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ئاوەدانكردنەوەیان ،كه له ئهنجامی شااڵوهكانی ئهنفالهوه روخێنرابوون ،بەاڵم دواتر نەتوانرا ئەم
سیاسەتە جێبەجێ بكرێت ،بۆیه گرنگی زیاتری به ناوچهی توێژینهوه درا ،به تایبهتی دوای ساڵی
(2003ز) ،به نهخشهیهكی بنهڕهتی بهكارهێنانی زهوی شارنیشینی له ناوچهی توێژینهوهدا
رێكخرایهوه .بۆیه ئامانجی ئهم توێژینهوه ههڵسهنگاندنی بارودۆخی ساڵی (2019ز) بهكارهێنانی زهوی
شارنیشینیه له ناوچهی توێژینهوهدا ،لهم پێناوهدا وێنەی راستەقینەی هەر بهكارهێنانێكو ئاستی
ئەو خزمەتگوزارییانەی پێشكەش ی دەكات دهخاتهڕوو ،بۆ ئهوهی بزانرێت ئایا گەیشتوون بە ئاستی
پیشەییان بە بەراورد بە پێوەرەكانی پالندانانی ناوخۆی یان لە ئاستی پیشەیی پێوستدا نین.
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پێشەكی

بەكارهێنانی زەوی شارنیشینی له ناوخۆی شارەكاندا جۆراوجۆره هەرچەندە قەباریشیان بچوك بێت ،ناوچەی
ئاوەدانی شارەكان بە چەندین بەكارهێنان دەناسرێتەوە كە خزمەتگوزاری پێشكەش بە دانیشتوانیو دانیشتوانی هەرێمەكەی
دەكات ،گرنگترین ئەو بەكارهێنانەش وەكو بەكارهێنانی (بازرگانی ،پیشەسازی ،نیشتەجێبوون ،خزمەتگوزاری ،خۆشگوزەرانی،
رێگاوبان)ن ،هەرچەندە شار گەورە بێتو شوێنەكەی گرنگو ستراتیجی بێت ئەوەندە بەكارهێنانی زەوییەكەیو پێكهاتە
پیشەییەكەی گەورەترو زیاتر دەبێت .بەكارهێنانەكان لە شاردا شوێنو رووبەرێكی دیاریكراویان نییە ،بە هۆی فاكتەرە سیاسیو
ئابووریو كۆمەاڵیەتیەكانەوە ،هەندێكیان گەورە دەبنو گەشەدەكەن ،هەنێدێكی دیكەیشیان بە پێچەوانەوە ،بچووك دەبنەوە
رێگە بۆ بەكارهێنانەكانی دیكە خۆش دەكەن.
ئەم توێژینەوەیە ههوڵدهدات جەخت لەسەر بەكارهێنانی زەوی شارنیشینی له شاری رزگاری بكات ،كە یەكێكە لە
ناحیەكانی قەزایی كەالری سەر بە ئیدارەی گەرمیان له هەرێمی كوردستاندا .كە لە ئەنجامی هۆكارە سیاسییەكانی ئەنفالو
گواستنەوەی زۆرە ملێوە دروست بووە لە ساڵی (1988ز) ،دواتریش لە چوارچێوەی ئەو گۆڕانكارییە بنەڕەتیانەی لە هەرێمی
كوردستاندا رووییاندا لە ساڵی (1991ز) و پاشانیش لە ئەنجامی رووخانی حكومەتی پێشوو لە عێراقدا گۆڕانكاریی هەیكەلی لە
تەواوی عێراقدا روویدا لە ساڵی (2003ز) ،هەموو ئەمانە بەسەر یەكەوە كاریگەری گەورەیان لەسەر هەموو بوارەكانی ژیان
هەبووە لەوانەش الیەنی شارنیشینی ،بەمەیش ناوچەی توێژینەوە گۆڕانكارییەكی بەرچاوی بەسەردا هاتووە لە بەرفراوان
بوونی بەكارهێنانەكانی زەوی شارنیشینیدا.
لێرەدا توێژینەوەكە ،هەوڵدەدات هەڵسەنگاندن بۆ بەكارهێنانی زەوی شارنیشینی ناوچەی توێژینەوە بكاتهوه ،بە
ئامانجی خستنەڕووی ئەو گۆڕانكارییانەی كە تیاندا رویانداوەو ،دیاریكردنی ئاراستەكانیانو ،هۆكارەكانی پێشكەوتنیان ،ئەمە
سەرباری خستنەڕوی وێنەی راستەقینەی هەریەكەیانو ئاستی ئەو خزمەتگوزارییانەی پێشكەشی دەكەن بە بەراورد كردنیان
بە پێوەرە ناوخۆییەكان.
كێشەی توێژینەوە :بهكارهێنانهكانی زهوی شارنیشینی به خێرا گۆڕانیان بهسهردا دێت ،له شاره نوێیهكاندا ،به تایبهتی ئهو
شارانهی كه روبهڕوی گۆڕانكاری دیمۆگرافیو سیاسیو ئابوری بونهتهوه ،ناوچهی توێژینهوهش ،روبهڕوی كۆمهڵێك لهو
كۆڕانكارییانه بۆتهوه ،بۆیە كێشەكانی ئەم توێژینهوەیە بەم شێوەیە خراوەتەڕوو:
 .1بوونی رووبەرێكی زۆری زەوی گونجاو بۆ بەكارهێنان لە ناوچەی توێژینەوەدا ،بەاڵم تاوەكو ئێستا رووبەرێكی بەرفراوانی
ئەو زەوییانە بەكارنەهێنراوە.
 .2هۆكاری هاوسەنگیو نا هاوسەنگیەكانی شوێنی بەكارهێنانی زەوی ناوچەی توێژینەوە چۆنە؟
 .3ئاستی خزمەتگوزارییەكانی ناوچەی توێژینەوە لە بەكارهێنانێكەوە بۆ بەكارهێنانێكی تر جیاوازە ،بە جۆرێك هەندێكیان
گەیشتوون بە توانای ئاستی پیشەی خۆیانو ،هەندێكی تریشیان بە پێچەوانەوە هێشتا بەو ئاستە نەگەیشتوون.
گریمانی توێژینەوە :گریمانەكانی توێژینەوەكه بەم شێوەیەی خوارەوەیه:
 .1بەكارهێنانی رووبەرو سروشتی بەكارهێنانەكان لە ناوچەی توێژینەوەدا پەیوەستن بە هۆكارە سروشتییەكانەوە.
. 2هۆكاری مێژوویو سیاسی هۆكاری سهرهكین له نا هاوسەنگی بەكارهێنانەكانی زهوی شارنیشینی له ناوچهی توێژینهوهدا.
. 3فاكتەری ئابووری رۆڵێكی سەرەكی هەیە لە دروستكردنی الند سكەیپی (شێوەی دەرەوەی شار) ناوچەی توێژینهوەدا.
میتۆدی توێژینەوە :ئەم توێژینەوەیە پشتی بە هۆكاری توێژینهوەی پەتی بەستووە ،تیایدا میتۆدی تایبەت بە جوگرافیای شار
میتۆدی پیشەی بەكارهێنراوە ،شان بە شانی میتۆدەكانی دیكەی جوگرافیا وەكو میتۆدی وەسفیو شیكارییو مێژوویی .ئەمە
جگە لە بەكارهێنانی هەندێك پێوەری پالندانانی تایبەتدی بە بەكارهێنانی زەوی لە شاردا .لەگەڵ ئەوەشدا پشت بە سەرچاوەی
كتێبخانەیی وەكو كتێبو ،لێكۆڵینەوەی زانستیو ،نامەی ماستەرو ،دكتۆرا بەستراوە ،سەرباری پشت بەستن بە سەردانی
مەیدانیو چاوپێكەوتن.
سنوری ناوچەی توێژینەوە :ناوچەی توێژینەوە یەكێكە لە ناحیەكانی قەزای كەالری سەر بە ئیدارەی گەرمیان لە هەرێمی
كوردستان .رووبەرەكەی لە سنوری كارگێری شارەوانی رزگاریدا نزیكەی (10549580.38م )2كە دەكاتە ( )%0,15رووبەری
ئیدارەی گەرمیان .سەبارەت بە سنوری كاتیش لە توێژینهوەكەدا جەخت لەسەر بەكارهێنانی زەوی ساڵی (2019ز) ناوچەی
توێژینەوە كراوەتەوە.
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مێژووی ناوچەی توێژینەوە :مێژووی دروستبوونی ناوچەی توێژینەوە بۆ مەرسومی كۆماری ژمارە ( )238لە ساڵی (1988ز)
دەگەڕێتەوە ،كە بە بڕیارێكی تایبەتی حكومەتی عێراق بڕیاریدا ئۆردوگایەك بە ناوی (صمود) دروست بكرێت ،هەموو دانیشتوانی
ناحیەی تیلەكۆ٭و چواردەوری تێدا كۆبكرێـتەوە تا لە رووی سیاسیو ئاسایشەوە بە ئاسانی چاودێریو كۆنتڕۆڵ بكرێن( ،)1لە
هەمان كاتیشدا شوێنی ناحیەی ناوبراو بگرێتەوەو هەموو ئەو الدێیانەی لە رووی كارگێرییەوە سەر بەو ناحیە بوون بخرێنە
سەر ناوچەی توێژینەوە(.)2
ناوچەی توێژینەوە لە رووبەرێكی فراوانی ئاست تەختایی لە دەشتەكانی (شاكەل ،شێروانە) بونیادنرا ،لە سەرەتا
دوانزە هەزار یەكەی نیشتەجێبوون بوو ،خەڵكەكەی بە ژینگەی شارو ژیانی شار زۆر نامۆ بوون ،چونكە پێشتر لە الدییەكاندا
ژیابوونو بە زۆرە ملێ لەم ئۆردوگایەدا نیشتەجێكران ،بۆیە لە رووی ئابوریو كۆمەاڵیەتییەوە تووشی گیروگرفتی زۆر
بوونەوە ،ئەمە جگە لەوەی لە رووی خزمەتگوزارییەوە ئاوڕی پێویست لە ناوچەی توێژینەوە نەدرابوویەوە( .)3بەاڵم لە دوای
راپەڕینی بەهاری (1991ز) تاڕادەیەك گرنگی بە ناوچەی توێژینەوە درا ،چونكە بەشێكی زۆری دانیشتوانەكەی كەسوكاری
ئەنفال بوون ،هەرچەندە لە سەرەتادا حكومەتی هەرێم هەوڵی دەدا خەڵكی ئەم ئۆردگایە بگەڕێنێتەوە الدییەكانی خۆیان بۆ
ئاوەدانكردنەوەیان ،بەاڵم دواتر كە حكومەتی هەرێم نەیتوانی ئەو سیاسەتە جێبەجێ بكات ،بەرە بەرە گرنگی زیاتری بە ناوچەی
توێژینەوەدا ،بۆ ئەم هەنگاوەش لە ساڵی (2001ز) بڕیاریدا ناوی ناوچەی توێژینەوە لە (صمود)ەوە بۆ (ڕزگاری) بگۆڕێت بۆ
پوچەڵكردنەوەی ئەو سیاسەتەی رژێمی پێشووی عێراق كە پێیان وابوو (صمود یصنع النصر) كە ناوەكەی لێوە وەرگیرابوو(.)4
لە دوای ساڵی (2003ز) پاش رۆخاندنی رژێمی پێشووی عێراق ناوچەی توێژینەوەو ،تەواوی گەرمیانیش چوونە قۆناغێكی نوێ
وە ،چونكە ئەو گەمارۆ ئابوورییانەی لەسەر عێراقو هەرێمی كوردستان هەبوو هەڵگیرا ،بەمەش بارودۆخێكی نوێ رەخساو،
ئاستی خزمەتگوزراییەكانی ناوچەی توێژینەوە رووی لە زیادی كرد بەجۆرێك كە لە ئەنجامدا بە نەخشەیەكی بنەڕەتی نوێ
ناوچەی توێژینەوە رێكخرایەوەو ،چەند گەڕەكێكی نوێیش دروستكران بۆ كەسوكاری شەهیدانو ئەنفالكراوان.
تایبەتمەندی شوێنو پێگەی ناوچەی توێژینەوە :جوگرافیاناسان لە توێژینەوەكانیاندا لەسەر شار ،جیاوازی لە نێوان شوێنو
پێگەدا دەكەن ،چونكە هەردووكیان رۆڵی سەرەكی دەگێڕن لە دروستبوونو گەشەكردنو فراوانبوونی شاردا ،هەروەها ئاراستەو
شێوەی شارو جۆری بەكارهێنانی شارو مۆرفۆلۆجیاكەشی( .)5شوێنی ناوچەی توێژینەوە دەكەوێـتە نێوان هەردوو بازنەی پانی
(" )34° 41' 14" - 34° 38' 54پلەی باكورو ،هێڵی درێژی (" )45°16' 06" - 45° 12' 48پلەی رۆژهەاڵت بڕوانە نەخشەی
( .)1لە رووی كارگێریشەوە دەكەوێتە سنوری كارگێڕی قەزای كەالرو ،رووبەرەكەشی دەگاتە (10549580.38م .)2تەنها (8,5كم)
لە سەنتەری قەزای كەالرەوە و (17,6كم) لە ناحیەی سەرقەاڵ و (32,6كم) لە سەنتەری قەزای كفرییەوە دوورە ،ئەم شوێنەی
ناوچەی توێژینەوە دەكەوێـتە نێوان دوو نیشینگەی مرۆیی گەورەوە لە چوارچێوەی ئیدارەی گەرمیاندا ،ئەوانیش سەنتەری
قەزای كەالر (سەنتەری ئیدارەی گەرمیان)و سەنتەری قەزای كفرییە ،كە ئەمەش یارمەتیدەر بووە بۆ پێشكەوتنی لە رێگەی
ناساندنی ،كە لە جوگرافیای شاردا بە (شاری هێڵی) ناودەبرێت ،ئەمەش لە زیادبوونی ویستگەكانی حەسانەوەو سووتەمەنیو
یەكەكانی فرۆشتنی تاك روون دەبێتەوە .
لە رووی بەرزونزمیشهوە ناوچهی توێژینهوه دەكەوێتە ناوچەی نیمچە شاخاوییەوە كە بە ناوچەیەیكی گواستراوە لە
نێوان هەرێمی چیایی لە باكوری رۆژهەاڵتو هەرێمی زەوی بان رێك لە باشور دادەنرێت( .)6درێژبوونهوهی ناوچهی توێژینهوه
له نێوان هێڵه كهنتورییهكانی (290-250م) له ئاستی روی دهریاوه ،وایكردووه جیاوازی بهرزونزمی له ناوچهی توێژینهوه
كهمو ئاسان بێت ،ئهمهش رهنگدانهوهی ههبووه له بواره جۆراوجۆرهكانی ژیان له وانهش الیهنی نیشتهجێبوونو رێگاوباندا،
ئهمهش یارمەتیدەر بووە بۆ فراوانبوونی بەكارهێنانی زەوی شارنیشینی لە ناوچەی توێژینەوەدا .لە رووی جۆری خاكیشەوە
كە بێگومان لە هۆكارە گرنگەكانی دروست بوونی شارو گەشەكردنی ،خاكی ناوچەی توێژینەوە لە جۆری خاكی قاوەیی
سورباوە كە خاكێكی پتەو زۆر گونجاوە بۆ چاالكیە جۆراوجۆرەكانو بەكارهێنانەكانی شار( .)7لە رووی تایبەتمەندی ئاوو
هەوایشەوە دەكەوێـتە ناوچەی كیشوەری ووشكەوە كە بارانی زستانەیە بەپێی پۆلێنی كۆبن( ،)8كە تایبەتمەندە بە بەرزی پلەی
گەرمی لە هاویندا كە تێكڕای پلەی گەرمی دەگاتە ( )34پلەی سەدی لە مانگی تەموزو لە زستانیشدا لە مانگی كانوونی دووەمدا
بۆ ( )7,9پلەی سەدی دادەبەزێت( .)9سەبارەت بە بڕی باران بارینیش تاڕادەیەك كەمەو وەرزییە ،ئەمەش وایكردووە نەتوانرێ
لە چاالكیە جۆراوجۆرەكانی شاردا سوودی لێوەربگیرێت ،بۆیە لە ناوچەی توێژینەوەدا دا پشت بە ئاوی سەرزەوی (ڕووباری
سیروان كە لە رێگەی پڕۆژیەكەوە بە درێژایی ( 9كم) ئاوی بۆ راكێشراوە)و ئاوی ژێر زەوی دەبەسترێت بە جۆرێك
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نەخشەی ( )1شوێنی ئەسترۆنۆمیو پێگەی ناوچەی توێژینەوە بە گوێرەی قهزای كهالرو هەرێمی كوردستان و عێراق

