىە هۆي هەؾدیاعي و 

ەعصەي هاوپۆش ی ڕێڕەوەکاوى هەهاؾەصان و کؼاهەوەي لیىجە پ

ؾەعهەڵضاهەوەي هۆبەکاوى ڕەبۆ ئەم هۆکاعاهەف لە وەعػي 

بەهاعي هاوچەي لێکۆلیىەوەکەصا صەبینرێذ . ئەمە حگە لە 

 .هۆکاعي ژیىگەي بە جایبەث پیؿبىووى هەوا

( حیاواػي ؾااڵهەي ژماعەي 1( و قێىەي )1لە زكخەي )

لێکۆلیىەوەکەصا صەعصەکەوێذ لەو جىقبىوان لە هاوچەي 

ماوەیەي کە لێکۆلیىەوەکەي جێضا ئەهجامضعاوە، کە صەبیىین 

( جىقبىو 4021( صەگاجە )2009ژماعەي جىقبىوان لە ؾاڵى )

ئەمەف کەمتریً ژماعەیە، پاقان بەقێىەیەکى هێىاف 

( وەک 2014صەؾتی بە بەعػبىهەوە کغصوە جا صەگاجە ؾاڵى )

ذ ػۆع بە زێراي ػیاص صەکاث وە لە ( صەعصەکەوێ1لە قێىەي )

( ژماعەي جىقبىواوى ػۆع بەعػصەبێخەوەو صەگاجە 2015ؾاڵى )

( جىقبىو کە بەعػجغیً ژماعەي جىقبىواهە ئەمەف 12201)

بەهۆي بەعػبىهەوەي ژماعەي ڕۆژە زۆاڵویەکان لەچاو 

ؾاڵەکاوى پێكتر، وەک لە بەعاوعص کغصوى هەعصوو ماوەي 

( 5(صا صیاعەلە پاقکۆي )2015-2005( و )1994-2004)

ؾەعحەمى صوباعەبىهەوەي هەع س ێ کۆصەکەي زۆڵباعیً لە 

( ڕۆژ واجە بە 169،18( ڕۆژەوە ػیاصي کغصووە بۆ )108،18)

 .(% ػیاصي کغصووە56،387ڕێژەي )

 

 

 

 

حیاواػي ماهگاهەو ؾااڵهە بۆ ژماعەي جۆقبىواوى  1خشتەي 

 هەزۆش ی ڕەبۆ لە هاوچەي لێکۆلیىەوەکەصا

 
 

ؾەعچاوە: کاعي جىێژەع پكذ بەؾذ بە: خکىمەحى هەعێمی 

کىعصؾخان، وەػاعەحى جەهضعوؾتی، بەڕێىەبەعایەحى گكتی 

جەهضعوؾتی ؾلێماوى ، بەعێىەبەعایەحى جەهضعوؾتی 

  چەمچەماڵ ، بەعێىەبەعایەحى جەهضعوؾتی صەعبەهضیسان

 

حیاواػي ؾااڵهە بۆ ژماعەي جۆقبىواوى هەزۆش ی 1شێىەي 

ي لێکۆلیىەوەکەصاڕەبۆ لە هاوچە  

 


 1ؾەعچاوە: کاعي جىێژەع پكذ بەؾذ بە زكخەي ژماعە 
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ڕێژەي ؾەصي ػیاصبىووى هەزۆش ی ڕەبۆ لە 2خشتەي 

 هاوچەي لێکۆلیىەوەکە

 
 

 1ؾەعچاوە: کاعي جىێژەع پكذ بەؾذ بە زكخەي ژماعە 

( حیاواػي ماهگاهە و وەعػاهە صەعصەکەوێذ لە 3لە زكخەي )

جىقبىوان بە هەزۆش ی ڕەبۆ لەؾەعحەم جێکڕاي ژماعەي 

بەقە حیاواػەکاوى هاوچەي لێکۆلیىەوەکەصا کە صەبیىین 

بەعػجغیً ڕێژەو ژماعەي جىقبىوان لەهەعس ێ هاوچەي) 

ؾلێماوى ، صوکان ، باػیان ( صەکەوێخە ماهگى هیؿاهەوە کە 

( جىقبىو  51،857،  59،42،  601،29بەجێکغاي صەگاجە ) 

(%ي ؾەعحەمى  13،219،   14،612، 11،78بە ڕێژەي ) 

(%ي  0،129،  0،0892،  0،0784جىقبىوان و ) 

ؾەعحەمى ژماعەي صاهیكخىاوى هەعس ێ هاوچەکە یەک لە 

صواي یەک، لە هەعصوو قەػاي ) چەمچەماڵ ، صەعبەهضیسان 

( بەعػجغیً جێکڕاي ژماعەي جىقبىوان صەکەوێخە ماهگى 

(  33،429،  130،86مایؿەوە کە بە جێکڕاي صەگاجە )

(% ي  10،56،  12،779جىقبىو کە ئەمەف صەکاجە ) 

(%ي  0،0731،  0،0848ؾەعحەمى ژماعەي جىقبىوان و ) 

ؾەعحەمى ژماعەي صاهیكخىاوى هەعصوو قەػاکە بەصواي 

یەکضا، بەاڵم لە قەػاي پێىجىێً بەعػجغیً جێکڕاي ژماعەي 

جىقبىوان صەکەوێخە ماهگى کاهىووى صووەمەوە کە بغیدیە لە 

(% ي ؾەعحەمى ژماعەي 13،142( جىقبىو وە )59،5)

(%ي ژماعي صاهیكخىان، وە هەعوەها 0،136جىقبىوان و )

لە قەػاي چىاعجا صەکەوێخە ماهگى کاهىووى یەکەمەوە ئەویل 

(% ي 12،45( جىقبىو کە صەکاجە )  16،75بغیدیە لە )

 .(% ي ػماعەي صاهیكخىان0،0769ػماعەي جىقبىوان و )

لە کىتایە 3خشتەي 

( صەعصەکەوێذ حیاواػي وەعػي هەیە لە 3وەک لە زكخەي )

جێکغاي ژماعە جىقبىوان بە هەزۆش ی عەبۆ لە بەقە 

حیاواػەکاوى هاوچەي لێکۆلیىەوەکەصا بە حۆعێک بەعػجغیً 

ڕێژەو ژماعەي جىقبىوان صەکەوێخە هەعصوو وەعػي بەهاع و 

ػؾخاهەوە، لە قەػاکاوى ) ؾاێماوى ، چەمچەماڵ ، صوکان، 

صەعبەصیسان ( بەعػجغیً جێکغاي ژماعەي جىقبىوان 

 361،86،  1674،1صەکەوێخە وەعػي بەهاعەوە کە صەگاجە )

 35،338،  32،806( جىقبىو بە ڕێژەي ) 91،86،  145،3،

،  0،218(% ي ژماعەي جىقبىوان و )  29،017، 35،726، 

( % ي ژماعەي صاهیكخىاوى  0،2008،  0،218،  0،234

ە یەک لە صواي یەک ئەمەف لەبەعئەوەي هەعچىاع قەػاک

لەم هاوچاهە پلەي گەعمى ػۆع صاهابەػێذ بە بەعاوعص بە 

هاوچەکاوى صیکە هەعبۆیە کاعیگەعي ػۆعبىوى جۆػي صەهکە 

هەاڵلە ػیاجغە بە جایبەحى ئەگەع زێراي باف کەم هەبێذ 

( صا صیاعە کە صەبێخە هۆي گىاؾدىەوەي  2وەک لە پاقکۆي )

لەکان بۆ قىێنی صووعجغ ئەمە حگە لە جۆػي صەهکە هەاڵ

کاعیگەعي زۆڵباعیً و بەعػبىهەوەي ژماعەي ڕۆژە زۆاڵویەکان 

لەم وەعػەصا بە بەعاوعص بە هەمىو وەعػەکاوى صیکە وەک لە 

( صەعصەکەوێذ. بەاڵم لە قەػاي پێىجىێً و 5پاقکۆي )

