
 

 

 

 پێغەكی 

 ەهاصاهذوو یغکیانو پس  یاجىگراف ێىانه ەیىەهذيپ ێکۆلیىەوەکانل

 یضخەمذا،ب ەدەيص ڕابردووي ڵىصا یس  ەل ەرباڵو ب ەعێىەیەکىب

و  یىگەژ  ڕەگەزەکاوى ڕاهکاریەکاوىگى  ەصەري چار  یایذاج ەک

 ەب ەیىەهذیانپ یان ەکردوو ۆڤمر  ەهذروصتیج ەصەر ل یگەریانکار 

 ەیىەهذیەپ ەمئ دەبێذ،جىش ی  ەک ەخۆعیاهەيه ەو ل ەیەکژمار 

هاي  ەک یىەوەزا ێػپ ەمىچىار  ەصەدەيل ەزاهراو  ىزا  یىهاو

 ەرزیەکاوىو  ۆڕاهکاریەگ ەباس ی ل (Hippocrates) یپىقراثَ

 ەک ەيهاوچاه ەو ئ ەرکەوثد ۆي ب ەو  ەکردوو ەخۆش یه ەیەکژمار 

 ەهاوچاه ەو هاداث ئ ڕوو  ەرمیاهذاگ ەيپل ەو جىهذ ل ێراخ ۆڕاهکاري گ

  ێبازي ،ر   ۆڤمر  ۆ ن بەهذروصتج یاجر ز 

 ەبەصخێذجىگرافى پغذ د ێکۆلیىەوي ل

 ۆڕاهکاریەگ ێىانه ەل ڵىگۆرەکانئا ەیىەهذیەپ بەعیکردهەوەي

 ەصڵەحىخ ەهذیًچ ێماوىصل ێسگاي. پار یەکانو صروعد ۆیمر 

 ەک یبنصروعد ەصڵەجاهەخ ەو ئ ەگەر جا ئ ەیەَ یاوازي ج یىگەیىژ 

 ەل ەک ۆیبنمر  یان ڕەگەزەکاهیەحىو  ەوائاووَ یيیانگرهگتر 

 ەک ۆربەجۆرەکاهیەحىج یەو چاالک یغخىانداه یيیانگرهگتر 

 .یغخىاهەکەيداه ەهذروصتیج ەصەر ل ەیەَ ۆي خ یگەري کار  ەمەظئ

 ۆ ب ەکردوو ێمەیانئ ڕێىىێنی ەک ەنَ یار پرص َەهذێ

 -:ێىەیەع ەمب  ێکۆلیىەوەکەل ێغەيک ەصدىیغاهکردوىد
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ێماوىصل ێسگايپار  ەل  

 

  

   

ەحمەدئ ەمەدمح ۆخانع، یبجال یقجىف ەزاج  

یاجىگراف ەش یب ,ەمرۆڤایەجیەكانزانضخ  ۆلێجیك,  ێمانیصل ۆی زانك  

      

  

ەپىخخ    

 ەوئ ۆربەيز  ەزانراو  ەکى و  ۆڤ,مر  ەندروصتیج ەر ص ەکاجەکارد ەک ەنرێذگرنگ داد ڕەگەزێکى ەب ەوائاووه      

 ەوايئاووه ۆخێکىبارود ەب ێىیضدیانپ ەخۆشیەکانن ەجىشبىون ب ۆي ه ەبنەد ەک یکرۆبانەيو م ڤایرۆش

انو ب ەشەکردنگ ۆ ب ەیەگىنجاو ه ڵىاي ەرەڕ ص ەمەئ ێو ش  ەرمىگ ەيپل ەل اڵوبىنەوەی  ەوەيگىاصدن ەبا ل  ڕۆ

 . جر ێنێکىشى  ۆ ب ێنێکەوەشى  ەل یکرۆبەکانو م ڤایرۆش

 ۆي ه ەبێخەد ەو کاث ک ۆێنش یگەري کار  ڕونکردنەوەيو  یاریکردند ەل یدیەبر  ێژینەوەکەجى  ئامانجى

 ەبن ,و  ەمانگان یان ەرزانەو  یان اڵنەصا ۆرانکاري گ ەگەر جا ئ ێنو شى  ەرز و  ێیپ ەب ەوائاوه ۆرانکاري گ

نیداصل ێسگايپار  ەل ڕەبۆوە ەخۆش یجىگرافى ن ەشبىونىداب ەب ەیىەندیانپ  ەشئامانج ەمب گەیشتن ۆ, ب ێما

 ەيناوچ ەشناصییەکانىک ێضخگەو  ەل ەک ەوائاووه ڕەگەزەکانىداجاي  ەب ەصخىوەپشتی ب ێژەر جى 

و  ەڵبەندو م ەخۆشخانەن ەل ۆکراونەجەوەک ەک یانەيداجا ەو ئ  ەروەهاکراون ه ۆمار ج ێکۆلینەوەکەدال

نىج ەنخەرەص  ۆماري ج ەبىونىه ێیپ ە( و 2015-2009) اڵنىصا ەيماو  ەل ێکۆڵینەوەکەل ەيناوچ ەندروصدیەکا

نى ن و  ڕی ب ێىازي ش ەکارهینانىب ەب ەصتراوەپشذ ب ێژینەوەکەجى  ێبەجێکردنىج ۆ . بڕەبۆ ەخۆش یجىشبىوا

جىوە,وەب ێداج ەیانىب ێىەيو ش ەو خشخ ەخشەن ەل ەیەکژمار  ەروەهازانضتی ه یکرنەوەيش ێىازي ش  ەکارها

نىئ ەب ەصتنپشذ ب ەو ب ۆجایداک ەل  ەجەخراو  ڵخا ەشێىەيب ڕاصپاردەیەک ەندچ ىێژینەوەکەج ەنجامەکا
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 ەجىعبىون ب ەصەر ل ەواییەکانئاووَ ڕەگەزە یگەري کار  .1

 ؟ ێکۆلیىەوەکەدال ەيهاوچ ەل یەچ ڕەبۆ  ەخۆش یه

 ؟ ێماهیذاصل ێسگايپار  ەل ەوەکاج ڕووي  ەل جیاوازییانو   ڕەبۆ  ەخۆش یه ۆبەکاوىه ەبىهەوەيدوبار  اڵوبىوهەوەو ب ەب یەچ ەوائاووَ ڕەگەزەکاوى ەیىەهذيپ ەواجە:ک ێماهیذاصل ێسگايپار  ەل ێکڕاکاهیانو ج ڕەبۆ  ەخۆش یه ەجىعبىون ب ڵەجەکاوىجىگرافى حا ەعبىووىداب ەصەر ل ەیەَ یگەرییانکار  ەوائاووَ ڕەگەزەکاوى ەک ەکرێذد ەوەل ۆڵىهک یائا.2

 : ێکۆلیىەوەکەل گریماهەي

 یغخىاوىالي داه ەل ڕەبۆ  ەخۆش یه ەجىعبىون ب ڵەجەکاوىحا.1

 ڕەگەزەکاوى ەب ەیىەصخەپ یگەر کار  ەعێىەیەکىب ێماوىصل ێسگايپار 

 . ەواوەئاووَ

 ەعبىووىداب ەل یاوازەج ەوائاووَ ڕەگەزەکاوى یگەري کار  2.

