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ئاصىدەیى دەروووى خىێىدکاراوى بەش ى باخچەي صاوایان لە داهاثىویان دا
صەیران محمد رەعید
بەش ى باخچەی مىدااڵن  /مىلێجی بىەرەت  /زاهکۆی گەیمیان.

پوختە:
ئاصىدەیى ثاک واثا بیرکردهەوەي ثاک بەعێىازیکى ئەرێنى وخىد دۆزیىەوە لە چاوي خۆیدا ،
هەربۆیە گرهگیدان بەچۆهیەجى بیرکردهەوەکاهمان و کۆهترۆڵکردهیان یارمەجى ثاک دەدات
ثاڕادەیەکى زۆر هەصد و هسرەکاوى صىىرداربکات لەو چىارچێىەي کە خۆي بۆي دیاري کردووە،
کاثێک ثاک ئاعىابىو بەوهۆکاراهەي کە ئاصىدەیى دەعێىێىێد ئەمەظ یارمەجى دەرێک دەبێد
لەصەر ئەوەي کە ثاک بە قضەوڕەفحارەکاوى کەصاوى ثر کۆهترۆڵ لەدەصد هەدات و بەئاصىدەي
بمێىێحەوە ،ئەم ثىێژیىەوە بەهاوهیغاوى (ئاصىدەیى دەروووى خىێىدکاراوى بەش ى باخچەي
صاوایان لە داهاثىویاهدا ) بەش ى باخچەي صاوایان وەک همىوهە وەرگیراوە  ،کەثێیدا ثىێژەر
هەصحاوە بەداهاوى پێىەرێک بۆ ڕادەي ئاصىدەیى خىێىدکاراوى بەش ى باخچەي صاوایان  ،کە
ئەمەظ لەڕێگەي فۆرمێکى ڕاوەرگري کە پێکهاثبىولە عەظ بىار یەکەمیان  /زاهینى کاریگەري
قبىلکردوى خىد لەصەر ئاصىدەیى دەروون  ،دووەم :زاهینى باش ى ئاصتى ئابىري خێزان لەصەر
هەصحکردن بە ئاصىدەیى  ،صێیەم  :زاهینى کاریگەري ڕێکپۆش ى لەصەرئاصىدەیى دەروون ،
چىارەم  :زاهینى هەصحکردن بەبەرپرصیاري و ئەهجامداوى ئەرکەکان لەصەر ئاصىدەیى دەروون،
پێىجەم  :زاهینى کاریگەري ئەهجامداوى ئەرکە ئایيیەکان لەصەر ئاصىدەیى دەروووى  ،عەعەم :
زاهینى پێغبیىیکردوى ڕادەي ئاصىدەیى دەروووى خىێىدکاراوى بەش ى باخچەي صاوایان لە
داهاثىویاهدا ،هەروەها بڕگەي ئاماهجەکان پێکهاثبىولە ()٠٣بڕگە  ،لە ثىێژیىەوەکەدا کێغە و
گرهگى و ئاماهجى ثىێژیىەوەو وچەهد ثەوەرێک ،کە کاریگەري هەیە لەصەر ئاصىدەیى ثاک و بە
ئاصىدەیى ماهەوەي  ،لە ئەهجامى ثىێژیىەوەکەدا بۆمان دەرکەوت کە ئاصتى ئاصىدەیى دەرووى
خىێىدکاراوى بەش ى باخچەي صاوایان  ،لە ئاصخێکى زۆرباعدایە بەعێىەیەگى گغتى هەروەها
بەعێىەیەکى ثایبەجى لەهەرئاماهجێکدا ئەهجام بەم عێىەیە بىوە لە گرهگتریً ئەهجامەکاهیػ
ئەهجامداوى ئەرکە ئایيیەکان بە پلەي یەکەم کاریگەري لەصەر ئاصىدەیى خىێىدکاران دەبێد ،
پاعان هەصحکردن بە بەرپرصیاري ،و ئەهجامداوى ئەرکەکان خىێىدکاران ئاصىدە دەکات
هەروەها ئاماهجى باش ى باري ئابىري و کاریگەري لەصەر ئاصىدەیى ئەهجامى الوازي بە
دەصتهێىاوە  ،لەکۆثایدا ثىێژەر ئەهجام و ڕاصپاردەو پێغيیاري خضحىوەثەڕوو .
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املقدمة:
ثىێژیىەوە
گغتى
چىارچێىەي
یەکەم:
بەش ى
یەکەم  :کێغەي ثىیژیىەوە
لەم صااڵهەي دوایدا جیهان بەگغتى و کىردصحان
بەثایبەجى  ،بە گۆڕاهکاري خێرادا ثێپەڕدەبێد وهاثىاهرێد
لەهەر بىارو کارداهەوەیەکى ثاک ڕۆڵى کۆمەڵگە فەرامۆظ
بکرێد  ،گىهجاهدوى ثاک لەگەل خىدودەوروبەرداثاڕادەیەکى
زورڕادەي ئاصىدەیى ثاک دیاري دەکات  .بەهۆي ئەو کێغە
صەردەمیاهەي کە مروڤایەجى پێیدا ثێدەپەڕێد ڕادەي
ئاصىدەیى دەروووى ڕەهگە ڕێژەي کەم ببێحەوە  .ثىرەبىهمان
بەهۆي هەر هۆکارێکى دەرەکیەوە ئاصىدەیمان دەخاثە
مەثرصیەوە  ،صەرەڕاي ئەوە خۆماکى ثىرەبىن بەهەمىو
هێزێکیەوە کارمان ثێدەکات  .ثاکى گىهجاو لەگەڵ خىد
دەثىاهێد هەمیغە لە هەلىمەرجى بە ئاگایى و وریایدابێد
بەجۆرێک خىدي کۆهتڕۆڵکردبێ بە هیچ عتً هەووروژێد کە
ئاصىدەیمان دەخاثە مەثرصیەوە  .لەبەر هااڵهدوى ثاکەکان
بەدەصد ڤایرۆس ى کۆرۆهاوەو هەواڵەهاخۆعەکاوى هاو
کەهاڵەکاوى ڕاگەیاهدن  ،صۆعیال میدیاچەهدیً کێغەي ثري
کىمەلگە و ڕاچەڵەکینى دڵ و دەرووى ثاکەکان ،وکاریگەر
هەرێنى دەبێد لەصەر دڵخىش ى و ئارامى ثاک و جێگیري ثاک لە
ڕوي دەروهیەوە ،هەرلەبەر ئەم هۆکاراهە ژیان پیۆیضتى بەثاکى
گىهجاوو دامەزراو هەیە لەڕوي ئاصىدەییەوە واثا ثاک
پێىیضحە بەجۆرێک بیربکاثە ئاصىدەي ثێک هەدات و پالن و
ئایدیاي ثایبەت بە خىدهەبێد  ،لەکاجى ڕوبەڕوبىهەوەي
ئاصحەهگەکاهدا  .ثاک کەهەصد بە ئارامى و ئاصىدەیى
دەرووى بکات زیاثر دەثىاوى بەئەرکەکاوى خۆي هەڵبضحێد و
صەرکەوت و بێد،هەروەها ئەگەربماهەوێ هەصحە
هەرێیەکاهمان کەم بکەیىەوە پێىیضحە باوەڕمان هەبێد کە
پێىیضحە ثاک جڵەوي بیرو ئەهدێغەکاوى خۆي بگرێحە دەصد
ئەو کاثە دەثىاهێد ئاصىدەو بەخحەوەر بێد(صیڤەر ،٥٣٠٢،
 . )٠٠٥خىێىدکاراوى بەش ى باخچەي صاوایان ثىێژێکى گرهگى
کىمەلگەن چىهکە ئەرکیان پەروەردەکردن و ڕێىیغاهداوى
مىدااڵوى باخچەیە کە دروصحکەري کۆمەلگەن لە داهاثىودا
بەدروصد پەروەردەکردوى مىدال کارداهەوەي لەصەر خیزاوى
ثەهدروصد و کىمەلگەي ثەهدروصد دە بێد .
ثىێژەر ئەیەوێد بساهێد کە خىێىدکاراوى بەش ى
باخچەي صاوایان لەکام ئاماهجى داهراو لە ثىێژیىەوەکەدا
هەصد بە ئاصىدەي دەرووى دەکەن (ئاینى  ،هەڵگرثنى
بەرپرصیارێتى و ئەهجامداوى ئەرکەکان  ،ڕێکپۆش ى  ،باري مادي