چىاعجا و هاخیەي باػیان بەعػجغیً عێژەو ژماعە جىقبىوان 

،  144،5ػي ػؾخاهەوە کە جێکغاکەي صەگاجە ) صەکەوێخە وەع 

 31،863،  31،927،  31،916( وە بەعێژەي ) 125،  39،75

(%  0،31،  0،197،  0،33(%ي ژماعەي جىقبىوان و  ) 

ژماعەي صاهیكخىوان ئەمەف بەهۆي ػۆع صابەػینی پلەي 

گەعمى لەوەعػي ػؾخاوى ئەم هاوچاهەصا بە بەعاوعص بە 

ۆکاعە بۆ ؾەعهەڵضاوى هەزۆقیەکاوى هاوچەکاوى صیکە کە ه

صیکەي کۆئەهضامى هەهاؾە و ؾەعئەهجامیل 

( و قێىەي 3صوباعەبىوهەوەي هۆبەکاوى ڕەبۆ. لە زكخەي )

( صەعصەکەوێذ لە قەػاي ؾلێماوى جێکڕاي ژماعي 3)

(  458،143جىقبىوان لە ماهگى کاهىوى صووەمضا صەگاجە )

یـ ( جىقبىو پاقان لە هەعصوو ماهگى )هیؿان ، ما

( جىقبىو  568،286،  601،286بەعػصەبێخەوە صەگاجە )

( جىقبىو لە  278،429پاقان ژماعەکە هؼمضەبێخەوە بۆ )

ماهگى )ئاب (صا پاقان صەؾخضەکاجەوە بە بەعػبىهەوە 

جاوەکىصەگاجە ماهگى کاهىووى یەکەم کە جێکڕاي ژماعەي 

  ( جىقبىو 483،429جىقبىواوى ئەم ماهگە بەعػصەبێخەوە بۆ )

2015 2014 2013 2012 2011 2010

5.353 37.902 22.402 22.715 15.775 20.119
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ە هاکاو بەعػبىوهەوەي بڕي جۆػي باعیىو لەوەعػي بەهاعصا ل

کە ڕێژەکەي ػیاجغە بە بەعاوعص بە وەعػي ػؾخان بە بڕي 

-2005( لە ماوەي )5(% وەک لە پاقکۆي ) 51،64)

(صا صەعصەکەوێذ، ئەم بەعػبىهەوەیەف لە بڕي 2015

زۆڵباعیً و جۆػي صەهکە هەاڵڵەصا صەبێخە هۆي 

بىوان بە هەزۆقیەکە لە وەعػي بەعػبىهەوەي ژماعەي جىق

(% ژماعەي جىقبىوان لەم 34،293بەهاعصا کە بەڕێژەي ) 

وەعػەصا ػیاجغە لە وەعػي ػؾخان چىهکە پەیىەهضیەکى 

ڕاؾخەواهە هەیە لە هێىان ژماعەي ڕۆژە زۆاڵویەکان و 

بەعػبىهەوەي خالەجەکاوى جىقبىون بە ڕەبۆ یان 

ڕوهکغصهەوەي ئەو صوباعەبىهەوەي هۆبەکاوى ڕەبۆ. بۆ ػیاجغ 

پەیىەهضیەي هێىان زۆڵباعیً و جۆػي صەهکە هەاڵلە لەگەل 

بەعػبىهەوەي خاڵەحى جىقبىوان یان صوباعەبىهەوەي 

( صەبیىین جێکڕاي ژماعەي 3هۆبەکاوى ڕەبۆ لە زكخەي ژماعە )

جىقبىوان بە ڕەبۆ لە قەػاي ؾلێماوى و لە هەعصوو ماهگى 

را بەعػصەبێخەوە و هیؿان و مایؿضا  بەقێىەیەکى لەپڕو زێ

( جىقبىوە بۆ  568،286،  601،286صەگاجە ئەوپەڕي کە ) 

هەعصوو ماهگەکە بە صواي یەکضا، ئەمە حگە لە 

 2،81بەعػبىهەوەي زێراي با لەم ماهگاهەصا کە صەگاجە )

( صیاعە کە بەهۆي  2( م/چغکە وەک لە پاقکۆي )2،67،

اییەوە خاڵەحى هاحێگیري هەواو صعوؾدبىووى کێژەلىکەي هەو 

 .صەبێذ

تەوەرەي دووەم / جیاوازي شىێنی لە دابەشبىونى 

:نەخۆش ی ڕەبۆ

( ڕێژە و ژماعەي جىقبىوان ػۆع بە 3( و )2لەهەعصوو قێىەي )

ڕوووى صەعصەکەوێذ کە ژماعەي جىقبىوان لە ماهگى کاهىووى 

صووەمضا لە قەػاکاوى ) ؾلێماوى ، صوکان ( و هاخیەي باػیان 

( جىقبىو 51،857،  35،285،  458،143بەعػصەبێخەوە بۆ )

اجەوە بە بۆ هەعس ێ هاوچەکە پاقان بە هێىاش ی صەؾذ صەک

صابەػیً جا صەکاجە هؼمتریً ئاؾتی زۆي کە صەگاجە 

( جىقبىو لە ماهگى ئابضا بۆ هەعصوو  20،428،  278،428)

( جىقبىو لە ماهگى 14،142قەػاي ؾلێماوى و صوکان وە )

جەمىػصا لە هاخیەي باػیان پاقاهیل چەماوەي جىقبىوان 

بە هەزۆش ی ڕەبۆ بەهۆي صابەػینی پلەي گەعمیەوە صەؾذ 

صەکاجەوە بە بەعػبىهەوە جا صەگاجەوە ماهگى کاهىووى یەکەم 

کە جێکڕاي جىقبىوان جیایضا بۆ هەعس ێ هاوچەکە صەگاجە ) 

( جىقبىو بەصواي یەکضا،  37،857،  29،714،  483،429

وە لەهەعصوو قەػاي ) چەمچەماڵ ، صەعبەهضیسان ( جێکغاي 

ەوەو ژماعەي جىقبىوان لە ماهگى کاهىووى صووەم بەعػصەبێخ

( جىقبىو بەصواي یەکضا پاقان  30،571،  93،6صەگاجە ) 

چەماوەکە بەهێىاش ی صاصەبەػێذ لە ماهگى قىباجضا و 

پاقاهیل لە ماهگەکاوى ) ئاػاع ، هیؿان ، مایـ ( صا صەؾذ 

صەکاجەوە بە بەعػبىوهەوەو جا صەگاجە بەعػجغیً ئاؾتی زۆي 

(  33،428،  130،857لە ماهگى مایؿضا کە صەگاجە ) 

جىقبىو بەصواي یەکضا بۆ هەعصوو قەػاکە پاقاهیل حاعێکى 

صیکە چەماوەکە صەؾذ صەکاجەوە بە صابەػیً لە ماهگەکاوى 

)خىػەیغان ، جەمىوػ ، ئاب ( جاوەکى صەگاجەوە هؼمتریً ئاؾتی 

( 19،285،  48،285زۆي لە ماهگى ئابضا کە صەگاجە ) 

ي جىقبىو بۆ هەعصوو قەػاکە پاقاهیل چەماوەکە بەهۆ 

صابەػینی پلەي گەعمیەوە بەهێىاش ی صەؾذ صەکاجەوە بە 

بەعػبىوهەوە جا صەگاجە ماهگى کاهىووى یەکەم کە ژماعەي 

( جىقبىوە بۆ هەعصوو  28،428،  89،714جىقبىواوى ) 

 .قەػاکە بەصواي یەکضا

چەماوەي جىقبىوان لەهەعصوو قەػاي پێىجىێً و چىاعجا 

ىقبىوان جیایضا لە جاڕاصەیەکى ػۆع چىهیەکً، کە ژماعەي ج

،  59،5ماهگى کاهىووى صووەم صا بەعػصەبێخەوەو صەگاجە ) 