 یاوازي ج ێیپ ەب ێماهیذاصل ێسگايپار  ەل ێکڕاکاویو ج ڕەبۆ  ەخۆش یه

 . یگەرەکانکار  ەواییەئاووَ ڕەگەزەو  ەکەهاوچ

 ەوەيو روهکرده یاریکردند ەل یدیەبر  ێژیىەوەیەجى  ەمئ ئاماهجى

ري گ ۆي َ ەبێخەد ەو کاث ک ۆێًع یگەري کار   ێیپ ەب  ەوائاوَ ۆراهکا

ر جا ئ ەو  ڕەبۆ  ەخۆش یه ەب ەیىەهذیانو پ ێًو عى  ەرز و   ەگە

ه یان ەرزاهەو  یان اڵهەصا ۆراهکاري گ  ەمب ەیغتنگ ۆ بً ، ب ەماهگا

 ەوائاووَ ڕەگەزەکاوىداجاي  ەب ەوەصخى پغتی ب ێژەر جى  ەظئاماهج

ر ج ێکۆلیىەوەکەدال ەيهاوچ ەعىاصییەکاوىک ێضخگەو  ەل ەک  ۆما

، 2، 1)  ۆي پاعک ەل ەک( و 2015-2002) اڵوىصا ەيماو  ەکراون ل

3 ،4،5 )
1

 ەل ۆکراوهەجەوەک ەک یاهەيداجا ەو ئ  ەروەَاَ یارە،دا د

 ەيهاوچ ەهذروصدیەکاوىج ەهخەرەو ص ەڵبەهذم ەخۆشخاهەو ه

 ەبىووىَ ێیپ ە( و 2015-2009) اڵوىصا ەيماو  ەل ۆڵیىەوەکەکێل

  یارە،(دا د 6) ۆي پاعک ەل ەک. و ڕەبۆ ەخۆش یجىعبىواوى ه ۆماري ج

 ەزاوضتی. ب یکرهەوەيع ێىازي و ع ڕی ب ێىازي ع ەکارَیىاوىب ەب

ى  ە.چىهکەربخەیًد ێًعى  یگەري کار  ینبخىاه ەک ێىازێکع گىماو

کهاوچ ەل ڕەبۆ  ەخۆش یه ەجىعبىان ب ێکڕايج ەک ێذاهیەج  ۆ ب ەیە

 ەل ەک ۆکارەوەَ ۆمەڵێکک ۆي َ ەب ەگۆڕێذد یکەد ەیەکىهاوچ

 ۆڕاوىگ ەب ەیىەصخەپ ەک ەوایەئاووَ ڕەگەزەکاوى یارجریيیاند

با و گ ڕێژەي ێیو ع ەرمىگ ەيپل ەل ەرزيو  نخ ەردەلىلەو   ۆاڵویەکا

 ەیًبگ ەوەظب ەوەيئ ۆ ب ەوا،ئاووَ یکەيد ڕەگەزەکاوىو 

 اڵوبىهەوەيب ڕێژەي ۆب ێنیعى  ەعبىووىداب ڕێگەي ەب ەهذبىیًپاب

  ێکۆلیىەوەکەدال ەيهاوچ ەل ەش( ک10000) ەرَ ۆ ب ەخۆعیەکانه

 ەل ەجگ ەمەئ ێًعى  ێیپ ەب ەهذروصتیج ەراورديب ەهجامذاوىئ ۆ ب

ىَ ێکۆڵیىەوەيل یکردهەوەو ع و  اڵهەصا یاوازي ج ۆکارەکاو  ەرزاهەو و 

 اڵوبىهەوەيي بڕێژەجىعبىان و  ەيژمار  ۆ ب ێنیعى  یاوازي ج

 ەيهاوچ ەل ەڕێىەبردنب یەکەکاوى ێىانه ەل ڕەبۆ  ەخۆش یه

 : ێکۆلیىەوەکەدال

جىشبىوان ەيژمار                            

ەخۆشیەکەن اڵوبىنەوەيب ڕێژەي    =                                         

 x   10000 

 یشخىاندان ەژمار                         

اصتی ق ەصەر ل ەخۆشیانەن ەمئ ەشبىونىداب  ەل ەجگ ەکراو  ەزاکانئ

 ەکو و  یاکراوەجەوەج ێمانىصل ەزايق ەل ەک یانباز  یەيناح

ئاماري  ەبىونىه ەهۆي ب ەمەشئ ەرگیراوەو  ەربەخۆ ص ەیەکىناوچ

                                                 
1 N.DMc Glashan, Medical Geography Techniques and Field 

Studies, Methuen & Co Ltd, London, 1972, P3 

 ەمەجگەئ  ەشناصییک ێضخگەيو بىونى و  ەخۆشیەکەن ەب ێىیضذپ

 ەمانگەیەنێخەد ەمانەشو ئەمى . هیەکەناح ینگەیىژ  یبەجمەنديجا ەل

 ەيژمار  ەوەينسمبىن ەرزبىنەوەو ب ۆکارەکانىه ڕونکردنەوەي

ئاصتی  ەصەر ل ڕەبۆ  ەخۆش ین ەجىشبىوان ب ێکڕايجىشبىوان و ج

 ەشبىونىداب ەل ەگیرێذد ەبەرچاو ل ەوەيئ ەو  ەرگیراوەکان,و  ەناوچ

 ەب ەرامبەر ب ەجىشبىوان ەديص ڕێژەي ێىازي ش ەکارهێنانىب ێنیداشى 

 ەر ه یشخىانىدان ەيژمار  ەرجەمىمى جىشبىان و صەرجەص

 .ەردەکەوێذ( دا د3) ەيخشخ ەل ەکو  ڵێکداصا ەل ەیەکناوچ

 

 :ێکۆلینەوەکەل ەيو صنىري ناوچ ێنشى 

ان و باکىري  ەرێمیه ۆهەاڵحىخ ەکەوێخەد ێمانىصل ێسگايپار  کىردصخ

جىگرافى گرنگ  ێنێکىشى  ەک ەکرێخەوەد یاج ەوە. بێراقع ۆرهەاڵحىخ

خ ەاڵثخىره ەل ەیە,ه یندوويو ز   ۆماري ک ۆرهەاڵثو باکىري 

و  ۆرئاواخ ەل ەولێرە,ه ێسگايپار  ۆرئاواباکىري خ ەل ێرانە,ئ یضالمىئ

اشىر ەل ەرکىکە,ک ێسگايپار  ۆرئاواباشىري خ  ەقینە,خان ەزايق ەوەب

( . 1) ەخشەي. نەرمیانەگ یدارەيئ ەب ەر دواي ص ەيدوو ناوچ ەمئ

ن ەيبازن ێىانن ەکەوێخەد ەصترۆنۆمیەکەيئ ێنیشى  - 57و )= یپا

  - 44532- 53)= ێژي در  ێلەکانى( باکىور و ه 36530- 50=  - 34554

 ێکۆلینەوەکەل ەيناوچ ڕوبەري . ۆرهەاڵث( خ 46520- 56=

 ەزا( ق6) ەل ێڕیەوەکارگ ڕوي ەو ل یەدووجا لۆمەجر ی( ک9577.5)

 ەرگیراوە,و  ەربەخۆ ص ەیەکىناوچ ەکو  یانیشباز  یەيناح ەو   ێکدێذپ

,  ێر , شارباژ  ێنجىێن**, پەڵبەندم ەزاي) ق ەزاکانىق ەل یخینبر  ەک

( یانباز  یەي, ناح ەمچەماڵ, چ ەربەندیخاندوکان , د
2

 ەروەهاه   

نى) قەزاکق ,  یە,  ران ەث, ماو  ەیدصادق, ص ەزوور, شار  ەرەداغا

(ەرپشد
3

.  ەشناصییک ێضخگەيو  ەبىونىن ەهۆي ب ەرنەگیراون و    

 ێشبینیپ ەگىێرەيب یشخىانەکەيدان ەيژمار  ە(. و 2) ەخشەين

 ەش( ک 1237828)  یکەي( نس 2015) ڵىصا ەل یشخىاندان ەشەيگ

و  ێالد یشخىانىو دان ەش( ک1081563شار ) یشخىانىدان ە,بىو

گشتی  ۆي ک ەل ەبىو ەش( ک 156265)  ەکانگىند

 7  ۆي .پاشکیشخىانەکەيدان

  -: ێشىوپ ێکۆلینەوەکانىل

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  . 

                                                 
2

هەرێمی کىردصخانى عێراق, وەزارەحى پالندانان, بەرێىەبەرایەحى  

,  2016ئاماري صلێمانى, بەش ی صیضخمی زانیارییە جىگرافییەکان, 

 زانیاري باڵونەکراوە
3

ناحیەي قەرەداغ لە قەزاي مەلبەند جیاکراوەجەوە گۆراوە بۆ قەزا  

ى لە الیەن حکىمەح 6/3/2007( لە بەرواري 423بە پێی بڕیاري )

هەرێمەوە وە هەر بە هەمان بڕیار ناحیەي صەیدصادق لە قەزاي 

 شارەزوور جیاکراوەجەوەو گۆراوە بۆ قەزا.
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3-. mather ,John R  ,1974 "climatology : Fundamantals and 

Application " NewYourk er ,Mccraw-Hill Book company. 

, الخحليل املكانى ألمراض 1979املظفر, محضن عبدالصاحب ,. 1

اطروحت دكخىراه منشىرة, كليت الاداب ,  مضخىطنت في العراق , 

 .جامعت بغداد

, اثر املناخ على صحت وراحت 1990.الدليمي, مهدي حمد فرحان ,3

الانضان في العراق , رصالت        ماجضخیر, غ.م, كليت التربيت, 

 جامعت بغداد .

 

 ێراقکىردصخان و ع ەرێمیه ەپێیب ێکۆلینەوەکەل ەيناوچ شىێنی 1 ەخشەين

 
 :ەب ەصتنپغدب ەب ێژەر کاري جى  ەرچاوەص

کىردصخان، دراصاث فى  یممحمذ، اقل یلاصماع یلخل -1

 13،ؼ1999،  3القىمى للضکان،ط  یًالخکى 

پالهذاهان،  ەزارەحىکىردصخان، و  ەرێمىَ ەحىحکىم -2

،  G.I.S ەش یب ەخغەصازي،و ه یاري زاه ەرێىەبەرایەحىب

 . 2016ێماوى،صل ێسگايپار  ێري کارگ ەخغەيه

 ێکۆلینەوەکەل ەيناوچ ەواییەکانىئاووه وێضخگە2  ەخشەين

 

 1 ەژمار  ەپاعکۆي ب ەصتنپغذ ب ەب ێژەر :کاري جى ەرچاوەص

 :کرد ەعمانداب ێىەیەع ەمب یکۆلیىەوەکەل یئاماهج ەب ەیغتنگ ۆ ب

 :ڕەبۆ ەخۆش ین ەشبىونىداب ەکاحى ل یاوازي / ج یەکەم جەوەرەي

 ۆئەهذامىجىش ی ک ەک ەخۆعیاهەيه ەو ئ یًگرهگتر  ەل یەکێکە ڕەبۆ

 یاوىژ  ەصەر ل ەبێذد ەردەوامىب یگەري کار  ەبێذد ەهاصەَ

و  ڵمىا ەل ەبێذد یاوازەکانج ەمەهەج ەمىوجىش ی َ ەخۆعەکەو ه

 ەل ەک ەَاجىو ەو  (Asthma) ەل یىگلیزیەکەيئ ە. هاو یرو پ ەهجگ

هاي ئ ەمەظئ ەرگیراوە،و  ۆهەوەک یۆهاوىزماوى   ەل ەگەیەهێذد ەوەما

ەکاهەزاهراو  ەخۆعییەه ۆهتریًک
4

ورد و  ێىاصەیەکىپ ەرچەهذە، َ  

و  یغاهەکاوىه ەمەجۆريَ ەَۆي ب ەمەظئ یەه یر زاوضتی و گغخگ

 ێىاصەپ یًباعتر  یذا،جىعبىاه ێىانه ەل ڵەجەکاوىحا یاوازي ج

 ەهاصەدانَ ڕێڕەوەکاوىجىوش ی  ەوکردهێکەَ ۆرەج ەوەيل یدیەبر 

و  ەواَ ۆریچکەکاوىو ب ۆريکرژبىووى ب ۆي َ دەبێخەو  ەبێذد

 ۆي َ ەبێخەد ەهجامذائ ەل یىجەکان،ل ەردراوەد یادبىووىز 

 ۆي و َاجىوچ ڵەجى  ۆ ب ڕێگرییەکو دروصدبىووى  ەصکبىوهەوەج

 ەو ئ ڕێژەي ەل ەمبىوهەوەک ەرئەهجامو ص ییەکاهذاص ەهاو ب ەواَ

 . جىهذي ەهاصەَ یػو پاعاه ێپەڕدەبێذج ەهاویذاب ەک ەوایەيَ
5

  