خێزاوى  ،قبىڵکردوى خىد ،پێغبینى ڕادەي ئاصىدەًدەرووى لە
داهاثىیان)؟
)(Importance of the Researchدووەم  :گرهگى ثىیژیىەوە
ئە م ثىێژیىەوە بەبەعێکى گرهگى الیەوى مەعىەوي
ثاکە  ،کە ئەویػ ئاصىدەییە کە یەکیکە لە ڕەگەزەکاوى
خىعگىزەراوى ثاک  ،هەروەهاکاثێک ثاک لەڕوي دەروهیەوە
ئاصىدە دەبێد ڕەهگداهەوەي ئەرێیاهەي دەبێد لەصەر زۆر
بىووى بەرهەم واثا ثاک ثاڕادەیەکى زۆر دەثىاهێد صەرکەوت و
بێد لەبىارەکەي خۆي دا و ثىاهاي داهێىاوى باعتر
دەبێد.بیرکردهەوە و هەڵچىن دوو پرۆصەي ثێکەڵً لەگەڵ
یەکتر ،هەڵچىهە ئەرێيیەکاوى مرۆڤ (ئاصىدەیى ،
خۆعەویضتى  ،پێکەهین....هحد ) زۆرجار پەیىەصتن بەو
بیرکردهەوەکاوى ثاکەوە کە ،کەوەک ئەوەي دەڵێین (ئەمەبۆمً
باعە )  ،هەڵچىهە هەرێیەکاوى ثاک وەک (ثىرەیى  ،خەمۆکى ،
دڵەڕاوکێ...هحد )کە پەیىەصحە بە بیرکردهەوەي ثاکەوە کە بە
خۆي دەڵێد ( ئەمە بۆمً خراپە ) لێرەدا مەبەصحمان ئەوەیە
کە کاثێک ثاک کۆهتڕۆلى بیرکردهەوە و هەڵچىهە هەرێیەکاوى
خۆي دەکات ئەو کاثە ثاک هەصد بە ئاصىدەي دەکات و دور
دەبێد لە هائارامى و عڵە ژاوى دەرووى  .گرهگى ثاک لە
هەصحکردن بە ئاصىدەي ئەوەمان پێ دەڵێد و بۆمان دەر
دەخات کە خاوە پەیىەهدیەکى ثەهدروصد دەبێد لەگەڵ
کۆمەڵەکەیداو چاالک دەبێد  ،دەثىاهێد خۆي لەگەڵ
بارودۆخە ئاڵۆزەکاوى ژیىگەکەي دا بگىهجێىێد و وەدەثىاهێد
لەهەر بارودۆخێک دا بڕیاري گىهجاو بدات .ثاکى ئاصىدە
دەثىاهێد هاوصەهگیەک دروصد بکات لە هێىان ثىاها
بایۆلۆجى وبۆماوەییەکاوى وثىاها دەروووى وجەصحەیى
کاوى(عىصمان.)٠٣ ،٥٣٥٠،
) (The Aims of the Researchصێیەم  :ئاماهجى ثىێژیىەوە:
-٠زاهینى ڕادەي ئاصىدەیى دەروووى خىێىدکاراوى بەش ى
باخچەي صاوایان لە جێبەجێکردوى ئەرکە ئایيیەکان .
 -٥زاهینى ڕادەي ئاصىدەیى دەروووى خىێىدکاراوى بەش ى
باخچەي صاوایان لەڕێکپۆعیدا.
 -٠زاهینى ڕادەي ئاصىدەیى دەروووى خىێىدکاراوى بەش ى
باخچەي صاوایان لەئەرکەکاهیان و هەڵگرثنى بەرپرصیاری.
 -٤زاهینى ڕادەي ئاصىدەیى دەروووى خىێىدکاراوى بەش ى
باخچەي صاوایان لەبىاري مادي خێزاوى دا.
-٢زاهینى کاریگەري ڕازیبىون بە خىد لەصەر ئاصىدەي دەرووى
خىێىدکاراوى باخچەي صاوایان.
-٦زاهینى ڕادەي پێغبیىیکردوى ئاصىدەیى دەرووى خىێىدکاراوى
بەش ى باخچەي صاوایان لەداهاثىویاهدا.
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)(Limits of the Researchچىارەم  :صىىري ثىێژیىەوە
ئەم ثىێژیىەوە خىێىدکاراوى بەش ى باخچەي صاوایان
کۆلێژي پەروەردەي بىەڕەت زاهکۆي گەرمیان دەگرێحەوە بۆصاڵى
( )٥٣٥٠_٥٣٥٣صەرجەم قىهاغەکاوى باخچەي صاوایان
دەوامى بەیاهیان .
) (Definitions of the Termsباس ى دووەم  :هاصاهدوى
چەمکەکان:
-٠ئاصىدەي دەروووى  :خىدبیيینى ئەرێىیىاهە گاریگەري هەیە
لەصەرهەصتى ئاصىدەي هاوەکى و رازیبىن بە خىدو
دورکەوثىەوە لە ملمالوێ و خۆبەکەم زاهین (عىمەر،٥٣٠٣،
. )٠٠
ئاصىدەیى دەرووى :هەصحکردهە بەئارامى لەڕوي جەصحەیى ودەروهیەوە و هەصحکردن بە چێژي ژیان .
ئاصىدەیى دەرووى :هەصحکردهە بە ئاصىدەیى و ئازادي هاوەکىو دەرووى(فەرهەهگى ئۆکضفۆرد) .
پێىاصەي ڕێکاري :ئاصىدەیى دەرووى زۆر الیەن دەگرێحەوە
الیەوى هسري و دەروووى و کۆمەاڵیەجى و جەصحەي و گىهجاوى
ثاک لەگەل ژیىگەکەًدا.
-٥بەش ى باخچەي صاوایان  :باخچەی صاوایان بەعێنە
صەربە کۆلێژي پەروەردەی بىەڕەثەلە زاهکۆي گەرمیان  ،لە
صاڵی  ٥٣٠٢یەلەم گروپی خىێىدماراوی وەرگرثىوە ماوەی
خىێىدوی وەك هەمىو بەعەماوی ثری کۆلێژي پەروەردەي
بىەڕەت  4صاڵە و دەرچىاوی ئەم بەعە دەبىە هەڵگری
برواهامەی بەمالۆریۆش لەبىاری پەروەردەلردوی مىداڵ لە
قۆهاغی باخچەی صاوایان ،بەعێىەیەمی گغتى ئەو بابەثاهەی
لەم بەعە دەخىێنرێد بریحین لەپەروەردەی و
صایهۆلۆجییەماوی وەك (دەروهساوی گغتى و دەروهساوی
پەروەردەیی دەروهساوی مىداڵ و فەلضەفە و بىەماماوی
پەروەردە و بابەثگەلێهی ثر لە پەیىەهدی بە پەروەردەلردوی
مىداڵ لەصەر بىەماماوی زاوضتى و صەردەمییاهە(.زاهکۆي
گەرمیان).
پیىاصەي ریکاري  :بەش ى باخچە ي صاوایان بریخیە لەو
بەعەي ئەرکى پێداوى زاهیاري زاوضتى و لۆژیکیە بە
خىێىدکاران و ئاعىاکردوى خىیىدکاران بەگەعەي الیەهە
جیاوازەکاوى مىداڵ لە قۆهاغە جیاوازەکان دا.
بەش ى دووەم :الیەوى ثیۆري ثىێژیىەوەکە (ثاک و ئاصىدەي
دەروووى چۆن مروڤەکان ئاصىدەیى بەدەصد دێنن؟)
ثاکى گىهجاو دەثىاهێد ئاصىدەیى بەدەصد بێيێد ،
ثاک دەثىاهێد گىهجاو بێد لەڕێگەي ئەو ژیىگەوە کەثیایدا
دەژي وپێداوصخیەکاوى ثێدا دەصحەبەر بکات کە خۆي