( جىقبىو بەصواي یەکضا بۆ هەعصوو قەػاکە وە ئەم  15،5

ژماعەیە بۆ قەػاي پێىجىێً بەعػجغیً ئاؾخە پاقاهیل 

چەماوەکە لەهەعصوو ماهگى قىباث و ئاػاعصا صابەػیيێکى 

ەکاجەوە بە هێىاف بەزۆیەوە صەبیيێذ پاقان صەؾذ ص

بەعػبىوهەوە لە ماهگى هیؿان بەهۆي کاعیگەعي جۆػي صەهکە 

هەاڵڵە کە پێكتر باؾمان کغص پاقان لە ماهگەکاوى )مایـ و 

خىػەیغان و جەمىػ ( بە بەعصەوامى بە هێىاش ی صاصەبەػێذ جا 

،  21،25صەگاجە هؼمتریً ئاؾتی زۆي لە ماهگى جەمىػصا کە )
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بەصواي یەکضا، پاقان بۆ ( جىقبىوە بۆ هەعصوو قەػاکە  6

حاعێکى صیکەو ػۆع بەهێىاش ی لەگەل صابەػینی پلەي گەعمیضا 

چەماوەي جىقبىوان بە هەزۆش ی ڕەبۆ صەؾذ صەکاجەوە بە 

بەعػبىوهەوە جا صەگاجە ماهگى کاهىووى یەکەم کە صەگاجە 

( جىقبىو بەصواي یەکضا بۆ هەعصوو  16،75،  57،75)

 .ئاؾخە بۆ قەػاي چىاعجا قەػاکە کە ئەم ژماعەیەف بەعػجغیً

( ٥١لە کىتای)  2شێىەي 

ڕێژەي ؾەصي بۆ چەماوەي جىقبىواوى هەزۆش ی ڕەبۆ لە 

 کۆي صاهیكخىواوى هاوچە حیاواػەکاوى هاوچەي لێکۆلیىەوەکە

 

ئەگەع بەعاوصێک بکەیً لە هێىان ژماعەي صاهیكخىواوى      

هەع هاوچەیەک لە هاوچە حیاواػەکاوى لێکۆڵیىەوەکە و 

اي ژماعەي جىقبىوان بە هەزۆش ی ڕەبۆ گىهجاهضهێک جێکڕ 

صەبینرێذ بۆ ژماعەي جىقبىوان لە کاحى بەکاعهێىاوى قێىاػي 

(صیاعە 3( و هەزكەي )3ڕێژەي باڵوبىهەوە وەک لە زكخەي )

بەعػجغیً ڕێژەي جۆماعکغاو صەکەوێخە قەػاي پێىجىێىەوە کە 

( هەػاع کەؽ لە 10( جىقبىو بۆ هەع ) 103،561صەگاجە )

صاهیكخىوان ئەمەف بەهۆي ػۆع صابەػینی پلەي گەعمى لە 

وەعػي ػؾخاوى ئەم هاوچەیەصا کە ئەمەف کاعیگەع صەبێذ 

لەؾەع ؾەعهەڵضاوى هەزۆقیەکاوى صیکەي کۆئەهضامى 

هەهاؾەصان و پاقاهیل ڕەبۆ وە یان صووباعەبىهەوەي 

  .هۆبەکاوى ڕەبۆ

پلەي ڕێژەي باڵوبىهەوەي هەزۆقیەکە لە هاخیەي باػیان بە 

( 10( جىقبىو بۆ هەع ) 97،591صووەم صێذ کە صەگاجە   )

هەػاع کەؽ لە صاهیكخىوان ئەمەف بەهۆي ئەوەي ئەم 

هاخیەیە ژماعەیەک لە کاعگە پیكەؾاػییەکان بە جایبەث 

(. پاقماوەي 4کاعگەي چیمەهخۆ لە زۆ صەگغێذ ، زكخەي )

ئەم کاعگاهەف وەک ػاهغاوە گاػە ژەهغاویەکان کە پێكتریل 

اؾکغاون ئەماهەف کاعیگەعي هێگەجیڤیان صەبێذ لەؾەع ب

کۆئەهضامى هەهاؾەو صەبێخە هۆي ؾەعهەڵضاوى هەزۆش ی 

 .ؾىگ و پاقاهیل ڕەبۆ یان صوباعەبىهەوەي هۆبەکاوى ڕەبۆ

 

لەکاعگە  CO2 بڕي صەعچىووى گاػي   4خشتەي 

چیمەهخۆکاوى هاخیەي باػیان

بِغي صةعضىووى 

CO2  جتن/لت

 ِعؤطيكضا*

بتعهتم جىاهاي 

 جتن/لت ِعؤطيكضا
 هاوي كإمثاهيا

3549 7000 Lafarge 

2816.385 5555 Delta 

2687.1 5300 Faruk holding 

8365.5 16500 Mass global 

 

ؾەعچاوە: کاعي جىێژەع پكذ بەؾذ بە: ؾۆعان خمەڕمین 

ڕخمض ، کاعوان خمەڕمین ڕخمض ، ەعهەم هێىاوی چیمەهخۆ 

کاعیگەعی لەؾەع پیؿبىووی ژیىگە، لە پاعێؼگای ؾلێماوی و 

 90جىێژیىەوەي باڵوکغاوە، گۆڤاعي ػاهکۆي ڕاپەعیً، ل

 

بۆ بەعهەم هێىاوى یەک جەن چیمەهخۆ بە هەمىو 

بڕي گاػي صووەم ئۆکؿیضی  IPCC قۆهاػەکاهیەوە بە گىێغەي

 ( جەن صەبێذ0.507کاعبۆوى صەعچىو هؼیکەي )

ى ) ڕێژەي باڵوبىهەوەي هەزۆقییەکە  لە قەػاکاو 

 69،194صەعبەهضیسان ، ؾلێماوى ، چەمچەماڵ ( صەگاجە ) 

( لەمەقەوە بۆمان صەعصەکەوێذ کە  66،36،  66،559، 

ڕێژەي باڵوبىهەوەکەي لە ؾلێماوى لە پلەي چىاعەمضایە بە 

بەعاوعص بە بەقەکاوى صیکەي هاوچەي لێکۆڵیىەوەکە 

ڕێژەیەکى کەمە ؾەڕەڕاي بىووى کۆمەڵگاي گەوعەي 

ن کە ؾەعچاوەي پیؿکغصوى ژیىگەن لە هیكخەحێبىو 

ئەهجامى هۆکاعەکاوى گىاؾدىەوە و ؾىجاهضوى زۆڵ و 

زاقاک و باڵوبىهەوەي صامەػعاوە و کاعگە پیكەؾاػییەکان 

کە پاقماوەي ػۆعي لێضەکەوێخەوەو صەبێخە هۆي 

بەعػبىوهەوەي ژماعەي جىقبىوان بە هەزۆش ی ڕەبۆ بەاڵم 

ەهضعوؾتی ؾەعەجاي بەهۆي بىووى ؾەهخەعەکاوى چاوصێغي ج

و هەزۆشخاهەکان و بىووى ژماعەیەکى ػۆع لە کلیيیکە 

پؼیكکیە ڕاوێژکاعي و  میللی و جایبەجەکان ،ئەمە حگە لە 
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بىووى صکخۆعي پؿپۆع کە هەمىو ئەماهەف کاعیگەعي 

گەوعەیان هەیە لەؾەع کەمبىوهەوەي ڕێژەي باڵوبىهەوەي 

هەزۆقییەکەو کەمتر صوباعەبىهەوەي هۆبەکاوى و 

چاعەؾەعکغصوى ئەمە ؾەعەڕاي ئەوەي یەکەی 

جەهضعوؾدیەکان بەقێىەیەکى هەڕەمەکى و هاعێک 

(صا 3( هەزكەي )3صابەقبىون.وە لە زكخەي ) 