سەرچاوە :كاری توێژهر به پشت بهستن به :هاشم صالح حمد امین و ئەوانی تر ،ئەتڵەسی هەرێمی كوردستانی عێراق ،عێراق
و جیهان ،چاپی یەكەم ،كۆمپانیای تێنوس  ،هەولێر ،2009 ،ل.39
( )42قوڵ بۆ دابینكردنی ئاوی پێوست بۆ پێداویستیەكانی ناوچەی توێژینەوە لێدراوە ،ئەمە جگە لە لێدانی چەندین بیری دیكە
لە الیەن دانیشتوانەوه(.)10
تایبەتمەندی دیمۆگرافیای ناوچەی توێژینهوە :دروستبوونی ناوچەی توێژینەوە لە ساڵی (1988ز) لە هەلومەرجێكی سیاسیو
سەربازی تایبەتدا بووە ،بۆیە زانینی ژمارەی دانیشتوانی لە سەرەتایی دروست بوونیەوە كارێكی ئەستەمە ئەمە لەالیەك،
لەالیەكی دیكەشەوە بەهۆی ئەنجامنەدانی پرۆسەی سەرژمێرییەوە لە هەرێمی كوردستان دیسانەوە ئەم كارە ئەستەم تر بوو،
تەنها ئەوە نەبێت بۆ زانینی ژمارەی دانیشتوانی پشت بە سەرژمێری ساڵی (1977ز) ناحیەی تیلەكۆ دەبەسترێت كە ()7613
كەس بووە(.)11
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ژمارهی دانیشتووانی ناوچهی توێژینهوه ( )25116كهس بووه له ساڵی (2002ز) ،ئهمه له كاتێكدا ئهم ژماره
بهرزدهبێتهوه بۆ ( )41031كهس له ساڵی (2019ز)( ،)12بهمهش گۆڕانێكی رەهای لە ژمارەی دانیشتواندا گهیشتۆته ()15915
كەسو گەشەی سااڵنەشی لە نێوان سااڵنی (2019-2002ز) ( )%2,89بووه .ئەم رێژەیە بەرزترە لە گەشەی سااڵنهی مەركەزی
قەزای كەالرو ئیدارەی گەرمیان كه ( )%2,59( )%2,49له دوای یهك بووه(.)13
بە سرنجدانی خشتەی ( )1كە (پێكهاتەی تەمەنی دانیشتوانی ناوچەی توێژینەوە دەخاتەڕوو) ،دهردهكهوێت دابهشبوونی
پێكهاتهی تهمهن ،هاوشێوهی دابهشبوونی پێكهاتهی تهمهنی واڵتانی جیهانی سێیهمه ،كه كۆمهڵگه به گشتی پشت به كهرتی
خزمهتگوزاری دهبهستێتو بهشێكیشی به كشتوكاڵهوه خهریكه .ههروهها دهردهكهوێت گروپی تهمهنی ( )64-15رێژهی ()%60,5
كۆی دانیشتووانی ناوچهی توێژینهوه پێك دێنێت ،كه بریتی یه له گروپی بهرههمهێن ،ئهمه سهرهڕای ئهوهی داواكارییه
شوێنیهكانی دانیشتووانی ئهم گروپه بهردهوام له بهرفراوان بووندایه ،جا له رووی كۆمهاڵیهتیهوه بێت یان ئابوری ،ئهمهش به
واتای زیادبوونی داواكاری لهسهر شوێنی نیشتهجێبوونو ههلی كاركردن دێـت ،بهمهش گهشهی ئهم گروپهی تهمهن
رهنگدانهوهی ههبووه لهسهر بهرفراوان بوونی ناوچهی توێژینهوه له نێوان سااڵنی (.)2019-2002
ژ
.1

گروپە تەمەنییەكان
14-0

خشتەی ( )1پێكهاتەی تەمەنی دانیشتوانی ناوچەی توێژینهوه
ڕێژە%
ژمارەی دانیشتوان
35.5
14583

.2

64-15

24731

60.3

.3
.4

+65
كۆ

1717
41031

4.2
100

سەرچاوە :كاری توێژەر بە پشت بەستن به بەڕێوەبەرایەتی ئاماری گەرمیان ،داتای باڵونەكراوە.2019 ،
بەكارهێنانی زەوی شارنیشینی لە ناوچەی توێژینەوە:
بەكارهێنانی زەوی لە شارەكاندا یەكێكە لە دیاردە گرنگەكان ،چونكە راستەوخۆ رەنگدانەوەی سروشتی فەلسەفەی
ئەو پالندانانەیە كە ئەم جۆراوجۆریەی لە بەكارهێنانی زەوی شارەكەدا خوڵقاندووە ،هەندێكیان لە چوارچێوەی بەكارهێنانە
سەرەكیەكاندایە وەكو (نیشتەجێبوون ،بازرگانی ،پیشەسازی)و هەندێكی تریان الوەكین وەكو خزمەتگوزارییەكانی (فێركاری،
تەندروستی ،رێگاوبان ،خۆشگوزهرانی ،ئاو ،كارەبا)( .)14هەموو شارێك سەرەڕای قەبارەكەی دەبێت خزمەتگوزاری پێشكەش بە
دانیشتووانەكهی بكات .هەر بەكارهێنانێكش رەنگدانەوەیەكی لۆجیكیانەی گرنگی ئەو بهكارهێنانهن .لە هەمان كاتدا گرنگترین
بنەمای بوونو بەردەوامی شارو پێشكەوتنین لە داهاتوودا( ،)15مەرجیش نییە رێژەی هەر بەكارهێنانێكی زەوی بە مانای گرنگی
ئەو بەكارهێنانە بێـت لە رووی ئابووریو كۆمەاڵیەتییەوە ،بەڵكو هۆكاری ئابووری بە پلەی یەكەم كاریگەری لەسەر دابەشبوونی
ئەم بەكارهێنانە هەیە لە چوارچێوەی شارەكاندا(.)16
بۆ روونكردنەوەی بەكارهێنانی زەویو دابەشبوونی جوگرافییان لە ناوچەی توێژینەوەدا كە رووبەرەكەی دەكاتە
( 10549580.38م ،)2نەخشەی ()2و (خشتەی  )2بەكارهاتووە ،رووبەری هەموو بەكارهێنانەكان پیشاندراوە ،بەم شێوەیەی الی
خوارەوە:
یەكەم :بەكارهێنانی زەوی نیشتەجێبوون :نیشتهجێبوون یەكێكە لە بەكارهێنانە سەرەكیەكان لە هەموو شارەكاندا ،چونكە
هەرچەندە شارەكان بەكارهێنانی جۆربەجۆریان تێدا بێت ،بەاڵم بنەڕەتی دروستبوونیان بۆ دانیشتوان دەگەڕێتەوە ،بۆیە
جوگرافیای شار وەكو شێوەیەك لە شێوەكانی نیشتەجێبوون لەشار دەڕوانێت( .)17ئەمە جگە لەوەی پێشكەوتنی ئەم بەكارهێنانە
بە واتای واڵمدانەوەی پێشكەوتنی بەكارهێنانەكانی ديكهی وەكو (بازرگانی ،پیشەسازی ،تەندروستی ،هتد) یە لە ناوخۆی
شارەكەدا( .)18ئەم بەكارهێنانە لە ناوچەی توێژینەوە وەكو ههموو شارو شارۆچكەكانی دیكەی هەرێم بەشی هەرە زۆری
رووبەری بۆ تەرخانكراوە ،كە رووبەری (7286002.71م )2واتە رێژەی ( )%69,1رووبەری گشتی ناوچەی توێژینەوە ،كە پێك
دێت لە ( )15گەرەك( ،)19واتە رێژەیەكی بەرزترە لە مەركەزی قەزای كەالر كە ( )%65,1رووبەری گشتییە( ،)20بەاڵم لە ئێستادا
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ژ
.1

خشتەی ( )2جۆر و رێژەی بەكارهێنانە زەوی شارنیشینی ناوچەی توێژینەوە لە ساڵی 2019ز
ڕێژەی %
ڕووبەری بەكارهێنان م2
جۆری بەكارهێنان
69.1
7286002.71
بەكارهێنانی زەوی نیشتەجێبوون