 ەجىهذي ل ەهاصەَ ێىەيع ەل ەردەکەوێذد ەهاو هاوب ڕەبۆ  هەخۆش ی

کىرث  یان ێخەوەب ێژ در  ەواهەیەل ەک یکەد ەیەکىماو  ۆ ب ەیەکماو 

 یىگەیىژ  ۆخىبارود ەخۆعییەکەو ه ەوژمىج ەگىێرەيب ێذب

کاحى  ەل ەزۆري ب یەکەظجىهذ ەهاصەَ ەو  ێىەکە،عى 

 ۆکاري َ ێغەیە،ک ێب ەرگرجًو  ەهاصەَ ەاڵمب ەهاصەداهەوەیەَ

کرژبىووى  ۆ ب ەگەرێخەوەد یەکەمذا ڵەحىحا ەل یەکەجىهذ ەهاصەَ

 یکڵذاهۆچکەو ص ەوایەکانَ ۆریچکەو ب ۆريب ەکاوىماصىلک

 ەهجامىئ ەل ڕەبۆ  ۆرەکردوىه ەروەَاَ ەو  ییەکانهاو ص ەواییەکاوىَ

 ەدوبار  یاجر زصخاهذا ز  ەل ەربۆیەَ ەصارد ەش یک ڕوبەڕوبىوهەوەي

 ڕۆژە ەل یان ەرزەب ێش  ڕێژەي ەک ڕۆژاهەي ەول یبەثجا ەب ەبێخەوەد

 .ەبێخەوەد ڕوون دواجر  ەمەئ ەک  ۆاڵوییەکاهذاخ

 

 :جىعبىون ۆکاري َ

 ەخۆعییەه ەمجىعبىون ب ۆ ب ێذدابنر  ەرەکىص ۆکارێکىَ هاجىاهرێذ

 یان ێذب یىگەيچ ژ  ۆکارەکانَ ەچىهک ڕاصخەوخۆ، ێىەیەکىع ەب

 ۆکاري َ ەجىاهیند ەو  ەبێذ،د یگەریانکار  ەیەکەوەب ۆماوەيب

 -:ەیىەوەکىرث بک ڵێکذاخا ەهذچ ەل ەخۆعییەه ەمجىعبىون ب

 ەهجامىئ ەل ەربکەوێذد ڕەبۆ  ەواهەیە: لەخۆش یه ۆکاري َ-1

 ەک یکەد ەخۆش یه ەهذێکَ ەجىعبىون ب ەبىهەوەيدوبار 

ىَ ەواهەظل ییەکانص ەصەر ل ەبێذد یگەري کار   ەڵئاوصاو

 ەگالهذ ەوکردوىَ ەڵەعێري ک ۆکەيو ک ەهفلۆهساو ئ ییەکانص

 .یمفییەکانل

                                                 
4

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

,London U.K 1984 P9 
5

جۆن ئایرش, کۆمەڵەي بسیشکانى بەریخانى ڕێبەري پسیشکى بۆ  

: بەرزان ئەمین محمد, خانەي خێزان )جەنگەنەفەس ی(, وەرگێڕانى 

 7,ل2011چاپ و بالوکردنەوەي چىارچرا, 
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 ەظل ڕووي  ەصەرل ەک ەصدیاري : وروژاهذي َەصدیاري َ ۆکاري َ-2

 ێذب ەصدیار َ یاجر ز  ەوەيئ ۆ ب ەکاثد ەيو ئاماد ڕوودەداث

 ەل ۆڵ و خ ۆزبىووى ج ەواهەل ۆکارێکەوەیەَ ەهذچ ەَۆي ب ەمەظئ

ىه ەبىهەوەيدوبار  یاجر ز  ۆي َ ەبێخەد ەک ەواداَ  ۆرەکاو

و  ەکانگاز  ەڵمىو َ ەکانگاز  ەڵمژینیَ ەروەَاَ ەهگەهەفەس ی،ج

 ەردەيپ یىجەل ەوەيوروژاهذن و کساه ۆي َ ەبىەد ۆهاهەيب ەو ئ

 ەبێخەد ەهجامذائ ەل ەمەظئ ەهاصەدانَ ڕێڕەوەکاوى ۆش یهاوپ

و  ەواَ ۆريب ۆش یهاوپ ەرمەکاوىه ەکرژبىووى ماصىلک ۆي َ

 . ڕەبۆ ەرَەڵذاوىص
6

 

 ۆر ز  یانصارد و وعک  ەوايَ ۆداهەبەر خ ەک: و یىگەيژ  ۆکاري َ-3

 ەدوبار  یاجر ز  ڕەبۆ  ۆرەکاوىزصخاهذا ه ەرزيو  ەل ۆیەب ەر َ ێذار،ع

هاکاوي  ەل ۆڕاوىو گ ەرچەرخانو  ۆکاري َ ەل ەجگ ەمەئ ەبێخەوەد

( 24) ەيماو  ەل ۆرەکاوىه یادبىووىز  ۆي َ ەبێخەد ەک ەظک

 ەوەيو هسمبىه ەرزبىوهەوەب ەهاکاو ل ەل ۆڕاوىگ ەَۆي ب ێرداکاجژم

 ێيێکىعى  ەل ەوەدواي ماه ەرمابىونص ەروەَاو َ ەرمىگ ەيپل

  ێذارداو ع ەرمگ
7

 

 ۆڵبارًیخ ەبىهەوەيدوبار  ەرزيو و  ڵ و خى  ۆزج ڕي ب زیادبىووى

 اڵوبىهەوەيب یاجر ز  ۆي َ ەبێخەد ەواوەئاووَ ۆڕاوىگ ەَۆي ب

 ەيهاوچ ینیو َاو  ەَار ب ەرزيو  ەروەکَ ەخۆعییەکەه

 یە. چاالکەبێخەوەد ڕوون  یذادوا ەل ەمەظئ ەک ێکۆڵیىەوەکەل

و  ەواَ یضبىووىپ ڕێژەي ەرزکردهەوەيب ۆي َ ەبێخەد ۆیەکانمر 

 ەواکەَ ەک یضکەراهەيو پ ۆزو ج ۆڵ خ ەهکۆڵەد ەو ئ ەڵمژینیَ

 ەمەظئ ییەکانهاو ص ۆ ب ەرگرجًو  ەهاصەکاحى َ ەل ەڵیگرجىوەَ

 یگەري کار  ەو  ەهگەهەفەس ی،ج ەخۆش یه ەرَەڵذاوىص ۆ ب ۆکارێکەَ

و  ەرەباڵخق ەعار  ەل یبەحىجا ەب ەبێذد ەجرصیذارجر م ەهکۆاڵهەد ەمئ

 .یغەصازییەکانپ ەو عار  یاباهەکانب یکەهس 

 

 یغاهەکاوىه

 ەل ەو  ەگۆڕێذ،جر د ەصێکىک ۆ ب ەصێکەوەک ەل یغاهەکانه 

 ەصەر ل یزێکخ یزەبىووى خ ۆکە،ک ەل یدیەبر  یىیغیانگرهگتر 

صىگ
8

 ێرايمل، خ ەکاوىماصىلک ەقبىووىجىهذي، ر  ەهاصە، َ

 ەمصىگ  .ئ ەصەر ل ێکو بىووى ئازار  ەقکردهەوەئار  ڵ،د ێذاوىل

 س ێ ەمئ ەَۆي ب ەهاصەدانگراوى َ ۆي َ ەبێخەد ەخۆعییەه

 -:ەوەخىار  ۆکارەيَ

واي  ەک ەهاصەَ ڕێڕەوي  ەوريد ەکاوىکرژبىووى ماصىلک-1

 .ێخەوەب ەصکج ێذەکاثل

                                                 
6

امین غالب رويحت, الربى اصبابه و عالجه , مكخبت النهضت, بغداد,  

 16-13, ص1987
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 

 ۆریچکەکاوىب ۆش یو هاوپ ییەکانص ەوکردوىو َ ەڵئاوصانَ-2

 .ەواَ

 ۆریچکەکاوىهاو ب ەل ۆبىهەوەیانو ک یىجەکانل ەردراوەد ەرداوىد-3

 .ەصکبىهەوەیانج ۆي َ ەبێخەد ەواَ

 