صەعصەکەوێذ هەعیەک لە قەػاکاوى ) صەعبەهضیسان ، 

چەمچەماڵ ( عێژەکەیان لە پلەي ؾێهەم و پێىجەم صایە 

ڕووي ئەمەف بەهۆي ئەوەي بەقێکى ئەم هاوچاهە ڕوبە

صیاعصەي بە بیاباهبىون و هەڵىەقاوى زاک بىهەجەوە کە 

هۆکاعە بۆ ػیاصبىووى ژماعەي ڕۆژە زۆاڵویەکان بەهۆي 

بەعػبىهەوەي جۆػ و زۆل لە ڕێگەي جەوژمە 

ؾەعکەوجىەکاهەوە بە جایبەث لە 

وەعػي بەهاعصا. وە هەعیەک لە قەػاکاوى چىاعجا و صوکان 

 61،74گغن کە صەگاجە )کەمتریً ڕێژەي باڵوبىهەوە لەزۆ صە

 .( بەصواي یەکضا لە هەعصوو قەػاکەصا 61،045،

ؾەباعەث بە جێکڕاي ژماعەي جىقبىوان لە هاوچەي 

( صا 4(و قێىەي )1لێکۆڵیىەوەکە بە گكتی لە زكخەي )

صەبیىین ماهگى هیؿان بەعػجغیً ژماعە لەزۆصەگغێذ کە 

( 5( جىقبىو .وە لە قێىەي )901،714صەگاجە ) 

ذ وەعػي بەهاع بەعػجغیً ڕێژەو ژماعەي جىقبىوان صەعصەکەوێ

( جىقبىو 2480،285لەزۆ صەگغێذ کە صەگاجە )

(% جىقبىاوى ؾااڵهە لە صواي ئەمیل وەعػي 32،46،)

( جىقبىو 1998ػؾخان صێذ کە ژماعەي جىقبىواوى صەگاجە )

 .(% جىقبىواوى ؾااڵهە26،15بە ڕێژەي )
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صابەقبىووى حىگغافى هەزۆش ی ڕەبۆ لە  3نەخشەي 

هاوچەي لێکۆلیىەوەکە



 
 

 3ؾەعچاوە: کاعي جىێژەع پكذ بەؾذ بە زكخەي ژماعە 

ؾەباعەث بە جێکڕاي ژماعەي جىقبىوان لە هاوچەي 

( صا 4قێىەي )(و 1لێکۆڵیىەوەکە بە گكتی لە زكخەي )

صەبیىین ماهگى هیؿان بەعػجغیً ژماعە لەزۆصەگغێذ کە 

( 5( جىقبىو .وە لە قێىەي )901،714صەگاجە ) 

صەعصەکەوێذ وەعػي بەهاع بەعػجغیً ڕێژەو ژماعەي جىقبىوان 

( جىقبىو 2480،285لەزۆ صەگغێذ کە صەگاجە )

(% جىقبىاوى ؾااڵهە لە صواي ئەمیل وەعػي 32،46،)

( جىقبىو 1998ژماعەي جىقبىواوى صەگاجە ) ػؾخان صێذ کە

 (% جىقبىواوى ؾااڵهە.26،15بە ڕێژەي )
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جێکڕاي ماهگاهەي جىقبىواوى هەزۆش ی  لە کىتایە 4شێىەي 

.ڕەبۆ لە هاوچەي لێکۆلیىەوەکەصا  

 

ێژەي ؾەصي جىقبىواوى هەزۆش ی ڕەبۆ بەپێی   5شێىەي  

 وەعػەکان ل لە هاوچەي لێکۆلیىەوەکەصا

 

 
 

 

 دەرئەنجام

حیاواػي لە بەقەکاوى هاوچەي لێکۆلیىەوەکە )بەعػي  -1

وێؿخگە ئاووهەواییەکان ( بەقێىەیەکى صیاع و بەعچاو 

کاعصاهەوەي هەبىوە لەؾەع بىووى حیاواػي لە 

ڕەگەػەکاوى ئاووهەوا لە هێىان بەقە حیاواػەکاوى 

 ( 2،3،4،5،1هاوچەي لێکۆلیىەوەکە، پاقکۆي )

هیؿان ػۆعجغیً ژماعەي  بەقێىەیەکى گكتی ماهگى -2

( 901.714جىقبىوان لەزۆ صەگغێذ کە صەگاجە ) 

% ؾەعحەمى جىقبىواوى ؾاالهە 11.8جىقبىو وە عێژەي 

ئەمەف بەهۆي ػۆع ژماعەي عۆژە زۆالوییەکان و 

کاعیگەعي ػۆعبىووى جۆػي صەهکە هەاللەو بۆوى گژوگیاو 

ئەو بۆهاهەي وعوژاهضن صعوؾذ صەکەن لە لیىجە 

 .ۆش ی ڕێغەوەکاوى هەهاؾەپەعصەي هاوپ

ئەهجامەکان حیاواػي وەعػیان صەعزؿخىوە لە جێکغاي  -3

ژماعەي جىقبىوان بە هەزۆش ی ڕبۆ لە ؾەعجاؾەعي 

ک وەعػي بەهاع بە  ََ هاوچەي لێکۆلیىەوەکەصا بە حۆعِی

%(ي ؾەعحەمى جىقبىواوى 32،46پلەي یەکەم صێذ)

ؾااڵهە صەکەوێخە ئەم وەعػەوە لە صواي ئەمیل وەعػي 

%(ي ؾەعحەمى جىقبىواوى 26،15صێذ کە ) ػؾخان

 .ؾااڵهە پێکضەهێىێذ

ئەهجامەکان حیاواػي قىێيیان صەعزؿخىوە لە هێىان  -4

بەقە حیاواػەکاوى هاوچەي لێکۆلیىەوەکەصا کە صەبیىین 

لە هاوچەکاوى ) ؾلێماوى، صوکان، باػیان( بەعػجغیً 

عێژەي جىقبىوان صەکەوێخە ماهگى هیؿاهەوە کە صەگاجە 

(، وە هەعوەها لە ) 13،219، 14،612 ،11،78) 

چەمچەماڵ، صەعبەهضیسان( بەػجغیً عێژەي جىقبىوان 

، 12،779صەکەوێخە ماهگى مایؿەوە کە صەگاجە )

(، بەاڵم لە ویؿخگە بەعػەکان وەک پێىجىێً 10،56

بەعػجغیً عێژە صەکەوێخە ماهگى کاهىووى صووەم کە 

یً %( وە لە قەػاي چىاعجاف بەعػجغ 13،142صەگاجە )

%( کە صەکەوێخە ماهگى کاهىووى 12،45عێژە بغیدیە لە )

یەکەمەوە ئەمەف ماهاي وایە لە پێىجىێً و چىاعجا 

کاعیگەعي صابەػینی پلەي گەعمى لە کاعیگەعي جىػوو 

 .زۆالو جۆػي صەهکە هەالڵەو بۆوى گژو گیا ػیاجغە

ڕێژەي بالوبىوهەوەي هەزۆقیەکە لە قەػاي پێىجىێً بە  -5

( جىقبىو بۆ 103،561کە صەگاجە )پلەي یەکەم صێذ 

(کەؽ لە صاهبكخىان لە پاف ئەمیل هاخیەي 10000)

( جىقبىو بۆ 97،591باػیان صێذ کە صە صەگاجە )

(کەؽ لە صاهبكخىان پاقاهیل  عێژەي 10000)

باڵوبىوهەوەي هەزۆقییەکە لە قەػاکاوى ) صەعبەهضیسان 

، ؾلێماوى، چەمچەماڵ( لە پلەي ؾێهەم و چىاعەم و 

 .ەمضایەپێىج



ڕاسپاردە

صامەػعاهضوى وێؿخگەي ئاووهەواي لە ؾەعحەم  -1

بەقەکاوى پاعێؼگاي ؾلێماوى بۆ لێکۆلیىەوەي جایبەث بە 

ئاووهەوا و پێكبیىیکغصن و کاعیگەعي لەؾەع جەهضعوؾتی 

و خەؾاهەوەي مغۆڤ جاوەکى لەکاحى ڕوبەڕوبىهەوە بە 

  .باعوصۆزە هەزىاػعاوەکان ڕێگەي پێىیؿذ بگیرێخە بەع
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گغهگیضان بە جۆماعکغصوى صاجاي جایبەث بە ڕەگەػەکاوى  -2