.2

بەكارهێنانی زەوی بازرگانی

73411.81

0.7

.3
.4

بەكارهێنانی زەوی پیشەسازی
بەكارهێنانی زەوی بۆ خزمەتگوزاری ژێرخان

89422.25
27294

0.8
0.3

.5

بەكارهێنانی زەوی بۆ خزمەتگوزراییە كۆمەڵگەییەكان

210704.44

1.9

.6
.7

بەكارهێنانی زەوی خۆشگوزەرانی
بەكارهێنانی زەوی رێگاوبان

186163.8
648260.6

1.8
6.2

.8

زەوی بەتاڵ

2028320.77

19.2

10549580.38

100

كۆی گشتی
.9
سەرچاوە :كاری توێژەر بە پشت بەستن بە نەخشەی (.)2

لە ناوچەی توێژینەوە تەنها ( )10گەڕەكی بە تەواوەتی و ( )2گەرەكیشی (سەنگاوییەكان ،راپەرین) بەشێكیان كە لە سەنتەری
ناوچەی توێژینەوە نزیكن بۆ نیشتەجێبوون بەكاردێن ،واتە رووبەری نیشتەجێبون لە ئێستادا (3976478,8م )2كە دەكاتە
( )%37,7رووبەری گشتی ناوچەی توێژینەوە ،چونكە ( )3گەرەگی (خەبات ،بەختیاری ،ئەنفالەكان) و بەشی هەرە زۆری
گەڕەكەكانی (سەنگاوییەكان ،راپەرین) وەكو لەسەرەوە ئاماژەی پێكراوە بۆ پیشەی نیشتەجێبوون دابەشكراونو ،پێش ساڵی
(1991ز) ئاوەدان بوون بەاڵم لە ئێستادا خاڵین لە دانیشتوانو ئاوەدان نین بە شێوەی ئیفرازكراو دەردەكەون كە رووبەریان
(3309523.91م)2و دەكاتە ( )%31,4رووبەری گشتی ناوچەی توێژینەوە بڕوانە خشتەی ()2و نەخشەی ( ،)2بەاڵم دوای ساڵی
(1991ز) حكومەتی هەرێم لە چوارچێوەی سیاسەتی ئاوەدان كردنەوەی الدێكان یارمەتی خەڵكیدا بگەرێنەوە الدێكانیان ،بۆیە
ئەم گەڕەكانە چوڵكرانو یەكە نیشتەجێبووەكانیش ئارەزوومەندانە روخێنران تاوەكو ئێستاش وەكو زەوی ئیفرازكراو ماونەتەوە،
دواتریش خەڵكەكەی دوای ئەوەی بەشێكیان لە الدێكانیان دووبارە گەڕانەوە لە گەڕەكەكانی دیكەی ناوچەی توێژینەوە
نیشتەجێبوون ،كە خزمەتگوزاری تەواویان پێگەیەنرابوو( ،)21بۆیە دەبینین گەرەكەكانی ناوچەی توێژینەوە بەشێوەی هێڵی لە
نزیك شەقامی سەرەكی كەالر و ناوچەی توێژینەوەدان.
جیاوازی لە نێوان شێوازهكانی یەكەی بەكارهێنانی نیشتەجێبوون لە ناوچەی توێژینەوەدا ههیه ،بەم شێوەیەی
خوارەوە روون دهبنهوه:
 .1شێوازی یهكهی نیشتهجێبوونی كۆن :دەتوانین تێبینی ئەم جۆرە یەكە نیشتەجێبوانە بكەین له گەڕەكەكانی (ئاوباریك،
سەنگاوییەكان ،شاكەل) ،یەكە نیشتەجێبووەكانیش بەشێكی زۆریان هەر لەسەر شێوازی كۆن ماونەتەوەو رووبهریان له نێوان
(200-150م )2دایهو له بلۆك دروستكراونو سهقفهكانیان شێڵمانهو شێوازی دروستكردنیشیان ئاسۆییه.
 .2شێوازی یهكهی نیشتهجێبوونی مام ناوهند :زۆربهی گەڕەكانی ناوچەی توێژینەوە دەگرێتەوە ،وەكو گەڕەكەكانی (ژاڵە،
نەورۆز ،حەمرین ،ئاسوودە ،ئاشتی ،خۆرنەوازان) ،بهشێكی زۆری یەكه نیشتەجێبووەكان نوێ كراونەتەوەو كراون به شێوازی
ستوونیو باخچەیان تێدا دروستكراوە ،رووبهریان (200-150م.)2
ب .شێوازی یهكهی نیشتهجێبووه نوێ :ئهم شێوازه لە گەڕەكەكانی( ئاسودە ،ئاشتی) دهردهكهون ،كە گەڕەكی نوێن لە ناوچەی
توێژینەوە دروست كراون ،پێوەرەكانی پالندانیان تێدا لە بەرچاو گیراوهو باخچهیان ههیهو رووبهریان (250-200م ،)2یهكهكان
شێوازی ستووینو به نهخشهسازی سهردهمیانه دروستكراون.
()22
ژمارەی خانووەكانی ناوچەی توێژینەوە ( )11142یەكەی نیشتەجێبوونە  ،كە ( )41031كەس تێیاندا دەژین ،بەمەش
چڕی گشتی دانیشتوان**لە ناوچەی توێژینەوە لە ساڵی (2019ز) گەیشتووە بە (3,9كەس/كم )2بەاڵم چڕی پەتی (صافی)
دانیشتوان***لە هەمان ساڵدا گەیشتووە بە ( 11,8كەس/كم.)2
دووەم :بەكارهێنانی زەوی بۆ بازرگانی :ئەم بەكارهێنانە لە هەموو شارێكدا بەشێكی گرنگی رووبەرەكەی پێكدەهێنێت ،بەزۆری
ئەم پیشەیە دەكەوێتە سەنتەری شارەكانەوە ،بەاڵم سەرەڕای گرنگیەكەی رووبەرێكی كەم لە رووبەری گشتی شار دەگرێتەوەو
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نەخشەی ( )2بەكارهێنانی زەوی شارنیشینی لە ناوچهی توێژینهوه لە ساڵی ()2019

سەرچاوە :كاری توێژەر بە پشت بەستن بە وێنەی ئاسمانی ناوچەی توێژینەوە و بە بەكارهێنانی بەرنامەی ()10Arc Gis
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خزمەتگوزاری پێشكەش بە دانیشتوانی شارو چواردەوریشی دەكات ( .)23ئەم راستیانەش زۆر بە روونی لە ناوچەی توێژینەوەدا
هەست پێدەكرێت بە جۆرێك رووبەری ئەو زەوییەی ئەم بەكارهێنانە پێكیدێنێت (73411,81م )2كە دەكاتە ( )%0,7رووبەری
گشتی ناوچەی توێژینەوە .ژمارەی یەكە بازرگانیەكانی ناوچەی توێژینەوە ( )549یەكەیەو ( )935فرۆشیار كاریان تێدا دەكەن(.)24
زەوی بەكارهێنانی بازرگانیەكان لە ناوچەی توێژینەوە بەم شێوەیەی خوارەوە پۆلێن دەكرێن:
أ .ناوچەی سەنتەری بازرگان) :(CBCئەم ناوچەیە قورساییەكی ئابوری مەزنی هەیە ،بۆیە لە گرنگترین شوێنی شاردا
بنیاتدەنرێت ،لە هەمان كاتدا وەكو چەقێك بە ئاراستە جیاوازەكانی شاردا شەقامی لێدەبێتەوەو خزمەتی گەڕەكە جیاوازەكانی
شار دەكاتو پیشەی بازرگانیو پیشەیی بەالی خۆیدا رادەكێشێو چاالكیە جۆراوجۆرەكانی تێدا كۆدەبێتەوە( .)25ناوچەی
سەنتەری بازرگانی لە ناوچەی توێژینەوە روون دەبێـتەوە لە بازاڕی شارەكەدا لە گەڕەكی گەرمیان بە ئاراستەی گەڕەكە
جیاوازەكان شەقامی لێدەبێتەوە خزمەتگوزارییان پێشكەش دەكات ،ژمارەی یەكەكانی بازرگانی تێیدا ( )291یەكەیەو ()513
كەس كاریان تێدا دەكات ،بۆیە بە بڕبڕەی پشتی بازرگانی ناوچەی توێژینەوە دادەنرێت(.)26
ب .شەقامی بازرگانی :ئەم شێوازە بە شێوەیەكی گشتی لە شێوەی یەكەی بارزگانی لەم دیو ئەم دیوی شەقامە سەرەكیەكانی
شاردا دەردەكەون ،بەشێوەیەكی پالن بۆ داڕێژراویش دروست نەبوون ،چونكە لە بنەڕەتدا بەكارهێنانی نیشتەجێبوون بوونو
گۆڕاون بۆ بەكارهێنانی بازرگانی ،بۆیە كێشەیان لێدەكەوێتەوە بەهۆی نەبوونی رووبەری پێویست بۆ پاركینی ئۆتۆمۆبیل(.)27
ئەمە جگە لەوەی لەم شەقامانەدا بەكارهێنانی تری وەكو كارگێڕیو خزمەتگوزاریو پیشەسازییان تێدا دەردەكەوێت ،دەتوانین
لە ناوچەی توێژینەوە ئەم شێوازە لە گەڕەكەكانی (ئاشتی ،ئاسوده ،خۆرنهوازان ،گهرمیان ،حهمرین ،نهوزۆرز ،ژاڵه) دیاری
بكەین ،كە ژمارەی یەكە بازرگانییەكانی ( )159یەكەیەو ( )275كەس كاریان تێدا دەكەن( ،)28كە لەم یەكە بازرگانیانەدا كەرەستەی
خواردەمەنی بە هەموو جۆرەكانییو دەرمانخانەو كەرەستەی بیناسازی و كارەبابیو خزمەتگوزاری بازرگانی (سەرتاشو
پەراوگە) تێدا بەدیدەكرێت.
ج .بەكارهێنانی تێكەڵ :ئەم بەكارهێنانەش بە هەمان شێوەیەی شەقامە بازرگانیەكان بەشێوەیەكی جیاواز لە گەڕەكە
جیاوازەكانی ناوچەی توێژینەوەدا باڵوبۆتەوە ،لە شێوەیەی یەكەی بازرگانی بچووكنو خزمەتگوزاری پێشكەش بە بەشێكی
ئەو گەڕەكە دەكهن ،كه ژمارەیان ( )102یەكەو ( )148كەس كاریان تێدا دەكات (.)29
سێیەم :بەكارهێنانی زەوی بۆ پیشەسازی :یەكێكە لە بهكارهێنانه گرنگەكان لە شارەكاندا ،هۆكاری ئەم گرنگیەش دەگەڕێتەوە
بۆ ئەو رۆڵە گرنگەی لە خزمەتكردنی دانیشتوانی شارو چواردەوریدا دەیگێڕێـت ،ئەمە سەرەڕای دابینكردنی بەشێكی زۆری
پێداویستیەكانی شارو هەلی كاری پێویستو ،بەرزكردنەوەی توانای ژێرخانی ئابووری ،چونكە ئەم پیشەیە كلیلی سەرەكی
گەشەی شارە (:)30
ڕووبەری ئەو زەوییەی ئەم بەكارهێنانە لە ناوچەی توێژینەوە پێكیدێنێت (89422,25م )2كە دەكاتە رێژەی ()%0,9
كۆی رووبەری گشتی ناوچەی توێژینەوە بڕوانە خشتەی ( ،)2ژمارەی یەكە پیشەسازییەكانی بریتیە لە ( )148یەكەو ()358
كرێكار تێیاندا كاردەكات( ،)31خزمەتگوزاری پیشەسازی پێشكەش بە دانیشتوانی ناوچەی توێژینەوەو چواردەوری دەكات ،شان
بە شانی كەرتە پیشەسازییەكانی سەنتەری قەزای كەالر كە بااڵدەستی بەسەر بازاڕی ناوچەی توێژینەوەو تەواوی ئیدارەی
گەرمیاندا نواندووە .شێوازی دابەشبوونی پیشەسازی ناوچەی توێژینەوە بەم شێوەیەی خوارەوەیە(. )32
أ .ناوچەی پیشەسازی :ئەم ناوچەیە دەكەوێتە رۆژهەاڵتەی ناوچەی توێژینەوەو هەموو ئەو پیشەسازییانەی ژاوەژاوو پیسبوونی
ژینگەی لێدەكەوێتەوە لەم ناوچەیەدا كۆبۆتەوە ،كە بریتین لە پیشەسازییەكانی (بیناسازی ،چاككردنی ئۆتۆمۆبیل ،ئاسنگەری،
دروستكردنی بۆری پالستیك)،و ژمارەیان ( )65یەكەیەو ( )192كەس تیاندا كاردەكات.
ب .پیشەسازی تێكەڵ بە ناوچەی بازرگانی :بریتین لە پیشەسازی بچووك كە پێداویستی رۆژانەی خەڵكن ،لە ناوچەی بازرگانیدا
لە ناوچەی توێژینەوەدا دەركەوتوون ،دانیشتووان بە ئاسان پێداویستیەكانیان تێدا دەستەبەر دەكەن ،ژمارەیان ( )36یەكەیەو
( )76كەس تێیاندا كاردەكەن ،بریتین لە پیشەسازییەكانی (خواردەمەنی ،بەرگدووری ،چاككردنی ئامێری كارەبایی ،وێنەگر،
چاككردنی پاسكیلو ماتۆڕ).
ج .پیشەسازی سەر شهقامه سەرەكیەكانی تێكەڵ بە ناوچەی نیشتەجێبوون  :بەهەمان شێوە لەگەڵ فراوانبوونی ڕووبەری
ناوچەی توێژینەوە زۆربوونی ژمارەی گەڕەك وشەقامەكان ،كۆمەڵێك پیشەسازی لە شهقامه سەرەكیەكان پەیدابوون كە
پێداویستی رۆژانەی خەڵكن ،كە ژمارەیان ( )47یەكەیەو ( )90كەس تێیاندا كاردەكەن ،بریتین لە پیشەسازییەكانی (خواردەمەنی،
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دارتاشی ،بیناسازی ،بەرگدوری ،چاككردنی ئامێری كارەبایی ،وێنەگر ،چاككردنی پاسكیلو ماتۆڕ ،ئەلەمنێۆم.)PVC ،
چوارەم :خزمەتگوزاری ژێرخان :بریتین لە كۆمەڵێك خزمەتگوزاری كە پێویستی گرنگی رۆژانەی خەڵكو لە شێوەی تۆڕدا
دەردەكەون ،وەكو (تۆڕەكانی كارەیا ،تۆڕی ئاو ،تۆڕی ئاوهڕۆ ،تۆڕی گەیاندن) ،كە پێویستە بەشی پێویست لەم خزمەتگوزارییە
بۆ تاكەكانی كۆمەڵگە دابین بكرێت( .)32رووبەری ئەم خزمەتگوزرارییە لە ناوچەی توێژینەوەدا (27294م )2كە دەكاتە ()%0.3
رووبەری گشتی ناوچەی توێژینەوە ،ئەم خزمەتگوزارییانە زۆر گرنگن بۆ شار ،بە جۆرێك دابینكردنی ئەم خزمەتگوزارییان
كاریگەری گەورەیان لەسەر پێشكەوتنو بەردەوامی شارەكان هەیە ،دەتوانین ئەم خزمەتگوزارییە لە ناوچەی توێژینەوە بەم
شێوەیەی خوارەوە بخەینەڕوو:
. 1بەكارهێنانی زەوی بۆ مەبەستی ئاوی خواردنەوە :دابینكردنی ئاوی خواردنەوەی پێوست لە شارەكاندا بۆ پێداویستییە
جۆراوجۆرەكان لە سەردەمی ئێستادا بۆتە كێشەیەكی گەورە لە زۆربەی شارەكانی جیهاندا ،چونكە لە پێداویستییە گرنگەكانی
ژیانی مرۆڤەو بۆ بەڕێوەبردنی كارووباری رۆژانەی و،ڕۆژ بە دوای رۆژیش داواكاری لەسەری زیاد دەكات بەهۆی زۆربوونی
ژمارەی دانیشتوانەوە، .لە رێگەی ( )9تانكی گەورەی كۆكەرەوەی ئاوەوە كە توانای كۆكردنەوەی بڕی (2350م )3ئاوییان هەیە
كۆدەكرێنەوەو ،لە رێگەی بیری قوڵ و رووباری سیراوانەوە ئاوی ناوچەی توێژینەوە دابیندەكرێت ،بەاڵم لە ئێستا ( )%100پشت
بەو ( )42بیرە قوڵە دەبەسترێت بۆ دابینكردنی ئاوی پێوست ،كە توانراوە تارادەیەكی باش پێداویستی دانیشتوان دابین بكەن.
تێكرای بەشی تاك لەم خزمەتگوزارییە لە ناوچەی توێژینەوەدا ( 449لتر رۆژانە /كەس)(.)33
. 2بەكارهێنانی زەوی خزمەتگوزاری كارەبا :دابینكردنی كارەبای پێوست یەكێكە لەو خزمەتگوزارییانەی كە دانیشتوانی هەموو
شارێك بۆ راپەڕاندنی كارووباری رۆژانەیان پێویستیانە ،بەاڵم ناوچەی توێژینەوە وەكو تەواوی هەرێمی كوردستان بەدەست
كەمی كارەبای نیشتمانییەوە دەناڵێن ،هەرچەندە ناوچەی توێژینەوە كێشەی ویستگە و تۆڕی گەیاندنی وزەی كارەبای نییە،
چونكە لە ناوچەی توێژینەوەدا وێستگەی ()33/ 11 kvهەیە كە لە ساڵی (2013ز) دروستكراوە .ئەم ویستگەیەش لە ( )2یەكە
پێكدێت و هەریەكەیان توانای ()31.5mvaهەیە و لە رێگەی ( )16فیدەرەوە بەسەر تەواوی ناوچەی توێژینەوەدا دابەش دەكرێت.
الدێیەكانی چواردەوەریشی تاڕادەیەكی باش پێداویستییانی پڕكردوەتەوە ،ئەو كێشەیەشی كە لە كاتژمێرەكانی كارەبایی
نیشتمانیدا بوونی هەیە لە رێگەی ( )28مولیدەی ئەهلییەوە پڕكراوەتەوە(.)34
. 3بەكارهێنانی زەوی بۆ مەبەستی ئاوەڕۆ :دابینكردنی تۆڕهكانی ئاوهڕۆ له شارهكاندا بهیهكێك له سیما پێویستو
شارستانیهتیهكان دادهنرێـت .له ناوچهی توێژینهوهدا نهتوانراوه ئهم خزمهتگوزارییه بهتهواوی ناوچهی توێژینهوه بگهیهنرێ،
چونكه تهنها ( )%70گهرهكهكانی ناوچهی توێژینهوه ئهم خزمهتگوزارییهیان پێگهیشتووه ،بڕی ئاوی رۆیشتووی تۆڕی ئاوهڕۆی
ناوچهی توێژینهوه به (0.071م /3چركه)یه(.)35
پێنجەم:خزمەتگوزارییە كۆمەڵگەییەكان :ئهم خزمەتگوزارییانه بە یەكێك لە چاالكیە سەرەكیەكانی بەكارهێنانی زەوی لە
چوارچێوەی شارەكاندا دەژمێردرێن ،كە خزمەتگوزاری پێشكەش بە شارو هەرێمەكەی دەكەن ،لە ئێستادا بوونەتە پێوەرێك بۆ
دیاریكردنی چەندێتی پێشكەوتنی شارەكان بۆ پڕكردنەوەی پێداویستیە نا ماددیەكانی دانیشتوان ،چونكە مرۆڤ بە تەنها
بوونەوەرێكی بەرهەمهێن نییە ،بەڵكو قەوارەیەكی پیرۆزەو پێوستە لە رێگەی دەستەبەركردنی خزمەتگوزاری پێویستەوە بۆی،
ژیانی بپارێزرێتو ،ژینگەیەكی گونجاویشی بۆ دابین بكرێت( ،)36كە رووبەری خزمەتگوزارییە كۆمهڵگهییهكانی ناوچەی توێژینەوە
(210704.44م )2كە دەكاتە ( )%1,9رووبەری گشتی ناوچەی توێژینەوە بڕوانە خشتەی ( ،)2كە بەم شێوەیەی خوارەوە دابەش
دەبن لە ناوچەی توێژینەوەدا:
أ .خزمەتگوزاری پەروەردە و فێركردن :پرۆسەی پەروەردە وەكو سیستەمێكی پیشەیی تەواو لە كۆمەڵە رەگەزو بەشی پێكەوە
بەستراو پێكهاتووە ،كە هەر رەگەزو بەشێكش بە رۆڵی تەواوكەری بەشو رەگەزەكانی تر هەڵدەستێت لە چوارچێوەی پرۆسەی
پەروەردەو فێركردندا ،بۆیە توانای پیشەی فێركاری پێویستی بە پالندانێكی زانستی وردو گونجاو هەیە كە هاوشان بێت لەگەڵ
توانا بەردەستەكاندا ،چونكە كەرتی پەروەردەو فێركردن بە یەكەمینو بنەڕەترین كۆڵەكەی شار دادەنرێت بۆ پێشكەووتنی
كۆمەڵگەو پێوەرێكیشە بۆ هەڵسەنگاندنی پێشكەوتنو دواكەوتنی واڵتو كۆمەڵگا( .)37رووبەری ئەم خزمەتگوزارییە (85094,66
م )2كە دەكاتە ( )%40.4رووبەری گشتی خزمەتگوزارییە كۆمەڵگەییەكانی ناوچەی توێژینەوە بڕوانە نەخشەی ( .)3ئەم
خزمەتگوزارییە سەرجەم قۆناغەكانی خوێندن (باخچەی ساوایان ،بنەڕەتی ،ئامادەیی) دەگرێتەوە ،كە لە خشتەی ( )4و نەخشەی
( )3بارودۆخی ئەم خزمەتگوزارییە خراوەتەڕوو.
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ژ
.1