لەپێداویضخیە هاوەکى و دەرەکیەکان دا دەبیيێحەوە (فەهمى
. ) ٥٠:٥٣٠٥،
کاثیک ثاک ڕازي بێد بە خىد و خىد قبىل بکات
،بەهەمىو هەبىن و کەمىو کىڕیەکاهەوە ئەمەظ ثاک خۆي
بڕیاري لەصەردەدات کە ئەمە ئەوڕواهگەیەکە کە زۆرجا
خێزان داڕێژەرێتى  ،پێىیضحە ثاک بساهێد چۆن بڕیار دەدات
کارداهەوەي هەبێد بۆ ڕوداوەکان  .بۆڵەکردن و بیرکردهەوە لە
ڕابردوو ژیاوى ئیضحایػ هاخۆظ و ثاریک دەکات هەربۆیە ڕازي
بىن بەو ڕوداواهە کەبەصەرمان دێد و قبىڵکردهیان گەعبینى
ثاک دەردەخات و ڕادەي ئاصىدەیى دەرووى بەرزدەکاثەوە،
چىهکە ئەو ثاکە دەزاهێد کە خىداي گەورە خاوەوى هەمىو
عخێکە هەمىو عخێکى داوەثە دەصد ئەو زاثە بەثىاهایەو
خۆي خەریک هاکات بە عکضحە کاوى ڕابردوو ،هەروەها
بەصخىەوەي ئاصىدەي خىد بە عتى مادیەوە و لە دەرەوەي
خىدخۆشحاڵیەکە زور هاخایەهێد بەڵکى پێىیضحە خۆعبەختى
لە هاخدا هەڵبقىڵێد.
ئەم خااڵهەي کاریگەریان لەصەر هەصحکردوى ثاک بەئاصىدەي
دەبێد
-٠بىوى پەیىەهدي بەهێز لەگەڵ خىداي گەورە.
-٥خۆدوورگرثً لە خۆ بەراوردکردن و واصەیري ڕوداوەکان
بکە کەخێرێکى ثێدایە .
-٠لە ئێضحادا بژي و ڕازیبە بەقەدەري خىدا.
 -٤خۆعەویضتى بى خىد و کەصاوى ثر.
 -٢ئەو کاراهە ئەهجام بدە کە پێد خۆعە ئەوکاثە ئاصىدە
دەبید دەثىاهید داهیىاوى ثێدا بکەي.
ثاک لە هێىان ئێضحاو داهاثىودا
هەمىوان دەزاهین ڕابردوو ئەمرۆي دروصد کردووە ،وەهەر
ئەمرۆیػ داهاثىو دروصد دەکات ،هەرثاکێک ثێغىي ثایبەجى
خۆي هەیە بۆ داهاثىو هەریەکە لە ئێمەبماهەوێ
بەهەرئاماهجێ بگەیً کە جاري هەگەعحىیً پێى بۆمان
داهاثىوە کەواثە داهاثىو لە ژیاوى هەر ثاکێک دا پاهحایەکى
زۆري داگیرکردووە .خىێىدن و کۆعػ کردوى خىێىدکاراهیػ
لە پێىاو داهاثىویەکى گەعە لەپێىاو پەروەردەکردوى ثاکى
دواڕۆژە کەواثە هەمىومان هەر بۆداهاثىو هەوڵ
دەدەیً،هەربۆیەداهاثىي هەرثاکێک بەصتراوەثەوە بە
ئەمرۆیەوە  ،جۆرێتى بیرکردهەوەکاهمان ڕادەي ئاصىدەي ئێمە
دەردەخات کاجێ پێغبینى بەدەصتهێىاوى ئاماهجێک یان
بەدەصد هەهێىاوى دەکەیً ،پێىیضحە لە ئەمرۆدا ئاصىدەبین
و ئاصىدەیى لەهاخى خۆماهەوە هڵبقىڵێد  ،و هەیبەصحیىەوە بە
هیچ عخێکى مادییەوە چىهکە ئاصىدەي خۆي هەصخێکى
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مەعىەویە کە صەرچاوەکەي لەدڵ و دەرووى ثاکە دایە .ئەگەر
مەرج بۆئاصىدەبىهمان دابيێین هەر زوو ئاصىدەبىهمان کەلێنى
ثیدەکەوێد ،بەهەماوى صەرچاوەي ئاصىدەییەکەمان ،
پاڵىەري ثىێژەر بى بەصخىەوەي بابەثەکە بە داهاثىوە ئەوەیە
کەپەیىەهدي ڕاصحەواهە لە هێىان بیرکرهەوەو ئاصىدەي ئەمڕۆ
لەگەڵ داهاثىو هەیە بە دیىێکى ثردا هەر خەم و لێکداهەوە
هەرێيیەکاوى ڕابردووە لە ئیضحاو داهاثىودا ،ثاکیکى
هاثەهدروصد و خەمۆک دروصد دەکات بۆیە کىهترۆڵکردوى
هەصد و بیرکردهەوە هەرێنً کاهمان صىىرداهان بۆ لێکداهەوە
خراپەکان ،خىدوبیيینى خۆمان لە چاوي خۆمان هەک خەلک
ثاڕادەیەکى زۆر هەصتى ئاصىدەبىهمان پێدەبەخغێد.
*ثاک ثاڕادەیەکى زۆر دەثىاهێد لەژیان دا ئاصىدەبێد
لەڕێگەي ئەم خااڵهەي خىارەوە
 -٠بیرکردهەوەي ئەرێنى و ئاصىدەیى دەروووى
ئەقڵد بەعێىەیەکى هاوازە بەهێزە ،بیرکردهەوەکاهد
دوروهسیک هەرعتً دیاري دەکەن کە بۆثۆرودەدات ثەهاهەت
بیرکردهەوەکاهد دەثىاهً خێراي لێداوى دلد بەرزو هسم
بکەهەوە  ،کرداري هەرصکردهد چاالک بکەن ،مادە
ژاهراویەکاوى هاو خىێيد بگۆرن  ،هەروەها لە هىصتن و
بەئاگاهاثىەوەلەعەودا هاوکارت بً (ثرەیس ى)٨، ٥٣٠٣،
.بیرکردهەوەي ئەرێنى واثاي پغحگىێخضحنى ڕوداوە هاخۆعەکان
هیە  ،بەڵکى واثاي چىهیەجى مامەڵەکردهە لەگەڵ بارودۆخەکان
بەعێىازێکى لۆژیکیاهە  ،بۆ همىهە کاثێک ثاک دەکەوێحە
بارودۆخێکى هاخۆعەوە وابیربکاثە ئەم ڕوداوە کاثیەو جێ
دەپەڕێد  ،ئەم دەرهاویغحاهەظ کاثیک بەرهەم دێد کەثاک
لەگەل خىدي خۆي قضەي کردبێ و بەعیىەیەکى لىژیکیاهە
مامەلە لەگەل گرفحەکان بکات ،بەم عێىەیە پاڵەپەصحۆکاوى
کەمتردەبێحەوە کاثێک ثاک کە دەثىاوى بەصەرکێغەو
گرفحەکان دا زاڵببێد ئەو کاثە محماهەي بە خۆي دەبێد
دەبێحە ئەزمىهێکى ئەرێنى کە بەردەوام لە ڕوبەڕوبىهەوەي
کێغەکات هەثرصێد و بەصەر ئاصحەهگەکان دا زاڵببێد
صەرەڕاي ئەوەي عیىازي بیرکردهەوەي ئەرێنى پەیىەهدي بە
پێغبیىیەکاوى ثاک و بریارداوى ثاکەوەهەیە (احمد)٢٥ :٥٣٥٣،
.
*چۆن ثاک لەڕێگەي گىهجاهدهەوە ئاصىدەیى بەدەصد دێىین
-٠ڕواهینى بابەثیاهەي ثاک بىژیان  :واثا ثاک ڕازي بێد بە ژیاوى
بە هەمىو خۆش ى و هاخۆعیەکاهیەوە هەروەها ڕازیبً بە خىد
بە خاڵە بەهێزو الوازەکاهیەوە.

-٥خىاصتى ثاک  :واثە پێىیضحە ثاک داواکاري گىهجاوي
هەبێد کە گىهجاو بێد لە گەڵ ثىاهاي خىدیدا (بً
عبید. )٠٣ :٥٣٠٥،
-٠هىهەري پغد گىێ خضتن و ئاصىدەي دەرووى
هىهەري پغد گىێ خضتن هۆکارێکە بۆ ئاصىدەي
دەرون  .پیىیضحە بۆخۆت بژید گىێ بەقضەي خەڵک مەدە
هەروەکى ،جبران خلیل جبران دەلێد ئەگەر گىێ بە قضەي
هاخۆش ى خەڵک بدەید ئەوە ئاصىدەي لەدەصد دەدەید.
پێىیضحە ثاک ثەرکیز بخاثە صەر ئاماهج و خەوهەکاوى ،س ً
عد کە دەبێد ثاک پغد گىێى بخات لەواهە ڕەخىەي
ڕوخێىەر  ،هەڵەیە کە بە مەبەصد هەبىبێ  ،ثىڕەبىهێک کە
بەرژەوەهدیەکد لەدەصد بدات .صۆزو هەڵچىهەکاهمان
بۆیەک مەبەصتى صىىردار گەعەدەکەن بۆئەوەي لەژیاهدا
دوبارە بەرهەمهێىاهەوەمان باعتر بکەیً .ئازاري بەرکەوثنى
ئامێرێکى گەرم فێرمان دەکات جارێکى ثر دەصتى بىهەبەیىەوە
 .هەصحەکان و هەڵچىهەکان بەعێکً لە هاوکێغەي ژیاهمان ،
بەاڵم هەمىو هاوکێغەکە هین واثە ئەوەهیە کە مً هەصد
بکەم عخێک باعە ئەوە لەڕاصخیدا هەر باظ بێد هەربۆیە
پرش و ڕاوێژکردن بەکەصاوى هسیک و دڵضۆز لەکاروبارەکاوى
ژیاهمادا پێىیضحە  .هەمىوان ژیاهیکى بەخحەوەرو دورلە
کێغەیان دەوید ئەوەظ ئاصاهە ثاک بیەوێد ،بەاڵم زۆریىەي
خەڵک لەوە بێئاگان کەکام ئازارەیان دەوێد ؟ئەوەظ ژیاهە کە
دەیاهەوي لەپیىاوي دا بجەهگێن (ماوضىن.)٤٠ :٥٣٠٠ ،
*ئەم ئاماهجاهەي خىارەوە بەعێىەیەکى ڕاصحەوخۆبێد یان
هاڕاصحەوخۆ کاریگەري لەصەر ئاصىدەیى ثاک دەبێد
-٠ثاک و هەصحکردن بەبەرپرصییارێتى
بەرپرصیارێتى ثاک لە مىداڵیەوە بىچیىە دادەهێد ،
هەربۆیە پێىیضحە باوک و دایک ئاگاداري قىهاغى گەعەي
مىداڵ و پێداویضخیەکاوى بً ،لە هەرقىهاغێکدا لە پێىاو
پێداوى بەرپرصیارێتى کە بگىهجێد  ،لەگەڵ ثىاهاي
مىداڵەکەیان و جێبەجێکردوى ئەرکەکان و پێداوى ماف لەبري
کار کاریگەري دەکاثە صەر جێگیربىووى ئەو کردارو ڕەفحارە الي
مىداڵ  ،رەهگداهەوەي لەصەر کەصایەجى کاثێک دەبێحە ثاکێکى
پێگەیغحىو (ثێمپلەر .)٥٢٥ :٥٣٠٣،پەیىەهدیەکى بەهێز لە
هێىان بەئاگاي و هەصحکردن و درککردهدا هەیە ئەم س ً
پرۆس ى عەقڵیە ،کارکردوى هەرصێکیان دەبێحە هۆي
درکپێکردن و زاهینى دیاردەو ڕوداوەکاوى جیهاوى دەرەوەو هاوەوە
،ئەگەر صەیري زهجیرەي کارکردهیان بکەیً یەکەمجار
پرۆصەي هەصحکردن روودەدات و هەر لەڕێگەي
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هەصحکردهەوە وروژێىەرە دەرەکیەکان دەگەهە مێغک
(عەریف.)٠٢٤ ،٥٣٣٦،
زۆرجار جێبەجێىەکردوى ئەرکەکان لە الیەن مىداڵەوە
 ،ثێىەگەیغخىە لە ئەرکەکەي کاثێک مىدڵ هازاهێد خىێىدن
ماهاي چیەوگرهگى دان بەئەرکەکان چى دەگەیەهێد،
ئەواصىدو بەجێگەیاهدوى ئەرکەکان هازاهید هەربۆیە فێري
گىێىەدان بەئەرکەکان و پغحگىێ خضحيیان دەبێد
(ثاهیر. )٠٠ :٥٣٠٣،
 -٥ثاک و ئەهجامداوى ئەرکە ئایيیەکان
ئەهجامداوى ئەرکە ئایيیەکان مرۆڤ زیاثر هسیک
دەکاثەوە لە خىاي گەورە ئەمەظ بۆخۆي والە ثاک دەکات
هەصد بە ئاصىدەي دەروووى بکات .بىهمىوهە چاکە کردن
لەگەڵ خەڵکیداکە لە ثىێژیىەوەي (الیۆش)  ٥٣٠٥ئەهجامى
دا دەرکەوت صەرەراي ئەوەي لە ئەهجامى چاکەکردهەوە ثاک
هەصد دەکات بە ئاصىدەي ،لەروي کۆمەاڵیەثیغەوە دەبێحە
کەصێکى قبىڵکراو ئەمەظ ڕادەي ئاصىدەي بەرزدەکاثەوە
(احمد.)٥٣ ،٥٣٥٣،هىێژ یەکێکە لەو فەرزاهەي کە ڕۆژاهە
مرۆڤ پێىج جار لەکاجى جیاوازدا ئەهجامى دەدات کە
کاریگەري دەبێد لەصەر زیابىوى مادەي ئەهدروفین  ،کە
وادەکات ثاک هەصد بە ئاصىدەي ودلخۆش ى بکات.
 -٠ثاک و ڕێکپىش ى
هەرعىێيێک ثایبەثمەهدي خۆي هەیە ،پێىیضحە ثاک
ثاڕادەیەکى زۆر پابەهدبێد بەچۆهیەجى پۆعین صەبارەت بە
عىێىە جیاوازەکان  ،دەثىاهرێد لەڕێگەي پۆعینى جل و
بەرگەوە ئاعىابین بەکەصایەثیەکان لەڕوي دەرووهیەوە .
بۆهمىهە ئەو کەصاهەي کە صەلیقەیان هەیە لە جل پۆعین دا
محماهەیان بەخۆیان هەیە ئەرێنى خۆیان پیغان دەدەن ،
بەپێچەواهەوە ئەو کەصاهەي کە جلى هەگىهجاو لەبەر دەکەن
ئەوەهیغاهەي عڵەژاوي و هائارامى دەرووى دەگەیەهێد
.دەثىاهرێد ثاڕادەیەکى زۆر لەڕێگەي جل و بەرگ پۆعیىەوە
کەصایەجى ثاک دیاري بکەیً و ڕادەي ئاصىدەي دەصخىیغان
بکەیً (گالش. )٥٥٦ :٥٣٣٨،
 -٤کاریگەري باري ئابىري خێزان لەصەر ثاک
باري ئابىوري بە هەردوو دیىدا کاریگەري لەصەر ثاک
دەبید  ،باش ى و خراپى باري مادییە هەرلەبەر ئەوە پێىیضحە
ثاک ئاماهجى دیاري بکات  ،و هەوڵ بۆبەدەصد هێىاوى
کاربدات کە گىهجاوبێد لەگەڵ خىاصحەکاوى دا ،چىهکە
هەڵبژاردوى کارو پیغە کارێکى چارەهىصازە صەرهەکەوثً لەم
بەعەي ژیاهدا کە صەرچاوەي داراي و خىعگىزەراهیە
،کاریگەري لەصەر الیەهەکاوى ثري ژیان دەبێد  ،ڕێگري دەکات