ئاووهەوا لە وێؿخگە کەقىاؾیەکان وە جۆماعکغصوى 

ژماعەي خالەحى جىقبىوان بە هەزۆقیە حیاواػەکان لە 

صامەػعاوە جەهضعوؾدیەکان چىهکە مەوصاي ووعصي 

جىێژیىەوەکە پكذ صەبەؾخێذ بە مەوصاي ووعصي صاجا 

 . جۆماعکغاوەکان

یؿخمی ئاماعي جایبەث بە خالەجەکاوى صاهاوى ؾ -3

جىقبىوان بە هەزۆقییە حیاواػەکان ،وە صامەػعاوە 

جەهضعوؾدیەکان ػاهیاعي لە هەزۆقەکە وەعبگغن 

ؾەباعەث بە قىێنی هیكخەحێبىون و جەمەن و پیكە و 

حگەعەکێكان و ئاؾتی زىێىضەواعي یان هەع ػاهیاعییەکى 

جىقبىون بە جغ کەلە ڕێگەیەوە هۆکاعە ڕاؾخەقیىەکاوى 

  هەزۆقیەکە بضۆػعێخەوە

صابەقکغصوى صامەػعاوە جەهضعوؾدیەکان بە قێىەیەکى  -4

گىهجاو لەهێىان بەقەکاوى پاعێؼگاي ؾلێماوى بەحۆعێک 

ڕەچاوي حیاواػي لە چڕي صاهیكخىان و باعوصۆخى 

ؾغوقتی بە جایبەث ئاووهەوا بکەن کە پەیىەهضیان بە 

 . حۆع و ژماعەي هەزۆقییەکاهەوە هەیە

غهگیضان بە ڕۆقيبیرکغصن و باڵوکغصهەوەي ڕێىماي گ -5

جەهضعوؾتی بۆ صەعزؿخنی ڕۆڵى باعوصۆخى ؾغوقتی بە 

  .جایبەث ئاووهەوا و ژیىگە لە باڵوبىهەوەي هەزۆقیضا

سەرچاوەکان

 یەکەم : سەرچاوە کىردیەکان

پەڕتىک-ا 

ئایغؽ ،حۆن ، کۆمەڵەي بؼیكکاوى بەعیخاوى ڕێبەعي پؼیكکى 

)جەهگەهەفەس ی(، وەعگێڕاوى : بەعػان ئەمین بۆ زێزان 

 7،ل2011مدمض، زاهەي چاپ و بالوکغصهەوەي چىاعچغا، 

 

 

 :گۆڤاري زانستی -ب

ؾۆعان خمەڕمین ڕخمض ، کاعوان خمەڕمین ڕخمض ، بەعهەم 

هێىاوی چیمەهخۆ لە پاعێؼگای ؾلێماوی و کاعیگەعی لەؾەع 

ػاهکۆي پیؿبىووی ژیىگە، جىێژیىەوەي باڵوکغاوە، گۆڤاعي 

 ڕاپەعیً

چاپەمەنى و نىسراوە حکىمیەکان-ج

خکىمەحى هەعێمی کىعصؾخان، وەػاعەحى پالن  .１

صاهان، بەڕێىەبەعایەحى ئاماعي پاعێؼگاي ؾلێماوى، 

بەش ی  جىێژیىەوەي صاهیكخىان، پێكبینی ژماعەي 

-2009صاهیكخىاوى پاعێؼگاي ؾلێماوى بۆ ؾاڵى )

 ( لە ڕیگەي )اؾقاگاث(ەوە، چاپکغاو بە2015

  .کۆمپیىجەع، باڵوهەکغاوە

خکىمەحى هەعێمی کىعصؾخان، وەػاعەحى پالن  .２

صاهان، صەؾخەي ئاماعي هەعێم، بەڕێىەبەعایەحى 

ئاماعي پاعێؼگاي ؾلێماوى، ؾەهخەعي جەکىەلۆحیاي 

 (GIS) ػاهیاعي، بەش ی

خکىمەحى هەعێمی کىعصؾخان، وەػاعەحى  .３

جەهضعوؾتی، بەڕێىەبەعایەحى گكتی جەهضعوؾتی 

 .،بەش ی ئاماع ، ػاهیاعي باڵوهەکغاوەؾلێماوى 

خکىمەحى هەعێمی کىعصؾخان، وەػاعەحى  .４

جەهضعوؾتی، بەعێىەبەعایەحى جەهضعوؾتی 

 .چەمچەماڵ ، بەش ی ئاماع ، ػاهیاعي باڵوهەکغاوە

خکىمەحى هەعێمی کىعصؾخان، وەػاعەحى  .５

جەهضعوؾتی، بەعێىەبەعایەحى جەهضعوؾتی 

 .اڵوهەکغاوەصەعبەهضیسان ، بەش ی ئاماع ، ػاهیاعي ب

خکىمەحى هەعێمی کىعصؾخان ، وەػاعەحى  .６

گىاؾدىەوە و گەیاهضن ،بەڕێىەبەعایەحى کەقىاؾیی 

 ؾلێماوى ،ػاهیاعي باڵوهەکغاوە

خکىمەحى هەعێمی کىعصؾخان ،وەػاعەحى کكخىکال  .７

ئاوصێغي بەش ی ڕێىمایى کكخىکاڵى، ػاهیاعي 

 .کەقىاؾیی باڵوهەکغاوە

 

 

: دووەم : سەرچاوە عەرەبیەکان

تێزي زانستی-ا
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، اثغ 1990الضليمي، مهضي خمض فغخان ، .１

املىار على صحت وعاخت الاوؿان في 

العغاق ، عؾالت ماحؿخیر، غ.م، كليت 

 التربيت، حامعت بؼضاص .

، 1979املظفغ، مدؿً عبضالهاخب ، .２

الخدليل املكاوى ألمغاض مؿخىطىت في 

العغاق ،   اطغوخت صكخىعاه ميكىعة، 

 بؼضاص.كليت الاصاب ، حامعت 

پەرتىک-ب

عويدت، امین ػالب ، الغبى اؾبابه و  .１

، 1987عالحه ، مكخبت النهضت، بؼضاص، 

 16-13م

الهىوى، فغج مدمض ، جاعيش الطب فى  .２

الحضاعة العغبى الاؾالميت، الضاع 

الجماهیريت لليكغ والخىػيع، مهغاجت، 

 130، م 1986

  

 سێیەم : سەرچاوە ئینگلیزیەکان :  

پەرتىک -أ

1.  Critch Field, Howward J. ,1966 “ General 

climatology ’’ ed2. New jersy, Premntice. 

Inc. 

2. Drugs, Derk R. Bucklc, Development of 

Anti-asthma ,London U.K 1984 P9 

3. Glashan,N.DMc(1972), Medical Geography 

Techniques and Field Studies, Methuen & 

Co Ltd, London 

4. Hameed ,Lina S,The Effect of Environmental 

Exposure to Tobacco Smoke on a Group Of 

Asthmatic  Children Age 6-12 Years in 

Mosul City, Mosul University, 2007, P12 

5. mather, John R, 

1974"climatology:Fundamantals and 

Application" NewYourk , Mccraw-Hill Book 

company. 

 

گۆڤاري زانستی -ب

1. The Journal of Tropical Geograph   1959“ 

Environment Jin-bee,’’ Disease in  Tropical. 

Press Ltd. Singapore, Malaya, Grafsman 

 

 

املستخل

يعض املىار مً العىانغ املإثغة في صحت إلاوؿان ، 

فمً املعغوف ئن معظم الفیروؾاث وامليكغوباث والجغاثيم 

املؿببت لألمغاض جدخاج ئلى ظغوف مىازيت مىاؾبت لىمىها 

وجكاثغها مً صعحت الحغاعة والغطىبت باإلضافت ئلى صوع 

 الغياح في هقل الفیروؾاث وامليكغوباث مً مكان ئلى أزغ .

الهضف مً الضعاؾت هى معغفت جدضيض و جىضيذ جأثیر 

 املكان و الؼمان على الخؼیر املىار خؿب املكان و املىؾم

ؾىاء كاهذ جلك الخؼیراث ؾىىيا او مىؾميا او قهغيا ملا لها 

الجؼغافي ملغض الغبى فى مدافظت مً عالقت بالخىػيع 

للخىنل الى هظة الىخاج اؾخعان الباخث  الؿليماهيت .