خشتەی ( )3بەكارهێنانی زەوی بۆ خزمەتگوزارییە كۆمەڵگەییەكان لە ناوچهی توێژینهوه لە ساڵی ()2019
بەشی تاك م2
رێژەی %
رووبەر م2
جۆری خزمەتگوزارییە كۆمەڵگەییەكان
2
40.4
85094.66
خزمەتگوزاری پەروەردەیی

.2

خزمەتگوزاری تەندروستی

34712.92

16.5

0.8

.3
.4

خزمەتگوزاری كاركێڕی
خزمەتگوزاری ئاینی

56965.31
33931.55

27
16.1

1.3
0.8

.5

كۆ

210704.44

100

5.1

سەرچاوە كاری توێژەر بە پشت بەستن بە نەخشەی ()2
خشتەی ( )4دامودەزگا پەروەردەییەكانی ناوچەی توێژینەوە بۆ ساڵی (2016ز)
ذ

جۆری دامودەزگای پەروەردەیی

ژ .دامودەزگا

ژ .مامۆستا

ژ .خوێندكار

ژ .پۆل

.1

باخچەی ساوایان

2

270

20

8

.2
.3

خوێندنگای بنەڕەتی
خوێندنگای ئامادەیی

12
7

8657
2529

501
186

298
94

707

400

12266
21
كۆ
.4
سەرچاوە :بەڕێوبەرایەتی پەروەردەی كەالر ،بەشی پالندانان ،داتای باڵونەكراوە.2019 ،

ب .خزمەتگوزاری تەندروستی :ئەم خزمەتگوزارییە شوێنێكی گرنگی هەیە بەهۆی پەیوەندی راستەوخۆی بە تەندروستیو
توانای مرۆڤەوە ،چونكە ئەم خزمەتگوزارییە لە شاردا ئامانجی یەكەمی پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری چارەسەر و چاودێری
دانیشتوانە بە شێوەیەك گەرەنتی خزمەتی دانیشتوان بكات لە رووی باشترین چارەسەر لە زوترین كات و باشترین شێوەدا(.)38
بەهۆی گرنگی ئەم خزمەتگوزارییەوە لە ناوچەی توێژینهووەدا (34712,92م )2رووبەری بۆ تەرخانكراوە كە دەكاتە رێژەی
( )%16.5رووبەری خزمەتگوزارییە كۆمەڵگەییەكانی ناوچەی توێژینەوە ،كە پێكدێت لە دوو بنكەی تەندروستی (بنكەی
تەندروستی شەهید قاسم ،بنكەی تەندروستی گەرمیان) كە ( )24كاتژمێر خزمەتگوزاری تەندروستی پێشكەش بە دانیشتوانی
ناوچهی توێژینەوەو چواردەوری دەكەن .ئەمە جگە لە بوونی بنكەیەكی تەندروستی ڤێتەنەری .ژمارەی دكتۆرەكانی هەر دوو
بنكە تەندروستیەكە ( )10دكتۆرەو،ژمارەی یاریدەدەرە پزیشكیەكان ( )49كارمەندەو )42( ،فەرمانبەری دیكەش كاروباری
رۆژانەی بنكەكان و دانیشتوان بەڕیدەكەن بڕوانە خشتەی (.)5
ژ

خشتەی ( )5دامودەزگا تەندروستی یەكانی ناوچەی توێژینەوە بۆ ساڵی (2019ز)
ژمارەی دكتۆر یاریدەدەری تەندروستی
شوێن
دامەزراوەی تەندروستی

كارمەندی دیكە

بنكەی تەندروستی گەرمیان

خۆرنهوازان

5

25

22

بنكەی تەندروستی شەهید قاسم

گهرمیان

5

24

20

42
49
10
كۆ
سەرچاوە :كاری توێژەر بە پشت بەستن بە :أ .بنكەی تەندروستی شەهید قاسم ،بەشی كارگێری ،داتای باڵونەكراوە .2019 ،ب.
بنكەی تەندروستی گەرمیان بەشی كارگێری ،داتای باڵونەكراوە.2019 ،
ج .خزمەتگوزاری كارگێڕی :ئەم خزمەتگوزارییە لە پێكهاتەی ناوخۆی شارەكاندا لە خزمەتگوزارییە گرنگەكانە ،كە گرنگیەكەشی
لەو رۆڵە پیشەییو خزمەتگوزارییەوە سەرچاوە دەگرێت كە بۆ خزمەتكردنی دانیشتوانی ناوخۆییو دەوروبەری لە هەموو
تەمەنو گروپە جیاوازەكانان پێهەڵدەستێت( .)39ناوچەی توێژینەوە لە سەرەتای دروستبوونیەوە لە ساڵی (1988ز) ،دامودەزگای
حكومیو كارگێری بۆ بەڕێوەبردنی ئیشوكاری میری بوونیان هەبووە رۆڵیان گێڕاوە ،لە دوای راپەرینیشەوە بەهۆی گرنگیدانی
حكومەتی هەرێم بەردەوام ناوچەی توێژینەوە لە پێشكەوتنو گەورە بووندا بووە ،بۆیە بە بەردەوامی دامودەزگا حكومییهكان
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نهخشهی( )3دابهشبوونی خزمهتگوزارییه كۆمهڵگهییهكانو رێگاكانی گواستنهوهی ناوچهی توێژینهوه له ساڵی ()2019

سەرچاوە :كاری توێژەر بە پشت بەستن بە وێنەی ئاسمانی ناوچەی توێژینەوە و بە بەكارهێنانی بەرنامەی ()10Arc Gis
86

Journal of the University of Garmian 8 (2), 2021

ناوچەی توێژینەوە زیادیان كردووەولە ئێستاشدا بە تەواوی هەموو دامودەزگاكان بۆ راپەڕاندنی كاروباری هاواڵتیان بوونیان
هەیە ،كە بریتین لە ( )21دامودەزگا لە ( )17بینای جیاوازدا بە رووبەری (56965,31م )2كە دەكاتە رێژەی ( )%27لە رووبەری
خزمەتگوزارییە كۆمەڵگەییەكانی ناوچەی توێژینەوە بڕوانە خشتەی (،)3بەاڵم كێشەی ئەم خزمەتگوزارییە ئەوەیە كە هەموو
دامودەزگاكان بینای تایبەت بە خۆیان نییە .دامودەزگاكانیش بریتین لە (بەڕێوەبەرایەتی ناحیە ،سەرۆكایەتی شارەوانی،
فەرمانگەی ئاو ،فەرمانگەی كارەبا ،هۆبەی كشتوكاڵ ،هۆبەی ڤێتەرنەری ،فەرمانگەی رەگەزنامە ،فەرمانگەی دارایی ،بنكەی
پۆلیس ،بنكەی ئاسایش ،بنكەی هاتوچۆ ،بنكەی پۆلیسی دارستان ،بنكەی بەرگری شارستانی ،بنكەی كارتی زانیاری ،ویستگەی
كارەبا ،سەنتەری پاراستنی مندااڵن ،بنكەی توندوتیژی دژی ژنان ،دادگای بەرایی ،دەزگای شەهیدان و ئەنفالكراوان ،دادنووسی
رزگاری ،بنكەی كۆچ و كۆچبەران) بڕوانه نهخشهی (.)3
د .خزمەتگوزاری ئاینی :پەیوەست بوون بە ئاینەوە الیەنێكی روحیەو بایەخێكی گەورەی لە ژیانی گەالنو نەتەوەكاندا هەیە ،كە
مرۆڤ بە بەها ئاینەكانەوە دەبەستێتەوە ،بەتایبەت لە واڵتە موسڵمانەكاندا زیاترو كاریگەرترە .هەروەها لە نێو سنوری
شارەكاندا ،لەالیەن جوگرافی ناسانەوە ،بایەخ بە بەكارهێنانی زەوی بۆ كارووباری ئاینی دراوە ،چونكە لە ناو شاری واڵتە
ئیسالمیەكاندا ژمارەیەكی زۆر لە مزگەوت بوونی هەیە ،كە خزمەتگەلێك پێشكەش دەكات كەمتر نیە لەالیەنە خزمەتگوزاریەكانی
تر( .)40ناوچەی توێژینەوەش لەبەر ئەوەی دانیشتوانەكەی ( )%100موسڵمانن گرنگییەكی زۆر بە دروستكردنی مزگەوت دراوە
بە جۆرێك ( )10مزگەوت لە گەڕەكە جیاوازەكانی ناوچەی توێژینەوەدا بنیاتنراوە لەسەر رووبەری (33931,55م )2كە دەكاتە
( )%16,1لە رووبەری خزمەتگوزارییە كۆمەڵگەییەكانی ناوچەی توێژینەوە بڕوانە خشتەی ( .)3دابەشبوونی جوگرافیشیان بە
گوێرەی گەڕەكە جیاوازەكانی ناوچەی توێژینەوە گونجاوە بڕوانە نەخشەی(.)3
شهشهم :خزمەتگوزاری خۆشگوزەرانی (الترفیهی) :ئەم خزمەتگوزارییە لە سەردەمی ئێستادا تەنها بۆ الیەنی جوانكاری نییە
وەكو ئەوەی لە پێشوودا سەیردەكرا ،بەڵكو بەشێكی گرنگی پێداویستیو داواكاری دانیشتووانە بە تایبەتی شارنیشینەكان.
داخواست لەسەر ئەم خزمەتگوزارییە لەگەڵ باشتربوونی باری ئابووریو بەرزبوونەوەی ئاستی بژێوی تاكدا زیاد دەكات ،بۆیە
چەندێتی بەردەستی ئەم خزمەتگوزارییە ئاماژەیەكی گرنگە بۆ بڕیاردان لەسەر پێشكەوتنو داواكەوتنی ناوچەكان( .)41ناوچەی
توێژینەوە یەكێكە لە سەنتەرە دانیشتوانییەكان ،كە لەرووی ئەم خزمەتگوزارییەوە لە ئاستی پێوستدا نیە ،رووبەری
خزمەتگوزارییەكە لە ناوچەی توێژینەوە (186163,8م )2كە دەكاتە ( )%1,8رووبەری گشتی ناوچەی توێژینەوە بروانه خشتهی
( ،)2ژمارەی یەكەكانی خزمەتگوزارییەكە بریتین لە ( )21یەكە كە پێكدێن لە ( )10باخچەو پاركو( )7یاریگاو ( )1كتێبخانە ()1
ماڵی گەنجانو ( )2هۆڵی لەش جوانی بڕوانە خشتەی ( .)6ئەمە جگە لەوەی لە ناوچەی توێژینەوەدا رووبەرێكی بەرفراوانی
زەوی بەكارنەهاتوو هەیە ،پێویستە دەسەاڵتداران سوود لەم رووبەرارانە وەربگرن بۆ دروستكردنی رووبەری سەوزاییو
پاركو یاریگای وەرزشی بۆ ئەوەی لەالیەك سیمای ناوچەی توێژینەوە جوانتر بكەنو لەالیەكی تریشەوە هەموو پێداویستی
یەكانی دانیشتووان لەم خزمەتگوزارییە دابین بكەن.
خشتەی ( )6جۆر و یەكەكانی خزمەتگوزاری خۆشگوزەرانی لە ناوچەی توێژینەوە
ژ
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سەرچاوە :بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی رزگاری ،بەشی هونەری ،داتای باڵونەكراوە.2019 ،