لە گەعەصەهدن و بە ئەهجام گەیاهدوى مەبەصحەکان.خێزان
دروصحکەري هەوەیە ،پاعان خێزاهیػ دروصحکەري
کۆمەلگەیە و کۆمەلگەیػ پیغەو کاري جۆراوجۆري ثیدایە
هەرکارێک لەگەڵ ثىاهایەکدا گىهجاوەئەمەظ ئەوەمان
پێدەڵید ثاک لەو پیغەدا صەرکەوت و دەبێد کە پێخۆعە و
ماهدوهابێد (هیا. )٠٦٠ : ٥٣٣٢،خێزان هەرلەمىداڵیەوە
دەثىاهێد بە جۆرێک مىداڵەکان پەروەردە بکات  ،کە
هەرپێداویضخیەک کە مىداڵ ئەیەوێد بەکۆکردهەوەي رۆژاهەي
خۆي بیکرێد  ،ئەمە مىداڵ ثێدەگەیەهێد هەمىوعتً بە
هەوڵ و ثێکۆعان بەدەصد دێد و کاریگەري ئەرێنى
دەکاثەصەر مىداڵ لە داهاثىودا فێري گىهجان دەبێد لەگەڵ
بەڕێىەبردوى باري ئابىري خۆي (عىصمان. )٦٢ ،٥٣٠٤،
-٢ڕازي بىون بە خىد و خىدهاصین وکاریگەري لەصەر
ئاصىدەي دەروووى
ثێکڕاي ثىاها عاراوەکاوى هەر ثاکێک یەکضاهە بەزەریایەکى
گەورە  ،کیغىەرێکى هىێى هەدۆزراوە .جیهان لە چاوەڕواوى
ئازادبىون و هاثىە بىووى دایە بۆئەوەي بەعێک بێد
بۆباعترکردوى هەهدێک لە عحەکان  .هەر ثاکێک پێىیضتى بە
لەدایکبىووى بیرۆکەیە ئەمەظ گرهگى ئەوەیە پێىیضحە ببید
بەهاورێى بیرۆکەي هىێ و باظ بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ
گۆڕاهکاریە بەردەوامەکان ،و ئەو دەرفەثاهەي کە لە دەوروبەر
دێحە پێغەوە  .کەثاک هەثىاهێد هەلىمەرجى هاهەمىاري خۆي
قبىڵ بکات واثا ئەم ثاکە ثىش ى هسمى عیزەجى هەفط بىوە هەر
لەبەر ئەوەعە زۆرجار ئەم ثاکاهە ثىش ى خۆبەگەورە زاهین و لە
خۆبایبىون دەبً (لەعلى  )٦٢ :٥٣٠٢،صەرەراي ئەوەظ هیچ
کەش هاثىاهێد هەصتى باش ى و خراپى ثۆدەصد هیغان بکات
چىهکە ثەنها خۆت ئاگاداري هەصحەکاوى خۆثید
(ابرن )٣٣ :٥٣٠٢،پێىیضحە ثاک ئاعىاي خالە الوازو بە
هێزەکاوى خىي بێد بۆ عارەزابىون لە چۆهیەجى مامەڵەکردن
لە گەڵیان دا هاصینى خىد یارمەجى دەرێکى باظ دەبێد لە
گىهجاوى ثاک لە بارودۆخە جیاوازەکان دا وپاڵپغحکارێک
دەبێد بۆگىهجاوى دەرووى و کىمەالیەجى ثاک (ثرەیس ى ،٥٣٠٣،
 . )٠٠٢ئەگەر محماهەو باوەڕمان بەخۆمان هەبێد ،
ڕەهگداهەوەي دەبێد لەصەر هاکۆکیمان لەگەڵ خۆمان و
دەوروبەرمان  ،ئەو ثاکاهەي کە محماهەیان بەخۆیان هیە ئەوە
یەکێک لەم دوثایبەثمەهدیەیان هەیە .
-٠بایەخێکى زیاد لە پێىیضد بە کەصاوى ثر دەدەن و خۆیان
بێ بەظ دەکەن .
-٥بایەخى خۆیان الي کەصاوى ثردا لەهاودەبەن (هەوروزي،
.) ٠٨ ،٥٣٣٣
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*بەدیهیىاوى ئاماهجى باوەربەخۆبىن لەڕێگەي چەهد
میکاهیزمێکەوەدەبێد
 -٠بەرگریکردن  :مەبەصتى رزگارکردوى ثاکە لەو کیغەو
ئاریغاهەي کە ثاکى ثىش ى هیگەراوى و دڵەراوکى کردووە ،ئەگەر
بەعیىەیەکى کاثیػ بێد لەڕێگەي (چەپاهدن ،جیگیربىون ،
پاصاوهیىاهەوە.......هحد) (وازي )٤٠ :٥٣٣٦،
 -٥صتراثیژي بەرگریکردن بریخیە لە کىمەلى هەولى زاوضتى و
رەفحاري بى کىهترولکردوى داخىازیە هاوەکیەو دەرەکیەکان کە
هەرەعەن بىصەر کەصایەجى ثاک .
 -٦پێغبیىیکردوى ثاک بۆپێغهاثەکان و ئاصىدەیى دەروووى
ثاک لەداهاثىودا
ي
پێغبیىیکردن ئامرازیکى بە هێز صەرکەوثىە ،
کاثێک بەئەرێنى پێغبینى پێغهاثەکان دەکەید ئەو کاثە
کاریگەري دەبێد لەصەر بیرکردهەوەو هەصحکردن بەوەي کە ثۆ
بەڕاصتى صەرکەوثىوبید .پێغبیىیکردن بەدەصد ثاک
خۆیەجى ودەثىاهێد باعتریً ئاماهج بۆخۆي دیاري بکات،
وپێغبینى بەدەصد هێىاوى بکات،پێغبیىیکردوى خراپ و
هەرێیاهە ثاک دوردەخاثەوە لە بەدەصد هێىاوى ئاماهج
ولەهەمان کاثدا هەصتى هائاصىدەي و عڵەژاوي لەثاکدا
دروصد دەکات  .ئەگەر بێد و خىێىدکار پێغبینى صەرکەوثً
بکات ئەو کاثە بەدڵىیایەوە پێىیضحە پالهێکى ثىکمە بۆ ئەو
ئاماهجە دیاري بکات ،ڕێگا هەدات بیرکردهەوەي هەرێنى صىىري
ئاماهجەکاوى ببەزێنن .بۆهمىوهە بەش ى باخچەي صاوایان
بەعێکە صەرەڕاي ئەوەي کە هەوەي دوارۆژ لەصەر دەصتى
خىێىدکاراوى پێدەگەن بەهۆي ثەهدروصد مامەڵەکردن
لەگەڵیان دا ثاکى ثەهدروصد پیغکەظ بە کۆمەڵگە دەکەن
،هەروەهائەم خىیىدکاراهە صەرەراي ئەرکى مامۆصحاي
گەعبین دەبً کاثێک کە دەبً بەدایکیػ چىهکە پێغىەخحە
زاهیاري جۆراوجۆریان لەصەر پەروەردەکردوى مىداڵ
وەرگرثىوە و عارەزان لە پێداویضخیە فضیۆلۆجى و دەرووى و
.
مىداڵ
کۆمەالیەثیەکاوى
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بەش ى صێیەم  :ثىیژیىەوە پیغىوەکان خغحەي ()٠