ببياهاث عىانغ املىار املخىفغ لضي مدطاث الاهىاء الجىيت 

ً ملىطقت الضعاؾت باإلضافت الى البياهاث املؿخدهلت م

املؿدكفياث و املغاكؼ الطبيت فى مىطقت الضعاؾت زالل 

لغبى ( اؾدىاصا الى سجالث املهابین با2015-2009ؾىىاث )

و الهجاػ البدث  جم الاؾخعاهت باملىهج الكمي و الخدليل 

 العلمي   

اؾخعاهذ الضعاؾت بىؾائل الخىضح كالؼغائط و 

نياث الجضاول و الاقكال البياهيت، و جم طغح عضص مً الخى 

 على قكل الىقاط اعخماصا على هخائج الضعاؾت.
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Abstract 

 Climate is an important element that affects 

the human health. Most of the viruses and microbes 

that cause diseases require suitable climate for their 

growth and distribution in suitable temperature and 

moisture in addition to role of wind in transportation 

of viruses and microbes from place to place. 

The aim of this study is to diagnoses the effective of 

place and time which tend climate changes according 

to season and place whether these changes are yearly 

or seasonal or monthly and their relations with 

geographical distribution of asthma in sulaimani 

governorate. 

. The author dependent upon meteorological stations 

and hospitals during (2009-2015) and records file of 

infected peoples with asthma. The quantitative and 

scientific analysis methods were used for analyzing 

the used data in this study.   

It was depended on a number of maps, tables and 

charts for giving more clarification to the reader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2شێوەى   
ڕێژەى سەدى بۆ چەهاوەى توشبوواًي ًەخۆشي ڕەبۆ لە کۆى داًیشتوواًي ًاوچە جیاوازەکاًي ًاوچەى 

 لێکۆلیٌەوەکە
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 ٣سەرچاوە: کارى توێژەر پشت بەست بە خشتەى ژهارە 
 
 
 

1پاشکۆى   
لێکۆلیٌەوەکەوێستگە ئاووهەواییەکاًي ًاوچەى   

ڵما مچً چً بازيان سلێماوي چوارتا پێىجوێه  وێسگً وذیخان ربً دي دوكان   

رزى بً  
 )م(

4821 4482 22182 288 802 080 345 

ى  بازوً
  پاوي

=80 -53358  =84 -53315  =50 -53355  =13 -53350  82 -53355  
=03 -

53338 
=13 -53300  

ٌێڵي 
ێژىدر  

=41-13330  =88 -13355  =01 -13388  =08 -13302  48 -13330  
=80 -

13302 
=35 -13314  

ساڵي 
 داتاكان

8008-8043  8008-8043  8008-8043  8008-8043  8008-8043  
8008-

8043 
8008-8043  

حکومەتي ٌەرێمي کوردستان ، وەزارەتي گواستىەوە و گەیاوذن ،بەڕێوەبەرایەتي کەشىاسیی سلێماوي ،زاویارى  -سەرچاوە:
 باڵووەکراوە

 

 

 

 

 

 

 

 

 2پاشکۆى 
و خێراى با )م/چرکە( لە وێستگەکاًي ًاوچەى لێکۆلیٌەوەکە  ⁰تێکراکاًي هاًگاًە و وەرزاًە و سااڵًەى پلەى گەرهي )ش(

 ⁰)ش(
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  .وەزارەتي گواستٌەوەو گەیاًذى، بەڕێوبەرایەتي کەشٌاسیي سلێواًي، زاًیارى باڵوًەکراوە -1سەرچاوە: کارى توێژەر بە پشت بەستیي بە: 

  .وەزارەتي کشتوکال ئاودێرى بەشي ڕێٌوایي کشتوکاڵي، زاًیارى کەشٌاسیي باڵوًەکراوە 2- 

 

3پاشکۆى   
⁰تێکراکاًي هاًگاًە و وەرزاًە و سااڵًەى بەرزتریي و ًسهتریي پلەى گەرهي لە وێستگەکاًي ًاوچەى لێکۆلیٌەوەکە )ش(  

 

 
 

  .گواستٌەوەو گەیاًذى، بەڕێوبەرایەتي کەشٌاسي سلێواًي، زاًیارى باڵوًەکراوەوەزارەتي  -1سەرچاوە: کارى توێژەر بە پشت بەستیي بە:  

 .وەزارەتي کشتوکال ئاودێرى بەشي ڕێٌوایي کشتوکاڵي، زاًیارى کەشٌاسیي باڵوًەکراوە2- 

 

 4پاشکۆى 
 تێکراى هاًگاًە و وەرزاًە و سااڵًەى شێي ڕێژەى و باراى )هلن( لە وێستگەکاًي ًاوچەى لێکۆلیٌەوەکە

 

ى1
انو

ك

و2
شزي

ت

و1
شزي

ت

ول
ةيل

ئ

اب
ئ

موس
تة

زاى
وسي

ح

ط
ماي

ضاى
ني

سار
ئا

ات
شوب

ى2
انو

ك

13.91 8.55 2.87 7.32 15.5 24.5 22 27 27.4 18.2 24.2 17.4 12.8 3.47 7.02 2.86 0.52 ثَيهجوَيو 

17.08 11.95 5.76 10.9 19.2 29.5 26.3 31 31.3 21.1 27.4 20.4 15.3 5.78 9.67 5.62 3.93 ضوارتا 

20.11 15.05 8.86 13.9 22.4 31.8 28.8 33.3 33.2 23.7 29.9 23.6 17.7 9.88 13 8.14 8.56 صلَينانى 

17.88 12.55 6.98 11.4 19.3 29.7 26.2 31.1 31.8 21.6 27.8 21.5 15.4 7.72 11.1 6.49 5.58 باسياى 

20.47 15.25 9.31 14.2 22.2 31.9 28.7 33.2 33.7 24.6 30.5 24.7 18.7 10.15 13.3 9.29 7.81 ضةمضةماَل 

21.65 16.05 9.63 15 23.6 34 31.2 35.4 35.5 25.2 32.1 25.1 18.4 9.96 13 9.13 7.77 دوكاى 

21.96 16.59 10.1 16.2 23.4 34.4 31.5 35.8 35.9 26 32.9 25.8 19.4 10.83 14.1 10.1 8.38 دةربةندخياى 

3.44 3.07 3 3 3.2 3.8 3.4 3.9 4.1 3.9 3.9 3.8 4 3 3.5 3.4 2.1 ثَيهجويو

2.93 2.7 3 2.4 2.7 3.16 2.8 3.1 3.6 3.3 3.5 3.3 3.1 2.56 3.1 2.5 2.1 ضوارتا

2.53 2.28 2.3 2.27 2.28 2.54 2.64 2.41 2.6 2.8 2.93 2.67 2.81 2.5 2.63 2.59 2.28 صلَينانى

1.39 1.33 1.1 1.7 1.2 1.5 1.4 1.4 1.7 1.43 1.5 1.3 1.5 1.3 1.5 1.3 1.1 باسياى 

1.76 1.7 1.68 1.73 1.7 1.88 1.75 1.93 1.95 1.83 1.91 1.83 1.75 1.65 1.78 1.75 1.43 ضةمضةماَل

2.84 2.61 2.6 2.54 2.7 2.95 2.51 2.9 3.44 3 3.39 2.93 2.69 2.79 3.21 2.8 2.37 دوكاى 

2.46 2.29 2.4 2.27 2.2 2.56 2.57 2.34 2.77 2.58 2.64 2.6 2.51 2.4 2.43 2.63 2.14 دةربةندخياى

مى
طةر

ى  
ثلة

ى  
َكرِا

تي
ى با

خيَرا
اى 

يَكرِ
ت

وةرسى بةيار

كِزا
تَي

وةرسى سصتاى

وَيضتطة

اَلنة
صا

ى 
كِزا

تَي

كِزا
تَي

وةرسى ثايش

كِزا
تَي

وةرسى ياويو

كِزا
تَي

ى1
انو

ك

و2
شزي

ت

و1
شزي

ت

ول
ةيل

ئ

اب
ئ

موس
تة

زاى
وسي

ح

ط
ماي

ضاى
ني

سار
ئا

ات
شوب

ى2
انو

ك

20.56 14.63 7.71 13.4 22.78 34.83 31.6 36.34 36.6 24.6 32.86 24.56 16.4 8.19 12 7.58 4.95 ثَيهجويو 