186163,8

حهوتهم .خزمەتگوزاری گواستنەوە و رێگاوبان :گواستنەوەو رێگاوبان لە شاردا شان بە شانی ئەو كەرتانەی دیكە كە پیشەو
چاالكی جۆراوجۆرەكانی دیكە پێشكەشی دەكەن گرنگن ،ئەمەش بەهۆی ئەو رۆڵە پیشەییەو كارایەی كە گواستنەوە بۆ هەموو
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كەرتو چاالكیە جۆراوجۆرەكانی تر پێشكەشی دەكات ،چونكە شەقامەكان جگە لەوەی بەشێكی گرنگی بەكارهێنانی زەوین لە
شاردا ،هەروەها بەهۆی زیندووییو گرنگیان لە فەراهەمكردنی پەیوەندیو گەیاندن لە نێوان بهكارهێنانه جۆراوجۆرەكانی شاردا
ئەوەندەی دیكە بایەخدار تربوون( .)42رووبەری ئەم خزمەتگوزارییە لە ناوچەی توێژینەوەدا (648260.6م )2كە دەكاتە()%6,2
رووبەری گشتی ناوچەی توێژینەوە بروانه خشتهی ()2و نهخشهی ( .)3كە دەتوانین بەم شێوەیەی خوارەوە گرنگترین ڕێگاكانی
گواستنەوەی ناوچەی توێژینەوە بخەینەڕوو:
أ .رێگای ناوخۆی :ئەم ڕێگەیە سەنتەری ناوچەی توێژینەوە بە گەڕەكە جیاوازەكان بە هەموو ئاراستە دەبەستێتەوە ،بە
ئاراستەی باشور دەبەستێـتەوە بە ڕێگەی سەرەكی مەركەزی قەزای كەالر ،بە ئاراستەی باكوریش بۆ گەڕەكەكانی ئازادیو
ئاوباریك ،بە ئاراستەی رۆژهەاڵتیش بۆ گەڕەكەكانی حەمرینو نەورۆزو ژاڵە ،بە ئاراستەی رۆژئاوایش بۆ گەڕەكەكانی
گەرمیانو سەنگاوییەكانو خۆرنەوازانو شاكەلەوە بڕوانە نەخشەی(.)3
ب .رێگای دهرهكی رزگای  -كەالرو كفری :ئەم رێگەیە دەكەوێـتە باشوری ناوچەی توێژینەوەو بە ڕێگەی سەرەكی ناوچەی
توێژینەوە دادەنرێت ،كە سەنتەری ناوچەی توێژینەوە بە ئاراستەی رۆژهەاڵت بەرەو كەالرو بە ئاراستەی رۆژئاوایش بە
كفرییەوە دەبەستێـتەوە بڕوانە نەخشەی (.)3
سەبارەت بە تێرمیناڵو گۆڕەپانی وەستانی ئۆتۆمۆبیل لە ناوچەی توێژینەوەدا ،تەنها یەك تێرمیناڵ لە ناوڕاستی
ناوچەی توێژینەوەدا هەیە،بەاڵم وەكو پێویست بەكارنایەت بەڵكو لە نزیكی ئەم تێرمیناڵە لە سەر شتقامەكان مینی پاس وەستاون
سەرنیشین بەرەو مەركەزی قەزای كەالر دەگوێزنەوە ،كە تەنها هێڵی گواستنهوهی دەرەكی ناوچەی توێژینەوەیە ،بۆیە
دانیشتوانی ناوچەی توێژینەوە بۆ هەر گواستنەوەیەكی دەرەكی دیكە سوود لە هێڵەكانی گواستنەوەی سەنتەری قەزای كەالر
وەردەگرن.
ههشتهم .زەوی بە تاڵ و پشكێنراو :بریتین لەو زەوییانەی الیەنەكانی پالندانان لە ناوچەی توێژینەوەدا لە چوارچێوەی نەخشەی
بنەڕەتی دا گرنگیان پێداوە بۆ ئەوەی لە داهاتوودا بیانكەن بە پڕۆژەی خزمەتگوزاری ،كە رووبەرییان ( 2028320.77م )2كە
دەكاتە ( )%19,2رووبەری گشتی ناوچەی توێژینەو بروانه خشتهی ()2و نهخشهی (.)2
هەڵسەنگاندنی توانایی بەكارهێنانی زەوی ناوچەی توێژینەوە:
چەمكی توانا یەكێكە لە چەمكە بنەڕەتیەكان ،كە توێژەرەكان پشتی پێدەبەستن لە هەڵسەنگاندنی دیاردە جۆراوجۆرەكان
بۆ هەڵسەنگاندن یان كەمكردنەوەی لە دەستدانی توانا بەردەستە دیاریكراوەكان( ،)43كە چەندین پێناسە بۆ چەمكی توانا كراوا
لەوانە پێناسەی جابن ) (Gabineكە دەڵێت بریتی یە لە كرداری دیاریكردنی گرنگی رێژەیی دیاردەیەكی دیاریكراو ،هەروەها
ئنگلش ) (Englishپێناسەی دەكات بەوەی بریتی لە دیاریكردنی گرنگی رێژەیی دیاردەیەكی دیاریكراو بە بەراوردكرنی بە
پێوەرێكی دیاریكراو ،لە هەمان كاتدا رۆبەرتزیش ) (Robertsپێناسەی دەكات بەوەی كە بریتی یە لە كرداری بەدەستهێنانی
دەرئەنجام لە رێگەی گرتنەبەری رێگەی جۆراوجۆرەوە لە كاركردن بۆ ئەوەی بگەین بە دەرئەنجامی زانستی ،كە لە رۆشنایدا
هەڵسەنگاندن بۆ توانا بەردەستەكان بكەین( .)44بەاڵم سادەترین پێناسەی چەمكی توانا بریتی یە لە باشترین بەرهەمهێنان (استثمار)
لە دامودەزگا خزمەتگوزارییەكان لە هەردوو رەگەزی ماددیو مرۆیی بەشێوەیەك ئاراستە بكرێن كە زۆرترینو گەورەترین
سوود بە هاواڵتیان بگەیەنن بەكورترین كاتو كەمترین تێچوون(.)45
بۆ گەیشتن بە كرداری هەڵسەنگاندنی توانای وردی بەكارهێنانی زەوی شارنیشینی لە ناوچەی توێژینەوە ،پشت
بەچەند پێوەرێكی وەزارەتی پالندانان**** دەبەستینو لەسەر بنەمایان هەڵسەنگاندن بۆ
بەكارهێنانەكانی زەوی شارنیشینی ناوچەی توێژینەوە دەكەین بۆ ئەوەی بە ئەنجامی زانستی ورد بگەین:
یەكەم .هەڵسەنگاندنی توانانی بەكارهێناونی زەوی نیشتەجێبوون :یەكەكانی نیشتەجێبوون جیاوازن لە ژینگەیەك بۆ ژینگەیەكی
دیكە،بۆیە هەر ژینگەیەكی شارنیشینی پێوەری هەڵسەنگاندنی تایبەت بەخۆی هەیە لەرووی شوێنی یەكەكانی نیشتەجێبوونو
هونەری ئەندازیاریو رووبەری یەكەكانی نیشتەجێبوونو ژمارەی ژوورەكانو شێوەی رووەكانیان ،بۆ ئەوەی ژینگەیەكی
نیشتەجێبوونی گونجاو لە رووی تەندروستیو جوانیو كۆمەاڵیەتیەوە دەستەبەر بكەنو ئامادەبێت لە رووی جەوهەریو
كۆمەاڵتیەوە (.)46
بەگوێرەی پێداویستیو داواكارییەكانی توێژینەوەكە پشت بەم پێوەرانەی خوارەوە دەبەستین بۆ هەڵسەنگاندنی توانای
بەكارهێنانی زەوی نیشتەجێبوون لە ناوچەی توێژینەوە:
88

Journal of the University of Garmian 8 (2), 2021

. 1پێوەرهكانی ئاوەدانی (عمرانی) :
أ .پێوەری رووبەری :ئهم پێوەرە ئاماژە بۆ چەندێتی توانای بەكارهێنانی نیشتەجێبونی ناوچەی توێژینەوە دەكات لە رێگەی
بەراوردكردنی به پێوەرەكانی پالندانان .رووبەری ئەم بەكارهێنانەی لە ئێستادا لە ناوچەی توێژینەوە (3976478.8م ، )2كە
بەشی تاك (96.9م/2كەس) بەمەش زیاترە لە ستانداردی نێوخۆی كە (50م/2كەس)( .)47ئەمە لە كاتێكدا رێژەكە (177.5م /2كەس)
لە ناوچەی توێژینەوە بەگوێرەی پالنی بنەڕەتی ناوچەی توێژینەوە كە (7286002.71م )2رووبەر بۆ بەكارهێنانی نیشتەجێبوون
دیاریكراوە .هۆكاری ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە لە ناوچەی توێژینەوەدا بەكارهێنانەكانی دیكەی زەوی وەكو پێویست
بە گوێرەی پێوەرەكان ئاستی پیشەییان بەرزنەكراوەتەوە ،بۆیە رێژەی ئەم بەكارهێنانە بەم شێوەیە دهردهكهوێت.
ب .شێوازی یەكەكانی نیشتەجێبوون :شێوازی یهكهكانی نیشتهجێبوون به گوێرهی پێویستی خێزانهكان بڕیار له دروستبوونیان
دهدرێـت .شێوازی خانووەكانی ناوچەی توێژینەوە شێوازی ئاسؤيين ،بەجۆرێك ( )%73.4خانووەكان شێوازی ئاسۆینو تەنها
( )%26.8لەسەر شێوازی ستوونین ،هۆكاری ئەمەش بە پلەی یەكەم دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی یەكەی ئاسۆی پەسەندترە الی
دانیشتووانی ناوچەی توێژینەوەو دووەمیش الیەنی ئابووری دانیشتووانی ناوچەی توێژینەوە ،ئهمه جگه لهوهی پێكهاتهی
كۆمهاڵیهتیو كلتووریی ناوچهی توێژینهوه وادهكات زۆرجار حهز به بوونی سهربهخۆیی بكهن زیاتر لهوهی دوو خێزان یان
زیاتر لهیهك ڕووبهردا لهشێوهی دوو نهۆمی سێ نهۆمی بژین ،بڕوانە خشتەی (.)7
خشتەی ( )7تێكڕای شێوازی یەكەكانی نیشتەجێبوون لە ناوچهی توێژینەوە لە ساڵی ()2019
ژ

شێوازی خانوو

ژمارە

%

.1

شێوازی ئاسۆیی

183

73.2

.2

شێوازی ستوونی

67

26.8

.3

كۆ

250

100

سهرچاوه :كاری توێژهر به پشت بهستن به پاشكۆی (.)1
. 2پێوەرەكانی كۆمەاڵیەتیو نیشتەجێبوون :
أ .پێویستی بۆ یەكەی نیشتەجێبوون :بریتی لەو پێوەرەی لە رێگەیەوە دەتوانین روپێوی ئەوە بكەین ئایا یەكەی نیشتەجێبوون
بۆ هەموو خێزانەكانی ناوچەی توێژینەوە فەراهەمە .بۆیە بە یەكێك لە ئاماژە بابەتیە بنەڕەتیەكان دادەنرێـت بۆ زانینی ئاستی
توانای بڕی یەكەكانی نیشتەجێبوون بۆ دانیشتووان( .)48لە ناوچهی توێژینهوهدا ( )%76.4خێزانەكان لە یەكەینیشتەجێبوونی
سەربەخۆدا دەژینو ( )%20.8دوو خێزانو ( )%2.8سێ خێزان لە یەك یەكەی نیشتەجێبووندا دەژین ،هۆكاری ئەمەش دەگەڕێتەوە
بۆ بەرزی نرخی یهكهكانی نیشتهجێبوونو ئەو بارودۆخە ئابوورییه سەختەی هەرێمی كوردستانی پێدا تێپەڕ دەبێت وا دەكات
خێزانە نوێیەكان لەگەڵ خێزانی یەكەم بمێننەوە نەتوانن لە یەكەی سەربەخۆدا بژین بڕوانە خشتەی (.)8
خشتەی ( )8تێكڕای بهكارهێنانی یەكەكانی نیشتەجێبوون لە ناوچهی توێژینەوە لە ساڵی ()2019
ژ