٥٣٠٢

ڕێبازي
ثىێژیىەوە
وەصفى

وەصفى

ژ ثىێژەرو
ثىێژیىەوەکە
Rose Dogbey1* Mercy ٠
Kuma
Kpobee2
،ئاصىدەیى دەرووى لە
پۆعینى جل و بەرگدالە
الي مىداڵ

عىێنى
ثىێژیىەوەکە
زاهکۆي مینهۆ
هىدصحان

Kim case , Robert ٥
bar...,ئاصىدەیى و
درکپێکردهەکاوى قىثابە
لەهاو پۆلدا

Universty
of Houston

2010

Kurnia widiastuti…, ٠
،داینى پۆل و کاریگەري
لەصەر ئاصىدەیى و
ئاصتى فێربىوى قىثابى

Universty
islam
indonesia

2020

وەصفى

فلضحین

٠٣٨٨

وەصفى

هاوهیغاوى

،Hauley ٤کاریگەري
هىێژکردن
ئاصىدەي
هەخۆظ

لەصەر
دەرووى

صاڵ

ئاماهجى
ثىێژیىەوە
زاهینى
کاریگەري
پۆعینى جل و
بەرگ
لەصەرئاصىدە
مىداڵ
یى
ئاصىدەیى
دەرووى

ئامرازي
ثىێژیىەوە
چاوپێکەوثً

همىهەي ثىێژیىەوە
 ٠٣دیسایىەور
 ٢٣باوک و دایک
بىو

چاوپێکەوثً

 ٢٢٥قىثابى لە
ئامادەي
سً
جیاواز

کاریگەري
هىێژکردن
لەصەر
ئاصىدەي
دەرووى
هەخۆظ
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ئەهجامەکان

-٠لەهەڵبژاردوى جل و بەرگ
بۆ مىداڵ ڕەچاوي صەالمەجى و ئاصىدەیى مىداڵ
دەکرێد
-٥پێضتى هاصهى و داواماريى مىداڵ لە صەرهجى
ثاًبەجى دەدرێد بۆ جۆري مىثاڵ هەڵيان بژارد وە چ
لەالیەن دایک و باوکەوە یان ئەو دیسایىەراهەي کە
ثایبەثً بە جل و بەرگى مىدااڵن
ئەهجامى ثىێژیىەوەکە ئەوەمان پێدەڵێد
بەڕاي ثىێژەر ئەمە خاڵێکى زۆرگرهگە کە لە
مامۆصحاي باخچەي مىدااڵهدا هەبێد چىهکە
هەمىان دەزاهین مىداڵ لەصەر ئەو عحاهە
پرصیاردەکات کە بۆي ڕون هیە .
.
عێىازي
دروصحکردوى بیىاکەو
بە پێى ئەهجامەکان
دیساینى هاو پۆل وەک ( کپى و هەهاثىە هاوەي
دەهگەدەهگ  ،ڕوهاکى هاو پۆلەکان  ،کەظ و هەوالى
هاو پۆل لەڕوي گەرمى صاردیەوە) کاریگەري هەیە
لەصەرئاصىدەیى و ئاصتى فێربىوى قىثابى.

ثىێژەر گەعحە ئەو ئەهجامەي کاثێک هەخۆظ
هەصد دەکات خىاي گەورە گىێى لێدەگرێد لەکاجى
هىێژدا و محماهەي بەخىدا هەیە ئاصىدە دەبێد
هەروەهاهەخۆعیػ باري خىایە و هەمىان دەبێد
بمریً بەم جۆرە ڕەزامەهد دەبً بەهەخۆعیەکەیان و
دوبارە پەیىهدي لەگەڵ خىدا دروصد دەکەهەوە

صىدەان بىن
دەبێد لەهاو پۆلدا کە مام
خىێىدکار ئا
بەعداربىان
کاثلێ
خىێىدکار

هەخۆش ى هىێژکەر ٠٠
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لێکچىوى ثىێژیىەوە پێغىوەکان لەڕوي ئاماهجیاهە
هەمىیان باش لە ئاصىدەیى دەرووى دەکەن  ،لەڕوي ڕێبازي
ثىێژیىەوە وەصفیە (روش و مارس ى ) بەاڵم لەڕیگەي ئامرازي
چاوپێکەوثىەوە ثىێژیىەوکەیان ئەهجام داوە  ( ،کىرهیاو هەولى
) ڕێبازي ثىێژیىەوەیان وەصفیە فۆرمى ڕاوەرگریان بەکارهێىاوە
.
کۆمەڵگەو همىهەي ثىێژیىەوە جیاوازن لەیەکتر دوو لە
ثىێژیىەوەکان همىهەیان خىێىدکارە ،بەاڵم ثىێژیىەوەي(هەولى ،
 )٠٣٨٨لەصەر ئەو هەخۆعاهەبىو کەهىێژیان دەکردەو
هەصخیان بە ئاصىدوی دەکرد،هەروەها ثىێژیىەوەي( روش و
مارس ى ) همىهەکەیان دایک و باوک و دیسایىەران بىو کە
ڕۆڵیان هەبىو لە هەڵبژاردن و دیسایىکردوى جل و بەرگى مىداڵ
.
جیاوازي ئەم ثىێژیىەوە لەگەڵ ثىێژیىەوە پێغىوەکان
ئەوەیە ئەوەیە ئەم ثىێژیىەوە باش لە ئاصىدەی خىێىدکاري
بەش ى باخچەي صاوایان دەکات لەبەعەکەدا بۆ داهاثىو بە
هۆي ئەو عارەزایاهەي کە لە بابەثەکاهەوە وەریان دەگرێد بۆ
پەروەردەکردوى مىداڵ لە داهاثىدا جا وەک دایک بێد یان
وەک مامۆصحا بێد لە باخچەکاوى مىدااڵن دا  ،همىهەي ئەم
ثىێژیىەوە ( )٢٣خىێىدکاربىوە لە قىهاغە جیاوازەکاوى بەش ى
باخچەي صاوایان  ،ثىێژیىەوە پێغىوە کاهیػ همىهەیان بە پێى
کۆمەلگەي ثىێژیىەوەکە وەرگرثىوە
بەش ى چىارەم  :چىارچێىەي مەیداوى ثىێژیىەوەکە
یەکەم  :میحىدي ثىێژیىەوە
میحۆدًىەصفى بەکارهاثىوە کە بریخیە لە پغکىینى گغحگیري
بۆبىارێک لە بىارەکاوى کۆمەڵگە بەئاماهجى بەدەصتهێىاوى
زاهیاري کە لە پرۆصەي گەعەپێداوى کۆمەاڵیەجى دا صىدي
لێىەردەگیرێد.
دووەم  :کىمەڵگاو همىهەي ثىێژیىەوە
کۆمەلگەي ثىێژیىەوە بریخیە لە خىێىدکاراوى زاهکۆي گەرمیان
کۆلێژي پەروەردەي بىەرەت بەش ى باخچەي صاوایان بۆصاڵى
خىێىدوى ( ،)٥٣٥٠-٥٣٥٣کە ژمارەي خىێىدکاراوى بەش ى
باخچەي صاوایان ()٠٤٣خىیىدکارە
صێیەم -:همىهەي ثىیژیىەوە
ثىێژەر()٢٣خىێىدکاري وەکى همىهەي ثىێژیىەوەکە وەرگرثىوە
بەعێىەي هەرەمەکى

خغحەي ژمارە ( )٥کە ژمارەي خىێىدکاراوى هەر قىهاغێک و
همىهەي وەرگیراو لێیان ڕووهدەکاثەوە
ژ