 ۆکارێکەوەیەَ ەهذچ ەَۆي ب ڕەبۆ  ەخۆش یه ەجىعبىوان ب جێکڕاي

 ەخۆعییەکەه ەرَەڵذاوىص ۆي َ ەبىەد ەیەکەوەب ەمىیانَ ەک

 یغخىاوىداه ەصەر ل یگەریانکار  ەيپل ەل ەبێذَ یاوازیػج ەگەر ئ

و  ۆمەاڵیەحیئاصتی ئابىري ک ەواو ئاووَ ۆخىبارود ەکو  ەکەهاوچ

 ەک ەصاهەيک ەو ي ئیغەپ ەل ەجگ ەمەئ یغخەجێبىونه یىگەيژ 

 ەک ۆکارەئاووَەوایەکانَ یًگرهگتر  ە.لەخۆعیەکەه ەجىعبىون ب

ىه ەبىهەوەيدووبار  یان ڕەبۆ ەجىعبىون ب ۆي َ ەبێخەد  ۆبەکاو

 ڕۆژاهەي ەول یبەثجا ەصارد ب ەش یک ڕوبەڕوبىوهەوەي ەل یخییەبر 

 ەيزصخاوى هاوچ ەرزيو  ەروەکَ ەرزە،ب ێیانع ڕێژەي ەک

 ەهکەد ۆزيج یان ۆڵ و خ ۆزج ەڵمژینیَ ەروەَا. َێکۆلیىەوەکەل

 یىجەل ەوەيو کساه ەصدیاري َ ۆي َ ەبىەد ۆهاهەيب ەو و  ئ ەاڵڵەَ

 ەرَەڵذاهەوەيو ص ەهاصەدانَ ڕێڕەوەکاوى ۆش یهاوپ ەردەيپ

 ەيهاوچ ەَاري ب ەرزيو  ەل ۆکاراهەظَ ەمئ ڕەبۆ  ۆبەکاوىه

 ەب یىگەيژ  ۆکاري َ ەل ەجگ ەمە. ئ ەبینرێذد ێکۆلیىەوەکەدال

 .ەواَ یضبىووىث پیبەجا

 ەيژمار  اڵهەيصا یاوازي ( ج1) ێىەي( و ع1) ەيخغخ لە

و  ەو ل ەردەکەوێذد ێکۆلیىەوەکەدال ەيهاوچ ەجىعبىوان ل  ەیەيما

 ەيژمار  ەبیىیند ەک ەهجامذراوە،ئ ێذاج ێکۆلیىەوەکەيل ەک

 ەمەظ( جىعبىو ئ4021) ەگاجە( د2009) ڵىصا ەجىعبىوان ل

 ەب ەصتید ێىاظَ ەعێىەیەکىپاعان ب ەیە،ژمار  ەمتریًک

( 1) ێىەيع ەل ەک( و 2014) ڵىصا ەگاجەجا د ەکردو  ەرزبىهەوەب

 ەي( ژمار 2015) ڵىصا ەل ەو  ەکاثد یادز  ێرايخ ەب ۆر ز  ەردەکەوێذد

 ە( جىعبىو ک12201) ەگاجەد ەرزدەبێخەوەو ب ۆر جىعبىواوى ز 

 ەيژمار  ەرزبىهەوەيب ەَۆي ب ەمەظئ ەجىعبىواه ەيژمار  ەرزجریًب

کردوى  ەراوردب ەل ەکو  ێغتر،وى پڵەکاصا ەچاو ل ۆاڵویەکانخ ڕۆژە

 ۆي پاعک یارەلە(دا د2015-2005( و )2004-1994) ەيماو  ەردووَ

 ەل ۆڵباریًخ ۆدەکەيک ێس  ەر َ ەبىهەوەيدوبار  ەرجەمى( ص5)

 ڕێژەي ەب ەواج ڕۆژ ( 169،18) ۆب ەکردوو یاديز  ڕۆژەوە( 108،18)

 .ەکردوو یادي(% ز 56،387)

 1 ەيخغخ

 ەل ڕەبۆ  ەخۆش یه ۆعبىواوىج ەيژمار  ۆ ب اڵهەصا ەو ماهگاه جیاوازي 

 ێکۆلیىەوەکەدال ەيهاوچ
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 ەرێمىَ ەحى: حکىمەب ەصذپغذ ب ێژەر : کاري جى ەرچاوەص

گغتی  ەڕێىەبەرایەحىب ەهذروصتی،ج ەزارەحىکىردصخان، و 

ب ێماوىصل ەهذروصتیج ،  ەمچەماڵچ ەهذروصتیج ەرێىەبەرایەحى، 

 ەربەهذیخاند ەهذروصتیج ەرێىەبەرایەحىب

1 ێىەيع  

 ەيهاوچ ەل ڕەبۆ  ەخۆش یه ۆعبىواوىج ەيژمار  ۆ ب اڵهەصا جیاوازي 

 ێکۆلیىەوەکەدال

 
 1 ەژمار  ەيخغخ ەب ەصذپغذ ب ێژەر : کاري جى ەرچاوەص

2 ەيخغخ  

 ێکۆلیىەوەکەل ەيهاوچ ەل ڕەبۆ  ەخۆش یه یادبىووىز  ەديص ڕێژەي

 
 1 ەژمار  ەيخغخ ەب ەصذپغذ ب ێژەر : کاري جى ەرچاوەص 

 

ه یاوازي ( ج3) ەيخغخ ەل و  ەماهگا  ەل ەردەکەوێذد ەرزاهەو 

 ەعەب ەصەرجەمل ڕەبۆ  ەخۆش یه ەجىعبىوان ب ەيژمار  ێکڕايج

 ڕێژەو  ەرزجریًب ەبیىیند ەک ێکۆلیىەوەکەدال ەيهاوچ یاوازەکاوىج

 یان، دوکان ، باز  ێماوى) صلەيهاوچ ەَەرس ێجىعبىوان ل ەيژمار 

،  601،29)  ەگاجەراي دەجێکب ەک یضاهەوەماهگى ه ەکەوێخە( د

ب 51،857،  59،42 ،   14،612، 11،78)  ڕێژەي ە( جىعبىو 

،  0،0892،  0،0784جىعبىوان و )  ەرجەمى(%ي ص 13،219

 ەکەچهاو  ەرس ێَ یغخىاوىداه ەيژمار  ەرجەمى(%ي ص 0،129

،  ەمچەماڵ) چ ەزايق ەردووَ ەل یەک،دواي  ەل یەک

 ەکەوێخەجىعبىوان د ەيژمار  ێکڕايج ەرزجریً( ب ەربەهذیخاند

کڕايج ەب ەک یضەوەماهگى ما (  33،429،  130،86) ەگاجەد ێ

 ەرجەمى(% ي ص 10،56،  12،779)  ەکاجەد ەمەظئ ەجىعبىو ک

 ەيژمار  ەرجەمى(%ي ص 0،0731،  0،0848جىعبىوان و )  ەيژمار 

 ەزايق ەل ەاڵمب یەکذا، ەدوايب ەزاکەق ەردووَ یغخىاوىداه

ماهگى  ەکەوێخەجىعبىوان د ەيي ژمار ێکڕاج ەرزجریًب ێىجىێًپ

(% 13،142) ە( جىعبىو و 59،5) ەل یدیەبر  ەک ەمەوەکاهىووى دوو

(%ي ژماري 0،136جىعبىوان و ) ەيژمار  ەرجەمىي ص

ماهگى  ەکەوێخەىارجا دچ ەزايق ەل ەروەَاَ ەو  یغخىان،داه

 ەکاجەد ە( جىعبىو ک 16،75) ەل یدیەبر  ەویػئ یەکەمەوەکاهىووى 

 ەي(% ي زمار 0،0769جىعبىوان و ) ەيزمار  ي(% 12،45) 

 .یغخىانداه

 

 

 

 

 ڕێژەي اڵهەوو صا ەرزاهەو و  ەماهگاه ێژەيو ر  جێکرا3  ەيخغخ

 اڵوىصا ەيماو  ەل ڕەبۆ  ەخۆش یجىعبىواوى ه ەيژمار  ۆ ب اڵوبىهەوەب

 ێکۆلیىەوەکەدال ەيهاوچ ە( ل2009-2015)

 
 

 (3) ەيخغخ ەواوکەري ج

 
 ەزار (10َ) ەرَ ۆ جىعبىوان ب ەيژمار  ەل یخییەبر  اڵوبىهەوەب ێژەير 

 4ل ڕواهەب یاجر ز  یاري زاه ۆ ب یغخىانداه ەل ەشک

 ەرێمىَ ەحى: حکىمەب ەصذپغذ ب ێژەر : کاري جى صەرچاوە

گغتی  ەڕێىەبەرایەحىب ەهذروصتی،ج ەزارەحىکىردصخان، و 

ب ێماوىصل ەهذروصتیج ،  ەمچەماڵچ ەهذروصتیج ەرێىەبەرایەحى، 

  ەربەهذیخاند ەهذروصتیج ەرێىەبەرایەحىب

 ەل ەیەَ ەرزيو  یاوازي ج ەردەکەوێذ( د3) ەيخغخ ەل ەکو 

ىج ەعەب ەل ەبۆ ر  ەخۆش یه ەجىعبىوان ب ەژمار  ێکرايج  یاوازەکاو

 ەيژمار  ڕێژەو  ەرزجرًیب ۆرێکج ەب ێکۆلیىەوەکەدال ەيهاوچ

 ەل ەوە،و زصخاه ەَار ب ەرزيو  ەردووَ ەکەوێخەجىعبىوان د

(  یخاندەربە، دوکان، د ەمچەماڵ، چ ێماوى) صا ەزاکاوىق

 ەک ەَارەوەب ەرزيو  ەکەوێخەجىعبىوان د ەيژمار  ێکرايج ەرزجریًب

 ڕێژەي ە( جىعبىو ب 91،86،  145،3، 361،86،  1674،1) ەگاجەد

جىعبىوان  ەي(% ي ژمار  29،017، 35،726،  35،338،  32،806)

 ەي( % ي ژمار  0،2008،  0،218،  0،234،  0،218و ) 

 ەمەظئ یەکدواي  ەل یەک ەزاکەق ەرچىار َ یغخىاوىداه

ه ەمل ەبەرئەوەيل  ەب ەراوردب ەب ەزێذداهاب ۆر ز  ەرمىگ ەيپل ەهاوچا

 ەاڵلەَ ەهکەد ۆزيج ۆربىوىز  یگەري کار  ەربۆیەَ یکەد ەکاوىهاوچ

 ۆي پاعک ەل ەکو  ەبێذه ەمباظ ک ێرايخ ەگەر ئ یبەحىجا ەب یاجرەز 

 ەهکەد ۆزيج ەوەيگىاصدى ۆي َ ەبێخەد ەک یارە( دا د 2)