23.37 18.6 15.3 15 25.5 36.65 33.2 38.3 38.5 27.25 34.41 26.71 20.6 11 14.6 10.1 8.15 ضوارتا 

25.1 19.8 13.2 18.4 27.82 37.8 35 39.31 39.3 29.1 35.71 29.02 22.6 13.6 17.7 12.6 10.6 صلَينانى 

24.97 19.17 12.9 17.7 26.91 38.25 34.9 39.7 40.2 29.27 36.14 29.26 22.4 13.2 17.1 11.9 10.6 باسياى 

26.33 21.19 14.7 20 28.87 37.59 36.5 35.07 41.2 31.25 37.59 31.26 24.9 15.3 18.9 14.4 12.5 ضةمضةماَل 

27.05 20.66 13.3 19.3 29.33 41.59 38.5 43.15 43.1 31.9 39.53 31.93 24.3 14 17.9 13.2 11 دوكاى 
27.5 21.21 13.8 20.4 29.43 41.63 38.6 43.13 43.2 32.26 39.75 31.98 25 14.9 19.1 14.1 11.6 دةربةندخياى 

6.88 3.38 -1.9 3.06 8.979 16.23 13.6 17.75 17.3 9.42 14.67 9.686 3.91 -1.5 1.14 -2.3 -3.5 ثَيهجويو 

11.67 7.36 2.55 6.43 13.11 22.42 19.6 23.65 24.1 14.96 20.46 14.14 10.3 1.94 4.71 1.41 -0.3 ضوارتا 

14.47 10 4.46 9.01 16.54 25.3 22.1 26.86 26.8 17.9 23.64 17.75 12.3 4.7 7.87 3.74 2.55 صلَينانى 

10.78 5.94 1.09 5.08 11.64 21.11 17.5 22.41 23.4 13.78 19.19 13.81 8.34 2.29 5.09 1.2 0.59 باسياى 

14.19 9.29 4 8.4 15.46 24.43 21.1 25.86 26.4 18 23.39 18.13 12.5 5.02 7.76 4.19 3.11 ضةمضةماَل 

15.46 11.45 5.97 10.6 17.74 26.4 23.6 27.65 27.9 18.48 24.52 18.36 12.6 5.51 6.95 5.1 4.5 دوكاى 
16.6 12.48 6.78 12 18.69 27.28 24.5 28.41 28.9 19.78 25.98 19.62 13.8 6.84 9.06 5.99 5.47 دةربةندخياى 

اَلنة
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ى 
كِزا

تَي

كِزا
تَي

وةرسى ثايش

كِزا
تَي

وةرسى ياويو

كِزا
تَي

وةرسى بةيار

مى
طةر

ى  
ثلة

و  
تزي

ةرس
ى  ب

كِزا
تَي

مى
طةر

ى  
ثلة

و  
مرتي

 نش
ى 

كِزا
تَي

كِزا
تَي

وةرسى سصتاى
وَيضتطة
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  :سەرچاوە: کارى توێژەر بە پشت بەستیي بە

   .وەزارەتي گواستٌەوەو گەیاًذى، بەڕێوبەرایەتي کەشٌاسي سلێواًي، زاًیارى باڵوًەکراوە 1-   

 .وەزارەتي کشتوکال ئاودێرى بەشي ڕێٌوایي کشتوکاڵي، زاًیارى کەشٌاسیي باڵوًەکراوە 2- 

 

  5پاشکۆى 
-2005(و)2004-1994دوبارەبوًەوەى جۆر و کۆدەکاًي خۆڵباریي لە وێستگەى سلێواًي لە )بەراوردکردًي ژهارەى 

2015(  

 

 
  :سەرچاوە: کارى توێژەر بە پشت بەستیي بە

   .وەزارەتي گواستٌەوەو گەیاًذى، بەڕێوبەرایەتي کەشٌاسي سلێواًي، زاًیارى باڵوًەکراوە 1-

 ًاوچەى لێکۆڵیٌەوە تۆهار ًەکراوە جگە لە وێداتاکاًي خۆڵباریي لە وێستگەکاًي ترى *

 

6پاشکۆى   

ى1
انو

ك

و2
شزي

ت

و1
شزي

ت

ول
ةيل

ئ

اب
ئ

موس
تة

زاى
وسي

ح

ط
ماي

ضاى
ني

سار
ئا

ات
شوب

ى2
انو

ك

60.412 68.5 73.22 70.46 61.82 41.24 48.2 36 39.5 57.29 45.5 59.46 66.96 74.6 67.83 76.69 79.3 ثَيهجوَيو 
48.286 51.36 64.2 50.6 39.28 29.65 31.9 27.6 29.4 44.5 33.3 44.71 55.5 67.63 62.8 72 68.1 ضوارتا 
47.06 56.01 64.84 61.43 41.77 26.26 28.6 24.8 25.4 41.95 28.7 41.45 55.73 63.98 55.56 66.56 69.85 صلَينانى 
46.225 51.34 62.03 51.56 40.45 26.62 29.2 25.7 25 42.15 28.7 44.57 53.16 64.78 60.93 67.13 66.3 باسياى 
43.298 55.2 63.9 59.79 41.91 24.17 27.6 23 21.9 34.89 23.6 35.77 45.33 58.94 51.34 58.9 66.5857 ضةمضةماَل 
45.867 54.56 63.03 60.57 40.07 24.2 26.1 23.3 23.3 40.25 24.9 40.76 55.06 64.43 58.76 66.13 68.4186 دوكاى 
41.643 47.97 55 52.17 36.74 23.6 25.4 22.9 22.5 38.25 24.9 38.87 50.96 56.74 53.93 58.69 57.61 دةربةندخياى 
1059.7 376.8 165.7 138 73.03 3.13 1.37 1.36 0.4 165.78 0.57 46.52 118.7 513.94 157.5 141.9 214.537 ثَيهجوَيو 
695.9 248.67 108.1 92.6 47.97 6.8 5.4 1.26 0.14 130.57 1.08 44.71 84.78 309.86 95.17 92.51 122.173 ضوارتا 

673.41 226.61 96.7 88.6 41.31 1.93 1.92 0.01 0 119.55 0.58 37.14 81.84 325.3 93.24 108.9 123.143 صلَينانى 
600.38 221.13 93.1 86.42 41.61 5.26 3.67 1.59 0 61.67 1.02 22.67 37.98 312.31 114.1 76 122.166 باسياى 
482.87 181.47 84.83 70.57 26.07 1.086 1.09 0 0 52.61 0.5 18.27 33.84 247.7 85.56 58.44 103.7 ضةمضةماَل 
564.32 202.82 81.13 90.59 31.1 4.04 3.4 0.09 0.56 74.57 0.4 21.77 52.4 282.89 97.53 85.59 99.7714 دوكاى 
582.78 220.67 82.15 99.41 39.11 0.454 0.4 0 0.05 82.66 0.44 44.71 37.51 278.99 77.85 83.49 117.649 دةربةندخياى 

شَى
ى  

َيذة
  ِر

اى
كِز

تَي
راى

 با
ى 

 بِز
ى 

كِزا
تَي

وةرسى بةيار

جةم
صةر

وةرسى سصتاى
وَيضتطة

اَلنة
صا

ى 
جةم

صةر

جةم
صةر

وةرسى ثايش

جةم
صةر

وةرسى ياويو

جةم
صةر

6.4556.2737.81820.5459.90910.8186.909127.6366.9098.45457.909123.27396.54559.181824.72796.182لَيَلى

0.51.3331.8331.45452.251.751.6254.09092.2861.57141.53.27271.752.501.09099.9091تؤسى يةَلواصزاو

0010.27271.3331.20.66671.0909110.50.36360.8000.36362.0909تؤسى بةرسبؤوة

6.9557.60610.6522.27313.4913.7689.200832.81810.1911.0269.909126.90911.559.04559.181826.182108.18صةرجةم