شێوازی خانوو

ژمارە

%

.1

یەك خێزان

191

76.4

.2

دوو خێزان

52

20.8

.3
.4

سێ خێزان
كۆ

7
250

2.8
100

سهرچاوه :سهرچاوه :كاری توێژهر به پشت بهستن به پاشكۆی (.)1
ب .ژمارەی ژوور لە یەكەی نیشتەجێبوون :مەبەست لەم پێوەرە ژمارەی كەسەكانە لەسەر ئاستی یەك ژوور لە یەكە
نیشتەجێبووەكاندا دهژین .ئەم پێوەرە بە پێوەرێكی گرنگ دادەنرێت ،چونكە چڕی كەسەكان لەسەر ئاستی ژوورەكانی یەكە
نیشتەجێبووەكان دەخاتە روو ،شێوازی باوی یەكە نیشتەجێبووەكان بە گشتی لە عێراقدا لە چەند ژوورێك پێكدێـت ،بەجۆرێك
لەگەڵ بارودۆخی خێزانەكاندا بگونجێتو هەر ژوورێك سێ كەس لە خۆبگرێت( .)49بە گوێرەی ئەم پێوەرە بارودۆخی ناوچەی
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توێژینەوە لە ئاستێكی زۆر باشدایە بە جۆرێك تێكڕای بەكارهێنانی هەر ژورێك ( 1.5كەس /ژوورە) بڕوانە خشتەی (،)9
هۆكاری ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی بەهۆی سەختی بارودۆخی ئابوورییەوە قەبارەی خێزانەكان بچووك بوونەتەوەو یەكە
نیشتەجێبووەكانیش ( )%92.8رووخێنراون دووبارە دروست كراونەتەوەو ژمارەی ژوورەكانی زیاد كراوە بەمەش توانراوە ئەم
تێكڕایە بە گوێرەی ستاندار لە ئاستێكی زۆر باشدا ببێـت بڕوانە خشتەی (.)10
خشتەی ( )9تێكڕای بهكارهێنانی ژورهكانی ناوچەی توێژینەوە لە ساڵی ()2019
ژ

ژ.
ژوور
2

یەكەی
نیشتەجێبوون
14

كۆی
ژوورەكان
28

45

.2

3

122

366

751

2.1

.3

4

43

172

188

1.1

4.3

.4

5

71

355

417

1.1

5.8

1.5

5.6

.1

دانیشتووان

كەس /ژوور
1.6

كەس /یەكەی
نیشتەجێبون
3.2
6.1

1401
921
250
كؤ
.5
سهرچاوه :سهرچاوه :كاری توێژهر به پشت بهستن به پاشكۆی (.)1
خشتەی ( )10تێكڕای تهمهنی یەكەكانی نیشتەجێبوون لە ناوچهی توێژینەوە لە ساڵی ()2019
ژ

جۆری یەكە

ژمارە

%

.1

نوێ كراوە

232

92.8

.2

شێوازی كۆن

18

7.2

.3

كۆ

250

100

سەرچاوە :سهرچاوه :كاری توێژهر به پشت بهستن به پاشكۆی (.)1
ج .خاوەنداریەتی یەكەی نیشتەجێبوون :مەبەست لێی ئەوەیە كەسەكان توانای هەڵسوكەوتوویان بە یەكە نیشتەجێبووەكانەوە
هەیە وەكو فرۆشتنو بە كریدان یان هەر شێوەیەكی دیكەی هەلسوكەوت ،بوونی یەكەی نیشتەجێبوون ،یەكێكە لە پێویستیە
گرنگەكان ،بۆیە بە یەكێك لە پێوەرە سەرەكیەكان دادەنرێتو دەبێـت هەموو خێزانێك یەكەی نیشتەجێبوونی بۆ فەراهەم بێتن
و واتای كۆمەاڵیەتیو ئابوری گرنگی هەیە بە تایبەتی لە كۆمەڵگەی رۆژهەاڵتی( .)50لە ناوچەی توێژینەوەدا رێژەی ()%91.2
یەكەكانی ناوچەی توێژینەوە خاوەنی یەكەكانو تەنها ( )%8.8یەكەكان بە كرێ بەكاردەهێنرێن بروانە خشتەی (.)11
خشتەی ( )11خاوەنداریەتی یەكەكانی نیشتەجێبوون لە ناوچهی توێژینەوە لە ساڵی ()2019
%
ژمارە
جۆری یەكە
ژ
.1

خاوەن

228

91.2

.2
.3

كرێ
كۆ

22
250

8.8
100

سەرچاوە :سهرچاوه :كاری توێژهر به پشت بهستن به پاشكۆی (.)1
سەبارە بە كرێی خانوویش لە ناوچەی توێژینەوەدا ،بەگوێرەی شێوازی خانوو نزیكیو دووری لە شەقامی سەرەكیو
بازاڕەوە نرخەكان دەگۆڕێن ،لە نێوان ( )175-75هەزاردایە ،بەجۆرێك لە نزیكی بازاڕو خانووەیەكی باش نرخەكەی لە ()175
هەزاردایە ،بەاڵم لە گەڕەكانی تر ئەگەر یەكەی نیشتەجێبووەكە باش بوو ( )150هەزار و یەكەی مام ناوەندیش بە ( )75هەزار.
دووەم .هەڵسەنگاندنی توانای بەكارهێنانی زهوی بازرگانی :بۆ شیكاركردنی توانای بەكارهێنانی بارزگانی پشت بە پێوەرەكانی
رووبەرو ئاسانی گەیشتن دەبەستین لە ناوچەی توێژینەوەدا:
أ .پێوەری رووبەری :رووبەری بەكارهێنانی بازرگانی لە ناوچەی توێژینەوە (73411,81م ،)2كە بەشی تاك لەم رووبەرە
(1,7م/2كەس) ،ئەمەش بە واتای بەشی تاك لە رووبەری بازرگانی (0,3م/2كەس) كەمترە لە پێوەری وەزارەتی پالندانان كە
90

Journal of the University of Garmian 8 (2), 2021

(2م/2كەس) دیاریكراوە بۆ هەر كەسێك(.)51
ب .پێوەری ئاسانی گەیشتن :سیفەتی ئاسان گەیشتن لە بەشە جیاوازەكانی شارەوە بە ناوچەی بازرگانی بەپێ یەكێكە لە
سیفەتە گرنگەكانی ئەم ناوچەیە ،بۆیە پالندانەران گرنگیەكی زۆر بە دیاریكردنی شوێنی ناوچەی بازرگانی دەدەن بۆ ئەوەی
هەموو كڕیارەكان بە ئاسانترین شێوە بە كەمترین لە ( )30خولەكە بەپێ بگەن بە ناوچەی بازرگانی( .)52لە ناوچەی توێژینەوە
رێژەی ( )%91,6كۆی كڕیارەكان بە كەمتر لە () 30خولەك دەگەن ناوچەی بازرگانی ناوچەی توێژینەوە ،ئەمە لە كاتێكدا تەنها
( )%8,4كڕیاران بە زیاتر ( )30خولەك دەگەن بە ناوچەی بازرگانی ،بۆیە زیاتر هۆكاری گواستنەوە بە كاردێنن بۆ گەیشتن بە
ناوچەی بازرگانی بروانە خشتەی (.)12
خشتەی ( )12گەیشتن بە ناوچەی بازرگانی لە ناوچهی توێژینەوە لە ساڵی ()2019
ژ

گەیشتن بە ناوچەی بازرگانی

ژمارە

%

.1

كەمتر لە 30

229

91.6

.2

زیاتر لە 30

21

8.4
100

250
كۆ
.3
سهرچاوه :سهرچاوه :كاری توێژهر به پشت بهستن به پاشكۆی (.)1
سێیەم .هەڵسەنگاندنی توانای بەكارهێنانی زهوی پیشەسازی :رووبەری بەكارهێنانی پیشەسازی لە ناوچەی توێژینەوە
( 89422.25م ،)2كە بەشی تاك لەم رووبەرە (2.1م ،)2ئەمەش بە واتای بەشی تاك لە رووبەری پیشەسازی (6.9م )2كەمترە
لە پێوەری وەزارەتی پالندانان كە ( 8م )2دیاریكراوە بۆ هەر كەسێك(.)53
سەبارەت بە توانای ئابوری یەكە پیشەسازییەكانی ناوچەی توێژینەوە لە ئاستێكی پێویستدا نین ،تەنها یەكەی
پیشەسازی دروستكردنی بۆری پالستیك نەبێت كە یەكەیەكی پیشەسازی گەورەیەو زیاتر لە ( )50كرێكاری هەیەو بەرهەمی
بۆ تەواوی ناوچە جیاوازەكانی عێراق دەنێرێتو قازانجێكی ئابوری بۆ ناوچەی توێژینەوە هەیە ،بەاڵم یەكەكانی تر لە ئاستی
پێویستدا نین تەنانەت خزمەتگوزاری پیشەسازی پێویست پێشكەش بە دانیشتوانی ناوچەی توێژینەوەش ناكەن ،بۆیە بەشێكی
دانیشتووانی ناوچەی توێژینەوە سوود لە یەكە پیشەسازییەكانی سەنتەری قەزای كەالر وەردەگرن.
چوارەم :هەڵسەنگاندنی توانای خزمەتگوزارییە ژێرخانیهكان :رووبەری ئەم خزمەتگوزارییە لە ناوچەی توێژینەوە دا
(27294م ،)2ئەمەش بە واتای بەشی تاك لەم خزمەتگوزارییە (0.6م/2كەس) ،بەمەش (0.1م/2كەس) زیاترە لە پێوەری ستاندارد
كە (0.5م /2كەس) دیاری كراوە( ،)54واتە لە رووی پێوەری رووبەرەوە ئەم خزمەتگوزارییە لە ئاستی پێویستدایە .بەم شێوەیەی
خوارەوەیش بە گوێرەی پێوەرەكان دەتوانین ،ئەم خزمەتگوزارییە هەڵبسەنگێنین:
. 1توانای تۆڕەكانی ئاوی خواردنەوە :لە رووی ئەم خزمەتگوزارییە توانراوە تارادەیەكی باش پێداویستی دانیشتوان دابین
بكەن ،بە جۆرێك تێكرای بەشی تاك لەم خزمەتگوزارییە لە ناوچەی توێژینەوەدا ( 449لتر رۆژانە /كەس) كە ئەمەش زیاترە
لە پێوەری عێراقی كە (400لتر رۆژانە /كەس)(.)55
لە رووی جۆریشەوە بە هەمان شێوە لە ئاستێكی پێویستدایە ،بەوەی لە ڕێگەی ( )42بیرەوە توانراوە ئاوی پاك
دابین بكرێتو بە بۆری بگەیەنرێتە هەموو ناوچەی توێژینەوە.
. 2توانای بەكارهێنانی زەوی بۆ مەبەستی كارەبا :تێكرای بەشی تاك لەم خزمەتگوزارییە لە ناوچەی توێژینهوەدا دەگاتە (7315
وات رۆژانە /كەس) كە ئەمەش زیاترە لە پێوەری عێراقی كە ( 4422وات رۆژانە /كەس) واتە لە ئاستێكی پیشەیی باشدابە(.)56
بەاڵم كێشەی ئەم خزمەتگوزارییە ئەوەیە كە لە كاتژمێرەكانی كارەبایی نیشتمانیدا بوونی هەیە لە رێگەی ( )28مولیدەی ئەهلییەوە
پڕكراوەتەوە.
 .3توانای بەكارهێنانی زەوی بۆ مەبەستی ئاوەڕۆ :له ئهنجامی توێژینهوهی مهیداینیهوه دهردهكهوێـت ( )%30گهڕهكهكانی
ناوچهی توێژینهوه ئاوهڕۆییان پێنهگهیشتووهو رێڕهوی باران بهكاردههێنن بۆ پاشهڕۆكانیان ،ئهمهش چهندین كاریگهری نهرێنی
ژینگهییو تهندروستی بۆ سهر دانیشتووانی ناوچهی توێژینهوه دروست كردووه.
چوارەم :هەڵسەنگاندنی توانای خزمەتگوزارییە كۆمەڵگەییەكان :
أ .هەڵسەنگاندنی بواری فێركاری :چەمكی توانا لە بواری فێركاریدا بریتی یە لە هەندێ رێوشوێنی پەروەردەییو پالندانان بۆ
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دیاریكردنی چەندێتی تواناو هاوسەنگی دابەشبوونی جوگرافیان لەگەڵ چڕی دانیشتووانو گەشەی ئاوەدانیدا ،هەروەها
ئاشكراكردنی بارودۆخی ئێستاییو باشتركردنیو بەرزكردنەوەی پلەی توانای ،ئەمەش لە راستیدا تەنها لە رێگەی پالندانانی
سەركەوتووە دەبێتو دێتە دی( .)57بۆیە بۆ هەڵسەنگاندنی ئەم خزمەتگوزارییە پشت بەم پێوەرانەی خوارەوە دەبەستین:
 .1پێوەری رووبەری :یەكێكە لە پێوەرە گرنگەكان كە پالندانەرانی بواری فێركاری گرنگەیەكی زۆری پێدەدەن ،لەسەر بنەمای
ژمارەی دانیشتووانو رووبەری پێویست بۆ ئەوەی هەموو خوێندكارانی قۆناغە جیاوازەكان بەشێوەیەكی یەكسانو كوالێتیەكی
بەرزەوە خزمەتگوزاری فێركاریان پێبگات ،بەاڵم لە ناوچەی توێژینەوە پاش جێبەجێكردنی پێوەرە ناوخۆییەكان دەركەوت لە
هەموو قۆناغەكان بەگوێرەی پێوەرەكان لە ئاستێكی باشدایە ،تەنها لە ژمارەی دانیشتووان خوێندنگەی سەرەتایو باخچەی
ساوایان بە گوێرەی ژمارەی دانیشتووان نەبێت ،لە یەكەمیان بەگوێرەی پێوەرەكان ( 2500كەس/خوێندنگا) دانراوە بەاڵم لە
ناوچەی توێژینەوە (3419.2كەس/خوێندنگە) بەردەكەوێت كەواتە ( 1580.8كەس) زیاترە لە پێوەر ،سەبارەت بە دووەمیان ،كە
بەگوێرەی پێوەر (5000كەس /باخچەیەكی ساوایان) دیاریكراوە ،بەاڵم لە ناوچەی توێژینەوە ( 20151.5كەس /باخچەیەكی
ساوایان) یان بۆ دیاریكراوە واتە ( )15515.5كەس زیارترە لە پێوەر بڕوانە خشتەی ( .)13بۆیه بهگوێرهی ئهم پێوهره پێویسته
( )5خوێندنگهی بنهڕهتیو ( )7باخشهی ساوایان دروست بكرێت.
خشتەی ( )13دامودهزگا فێركارییهكانی ناوچهی توێژینهوه به گوێرهی رووبهرو ژمارهی دانیشتووان
ژ