و  ۆڵباریًخ یگەري کار  ەل ەجگ ەمەدوورجر ئ ێنیعى  ۆ ب ەاڵلەکانَ

 ەب ەراوردب ەب ەرزەداو  ەمل ۆاڵویەکانخ ڕۆژە ەيژمار  ەرزبىهەوەيب

 ەاڵم. بەردەکەوێذ( د5) ۆي پاعک ەل ەکو  یکەد ەرزەکاوىو  ەمىوَ

 ەژمار  ێژەو ر  ەرزجریًب یانباز  یەيو چىارجا و هاح ێىجىێًپ ەزايق ەل

)  ەگاجەد ێکراکەيج ەک خاهەوەزص ەرزيو  ەکەوێخەجىعبىوان د

،  31،927،  31،916) ەرێژەيب ە( و  125،  39،75،  144،5

(%  0،31،  0،197،  0،33جىعبىوان و  )  ەي(%ي ژمار  31،863
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 ەرمىگ ەيپل ەزینیداب ۆر ز  ەَۆي ب ەمەظئ یغخىوانداه ەيار ژم

 ەک یکەد ەکاوىهاوچ ەب ەراوردب ەب ەداهاوچاه ەمزصخاوى ئ ەوەرزيل

 ەهاصەَ ۆئەهذامىک یکەيد ەخۆعیەکاوىه ەرَەڵذاوىص ۆ ب ۆکارەَ

( 3) ەيخغخ ە. لڕەبۆ ۆبەکاوىه ەبىوهەوەيدوبار  ەرئەهجامیػو ص

ژماري  ێکڕايج ێماوىصل ەزايق ەل ەردەکەوێذ( د3) ێىەيو ع

( جىعبىو  458،143) ەگاجەد ەمذاماهگى کاهىوى دوو ەجىعبىوان ل

 ەگاجەد بەرزدەبێخەوە(  یط، ما یضانماهگى )ه ەردووَ ەپاعان ل

 ۆب ەبێخەوەهسمذ ەکە( جىعبىو پاعان ژمار  568،286،  601،286)

 ەب ەصخذەکاجەوەماهگى )ئاب (دا پاعان د ە( جىعبىو ل 278،429)

جەجاو  ەرزبىهەوەب  ەيژمار  ێکڕايج ەک یەکەمماهگى کاهىووى  ەکىدەگا

 . ( جىعبىو483،429) ۆب ەرزدەبێخەوەب ەماهگ ەمجىعبىواوى ئ

 ەک ەَارداب ەوەرزيل یىوبار  ۆزيج ڕي ب ەرزبىوهەوەيهاکاو ب لە

(%  51،64) ڕي ب ەزصخان ب ەرزيو  ەب ەراوردب ەب یاجرەز  ڕێژەکەي

 ەردەکەوێذ،(دا د2015-2005) ەيماو  ە( ل5) ۆي پاعک ەل ەکو 

 ەاڵڵەداَ ەهکەد ۆزيو ج ۆڵباریًخ ڕي ب ەل ەرزبىهەوەیەظب ەمئ

 ەل ەخۆعیەکەه ەب عبىوانجى  ەيژمار  ەرزبىهەوەيب ۆي َ ەبێخەد

 ەمجىعبىوان ل ەي(% ژمار 34،293)  ەڕێژەيب ەک ەَارداب ەرزيو 

 ڕاصخەواهە ەیىەهذیەکىپ ەزصخان چىهک ەرزيو  ەل یاجرەز  ەرزەداو 

 ەرزبىهەوەيو ب ۆاڵویەکانخ ڕۆژە ەيژمار  ێىانه ەل یەەَ

. ڕەبۆ ۆبەکاوىه ەبىهەوەيدوبار  یان ڕەبۆ ەجىعبىون ب ەجەکاوىحال

 ۆزيو ج ۆڵباریًخ ێىانه ەیىەهذیەيپ ەو ئ ڕوهکردهەوەي یاجرز  ۆ ب

 یانجىعبىوان  ڵەحىحا ەرزبىهەوەيب ەگەلل ەاڵلەَ ەهکەد

 ەبیىین( د3) ەژمار  ەيخغخ ەل ڕەبۆ  ۆبەکاوىه ەبىهەوەيدوبار 

 ەردووَ ەو ل ێماوىصل ەزايق ەل ڕەبۆ  ەجىعبىوان ب ەيژمار  ێکڕايج

و  ەرزدەبێخەوەب ێراخ ەپڕول ەعێىەیەکىب  یضذاو ما یضانماهگى ه

 ەردووَ ۆ ب ە( جىعبىو 568،286،  601،286)  ەک ەوپەڕي ئ ەگاجەد

با  ێرايخ ەرزبىهەوەيب ەل ەجگ ەمەئ یەکذا،دواي  ەب ەکەماهگ

گاه ەمل  ۆي پاعک ەل ەکو  ە( م/چرک2،67، 2،81) ەگاجەد ەک ەداماه

دروصدبىووى  ەواو َ ێگیري هاج ڵەحىحا ەَۆي ب ەک یارە( د 2)

 .ەبێذد ییەوەواەَ ێژەلىکەيک

 

 :ڕەبۆ ەخۆش یه ەعبىووىداب ەل ێنیعى  یاوازي / ج ەمدوو ەوەرەيج

 ەب ۆر جىعبىوان ز  ەيو ژمار  ڕێژە( 3( و )2) ێىەيع لەَەردوو

ماهگى کاهىووى  ەجىعبىوان ل ەيژمار  ەک ەردەکەوێذد ڕوووى

 یانباز  یەي، دوکان ( و هاح ێماوى) صل ەزاکاوىق ەل ەمذادوو

 ۆ ( جىعبىو ب51،857،  35،285،  458،143) ۆب ەرزدەبێخەوەب

 ەزیًداب ەب ەوەاجەکد ەصذد ێىاش یَ ەپاعان ب ەکەهاوچ ەرس ێَ

(  20،428،  278،428) ەگاجەد ەک ۆي ئاصتی خ یًهسمتر  ەکاجەجا د

 ەو دوکان و  ێماوىصل ەزايق ەردووَ ۆ ماهگى ئابذا ب ەجىعبىو ل

 یػپاعاه یانباز  یەيهاح ەل ەمىزداماهگى ج ە( جىعبىو ل14،142)

 ەيپل ەزینیداب ەَۆي ب ڕەبۆ  ەخۆش یه ەجىعبىوان ب ەماوەيچ

ماهگى  ەگاجەوەجا د ەرزبىهەوەب ەب دەکاجەوە ەصذد ەرمیەوەگ

 ەکەهاوچ ەرس ێَ ۆ ب یایذاجىعبىوان ج ێکڕايج ەک یەکەمکاهىووى 

، ەدواي( جىعبىو ب 37،857،  29،714،  483،429)  ەگاجەد  یەکذا

 ێکراي( ج ەربەهذیخان، د ەمچەماڵ) چ ەزايق ەَەردوول ەو 

 ەگاجەد ەرزدەبێخەوەو ب ەمماهگى کاهىووى دوو ەجىعبىوان ل ەيژمار 

 ەماوەکەپاعان چ یەکذا ەدواي( جىعبىو ب 30،571،  93،6) 