قۆهاغەکان

کۆمەڵگەي
ثىێژیىەوە

ڕێژەي
صەدي

همىهەي
ثىێژیىەوە

٠

قۆهاغى
دووەم
قۆهاغى
صێیەم

٢٨

%٤٠

٠٣

%٠٨

٤٤

%٠٠

٠٠

%٥٦

٠

قۆهاغى
چىارەم

٠٨

%٥٢

٠٨

%٠٦

٥

٠٤٣

٢٣

چىارەم  :ئامرازەکاوى کۆکردهەوەي زاهیاري
ئامرازي کۆکردهەوەي زاهیاري لەڕێگەي فۆرمى ڕاپرس ى
یەوەبىوئەم فۆرمە پێکهاثبىو لە ( )٠٣پرصیار ئاڕاصحەي پێىج
کەس ى عارەزا لەبىاري دەروهساوى و کۆمەڵىاس ى  ،ئەم بەڕێساهە
ثێبینى خۆیان لەصەر هىصیىوەو لەئەهجامدا پلە راصخێتى
بریحیبىو لە ()%٨٢,٠٠
بۆدەرهێىاوى جێگیري ئامرازي ثىێژیىەوەکە همىهەي ()٠٣
خىێىدکارمان وەرگرت پاظ ( )٠٣ڕۆژ فۆرمەکەمان بەصەر
هەمان ()٠٣خىێىدکاردا دابەعکردەوە دواي ڕێکخضحنى
زاهیاریەکان ئەهجامى جێگیریەکە ()%٣٢
پێىجەم  :ئامرازە ئاماریە بەکارهێنراوەکان
ثىێژەر بۆدەصحکەوثنى زاهیاري صىدي لەم ئامرازەئاماریاهە
وەرگرثىوە
-٠هاوەهدي عیاوي =ت+٠*٠ت+٥*٥ت/٠*٠کۆي ت
(صبري )٠٣٦ ،٥٣٣٦ ،
٥

هاوەهدي عياوي
بەرزثريً لێػ

× ٠٣٣

(النبيس ي) ٥٠ ،٥٣٣٢ ،

-٥کێص ى صەدي=
-٠هاوکێغەی صپێرمان :رش =  × ٦ -٠مۆی ف
(املىیزل و غراًبة،
ن (ن) ٠ – ٥
)٠٤٦ ،٥٣٣٦
بەش ى پێىجەم  :خضخىە ڕوو وعیکردهەوەي زاهیاریەکاوى
ثىێژیىەوەکە
ي
ئاماهجى یەکەم  :هاوەهدي عیاو و کێص ى صەدي بۆ زاهینى
کاریگەري قبىلکردوى خىد لەصەر ئاصىدەي دەروووى خغحەي
()٠
٥
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ژ

بڕگەکان

دووبارەکان

هاوەهدي عیاوي

پلە

٠

٥

٠

کێص ى صەدي

٠

ئەثىاهم بەصەرئاصحەهگەکاوى ژیاهمدا دا زاڵ بم

٥٢

٥٤

٠

٠

٥,٤٨

٨٥,٦٦

٥

ڕازیم بە خۆم هەرچەهدە خاڵى الوازم هەبێد
پێم وایە عکضحەکاهم لەکارکردن خاڵى
دەصحپێکردوى صەرکەوثنن بۆم
لەهەمىو کاثێکدابۆئیػ و کارەکاهم پغد بەخۆم
دەبەصحم

٤٣

٠٣

٣

٠

٥,٨

٣٠,٠٠

٥٣

٥٨

٥

٤

٥,٠٦

٢٨,٦٦

٤

هەصد دەکەم هەمىوان خىعیان دەوێم

٠٣

٥٢

٤

٢

٥,٠

٢٦,٦٦

٢

پێم وایە عکضحەکاهم لەکارکردن
دەصحپێکردوى صەرکەوثنن بۆم

٠٠

٠٠

٤

٥

٥,٢٨

٨٦

٠

خالى

لەخغحەي ( )٠دەردەکەوێد کە بڕگەي ( )٠,٢,٥زیاثر کاریگەري هەیە لەصەر ئاصىدەي ثاک بەثایبەت بڕگەي ( )٠لەپێػ بڕگەکاوى
ثرەوەیەبەرزثریً هاوەهدي عیاوي هەیە کە دەقەکەي بریخیە لە( ڕازیم بە خۆم هەرچەهدە خاڵى الوازم هەبێد)  ،ئەو بڕگاهەظ کە کەمتر
کاریگەري لەصەر ئاصىدەیى هەیە وەکى ( ) ٤,٠کە بڕگەي ( )٤هسمتریً هاوەهدي عیاوي هەیە کەدەقەکەي بریخیە (هەصد دەکەم هەمىان
خۆعیان دەوێم ) ئاماهجى دووەم  :زاهینى کاریگەري باش ى ئاصتى ئابىري خیزان لەصەر هەصحکردن بە ئاصىدەي خغحەي ()٤
ژ

بڕگەکان

٦

ئابىري خێزان دەبێحە هۆي کەم
بىهەوەي کێغە

٢

باش ى باري ئابىري دەبێحەهۆي
ئاصىدەیى
باش ى باري مادي وادەکات
ئەهدامەکان زیاثر لەگەل یەک
ئاصىدەبً
لەڕیگەي باري ئابىریەوە ثاک
و
هەمىوخىاصد
پێداویضخیەکاوى بەدي دەهێىێد

٠
٣

هەصد دەکەم دەثىاهم
هەمىعتى بەدەصد بێىم
لەڕێگەي مادەوە

هاوەهدي
عیاوي

دووبارەکان
٠

٨

٣

٥

٠

کێص ى صەدي

٠٨

٥

٠

٠٣
٥,٠٦

٢٥

٣

٠٢

٦

٥

٥,٣٦

٦٨,٦٦

٦

٠٠

٠٠

٤

٠,٣

٦٠,٠٠

٨

٠٥

٠٣

٠

٠,٣٦

٦٢,٠٠

٠

٠٠

٠٠

٢

٠,٠٦

٤٢,٠٠

لەخغحەي ( )٤دا دەردەکەوێد باري ئابىري کاریگەري لەصەر ئاصىدەي ثاک هەیە بەاڵم بەڕێژەیەکى کەم واثە هەمىوعتً ماددە هیە
بەاڵم مادە ثەنها کارئاصاوى دەکات بۆبەدیهێىاوى ئاماهجەکان وە بەرزثریً هاوەهدي عیاوي بڕگەي ()٦کە دەقەکەي بریخیە لە (ئابىري
خێزان دەبێحە هۆي کەم بىهەوەي کێغە ) هەروەها بڕگەکاوى( )٣,٢هاوەهدەعیاویان بەرزثرە لە بڕگەکاوى () ٠٣ ، ٨هسمتریً هاوەهدەعیاوي
بڕگەي ( )٠٣کە دەقەکەي بریخیە لە  ٣هەصحدەکەم دەثىاهم هەمىعتى لەڕێگەي مادەوە بەدەصد بێىم )هسمى ئەم بڕگە ئەوەمان
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پێدەڵێد کە لەڕگەي مادەوەهاثىاهین هەمىعتى بەدەصد بهێىین ئەگەر خۆمان ئامادەکاریمان بۆبەدەصد هێىاوى ئاماهجەکان هەکردبێد
.
زاهینى کاریگەري رێکپىش ى لەصەرئاصىدەي دەروووى خغحەي ()٢
ژ

بڕگەکان

دووبارەکان
٠

٥

٠

پلە

هاوەهدي
عیاوي

کێص ى
صەدي

٠٠

هەمیغە رێکپىش ى دڵخۆعم دەکات

٤٢

٠

٣

٠

٥,٨٥

٣٤

٠٥

بۆیە گرهگى بە ڕێکپۆش ى دەدەم چىهکە هەصحدەکەم کەصایەجى ثاک
دیاري دەکات

٠٣

٥٢

٤

٤

٥,٠

٢٦,٦٦

٠٠

ڕێکپۆش ى یەکێکە لە مەرجەکاوى چىهە دەرەوەم

٥٢

٥٥

٠

٥

٥,٤٤

٨٠,٠٠

٠٤

ڕێکپۆظ هەبم حەزهاکەم کەش بمبینً

٠٨

٠٦

٠٢

بۆهەرعىێً و بۆهەیەک جلى ثایبەجى ئەو عىێىە دەپۆعم

٥٣

٥٢

٠
٦
٠

٢

٥,٣٤

٦٨

٠

٥,٠٤

٢٨

خغحەي ( )٢دەري دەخات کە بەرثریً هاوەهدە ژمێري بڕگەکاوى (  )٠٢ ،٠٠ ،٠٠بەثایبەت بڕگەي ( )٠٠کە دەقەکەي بریخیە لە
(هەمیغە ڕێکپۆش ى دڵخۆعم دەکات )کەواثە بۆمان دەردەکەوێد ڕێکپۆش ى کاریگەري لەصەر ئاصىدەي ثاک هەیەو ،هەروەها ئەو
بڕگاهەیػ کە هاوەهدي عیاویان هسمە وەکى ( )٠٤,٠٥بڕگەي ( )٠٥هسمتریً هاوەهدي عیاوي هەیە کەواثە بۆمان دەردەکەوید ڕێکپىش ى
دلخۆظ دەکات بەاڵم کەصایەجى ثاک لەڕێگەي جلىبەرگەوە پێىاصە هاکرێد .
زاهینى کاریگەري هەصحکردن بەبەرپرصیارێتى و ئەهجامداوى ئەرکەکان لەصەر ئاصىدەي دەروووى خغحەي ()٦
ژ