جۆری
دامودەزگا
خزمەتگوزاری

ژ.دامودەزگا
لە ناوچەی
توێژینەوە

.1

باخچەی
ساوایان

رووبەر /یەكەی فێركاری پالنانەكان
بەراورد
بە پێوەر

ناوچەی
()3
توێژینەوە

پێوەری

بەراورد بە
پێوەر

ناوچەی
توێژینەوە

2

2980

3000

20+

20515.5

5000

15515.5-

12

3502.8

5000

1497.2+

3419.2

2500

1580.8-

()1

پێوەر

()2

ژ .دانیشتووان /یەكەی فێركاری

خوێندنی
.2
بنەڕەتی
4138.5+
10000
5861.5
4700+ 10000
5300
7
خوێندنی
.3
ئامادەیی
21
كۆ
.4
سهرچاوه :كاری توێژهر به پشت بهستن به .1 :بەڕێوبەرایەتی پەروەردەی كەالر ،بەشی پالندانان ،داتای باڵونەكراوە.2019 ،
 .2وزارة التخطيط ،هيئة التخطيط االقليمي ،أسسء معايري مباني اخلدمات العمارة،،ص.209
.3بەڕێوەبەرایەتی ئاماری گەرمیان ،داتای باڵونەكراوە.2019 ،
 .2پێوەرە ژمارەییەكان (پێوەرەكانی لەخۆگرتن):ئەم پێوەرانە ،یارمەتیمان دەدەن لە هەژماركردنی مەودای پەخشكردنی
خزمەتگوزارییە فێركارییەكانو هەڵسەنگاندنی شیاویی ئاستی پێشكەشكردنیان بەگوێرەی ژمارەی بەشێك لە پێكهێنەرەكانی
پرۆسەی فێركردن وەك (مامۆستا ،خوێندنگە ،پۆلەكانی خوێندن)( ،)58پێوەرە ژمارەییەكان بۆ خوێندنگەكانی ناوچەی توێژینەوە
بە گوێرەی پێوەریەكان بە پشت بەستن خشتەی ( )14دەردەكەوێت ،لە پێوەرەكانی مامۆستا خوێندكار لە ئاستێكی باشدایە بە
بەراورد بە پێوەرەكان بەجۆرێك بە لە هەرسێ قۆناغی خوێندندا بە ( ) 4.4+ ،1.8+ ،2.5+بەدوایەكدا پێوەرەكانیان تێپەڕاندووە،
بەهەمان شێوە بۆ پێوەری پۆل خوێندكاریش هەردوو قۆناغی بنەڕەتیو ئامادەی لە ئاستی باشدان ،بە جۆرێك یەكەمیان
یەكسانە بەپێوەرەكەو دوومیشیان ( )2.1+پێوەرەكەی تێپەڕاندووە ،تەنها قۆناغی باخچەی ساوایان نەبێت كە ( )4.7-لە خواری
پێوەرەكانەوە پێویستە ژمارەی پۆلەكانی ئەم قۆناغە زیاد بكرێـت .بەاڵم لە پێوەری ژمارەی خوێندكار خوێندنگە تەنها قۆناغی
ئامادەیی نەبێـت كە ( )118.8+پێوەرەكەی تێپەڕاندووە لە ئاستێكی باشدایە ،دوو قۆناغەكەی دیكە لە ئاستێكی خراپدان ،بەجۆرێك
لە قۆناغی باخچەی ساوایان ( )15-و لە قۆناغی بنەڕەتی ( )361.4-لە خواری پێوەرەكەوەن ،هەرچەندە بۆ قۆناغی بنەڕەتی
توانراوە چارەسەر بدۆزریتەوە بەوەی خوێندكارانی خوێندنگەكان لە دوو كاتی جیاواز دەوام دەكەن بەوەی خویندكارانی پۆلی
( )9-7لە كاتێكو خوێندكارانی ( )6-1لە كاتێكی تر ،بەاڵم بۆ قۆناغی باخچەی ساوایان پێویستە لە ناوچەی توێژینەوەدا باخچەی
ساوایانی دیكە دروست بكرێـت .
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خشتەی( )14تێكڕایی خوێندكار به گوێرهی پێوهره ژمارهییهكان له ناوچهی توێژینهوه له ساڵی 2019
قۆناغی خوێندن

جۆری پێوەری

ژ
.1

باخچەی ساوایان

.2

قۆناغی بنەڕەتی

.3

قۆناغی ئامادەیی

()1

ناوچەی توێژینەوە

پێوەر

()2

بەراورد بە پێوەر

خوێندكار/مامۆستا
خوێندكار/پۆل

13.5
33.7

16
29

2.5+
4.7-

خوێندكار/خوێندنگا

135

120

15-

خوێندكار/مامۆستا

17,2

19

1.8+

خوێندكار/پۆل

29

29

=

خوێندكار/خوێندنگا

721.4

360

361.4-

خوێندكار/مامۆستا

13,6

17

4.4+

خوێندكار/پۆل

26,9

29

2.1+

361.2

480

118.8+

خوێندكار/خوێندنگا
سهرچاوه :كاری توێژهر به پشت بهستن به .1 :خشتهی (.)4
 .2وزارة التخطيط ،هيئة التخطيط االقليمي ،أسسء معايري مباني اخلدمات العمارة،،ص.209
 .3پێوەری ئاسان گەیشتن :ئاسان گەیشتنو بە كەمترین ماوە بە دامودەزگا فێرخوازییەكان یەكێكە لە پێوەرە بابەتیەكان بۆ
هەڵسەنگاندنی ئەم كەرتە ،چونكە بە واتایی دابەش بوونیان دێت بەشێوەیەكی نموونەی بەسەر گەڕەكە جیاوازەكانی شاردا.
بە پشت بەستن بە خشتەی ( ،)15دەردەكەوێت كە تەنها ( )%20.8خوێنندكارانی قۆناغی باخچەی ساوایان بە (300م)ی پێوەری
ستاندارت دەگەن بە باخچەكانی ساوایان ،بەاڵم سەبارەت بە قۆناغی بنەڕەتی ئاستەكە زۆر باش دەبێت بە گوێرەی (400م)
ستاندارەدەكان بۆ گەیشتن بە خوێندنگای بنەڕەتی ،كە ( )%80.8خوێندكاران بە كەمتر لە (400م) دەگەن بە خوێندنگەكان.بە
هەمان شێوە بۆ خوێندنگا ئامادەییەكانیش ( )%71.6خوێندكارەكان بە كەمتر لە (800م) ستاندارد دەگەنە خوێندنگەكانیان.
خشتەی()15تێكڕای گەیشتن بە دامودهزگا فێركارییهكان لە ناوچهی توێژینەوە لە ساڵی ()2019
ذ

جۆری دامودەزگا

گەیشتن بە گوێرەی پێوەری
%
ژمارە

.1

باخچەی ساوایان

52

20.8

.2

خوێندنگای بنەڕەتی

202

80.8

گاەیشتن بە تێپەڕاندنی پێوەر
%
ژمارە
198
79.2
48

كۆ

%

250

100

19.2

250

100

28.4

150

100

71.6
179
خوێندنگای ئامادەیی
.3
سەرچاوە :سهرچاوه :كاری توێژهر به پشت بهستن به پاشكۆی (.)1
ب .هەڵسەنگاندنی خزمەتگوزاری تەندروستی :هەڵسەنگاندنی ئەم خزمەتگوزارییە لە بابەتە گرنگەكان لە الیەنی
خزمەتگوزارییەكانی شارەوە ،چونكە گرنگیدان بە الیەنی تەندروستی پێویستە بۆ دانیشتووان ،كە رەگەزێكی گرنگو سەرەكی
الیەنی گەشەپێدانە .دەتوانین هەڵسەنگاندن بۆ توانای خزمەتگوزاری تەندروستی ناوچەی توێژینەوە بكەین بە گوێرەی ئەم
پێوەرانەی خوارەوە:
 .1پێوەری رووبەری :بەگوێرەی پێوەرەكان پێوێستە بۆ هەر (10000كەس) بنكەیەكی تەندروستی بە رووبەری (5000م)2
هەبێت( .)59لەسەر ئەم بنەمایە پێویستە لە ناوچەی توێژینەوە ( )8بنكەی تەندروستی بە رووبەری (40000م )2هەبێـت .بەاڵم لە
ئێستادا لە ناوچەی توێژینەوە تەنها دوو بنكەی تەندروستی هەیە ،بۆیە پێویستە ( )6بنكەی دیكەی تەندروستی بە رووبەری
(30000م )2دروست بكرێت.
. 2پێوەری تایبەت بە دكتۆرو كادری تەندروستی :
أ .تێكڕای دكتۆر بۆ دانیشتووان :تێكڕای دكتۆر بۆ دانیشتووان لە ناوچەی توێژینەوەدا (4103.1كەس /دكتۆر) ە ،بەاڵم بەگۆێرەی
پێوەرەكان ( 1000كەس /دكتۆر) دیاری كراوە( ،)60كەواتە لەسەر بنەمای ئەم پێوەرە ئاستی ناوچەی توێژینەوە لە ئاستێكی
71
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خراپدایە ،بۆیە ناوچەی توێژینەوە پێویستی بە ( )30دكتۆری دیكە هەیە .
ب .تێكڕای كادری تەندروستی بۆ دانیشتووان :ئەم پێوەرە ئاماژە بە چەندێتی بەردەستی كادری تەندروستی ناوەندی دەدات
بۆ خزمەتكردنو پێشكەسكردنی خزمەتگوزاری تەندروستی ،تێكڕای ئەم خزمەتگوزارییە لە ناوچەی توێژینەوە (837
كەس/كادری تەندروستی) یە ،ئەمەش ئاماژەیەكی باش نی یە بەگوێرەی پێوەرەكانی پالندانان كە ( 500-400كەس/كادری
تەندروستی )دیاری كراوە( ،)61بۆیە لە ناوچەی توێژینەوە پێویستمان بە ( )51كادری تەندروستی دیكە هەیە بۆ ئەوەی
بەشێوەیەكی پێویست خزمەتگوزاری تەندروستی پێشكەش بە دانیشتووانی ناوچەی توێژیننەوە بكەین.
 .3توانای خزمەتگوزاری كارگێڕی :لە رووی رووبەرەوە ئەم خزمەتگوزارییە نە گەیشتۆتە ئاستی توانای پیشەیی باش لە
ناوچەی توێژینەوەدا ،چونكە بەشی تاك لەم خزمەتگوزراییە (1.3م /2كەس) لە ناوچەی توێژینەوەدا بەاڵم بە گوێرەی پێوەرەكان
(5.1م /2كەس) دیاریكراوە( ،)62واتە (3.8م /2كەس) لە خوارووی ئاستی ستاندارەوەیە .
بەاڵم سەبارەت بە الیەنی جۆری ئەو خزمەتگوزرارییەی دامودەزگا كارگێڕییەكانی ناوچەی توێژینەوە پێشكەشی
دەكەن لەسەر بنەمای خێراییو باشی بەڕێكردنی مامەڵەی هاواڵتیان ،به پشت بهستن به خشتەی ( ،)16دهبینی ( )%78.4ئاستی
خزمەتگوزارییەكان رازینو ( )%21.6ناڕازین.
خشتەی ( )16ئاستی رازی بوون لە مامەڵەی دامودەزگاكان لە ناوچهی توێژینهوه له ساڵی ()2019
ژ
.1

ئاستی رازی بوون لە مامەڵەی دامودەزگا
رازی

ژمارە
196

%
78.4

.2
.3

ناڕازی
كۆ

54
250

21.6
100

سەرچاوە :سهرچاوه :كاری توێژهر به پشت بهستن به پاشكۆی (.)1
د .توانای خزمەتگوزاری ئاینی :ئاستی ئەم خزمەتگوزراییە لە ناوچەی توێژینەوە بە گوێرەی پێوەری پالندانان لە ئاستێكی
باشدایە ،چونكە بەشی تاك لەم خزمەتگوزارییە لە ناوچەی توێژینەوە (0.826م/2كەس) ،كە بەگوێرەی پێوەرەكان
(0.125م/2كەس) دانراوە( ،)63واتە (0.726م/2كەس) زیاترە.
سەبارەت بە ئاسانی گەیشتن بە بە مزگەوتەكانی ناوچەی توێژینەوە  )%78.2( ،كۆی نوێژخۆیانانی نموونەی
توێژینەوەكە كەمتر لە (800م) دەبڕن تاكو دەگەن بە مزگەوت ،ئەمەش بە واتای ئەوەی توانای پیشەی ئەم بەكارهێنانە لە
ئاستێكی باشدایە بڕوانە خشتەی (.)17
خشتەی ( )17تێكڕای گەیشتن بە مزگەوتەكان له ناوچهی توێژینەوە لە ساڵی ()2019
ژ