ىماهگ ەل یػماهگى عىباجذا و پاعاه ەل ەبەزێذداد ەَێىاش یب  ەکاو

جا  ەرزبىوهەوەو ب ەب ەکاجەوەد ەصذ( دا د یط، ما یضان) ئازار ، ه

)  ەگاجەد ەک یضذاماهگى ما ەل ۆي ئاصتی خ ەرزجریًب ەگاجەد

 ەزاکەق ەردووَ ۆ ب یەکذا ەدواي( جىعبىو ب 33،428،  130،857

 ەل ەزیًداب ەب ەکاجەوەد ەصذد ەماوەکەچ ەیکد ێکىجار  یػپاعاه

 ًیهسمتر  ەگاجەوەد ەکى ، ئاب ( جاو  ەمىوز ، ج ەیران)حىز ەکاوىماهگ

( 19،285،  48،285)  ەگاجەد ەماهگى ئابذا ک ەل ۆي ئاصتی خ

 ەزینیي دابەَۆ ب ەماوەکەچ یػپاعاه ەزاکەق ەردووَ ۆ جىعبىو ب

جا  ەرزبىوهەوەب ەب ەکاجەوەد ەصذد ەَێىاش یب ەرمیەوەگ ەيپل

،  89،714جىعبىواوى )  ەيژمار  ەک یەکەمماهگى کاهىووى  ەگاجەد

 .یەکذا ەدوايب ەزاکەق ەردووَ ۆ ب ە( جىعبىو 28،428

و چىارجا  ێىجىێًپ ەزايق ەَەردووجىعبىوان ل چەماوەي

ماهگى  ەل یایذاجىعبىوان ج ەيژمار  ەک یەکً،چىه ۆر ز  ڕادەیەکىجا

( جىعبىو  15،5،  59،5)  ەگاجەد ەرزدەبێخەوەو دا ب ەمکاهىووى دوو

 ەزايق ۆ ب ەیەژمار  ەمئ ەو  ەزاکەق ەردووَ ۆ ب یەکذا ەدوايب

ماهگى  ەَەردوول ەکەماو ەچ یػپاعاه ەئاصخ ەرزجریًب ێىجىێًپ

پاعان  ەبیيێذد ەخۆیەوەب ێىاظَ ەزیيێکىعىباث و ئازاردا داب

 ي ەَۆ ب یضانماهگى ه ەل ەرزبىوهەوەب ەب ەکاجەوەد ەصذد

 ەباصمان کرد پاعان ل ێغتر پ ەک ەاڵڵەَ ەهکەد ۆزيج یگەري کار 

 ەب ەردەوامىب ە( ب ەمىزو ج ەیرانو حىز یط)ما ەکاوىماهگ

ماهگى  ەل ۆي ئاصتی خ یًهسمتر  ەگاجەجا د ەبەزێذداد ێىاش یَ

 ەدوايب ەزاکەق ەردووَ ۆ ب ە( جىعبىو 6،  21،25) ەک ەمىزداج

 ەزینیداب ەگەلل ەَێىاش یب ۆر ز  یکەو د ێکىجار  ۆ پاعان ب یەکذا،

 ەصذد ڕەبۆ  ەخۆش یه ەجىعبىوان ب ەماوەيچ ەرمیذاگ ەيپل

 ەک یەکەمماهگى کاهىووى  ەگاجەجا د ەرزبىوهەوەب ەب ەکاجەوەد

ب 16،75،  57،75) ەگاجەد  ەردووَ ۆ ب یەکذا ەدواي( جىعبىو 

 چىارجا. ەزايق ۆ ب ەئاصخ ەرزجریًب ەیەظژمار  ەمئ ەک ەزاکەق

 ەل ڕەبۆ  ەخۆش یجىعبىواوى ه ەماوەيچ ۆ ب ەديص ڕێژەي 2 ێىەيع

 ێکۆلیىەوەکەل ەيهاوچ یاوازەکاوىج ەهاوچ یغخىواوىداه ۆي ک

 
 3 ەژمار  ەيخغخ ەب ەصذپغذ ب ێژەر : کاري جى ەرچاوەص

 ەر َ یغخىواوىداه ەيژمار  ێىانه ەل ەیًبک ەراودێکب ەگەر ئ

 ەيژمار  ێکڕايو ج ێکۆڵیىەوەکەل یاوازەکاوىج ەهاوچ ەل ەیەکهاوچ

 ەيژمار  ۆ ب ەبینرێذد ێکگىهجاهذه ڕەبۆ  ەخۆش یه ەجىعبىوان ب

 ەل ەکو  اڵوبىهەوەب ڕێژەي ێىازي ع ەکارَێىاوىکاحى ب ەجىعبىوان ل

و ج ڕێژەي یًرزجر ەب یارە(د3) ەخغەي( و ه3) ەيخغخ  ۆمارکرا
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جەد ەک ێىجىێىەوەپ ەزايق ەکەوێخەد  ۆ ( جىعبىو ب 103،561) ەگا

 ۆر ز  ەَۆي ب ەمەظئ یغخىوانداه ەل ەشک ەزار ( 10َ) ەرَ

 ەک ەیەداهاوچ ەمزصخاوى ئ ەرزيو  ەل ەرمىگ ەيپل ەزینیداب

 ەخۆعیەکاوىه ەرَەڵذاوىص ەصەر ل ەبێذد یگەر کار  ەمەظئ

 یان ەو  ڕەبۆ  یػو پاعاه ەهاصەدانَ ۆئەهذامىک یکەيد

  .ڕەبۆ ۆبەکاوىه ەبىهەوەيدووبار 

 ەمدوو ەيپل ەب یانباز  یەيهاح ەل ەخۆعیەکەه اڵوبىهەوەيب ڕێژەي

 ەل ەشک ەزار ( 10َ) ەرَ ۆ ( جىعبىو ب 97،591)   ەگاجەد ەک ێذد

 ەل ەیەکژمار  یەیەهاح ەمئ ەوەيئ ەَۆي ب ەمەظئ یغخىوانداه

 ەگرێذد ۆ خ ەل یمەهخۆ چ ەيکارگ یبەثجا ەب یغەصازییەکانپ ەکارگ

 ەگاز  ەزاهراو  ەکو  رگاهەظکا ەمئ ەي(. پاعماو 4) ەي، خغخ

 یگەري کار  ەماهەظباصکراون ئ ێغتریػپ ەک ەَراویەکانژ 

 ۆي َ ەبێخەد ەهاصەو َ ۆئەهذامىک ەصەر ل ەبێذد ێگەجیڤیانه

 ەبىهەوەيدوبار  یان ڕەبۆ یػصىگ و پاعاه ەخۆش یه ەرَەڵذاوىص

 .ڕەبۆ ۆبەکاوىه

گازي  ەرچىووىد بڕي  4 ەيخغخ CO2  یمەهخۆکاوىچ ەکارگەل 

یانباز  یەيهاح  
 دةرضووني ىِ  بر

CO2 تةن/لة  
*ؤذيكداِ  ر  

بةرهةم تواناى 
ؤذيكداِ  تةن/لة ر  

اوى كؤمثانيا ن  

3549 7000 Lafarge 
2816.385 5555 Delta 
2687.1 5300 Faruk holding 
8365.5 16500 Mass global 

 

 

ب ێژەر : کاري جى ەرچاوەص ،  ڕحمذ ەڕمینحم ۆران: صەب ەصذپغذ 

 ێسگایپار  ەل یمەهخۆ چ ێىاویَ ەرَەم،  ڕحمذ ەڕمینکاروان حم

 ێژیىەوەيجى  یىگە،ژ  یضبىوویپ ەصەر ل یگەری و کار  ێماویصل

 90ل ڕاپەریً، ۆي زاهک ۆڤاري گ اڵوکراوە،ب

 ەب ۆهاػەکاهیەوەق ەمىوَ ەب یمەهخۆ چ ەنج یەک ێىاوىَ ەرَەمب ۆ ب

 یکەيهس  ەرچىود ۆوىکارب ۆکضیذیئ ەمگازي دوو ڕي ب IPCC ێرەيگى 

 ەبێذد ەن( ج0.507)

،  ەربەهذیخان) د ەزاکاوىق ەل  ەخۆعییەکەه اڵوبىهەوەيب ڕێژەي 

(  66،36،  66،559،  69،194)  ەگاجە( د ەمچەماڵ، چ ێماوىصل

 ەل اڵوبىهەوەکەيب ڕێژەي ەک ەردەکەوێذد ۆمانب ەمەعەوەل

 یکەيد ەعەکاوىب ەب ەراوردب ەب ەمذایەچىار  ەيپل ەل ێماوىصل

 ۆمەڵگايبىووى ک ەڕەڕايص ەمەک ڕێژەیەکى ێکۆڵیىەوەکەل ەيهاوچ

 ەل یىگەنژ  یضکردوىپ ەرچاوەيص ەک یغخەجێبىونه ەورەيگ

و خاعاک و  ۆڵ و صىجاهذوى خ ەوەگىاصدى ۆکارەکاوىَ ەهجامىئ

 ەيپاعماو  ەک یغەصازییەکانپ ەو کارگ ەزراوەدام اڵوبىهەوەيب

 ەيژمار  ەرزبىوهەوەيب ۆي َ ەبێخەد ێذەکەوێخەوەو ل ۆري ز 

 ەهخەرەکاوىبىووى ص ەَۆي ب ەاڵمب ڕەبۆ  ەخۆش یه ەجىعبىوان ب

ى  ەخۆشخاهەکانو ه ەرەجايص ەهذروصتیج ێري چاود و بىوو

و  یللیو  م ڕاوێژکاري  یغکیەپس  یيیکەکل ەل ۆر ز  ەیەکىژمار 

 ەمىوَ ەک ۆرپضپ ۆريبىووى دکخ ەل ەجگ ەمە،ئ یبەجەکانجا

 ڕێژەي ەمبىوهەوەيک ەصەر ل ەیەَ ەورەیانگ یگەري کار  ەماهەظئ

و  ۆبەکاوىه ەبىهەوەيدوبار  ەمتر ک ۆعییەکەو خەه اڵوبىهەوەيب

نج یەکەی ەوەيئ ەرەڕايص ەمەئ ەصەرکردوىچار   ەهذروصدیەکا

( 3)  ەيخغخ ەل ە.و ەعبىونداب ێکو هار  ەڕەمەکىَ ەعێىەیەکىب

 ەربەهذیخان) د ەزاکاوىق ەل ەریەکَ ەردەکەوێذ(دا د3) ەخغەيه

 ئەمەظ یەدا ێىجەمو پ ێهەمص ەيپل ەل ێژەکەیان( ر  ەمچەماڵ، چ

 ەب یاردەيد وبەڕووي ڕ  ەهاوچاه ەمئ ەعێکىب ەوەيئ ەَۆي ب

 یادبىووىز  ۆ ب ۆکارەَ ەک ەجەوەخاک بىه ەڵىەعاوىو َ یاباهبىونب

 ەل ۆل و خ ۆزج ەرزبىهەوەيب ەَۆي ب ۆاڵویەکانخ ڕۆژە ەيژمار 

 ە. و ەَارداب ەرزيو  ەل یبەثجا ەب ەرکەوجىەکاهەوەص ەوژمەج ڕێگەي

 اڵوبىهەوەب ڕێژەي ەمتریًدوکان ک و چىارجا  ەزاکاوىق ەل ەریەکَ

جەد ەک ەگرن د ەخۆ ل  ەل یەکذا ەدواي( ب 61،045، 61،74) ەگا

 .ەزاکەداق ەردووَ

 ێکۆڵیىەوەکەل ەيهاوچ ەجىعبىوان ل ەيژمار  ێکڕايج ەب صەبارەث

 یضانماهگى ه ەبیىین( دا د4) ێىەي(و ع1) ەيخغخ ەگغتی ل ەب

 ە( جىعبىو .و 901،714)  ەگاجەد ەک ەخۆدەگرێذل ەژمار  ەرزجریًب

 ەيژمار  ڕێژەو  ەرزجریًب ەَار ب ەرزيو  ەردەکەوێذ( د5) ێىەيع ەل

( جىعبىو 2480،285) ەجەگاد ەک ەگرێذد ەخۆ جىعبىوان ل

زصخان  ەرزيو  ەمیػدواي ئ ەل اڵهە(% جىعبىاوى صا32،46،)

 ڕێژەي ە( جىعبىو ب1998) ەگاجەجىعبىواوى د ەيژمار  ەک ێذد

 .اڵهە(% جىعبىواوى صا26،15)

نةخؤشى رِةبؤ لة ناوضةى ضةماوةى توشبووانى  (3) شيَوةى
 ليَكؤلينةوةكة

 

 

 (3جتواوكتري عَيىةي )
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 ەيهاوچ ەل ڕەبۆ  ەخۆش یجىگرافى ه دابەعبىووى3 ەخغەيه

 ێکۆلیىەوەکەل

 

 3 ەژمار  ەيخغخ ەب ەصذپغذ ب ێژەر : کاري جى ەرچاوەص

 ێکۆڵیىەوەکەل ەيهاوچ ەجىعبىوان ل ەيژمار  ێکڕايج ەب ەبارەثص

 یضانماهگى ه ەبیىین( دا د4) ێىەي(و ع1) ەيخغخ ەگغتی ل ەب

 ە( جىعبىو .و 901،714)  ەگاجەد ەک ەخۆدەگرێذل ەژمار  ەرزجریًب

 ەيژمار  ڕێژەو  ەرزجریًب ەَار ب ەرزيو  ەردەکەوێذ( د5) ێىەيع ەل

( جىعبىو 2480،285) ەجەگاد ەک ەگرێذد ەخۆ جىعبىوان ل

زصخان  ەرزيو  ەمیػدواي ئ ەل اڵهە(% جىعبىاوى صا32،46،)

 ڕێژەي ە( جىعبىو ب1998) ەگاجەجىعبىواوى د ەيژمار  ەک ێذد

اڵهە(% جىعبىواوى صا26،15) . 