10.9111.731234.63614.7317.09114.09145.90914.9111.8188.545535.27311.81810.6369.727332.182147.55لَيَلى

0.6672.2862.7783.90913.4555.54.727312.1823.2223.51.53.81821.75000.636420.364تؤسى يةَلواصزاو

0.501.50.27270.50.510.27270140.45451000.27271.2727تؤسى بةرسبؤوة

12.0814.0116.2838.81818.6823.09119.81858.36418.1316.31814.04539.54514.56810.6369.727333.091169.18صةرجةم
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بةيار
صةرجةم 

بةيار

ياويو

ئةيلولتةموس
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ثايش
تشزيهى 
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 ( لە ًاوچەى لێکۆلیٌەوەکەدا2015-2009ژهارەى توشبوواًي ًەخۆشی ڕەبۆ لە هاوەى سااڵًي )

 سلێماوي -1

 
 

 چەمچەماڵ -2

 
 

 دوکان  -3

 
 

صةرجةم كانوى1 تشزيو2 تشزيو1 ئةيلول ئاب تةموس حوسةيزاى مايط نيضاى ئاسار شوبات كانوى2 صاَل
2806 131 165 99 145 123 272 349 482 358 205 213 264 2009
3144 158 162 231 242 305 213 403 374 410 211 152 283 2010
3611 161 170 159 150 110 176 354 454 601 269 491 516 2011
4088 270 284 256 172 138 240 536 502 658 276 252 504 2012
5430 431 286 393 370 277 534 521 638 721 624 285 350 2013
8159 1056 1055 635 697 658 559 563 566 684 545 578 563 2014
8484 1177 756 547 539 338 437 806 962 777 875 543 727 2015

5103.14 483.429 411.143 331.43 330.71 278.43 347.29 504.57 568.29 601.29 429.29 359.143 458.143 تَيكِزا

صةرجةم كانوى1 تشزيو2 تشزيو1 ئةيلول ئاب تةموس حوسةيزاى مايط نيضاى ئاسار شوبات كانوى2 صاَل
683 45 32 19 28 23 37 67 73 69 55 41 52 2009
941 80 76 59 42 34 50 68 127 93 54 60 73 2010
956 65 92 23 41 30 55 83 115 131 110 95 105 2011
1137 91 79 71 43 55 63 129 172 153 88 107 112 2012
1194 113 52 44 39 33 56 166 149 161 96 84 104 2013
1251 112 72 114 110 87 105 121 132 155 160 55 79 2014
1258 122 127 94 62 76 85 109 148 112 101 138 130 2015
1060 89.714 75.714 60.571 52.14 48.29 64.43 106.14 130.86 124.86 94.857 82.857 93.571 تَيكِزا

صةرجةم كانوى1 تشزيو2 تشزيو1 ئةيلول ئاب تةموس حوسةيزاى مايط نيضاى ئاسار شوبات كانوى2 صاَل
257 36 9 12 15 9 8 7 44 44 33 16 24 2009
369 19 8 20 15 6 32 37 74 53 41 23 41 2010
341 15 31 22 21 20 5 28 45 54 42 26 32 2011
353 32 13 21 21 20 24 7 73 55 44 27 16 2012
426 21 20 31 9 28 8 67 42 70 61 34 35 2013
452 29 38 29 28 18 25 22 49 63 52 39 60 2014
589 51 32 52 50 37 48 54 42 72 75 42 34 2015

398.143 29.7143 22.286 27.429 23.429 20.429 22.143 32.43 53.429 59.43 50.429 30.286 35.286 تَيكِزا
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 دەربەوذیخان  -4

 
 

 

 پێىجوێه -5

 
 

 بازيان -6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

صةرجةم كانوى1 تشزيو2 تشزيو1 ئةيلول ئاب تةموس حوسةيزاى مايط نيضاى ئاسار شوبات كانوى2 صاَل
738 129 101 54 46 31 29 42 37 39 68 49 113 2012
1123 87 74 19 25 18 43 79 106 143 197 216 116 2013
1004 96 96 87 83 70 87 83 79 121 43 102 57 2014
972 145 116 89 79 36 40 52 80 75 66 55 139 2015

959.25 114.25 96.75 62.25 58.25 38.75 49.75 64 75.5 94.5 93.5 105.5 106.25 تَيكِزا

صةرجةم كانوى1 تشزيو2 تشزيو1 ئةيلول ئاب تةموس حوسةيزاى مايط نيضاى ئاسار شوبات كانوى2 صاَل
351 53 42 31 12 15 9 17 10 25 32 46 59 2012
485 75 39 36 18 30 21 33 31 27 49 61 65 2013
465 47 25 29 34 19 32 41 62 75 35 25 41 2014
510 56 45 19 28 37 23 17 51 69 41 51 73 2015

452.75 57.75 37.75 28.75 23 25.25 21.25 27 38.5 49 39.25 45.75 59.5 تَيكِزا

صةرجةم كانوى1 تشزيو2 تشزيو1 ئةيلول ئاب تةموس حوسةيزاى مايط نيضاى ئاسار شوبات كانوى2 صاَل
220 30 26 22 16 6 10 16 31 23 10 12 18 2009
309 42 33 15 17 13 11 27 22 40 31 35 23 2010
312 34 17 24 13 9 12 19 25 59 26 34 40 2011
374 39 20 31 9 21 17 15 52 67 35 40 28 2012
408 60 29 19 9 12 7 30 47 51 48 55 41 2013
490 38 56 27 10 16 15 44 57 60 59 52 56 2014
633 22 23 20 60 60 27 63 63 63 55 50 127 2015

392.286 37.857 29.143 22.571 19.143 19.571 14.143 30.571 42.429 51.857 37.71 39.714 47.57 تَيكِزا
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 چوارتا -7

 
حکوهەتي هەرێوي کوردستاى، وەزارەتي تەًذروستي، بەڕێوەبەرایەتي گشتي تەًذروستي سەرچاوە: کارى توێژەر پشت بەست بە: 

 .سلێواًي ،  بەرێوەبەرایەتي تەًذروستي چەهچەهاڵ ، بەرێوەبەرایەتي تەًذروستي دەربەًذیخاى

 

7پاشکۆى   
( 2015 -2009ژهارەى داًیشتواًي ًاوچەى لێکۆلیٌەوەکە هاوەى سااڵًي )  

 

 
 

 (وە ًەخۆشي ئەًفلۆًساى تێذا تۆهار کراوە هەربۆیە ژهارەى داًیشتواًیش لەو ساڵەوە وەرگیراوە2012ساڵي )قەزاى پێٌجوێي لە 

 .سەرچاوە: کارى توێژەر پشت بەست بە: حکوهەتي هەرێوي کوردستاى، . بەڕێوەبەرایەتي ئاهارى سلێواًي ، زاًیارى باڵوًەکراوە

 

صةرجةم كانوى1 تشزيو2 تشزيو1 ئةيلول ئاب تةموس حوسةيزاى مايط نيضاى ئاسار شوبات كانوى2 صاَل
116 16 13 10 5 6 5 7 5 9 11 14 15 2012
125 22 10 9 5 8 5 8 8 7 9 15 19 2013
121 15 6 7 9 5 8 10 16 19 9 7 10 2014
136 14 11 5 7 9 6 4 13 17 15 17 18 2015
124.5 16.75 10 7.75 6.5 7 6 7.25 10.5 13 11 13.25 15.5 تَيكِزا

صةرجةم ضوارتا باسياى ثَيهجوَيو دةربةندخياى دوكاى ضةمضةماَل صلَينانى صاَل

998410 17642 36723 41795 60865 140973 700412 2009
1028362 18171 37825 43049 62691 145202 721424 2010
1059213 18716 38959 44340 64572 149558 743068 2011
1132789 19278 40128 41799 45671 66509 154045 765359 2012
1166772 19856 41332 43053 47041 68504 158666 788320 2013
1201775 20452 42572 44345 48452 70559 163426 811969 2014
1237828 21065 43849 45675 49905 72676 168329 836329 2015
1117878.4 19311.43 40198.29 43718 45750.43 66625.14 154314.14 766697.29 تَيكِزا