بڕگەکان

٠٦

کاجى ئەرکەکاهم بەباش ى جێ بەجێ دەکەم هەصد بە
ئاصىدەي دەکەم

پلە

دووبارەکان

٠

٥

٠

٤٢

هاوەهدي عیاوي

کێص ى صەدي

٠

٥

٠

٥,٨٦

٣٢,٠٠

٠٢

زور هەصد بە بەرپرصیارێتى دەکەم بەراهبەر ٠٣
ئەرکەکاهم

٠٣

٠

٥

٥,٢٦

٣٥

٠٨

هەرڕۆژي ئەرکەکاهم هەکەم هەصد بە هائارامى
دەرووى دەکەم

٠٥

٠٥

٦

٠

٥,٢٥

٨٤

٠٣

کاجى لە ئەرکابم بەهیچترەوە خۆم صەرقاڵ هاکەم

٥٠

٥٢

٤

٢

٥,٠٤

٢٨

٥٣

ئەرکەکاهم جێبەجێ هەکەم هاثىاهم بەباش ى بخەوم

٥٢

٠٣

٦

٤

٥,٠٨

٢٣,٠٠

خغحەي ( )٦دەریدەخات کە بەرزثریً هاوەهدي عیاوي برگەکاوى ( ) ٠٨ ،٠٢ ،٠٦بەثایبەت بڕگەي ( )٠٦کەبەرزثریً هاوەهدي عیاوي
هەیە کە دەقەکەي بریخیە لە (کاجى ئەرکەکاهم بەباش ى جێ بەجێ دەکەم هەصد بە ئاصىدەي دەکەم) کەواثە خىێىدکاراوى بەش ى
باخچەي مىدااڵن هەصد بە بەرپرصیاري بەراهبەربە ئەرکەکاهیان دەکەن  ،هەروەها بڕگەکاوى ( )٠٣،٥٣کە هسمتریً هاوەهدي عیاویان
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هەیە بەثایبەت بڕگەي ( )٠٣بۆمان دەردەخات کە خىێىدکاراوى بەش ى باخچەي صاوایان بەالیەهەوە گرهگ هیە لە ئەرکێکابً ئەرکێکى ثر
ئەهجام بدەن .
زاهینى کاریگەري ئەهجامداوى ئەرکە ئایيیەکان و پەیىەهدي بە ئاصىدەي دەروهیەوە خغحەي ()٢
ژ

بڕگەکان

٥
٠

هىیژەکاهم
هەرکات
لەکاجى خۆیدا ئەهجام
بدەم ئاصىدە دەبم
روژدەگرم هەصد بە
ثەهدروصتى دەکەم
هەصد بە بارقىرس ى
لەکاجى
دەکەم
ئەهجامىەداوى فەرزەکان
دا
خێرو
بەئەهجامداوى
چاکە ئاصىدە دەبم
هەر وثەو کردارێک ئایً
قەدەغەي کردبى لیى
دوردەبم

دووبارەکان

پل
ە

هاوەهد
ي
عیاوي
٥

٤٢

٤

٠

٠

٥,٨٨

٣٦

٠٨

٠٣

٥

٠

٥,٢٥

٣٣

٥٢

٨

٠
٢

٤

٥,٥٤

٢٤,٦٦

٤٢

٠

٥

٥

٥,٨٦

٣٢,٠٠

٠٨

٥٢

٢

٢

٥,٥٥

٢٤

٠

٥
٥
٥
٠

٥
٤
٥
٢

٠

کێص ى
صەدي

خغحەي( )٢بەرزثریً هاوەهدي عیاوي بڕگەکاوى ( ) ٥٥،٥٤، ٥٠بەثایبەجى بڕگەي ( )٥٠کە بەرزثریً هاوەهدي عیاوي هەیە کە
دەقەکەي بریخیە (هەرکات هىیژەکاهم لەکاجى خۆیدا ئەهجام بدەم ئاصىدە دەبم) کەواثە ئەهجامداوى هىیژلەکاجى خۆیدا ثاک ئاصىدە
دەکات  ،هەروەها بڕگەکاوى() ٥٠ ،٥٢بڕگەي ( )٥٢هسمتریً هاوەهدي عیاوي هەیە کە دەقەکەي بریخیەلە ( هەر وثەو کردارێک ئایً
قەدەغەي کردبى لیى دوردەبم ) کە واثە بۆمان دەردەکەوێد مەرج هیە هەرچى ئایً فەرمىیەجى ثاکەکان لە کردارو ڕەفحاردا ئەهجامى
بدەن .
زاهینى پێغبینى کردوى رادەي ئاصىدەي خىیىکاراوى بەش ى باخچەي صاوایان لەداهاثىویاهدا خغحەي ()٨
ژ

بڕگەکان

پلە

دووبارەکان
٠

٥

٠

هاوەهدي
عیاوي

کێص ى صەدي

٥٦

واهەصد دەکەم بەثەواوکردوى
داهاثىیەکى گەظ چاوەرێمە

بەعەکەم

٥٠

٥٣

٢

٠

٥,٠٥

٢٢,٠٠

٥٢

بەگەعبیىیەوە لە هەر ڕەفحارێکى هەرێى مىداڵ
دەڕواهم چىهکە ثىاهاي چارەصەرم هەیە

٥٤

٥٢

٠

٥

٥,٤٦

٨٥
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٥٨

زاهیاري باعم لەصەر پەروەردەکردن وەرگرثىوە
لەداهاثىودا بەباش ى جێبەجێى دەکەم

٠٣

٥٦

٢

٤

٥,٥٨

٢٦

٥٣

دەثىاهم پیداویضتى مىداڵەکەم لەداهاثىودا
بەعێىەیەکى ثەهدروصد پربکەمەوە

٥٤

٥٢

٠

٥

٥,٤٦

٨٥

٠٣

پێم خۆعە زوو قىهاغەکان ببڕم و خسمەت بە
مىدااڵن بکەم لەداهاثىودا

٤٥

٦

٥

٠

٥,٨

٣٠,٠٠

خغحەي( ) ٨دەریدەخات کە بەرزثریً هاوەهدي عیاوي
بڕگەکاوى ( )٥٣ ،٥٢ ،٠٣کە بەرزثریيیان بڕگەي ( )٠٣کە
دەقەکەي بریخیە لە ( پێم خۆعە زوو قىهاغەکان ببرم و
خسمەت بە مىدالان بکەم لەداهاثىودا)کەواثە بۆمان
دەردەکەوێد کە خىێىدکاراوى بەش ى باخچە ئاصىدەن لە
بەعەکەیان پێیان خۆعە خسمەت بکەن بە هەوەي داهاثىو
کە ئەمەیػ دڵخۆعکەرە و هەروەها هسمتریً هاوەهدي عیاوي
بڕگەکاوى( ) ٥٨ ،٥٦بەثایبەت بڕگەي( )٥٨کە هسمتریً هاوەهدي
عیاوي ثۆمارکردووە کە دەقەکەي بریخیە لە (زاهیاري باعم
لەصەر پەروەردەکردن وەرگرثىوە لەداهاثىودا بەباش ى
جێبەجیً دەکەم) ئەم بڕگە پێمان دەڵێد خىیىدکاراوى بەش ى
باخچە دو دڵً لە صەرکەوثيیان لە داهاثىیان و پێىیضخیان
بە کۆکردهەوەي زاهیاري زیاثرە لە بىاري پەروەردەکردوى
مىدڵدا .
بەش ى شەشەم  :ئەنجام و راسپاردەو پیشنیارەکان
ئەنجام
لە ئەهجامى ثىێژیىەوەکەدا بۆمان دەرکەوت کە ئاصتى
ئاصىدەیى دەرووى خىێىدکاراوى بەش ى باخچەي صاوایان لە
ئاصخێکى زۆرباعدایە ،ئەمەظ ئەهجامێکى چاوەڕواهکراو بىو
لەالیەن ثىێژەرەوە بەهۆي حەزو خىلیاي خىێىدکاراوى
بەعەکە بۆ پضپۆریان کە پەروەردەکردوى مىداڵە بەعێىەیەکى
ڕاصد و دروصد و ئەکادیمى  ،هەروەها بە هۆي ثازەیى
بەعەکەوە هەبىون یان کەم بىوى پضپۆري بەش ى باخچە