 ەيهاوچ ەل ڕەبۆ  ەخۆش یجىعبىواوى ه ەيماهگاه جێکڕاي 4 عێىەي

 .ێکۆلیىەوەکەدال

 
 1 ەژمار  ەيخغخ ەب ەصذپغذ ب ێژەر : کاري جى ەرچاوەص

 

 ەرزەکانو  ەپێیب ڕەبۆ  ەخۆش یجىعبىواوى ه ەديص ڕێژەي 5 عێىەي

 ێکۆلیىەوەکەدال ەيهاوچ ەل ل

 

 
 1 ەژمار  ەيخغخ ەب ەصذپغذ ب ێژەر : کاري جى صەرچاوە

 

 : ەرئەهجامد

 ەرزي)ب ێکۆلیىەوەکەل ەيهاوچ ەعەکاوىب ەل یاوازي ج -1

 ەرچاو و ب یار د ەعێىەیەکى( ب ەواییەکانئاووَ ێضخگەو 

زي بىووى ج ەصەر ل ەبىوەَ ەوەيکارداه ى ەل یاوا  ڕەگەزەکاو

 ەيهاوچ یاوازەکاوىج ەعەب ێىانه ەل ەوائاووَ

 ( 2،3،4،5،1) ۆي پاعک ێکۆلیىەوەکە،ل

 

جىعبىوان  ەيژمار  ۆرجریًز  یضانگغتی ماهگى ه ەعێىەیەکىب -2

 ێژەير  ە( جىعبىو و 901.714)  ەگاجەد ەک ەگرێذد ەخۆ ل

 ۆر ز  ەَۆي ب ەمەظئ ەجىعبىواوى صااله ەرجەمى% ص11.8

 ەهکەد ۆزيج ۆربىووىز  یگەري و کار  ۆالوییەکانخ ۆژەر  ەيژمار 
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وروژاهذن دروصذ  ۆهاهەيب ەو ئ یاو گژوگ ۆوىب ەاللەو َ

 .ەهاصەَ ڕێرەوەکاوى ۆش یهاوپ ەردەيپ یىجەل ەل ەنکەد

 

 ێکرايج ەل ەرخضخىوەد ەرزیانو  یاوازي ج ەهجامەکانئ -3

 ەيهاوچ ەرجاصەري ص ەل ڕبۆ  ەخۆش یه ەجىعبىوان ب ەيژمار 

کج ەب ێکۆلیىەوەکەدال ََ  یەکەم ەيپل ەب ەَار ب ەرزيو  ۆرِی

 ەکەوێخەد اڵهەجىعبىواوى صا ەرجەمى%(ي ص32،46)ێذد

 ەک ێذزصخان د ەرزيو  ەمیػدواي ئ ەل ەرزەوەو  ەمئ

 .ێکذەَێىێذپ اڵهەجىعبىواوى صا ەمىرجە%(ي ص26،15)

 ەعەب ێىانه ەل ەرخضخىوەد ێيیانعى  یاوازي ج ەهجامەکانئ -4

 ەل ەبیىیند ەک ێکۆلیىەوەکەدال ەيهاوچ یاوازەکاوىج

 ێژەير  ەرزجریً( بیاندوکان، باز  ێماوى،) صل ەکاوىهاوچ

جەد ەک یضاهەوەماهگى ه ەکەوێخەجىعبىوان د ، 11،78)  ەگا

 ەمچەماڵ،) چ ەل ەروەَاَ ە(، و 13،219، 14،612

ماهگى  ەکەوێخەجىعبىوان د ێژەير  ەزجریًخان( بەربەهذید

جەد ەک یضەوەما  یضخگەو  ەل ەاڵم(، ب10،56، 12،779) ەگا

ماهگى  ەکەوێخەد ێژەر  ەرزجرًیب ێىجىێًپ ەکو  ەرزەکانب

 ەزايق ەل ە%( و 13،142) ەگاجەد ەک ەمکاهىووى دوو

 ەکەوێخەد ە%( ک12،45) ەل یدیەبر  ێژەر  ەرزجریًچىارجاظ ب

و  ێىجىێًپ ەل یەماهاي وا ەمەظئ یەکەمەوەماهگى کاهىووى 

جىزوو  یگەري کار  ەل ەرمىگ ەيپل ەزینیداب یگەري چىارجا کار 

 .یاجرەز  یاگژو گ ۆوىب ەالڵەو َ ەهکەد ۆزيج ۆالو خ

 ەب ێىجىێًپ ەزايق ەل ەخۆعیەکەه ەوەيبالوبىوه ڕێژەي -5

جەد ەک ێذد یەکەم ەيپل  ۆ( جىعبىو ب103،561) ەگا

 یەيهاح ەمیػپاظ ئ ەداهبغخىان ل ەل ەش(ک10000)

 ۆ( جىعبىو ب97،591) ەگاجەد ەد ەک ێذد یانباز 

 ێژەير   یػداهبغخىان پاعاه ەل ەش(ک10000)

،  ەربەهذیخانوى ) دەزاکاق ەل ەخۆعییەکەه اڵوبىوهەوەيب

و  ەمو چىار  ێهەمص ەيپل ە( لەمچەماڵچ ێماوى،صل

 .ێىجەمذایەپ

 

  :ڕاصپاردە

ىب ەرجەمص ەل ەوايئاووَ ێضخگەيو  ەزراهذوىدام -1  ەعەکاو

و  ەوائاووَ ەب یبەثجا ێکۆلیىەوەيل ۆ ب ێماوىصل ێسگايپار 

 ەصاهەوەيو ح ەهذروصتیج ەصەر ل یگەري و کار  ێغبیىیکردنپ

 ۆخەبارود ەب ڕوبەڕوبىهەوە ەکاحىل ەکى جاو  ۆڤمر 

  .ەرب یرێخەبگ ێىیضذپ ڕێگەي ەخىازراوەکانه

ى ەب یبەثداجاي جا ۆمارکردوىج ەب یذانگرهگ -2  ڕەگەزەکاو

 ەيژمار  ۆمارکردوىج ەو  ەعىاصیەکانک ێضخگەو  ەل ەوائاووَ

 ەزراوەدام ەل یاوازەکانج ەخۆعیەه ەجىعبىوان ب ەحىحال

پغذ  ێژیىەوەکەووردي جى  ەودايم ەچىهک ەهذروصدیەکانج

 . ۆمارکراوەکانووردي داجا ج ەودايم ەب ەبەصخێذد

 ەجىعبىوان ب ەجەکاوىحال ەب یبەثئاماري جا یضخمىداهاوى ص -3

 ەهذروصدیەکانج ەزراوەدام ە،و  یاوازەکانج ەخۆعییەه

 ێنیعى  ەب ەبارەثص ەربگرن و  ەخۆعەکەه ەل یاري زاه

و ئاصتی  ەرەکێغانو جگ یغەو پ ەمەنو ج یغخەجێبىونه

 ۆکارەَ ڕێگەیەوە ەلەجر ک یارییەکىزاه ەر َ یان ێىذەواري خى 

  ۆزرێخەوەبذ ەخۆعیەکەه ەجىعبىون ب ەقیىەکاوىخڕاص

 ێىەیەکىع ەب ەهذروصدیەکانج ەزراوەدام ەعکردوىداب -4

 ەجۆرێکب ێماوىصل ێسگايپار  ەعەکاوىب ەهێىانگىهجاو ل

صروعتی  ۆخىو بارود یغخىانداه ڕي چ ەل یاوازي ج ڕەچاوي 

 ەيو ژمار  ۆرج ەب ەیىەهذیانپ ەک ەنبک ەوائاووَ یبەثجا ەب

 . ەیەَ ەخۆعییەکاهەوەه

 ڕێىماي اڵوکردهەوەيو ب ڕۆعيبیرکردن ەب یذانگرهگ -5

ڵى ەرخضخنید ۆ ب ەهذروصتیج  ەصروعتی ب ۆخىبارود ڕۆ

 .ەخۆعیذاه اڵوبىهەوەيب ەل یىگەو ژ  ەوائاووَ یبەثجا

 

 1 پاعکۆي 

 ێکۆلیىەوەکەل ەيهاوچ ەواییەکاوىئاووَ وێضخگە

و  ەوەگىاصدى ەزارەحىکىردصخان ، و  ەرێمىَ ەحىحکىم -:صەرچاوە

 یاري ،زاه ێماوىصل ەعىاصییک ەڕێىەبەرایەحى،ب ەیاهذنگ

 اڵوهەکراوەب

 2 ۆي پاعک

 و ⁰)ش( ەرمىگ ەيپل اڵهەيو صا ەرزاهەو و  ەماهگاه جێکراکاوى

 ێکۆلیىەوەکەل ەيهاوچ ێضخگەکاوىو  ە( لەبا )م/چرک خێراي

 ⁰)ش(

 ەزارەحىو  -1: ەب ەصخینپغذ ب ەب ێژەر : کاري جى ەرچاوەص

 ێماوى،صل ەعىاصییک ەڕێىبەرایەحىب ەیاهذن،گ ەوەو گىاصدى

اڵوهەکراوەب یاري زاه .   