لەباخچەکاوى مىدااڵن دا ئەگەري دامەزراهدهیان باعترە .
ئەوئاماهجاهەي کەثىێژەر داي هابىو بۆوردکردهەوەو زاهینى
ئاصتى ئاصىدەي دەرووى خىێىدکاراوى بەش ى باخچەي صاوایان
کە خۆي لەعەظ ئاماهج دەبیيێحەوە کە هەر ئاماهجێک لە
پێىج بڕگە پێکهاثىوە  ،کە بەپێى بەرزثریً ئەهجام کە هەر
ئاماهجێک بەدەصتى هێىاوە ثىێژەر ڕێسبەهدي کردووەکە کە
لەم خااڵهەي خىارەوە ڕوهکردهەوەي زیاثر دراوە
-٠ئاماهجى پێىجەم کە دەقەکەي بریخیە لە( کاریگەري
ئەهجامداوى ئەرکە ئایيیەکان و پەیىەهدي بە ئاصىدەي
دەروهیەوە ) پلەي یەکەمى بەدەصد هێىاوە لە ئاصىدەکردهیى
دەرووى خىێىدکاراوى بەش ى باخچى صاوایان .
-٥ئاماهجى چىارەم کە دەقەکەي بریخیە لە (کاریگەري
هەصحکردن بەبەرپرصیاري و ئەهجامداوى ئەرکەکان لەصەر
ئاصىدەي دەروووى ) پلەي دووەم بەدەصتهێىاوە لە
ئاصىدەکردوى الینى دەرووى خىێىدکاراوى بەش ى باخچى
صاوایان .
-٠ئاماهجى یەکەم کە دەقەکەي بریخیە لە( کاریگەري
قبىلکردوى خىد لەصەر ئاصىدەي دەروووى پلە صێیەمى
وەرگرثىوەلەعیکردهەوەي ئەهجامەکان.
 -٤ئاماهجى عەعەم ک دەقەکەي بریخیە لە پێغبینى کردوى
ڕادەي ئاصىدەیى خىێىدکاراوى بەش ى باخچەي صاوایان
لەداهاثىویاهدا کە ئەم ئاماهجە بەالي ثىێژەرەوە گرهگ بىوە ،
بە هۆي ثازەي بەعەکەو پێىیضتى زۆري باخچەکان وهەبىن
یان کەمى پضپۆڕ لە باخچەکاوى مىدااڵن دا بەڕاي ثىێژەر
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خىێىدکاراوى بەعەکە زیاثر لە هەربەعێکى ثر هیىایان هەبێد
بە دامەزراهدهیان لە کەرجى حىکمى یان ئەهلى ثەهاهەت
ئەگەر داهەمەزرێً وەکى ئافرەت پێىیضخیان بە زاهیاري
وەرگرثً دەبێد لەبەعەکە چىهکە زیاثر لە ژیىگەي خێزاوى دا
صەرکەوثى دەبً بەهۆي پێغیىەي زاهیاریەکاهیان
وثێگەیغحيیان لە دهیا وردو هاصکەکەي مىداڵ.
 -٢ئاماهجى پێىجەم کە دەقەکەي بریخیە لە کاریگەري
ڕێکپۆش ى لەصەرئاصىدەیى دەروووى کە ئەم ئاماهجە ظ بە
پلەي پێىجەم دێد .
-٦ئاماهجى دووەم کە دەقەکەي بریخیە لە کاریگەري باش ى
ئاصتى ئابىري خێزان لەصەر هەصحکردن بە ئاصىدەیى) کە
ئەم ئاماهجەظ بە پلە عەعەم دێد ئەهجامەکە دلخۆعکەرە
و ڕۆعيبیري و لىژیکى بىوى خىێىدکاراوى بەش ى باخچەي
مىدااڵوى زاهکۆي گەرمیان دەردەخات.
ڕاصپاردەکان
- ٠هۆعیارکردهەوەي خىێىدکاران لەبیرکردهەوەي هەرێنى
لەڕێگەي ئەهجامداوى کۆڕو صمیىار .
-٥هىعیارکردهەوەي خىیىدکاران لە کىکردهەوەي زاهیارًى
خىروعيبیرکردن و خىدهاصین .
-٠هاوکاري کردوى خىێىدکاران بۆ دورکەوثىەوە لە بیرکردهەوە
هالىژیکى ئاراصحەکردهیان بەرەو گەعبینى و ثێرواهینى ئەرێنى بۆ
داهاثىو.
 -٤ئەهجامداوى ۆرکغۆپ بىخىێىدکاران و ڕوهکردهەوەي ڕێگاي
داهاثىیان و بى دوربىون لە کێغەي دەروووى .
پێغيیارەکان
 -٠ئەهجامداوى ثىێژیىەوەي هاوعێىەي ،لەصەرجەم زاهکۆکاوى
هەرێمى کىردصحان .
-٥صااڵهە لەالیەن هەرزاهکۆیەکەوە بۆهەر بابەثێک ڕادەي
ئاصىدەي خىێىدکاران دیاري بکرێد کە خۆي لەچەهد
بڕگەیەک ببیىێحەوە داهرابێد لەالیەن کەصاوى پضپۆرلەبىاري
دروصتى دەرووى.
لیضتى صەرچاوەکىردیەکان
 -٠احمد،عسالدیً ،٥٣٥٣،صایکۆلۆژیاي ئەرێنى،هەولێر.
 -٥ابرن،راهد، ٥٣٠٢،ڕاز ،چاپى دووەم  ،صلێماوى .
 -٠ثرس ى ،برایان ، ٥٣٠٣ ،بیرکردهەوەت بگۆرە ژیاهد بگۆرە،
پەخغاهگە ،صلیماوى.
 -٤ثێمپلەر،ریچارد، ٥٣٠٣،یاصاکاوى ژیان،صلیماوى.
 -٢ثاهیرعبدەلل ،صىهێل  ، ٥٣٠٣،پەروەردەکردوى مىدال
لەصەردەمیکى مەثرصیداردا  ،صلیماوى .

-٦صیڤەر،صال،٥٣٠٢،چۆن لەگەڵ مىداڵەکەم ڕەفحاربکەم
،صلێماوى .
 -٦عىصمان  ،هازەهین، ٥٣٠٤ ،صایکىلىژیاي
یاریکردن،صلێماوى .
 -٦عىصمان  ،هازەهین، ٥٣٥٠ ،بىەماکاوى دەروهدروصتى ،
چاپى دووەم  ،هەولێر.
 -٢على ،صىالف فائق ،٥٣٠٠ ،ئاصۆي پەرەپێداوى باخچەي
صاوایان ،چابخاهەي چىارچرا ،صلێماوى.
 -٨عىمەر ،جەعفەر ، ٥٣٠٣،هەخىعیەدەروهیەکان ،ثریىین
ئەکادیمى ،صلیماوى .
 -٣فەهمى ،مىصحەفا ،٥٣٠٥،دەرووهدروصتى  ،هاریً ،
صلیماوى .
 -٠٣قەرەچەثاوى  ،کەریم  ، ٥٣٣٦ ،دەروهساوى گغتى  ،چاپى
یەکەم  ،صلێماوى .
 – ٠٠گالش،لیلیان  ،٥٣٣٨،چۆن بیر ي خەڵکى دەخىێىیحەوە
،چاپى دووەم ،صلیماوى.
 - ٠٥لەعلى ،مەصعىد ،٥٣٠٢ ،گەورەبە بەالم هەک وەک
فیل ،چاپى یەکەم .
 -٠٠ماوضىن ،مارک ، ٥٣٠٠،هىهەري گىیپیىەدان ،گىلدن
بىوک ،صلیماوى .
 -٠٤هەروزي  ،عەلى  ،٥٣٣٣ ،چۆن بژیً  ،چاپى یەکەم.
 -٠٢هیا ،کیهان  ، ٥٣٣٢ ،نهینى صەرکەوثً لەبازاري
کاردا،چاپى یەکەم ،هەولیر.
لیضتى صەرچاوە عەرەبیەکان
 – ٠الضبعاوي ،فضيلة عرفان محمد، ٥٣٣٢ ،قلق املضحقبل
لدي طلبة التربيةوعالقحباجيط و الحخصص الدراس ى،مجلة
ملية التربية ،جامعة املىصل.
-٥الکبیس ى ،عبدالىاحید ، ٥٣٣٢،القیاش و
الحقىیم،داراملىاهج لليغروالحىزیع ،عمان.
-٠بً عبيد،صعاد ، )5002( ،الحىافق الىفس ى – الاجحماعى
لدي املضبىقین بعقىبة العمل للىفع العام  ،رصالة ماجضحیر
غیر ميغىرة  ،فضم العلىم الاجحماعية ،ععبة علم الىفط ،
جامعةالحاج الخضرباثىة.
-٤املىیزل  ،عبدەللا و غرایبە  ،٥٣٣٦ ،الاحصاء التربىي
ثطبيقات بأصحخدام الرزم الاحصائية للعلىم الاجحماعية ،
داراملضیرة لليغروالحىزيع ،عمان –الاردن .
دارللکحابالعالمى ،عمان الاردن Spss .
-٢صبري  ،عسام عبدالرحمان  ،٥٣٣٦ ،الحصاءالىصفى و
هظام
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املىاخ الىفس ى، ٥٣٣٥ ، فاثمە یىصف ابراهیم،  عىدە-٦
والاجحماعى وعالقە بالحماهیىە الاهفعالیە و قىە الاهالدي
. کلیە التربیە،غسە-ثالبات الجامعەالاصالمیە
الاجحماعي و عالقحه- طاوصالحىافق الىفس ي، 5002، وازي-٢
، رصالة ماجضحیر غیر ميغىرة، باثجاهات املراهق هحىالدراصة
.)جامعةالجسائر،قضم على الىفط و علىمالتربية والاطىفىهيا
. 1-Cambridge, https://dictionary.cambridge.org
Hawley G Irurita , International Journal of Nursing 2Practice, Australia
, Seeking comfort through prayer,1988
3-Kim case, article published in university of Houston
,Establishing a comfortable classroom from day one :
preceptions of the reciprocal interview,2010.
4-Kurnia Widiastuti.., article published in universitas
Gajah Mad , Indonesia , How classroom design impacts
for student learning com fort:Architect perspective on
designing classroom,2020.
5-Rose Dogbey, Mercy Kuma Kpobee, , , article
published in University of Ghana ,The Effect of Fabrics
and Designs on the Physical Comfort of Children
Clothes in the Accra Metropolis,2015.
https://www.lexico.com 6- Oxford dictionary ,
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