 یاري زاه ڵى،کغخىکا ڕێىمایى ەش یب ێري کغخىکال ئاود ەزارەحىو  2- 

 .اڵوهەکراوەب ەعىاصییک

 

 

 

وێش

  گٌ
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م شلێ
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 ڵ
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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

 3 ۆي پاعک

 ەيپل یًو هسمتر  ەرزجریًب اڵهەيو صا ەرزاهەو و  ەماهگاه جێکراکاوى

 ⁰)ش( ێکۆلیىەوەکەل ەيهاوچ ێضخگەکاوىو  ەل ەرمىگ

 
 ەزارەحىو  -1:  ەب ەصخینپغذ ب ەب ێژەر : کاري جى ەرچاوەص

 یاري زاه ێماوى،صل ەعىاس یک ەڕێىبەرایەحىب ەیاهذن،گ ەوەو گىاصدى

   .اڵوهەکراوەب

 یاري زاه ڵى،کغخىکا ڕێىمایى ەش یب ێري کغخىکال ئاود ەزارەحىو  -2 

 .اڵوهەکراوەب ەعىاصییک

 

 4 ۆي پاعک

 ەو باران )ملم( ل ڕێژەي ێیع اڵهەيو صا ەرزاهەو و  ەماهگاه جێکراي

 ێکۆلیىەوەکەل ەيهاوچ ێضخگەکاوىو 

 
  :ەب ەصخینپغذ ب ەب ێژەر : کاري جى ەرچاوەص

 ەعىاس یک ەڕێىبەرایەحىب ەیاهذن،گ ەوەو گىاصدى ەزارەحىو  1-   

   .اڵوهەکراوەب یاري زاه ێماوى،صل

 یاري زاه ڵى،کغخىکا ڕێىمایى ەش یب ێري کغخىکال ئاود ەزارەحىو  2- 

 .اڵوهەکراوەب ەعىاصییک

 5 پاعکۆي 

 ۆڵباریًخ ۆدەکاوىو ک ۆرج ەبىهەوەيدوبار  ەيژمار  بەراوردکردوى

 (*2015-2005(و)2004-1994) ەل ێماوىصل ێضخگەيو  ەل

 
  :ەب ەصخینپغذ ب ەب ێژەر : کاري جى ەرچاوەص

 ەعىاس یک ەڕێىبەرایەحىب ەیاهذن،گ ەوەو گىاصدى ەزارەحىو  1-

   .اڵوهەکراوەب یاري زاه ێماوى،صل

ر ج ێکۆڵیىەوەل ەيجري هاوچ ێضخگەکاوىو  ەل ۆڵباریًداجاکاوى خ*  ۆما

 ێ و  ەل ەجگ ەکراوەه

 6 پاعکۆي 

( 2015-2009) اڵوىصا ەيماو  ەل ڕەبۆ  ەخۆش یجىعبىواوى ه ژمارەي

 ێکۆلیىەوەکەدال ەيهاوچ ەل

 ێماوىصل .1

 
 ەمچەماڵچ .2

 
 دوکان .3

 ەربەهذیخاند .4

 
 پێىجىێً .5

 
 بازيان .6

 
 چىارجا .7

 
 ەرێمىَ ەحى: حکىمەب ەصذپغذ ب ێژەر : کاري جى ەرچاوەص

گغتی  ەڕێىەبەرایەحىب ەهذروصتی،ج ەزارەحىکىردصخان، و 

 ەهذروصتیج ەرێىەبەرایەحى،  ب ێماوىصل ەهذروصتیج

  ەربەهذیخاند ەهذروصتیج ەرێىەبەرایەحى، ب ەمچەماڵچ

 7 پاعکۆي 

 اڵوىصا ەيماو  ێکۆلیىەوەکەل ەيهاوچ یغخىاوىداه ژمارەي

(2009-2015) 

 
 ێذاج ەهفلۆهسايئ ەخۆش یه ە(و 2012) ڵىصا ەل ێىجىێًپ ەزايق

 ەرگیراوەو  ڵەوەصا ەو ل یغخىاهیػداه ەيژمار  ەربۆیەَ ەکراو  ۆمار ج

ى1
كانو

و2
شزي

ت

و1
شزي

ت

لول
ئةي ئاب موس
تة

زاى
وسي

ح

يط
ما

ضاى
ني

اسار
ئ

بات
شو

ى2
كانو

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
 صا

ِزاى
تَيك

كِزا
تَي

وةرسى ثايش

كِزا
تَي

وةرسى ياويو

كِزا
تَي

وةرسى بةيار

رمى
 طة

ةى 
  ثل

زيو
ةرست

ى  ب
كِزا

تَي
رمى

 طة
ةى 

  ثل
رتيو

نشم
ى  

كِزا
تَي

كِزا
تَي

وةرسى سصتاى
وَيضتطة

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

1994-2004
2005-2015

جؤر
سصتاى

صةرجةم
 سصتاى

بةيار
صةرجةم 

بةيار

ياويو

ئةيلولتةموس
صةرجةم 

ثايش
صةرجةم 
صاآلنة كانونى 

دووةم
حوسيزاىمايطنيضاىئاسارشوبات

تشزيهى 
دووةم

ئاب
كانونى 
يةكةم

صةرجةم 
ياويو

ثايش
تشزيهى 

يةكةم

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
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

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
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ري جى صەرچاوە  ەرێمىَ ەحى: حکىمەب ەصذپغذ ب ێژەر : کا

 یاري ، زاه ێماوىئاماري صل ەڕێىەبەرایەحىکىردصخان، . ب

 .اڵوهەکراوەب

 

  :ەرچاوەکانص

  یەکانکىرد ەرچاوە: ص یەکەم

 ەڕجىکپ- ا

 ۆ ب یغکىپس  ڕێبەري  ەریخاوىب یغکاوىبس  ۆمەڵەي، ک ۆن ،ج ئایرش

 ەيمحمذ، خاه ەمینئ ەرزان: ب ەرگێڕاوى(، و ەهگەهەفەس ی)ج ێزانخ

 7،ل2011چىارچرا،  ەوەيچاپ و بالوکرده

  :زاوضتی ۆڤاري گ -ب

 ەرَەم، ب ڕحمذ ەڕمین، کاروان حم ڕحمذ ەڕمینحم صۆران

یصل ێسگایپار  ەل یمەهخۆ چ ێىاویَ ر ل یگەری و کار  ێماو  ەصە

 ڕاپەریً ۆي زاهک ۆڤاري گ اڵوکراوە،ب ێژیىەوەيجى  یىگە،ژ  یضبىوویپ

 یەکانحکىم ەو هىصراو  ەمەوىچاپ-ج

  .اڵوهەکراوەب ۆمپیىجەر،ک ەچاپکراو ب ەوە،)اصقاگاث( ڕیگەي ە( ل2015-2009) ڵىصا ۆ ب ێماوىصل ێسگايپار  یغخىاوىداه ەيژمار  ێغبینیپ یغخىان،داه ێژیىەوەيجى   ەش یب ێماوى،صل ێسگايئاماري پار  ەڕێىەبەرایەحىپالن داهان، ب ەزارەحىکىردصخان، و  ەرێمىَ ەحىحکىم-1

 (GIS) ەش یب یاري،زاه ەکىەلۆجیايج ەهخەري ص ێماوى،صل ێسگايئاماري پار  ەڕێىەبەرایەحىب ەرێم،ئاماري َ ەصخەيپالن داهان، د ەزارەحىکىردصخان، و  ەرێمىَ ەحىحکىم-2

 ەهذروصتی،ج ەزارەحىکىردصخان، و  ەرێمىَ ەحىحکىم-3

 یاري ئامار ، زاه ەش ی،ب ێماوىصل ەهذروصتیگغتی ج ەڕێىەبەرایەحىب

 .اڵوهەکراوەب

 ەهذروصتی،ج ەزارەحىکىردصخان، و  ەرێمىَ ەحىحکىم-4

 یاري ئامار ، زاه ەش ی، ب ەمچەماڵچ ەهذروصتیج ەرێىەبەرایەحىب

 .اڵوهەکراوەب

 ەهذروصتی،ج ەزارەحىکىردصخان، و  ەرێمىَ ەحىحکىم-5

ر ، زاه ەش ی، ب ەربەهذیخاند ەهذروصتیج ەرێىەبەرایەحىب  یاري ئاما

 .اڵوهەکراوەب

 ەیاهذنو گ ەوەگىاصدى ەزارەحىکىردصخان ، و  ەرێمىَ ەحىحکىم-6

 اڵوهەکراوەب یاري ،زاه ێماوىصل ەعىاصییک ەڕێىەبەرایەحى،ب

 ێري کغخىکال ئاود ەزارەحىکىردصخان ،و  ەرێمىَ ەحىحکىم-7

 .اڵوهەکراوەب ەعىاصییک یاري زاه ڵى،کغخىکا ڕێىمایى ەش یب

 : ەرەبیەکانع ەرچاوە: ص دووەم

 یزاوضت ێزي ج-ا

، اثر املىاخ على صحت 1990الذليمي، مهذي حمذ فرحان ،-1

وراحت الاوضان في العراق ، رصالت ماجضخیر، غ.م، كليت التربيت، 

 . جامعت بؼذاد

، الخحليل املكاوى ألمراض 1979محضً عبذالصاحب ،املظفر، -2

 ، مضخىطىت في العراق ،   اطروحت دكخىراٍ ميغىرة، كليت الاداب 

 .جامعت بؼذاد

 ەرجىکپ-ب

رويحت، امین ػالب ، الربى اصبابه و عالجه ، مكخبت النهضت، -1

 16-13، ؼ1987بؼذاد، 

ى -2 الهىوى، فرج محمذ ، جاريخ الطب فى الحضارة العرب

جت،  ، ؼ 1986الاصالميت، الذار الجماَیريت لليغر والخىزيع، مصرا
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   : یىگلیزیەکانئ ەرچاوە: ص صێیەم
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