ئاستی رازی بوون لە مامەڵەی دامودەزگا

ژمارە

%

.1

كەمترە لە 800م

193

77.2

.2
.3

زیاتر لە 800م
كۆ

57
250

22.8
100

سەرچاوە :سهرچاوه :كاری توێژهر به پشت بهستن به پاشكۆی (.)1
پێنجەم :هەڵسەنگاندنی توانای خزمەتگوزاری خۆشگوزەرانی:پێوەرەكانی خزمەتگوزاریی خۆشگوزەرانی لەسەر بنەمای
دابەشبوونو چڕیو توانای سروشتیو مرۆیی ناوچەكان دادەنرێت ،بە لەبەرچاوگرتنی پالنێكی گونجاو ،چونكە هۆكارێكە بۆ
ڕێكخستنی هەموو جۆرەكانی خزمەتگوزاری لە شارەكاندا .بەشی تاك لە رووبەری بەكارهێنانی خزمەتگوزاری خۆشگوزەرانی
(4,5م /2كەس) ،ئەمەش بەشێكی كەمە بۆ یەك كەس بە بەراورد بە پێوەرەكان كە بریتی یە لە ( 6-5م /2كەس)( .)64واتە بە
رێژەیی (1.5-5م/2كەس) كەمترە لە ستاندار ،بۆیە پێوستە گرنگیەكی زیاتر بەم خزمەتگوزارییە بدرێت لە ناوچەی توێژینەوەدا،
بەتایبەتی دروستكردنی پارك و رووبەری سەوزایی ،چونكە ئەمانە بە هەناسەی شار دادەنرێن ،ئەمە جگە لەوەی پێویستیشە
گرنگی بە الیەنەكانی تری خزمەتگوزارییەكە بدرێت وەكو دروستكردنی كۆمەڵگەی وەرزشی و ناشتنی نەمام.
شەشەم :خزمەتگوزاری گواستنەوە و رێگاوبان :لە رووی رووبەرەوە ئەم خزمەتگوزارییە (648260.6م )2رووبەری ناوچەی
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توێژینەوە پێكدێنێت ،واتە بەشی تاك لەم خزمەتگوزارییە لە ناوچەی توێژینەوە (15.7م/2كەس) ،ئەم واتە بە رێژەی
(9.3م/2كەس) كە مترە لە پێوەر كە (25م/2كەس) دیاریكراوه(.)65
بەاڵم لە رووی جۆرییەوە ،هەندێ لە شەقامەكانی ناوچەی توێژینەوە لە ئاستێكی باشدان بەتایبەتی شەقامەكانی
رۆژهەاڵتی ناوچەی توێژینەوە ،دوو سیایدنو داریان لە نێوانە روویانراوەو زۆر ئاسانكاری هاتوچۆیان تێدا كراوە ،بەاڵم
هەندێكی تریان قیرتاو نەكراون یان قیرتاوكردنیان تێكچووەو لە ئاستێكی پیشەیی باشدا نین.
دەرئەنجام :لە دوای تاوتێكردنی تەواوی كایەكانی پێكهاتەی بەكارهێنانی زەوی شارنیشینی ناوچەی توێژینەوە ،لە دووتوێی
ئەم توێژینەوەدا شیكردنەوەیان بۆ كراوە ،توێژینەوەكە بەم دەر ئەنجانە سەرەكیانەی الی خوارەوە گەیشتووە:
. 1تایبەتمەندییە سروشتییەكان كاریگەری گەورەیان لەسەر گەشەكردنو فراوان بوونی ناوچەی توێژیننەوە هەبووە ،بە تایبەتی
لە رووی تۆبۆگرافییەوە لە ناوچەی توێژینەوە لە پانتاییەكی دەشتایی بنیاتنراوە ،سەرەڕای هۆكارە سروشتییەكانی دیكەی
وەكو ( خاك ،دەرامەتی ئاو ،ئاووهەوا).
. 2پهیوهندی له نێوان گهشهی دانیشتووانو هۆكاره سیاسیو ئابورییهكاندا ههیه له ناوچهی توێژینهوهدا ،به جۆرێك لێرهدا
دوو قۆناغی جیاوازی گهشهی دانیشتووان ههست پێدهكرێت ،یهكهمیان پێش ساڵی (2003ز) ،كه گهشهیهكی خاوو لهسهر خۆ
بووه ،بههۆی هۆكاری نهبوونی ئارامی سیاسیو خراپی بارودۆخی ئابورییهوه .بهاڵم له دوای ساڵی (2003ز) گهشهیهكی خێراو
بهرچاوی گهشهی دانیشتووان دێته ئاراوه ،كه رهنگدانهوهی گۆڕانكارییه سیاسیو ئابوورییهكانی عێراقو ههرێمی كوردستانه.
بەاڵم ئهم رهنگدانهوهیه لە رووی بەكارهێنانی زەوییەوە ههست پێناكرێت ،چونكە تاوەكو ئێستاش ( )%53,5ناوچەی توێژینەوە
زەوی بەتاڵو ئیفرازكراوە.
. 3رووبهری نیشتهجێبوون لە رووی بەكارهێنانی زەوییەوە لە نەخشەی بنەڕەتی ناوچەی توێژینەوەدا لە پلەی یەكەمدایە كە
( )%69,1رووبەر پێك دێنێت،بەاڵم لە ئێستادا تەنها ( )%37,7بۆ نیشتەجێبوون بەكاردێت و كۆنتڕۆڵی تەواوی بەكارهێنانەكانی
دیكەی كردووەو ،لە پلەی دووەمیش بەكارهێنانی زەوی بۆ گواستنەوە دێت ،كە ( )%3.5رووبهری ناوچەی توێژینەوە پێك
دێنێـت ،لە پلەی كۆتایش زەوی تایبەت بە خزمەتگوزاری ژێرخان بە ( )%0.3رووبهری ناوچەی توێژینەوە.
. 4توانای بەكارهێنانی زەوی لە ناوچەی توێژینەوەدا بە گوێرەی پێوەری (م/2كەس) لە بەكارهێنانێك بۆ بەكارهێنانێكی دیكە
جێاوازە ،بەكارهێنانەكانی (نیشتەجێبوون ،خزمەتگوزاری ژێرخان ،خزمەتگوزاری ئاینی) پێوەرەكەیان تێپەڕاندووەو لە ئاستێكی
باشدان ،بەاڵم پێوەرەكانی دیكە لە خواری پێوەرەكەوەنو پێویستە بارودۆخیان باشتر بكرێت.
 .5بەاڵم سەبارەت بە پێوەرە پالندانانەكانی دیكە ،لە بەكارهێنانی نیشتەجێبوون تەنها پێوەری تێكڕای خێزان خانوو نەبێت كە
( )%23.7یەكەكان لە الیەن زیاتر لە خێزانێكەوە بەكاردهێنرێت ،ئەو پێوەرەكانی دیكە لە ئاستێكی باشدان .بەكارهێنانی بازرگانیش
لە ئاستێكی زۆر باشدایە لە پێوەری ئاسانی گەیشتن .بەاڵم بە بەكارهێنانی زەوی بۆ پیشەسازی لە ئاستێكی الوازدایە لە ڕووی
توانای ئابوورییەوە ،هەرچی بەكارهێنانی زەوییە بۆ خزمەتگوزاری ژێرخان دەبینین لە خزمەتگوزاری ئاوی خواردنەوەو كارەبا
لە ئاستی پێویستدایە ،بەاڵم لە خزمەتگوزاری ئاوەڕۆ لە ئاستی پێویستدا نی یە ،چونكە ( )%30گەڕەكەكانی ناوچەی توێژینەوە
ئەم خزمەتگوزارییەیان پێنەگەیشتووە .سەبارەت بە خزمەتگوزارییە كۆمەڵگەییەكان ،خزمەتگوزاری فێركاری لە رووی
رووبەرەوە لە ئاستی پێویستدان تەنها لە رووی پێوەری ژمارەی دانیشتووان خوێندنگە نەبێت هەردوو قۆناغی باخچەی
ساوایانو سەرەتای لە ئاستی پێویستدا نین .هەرچی خزمەتگوزاری تەندروستیشە لە هەموو پێوەرەكاندا لە ئاستی پێویستدا
نی یە ،بەاڵم هەردوو خزمەتگوزاری ئاینیو كارگێرێش لە ئاستی پێویستدان .سەبارەت بە خزمەتگوزاری خۆشگوزەرانیش
ناوچەی توێژینەوە لە ئاستی پێویستدا نی یە بە گوێرەی پێوەرەكان.
پێشنیازەكان :لەسەر بنەمای ئەو ئەنجامانەی توێژینهوهكه پێی گەیشتووە ئەم پێشنیازانە دهخرێنەڕوو:
 .1ئاسانكاریو پێدانی پێشینەی خانوو بەرە بە دانیشتوانی ناوچەی توێژینهوه بۆ تەواو كردنو سەرلەنوێ دروستكردنەوەی
خانووە كۆنەكان ،چونكە بەشێكی یهكهكانی نیشتهجێبوون مێژووی دروستبوونیان بۆ ساڵی (1988ز) دەگەڕێتەوەو سیمایەكی
جوانو گونجاویان نییە بۆ نیشتەجێبوون ،ئهمه جگه لهوهی ( )%31.4ناوچهی توێژینهوه زهوی ئیفرازكراونو له كاتی پێدانی
پێشینه دهتوانرێ جارێكی دیكه بنیات بنرێنهوه.
. 2دووبارە رێكخستنەوەی بەكارهێنانی زەوییە پیشەییەكانی ناوچەی توێژینهوه لە رێگەی دورخستنەوەی یەكە پیشەسازییەكانی
تێكەڵ بە ناوچە نیشتەجێبووەكانو گواستنەوەیان بۆ ناوچەی پیشەسازی.
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. 3گرنگیدانی زیاتر بە كەرتی پەروەردە لە ناوچەی توێژینهوه بە تایبەتی قۆناغهكانی باخچەی ساوایانو بنهڕهتی ،چونكه به
گوێرهی ستانداری خوێندكار خوێندنگهو ژمارهی دانیشتووان خوێندنگه له ئاستی پیشهی پێویستدا.
 .4چاوپێدا خشاندنهوهیهكی گشتی به كهرتی تهندروستی ناوچهی توێژینهوه ،چونگه به گوێرهی ههموو پێوهرهكان له ئاستێكی
پیشهی خراپدایه ،به تایبهت نهبوونی نهخۆشخانهو كهمی بنكهی تهندروستیو دكتۆرو كادری تهندروستی.
. 5گرنگیدانی زیاتر بە خزمەتگوزاری خۆشگوزهرانی لە ناوچەی توێژینهوە ،چونكە جگە لەوەی كە بەگوێرەی پێوەرەكان لە
ئاستێكی خراپدایە ،لە هەمان كاتدا دانیشتوانی ناوچەی توێژینهوه پێوستیەكی زۆریان پێیەتی ،چونكە بەشێكی زۆریان
كەسوكاری ئەنفالن لە رووی دەرونی یەوە پێوستیان بە ئارام كردنەوە هەیە.
. 6فراوانكردنء دووبارە بە گڕخستنەوەی ئەو پرۆژە ئاوەی كە ئاوی رووباری سیروان بۆ ناوچەی توێژینهوه دەگوێزێتەوە،
چونكە لە ئێستادا ( )%100پشت بە ئاوی بیری قوڵ دەبەسترێت ،ئەمە جگە لەوەی هەموو باخەكانی چواردەوری ناوچەی
توێژینهوهیش بە هەمان شێوەن ،كە ئەمانە بۆ داهاتوو زیانی زۆر لە رووی جیولۆجیەوە دروست دەكەن .
 .7قیرتاوكردنی زیاتری شەقامەكانی ناوچەی توێژینهوه ،ئەمەش بەهۆی ئەو گرنگیەیەی كە شەقامی قیرتاو لە رووی
ئابوورییەوە هەیەتی ،سەرباری ئەوەی دەبێـتە هۆی ئەوەی گەڕەكەكانی ناوچەی توێژینهوه زیاتر بەیەكەوە ببەسترێتـەوە و
پەیوەندی نێوانیان زیاتر بێت ،ئەمە جگە لەوەی توانای بهكارهێنانهكانی دیكه زیاتر دەكاتو وای لێدەكات خزمەتگوزاری زیاتر
پێشكەش بە دانیشتوانی ناوچەی توێژینەوه بكەن.
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( )49د.حممد عرب نعمة املوسوي ،م.م .وسام عبود درجال الساعدي ،الرتكيب الداخلي للوحدات السكنية يف مدينة اجملر الكبري ،جملة أحباث ميسان ،العدد الثاني والعشرون،
،2015ص .142
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خلف حسني الدليمي ،ختطيط اخلدمات اجملتمعية والبنية التحتية ،ط،2دار الصفاء للنشر والتوزيع .2015 ،
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 .١رجاء خليل امحد حسن ،الوظيفة السكنية يف مدينة خانقني ،رسالة دكتوراه ،غري منشورة ،كلية الرتبية للبنات،جامعة بغداد2012 ،
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علي لفتة سعيد ،تقييم كفاءة استعماالت األرض احلضرية يف مدينة املشخاب ،جملة القادسية للعلوم االنسانية ،اجمللد اخلامس عشر ،العدد(.2012 ،)1

 .٦حممد عرب نعمة املوسوي ،م.م .وسام عبود درجال الساعدي ،الرتكيب الداخلي للوحدات السكنية يف مدينة اجملر الكبري ،جملة أحباث ميسان ،اجمللد
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پاشكۆی ( )1فۆرمی كۆكردنهوهی زانیاری

بەناوی خوای گەورە و میهرەبان
حكومەتی هەرێمی كوردستانی عێراق
وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی
زانكۆی گەرمیان
فۆرمی ڕاپرسی بۆ توێژینەوەی (هەڵسەنگاندنی توانای بەكارهێنانی زەوی لە شاری رزگاری ) زانیارییەكانی نێو ئەم فۆرمە
تەنها بۆ مەبەستی توێژینەوەیەكی زانستییە.
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: ئایا بەچەند خولەك لە ماڵەوە بە پێ دەگەیتە بازاڕ: بازرگانی.أ
: خولەكە30 زیاتر لە
: خولەك30 بە
: خزمەتگوزاری فێركاری.ب
: دووری باخچەی ساوایان لە ماڵەوە.1
:م400 زیاتر لە
: مەتر400
:مەتر300
: دووری خوێندنگای بنەڕەتی لە ماڵەوە.2
:م500 زیاتر لە
: مەتر500
:مەتر400
: دووری خوێندنگای ئامادەیی لە ماڵەوە.3
:م1000 زیاتر لە
:مەتر1000
:مەتر800
: ئایا تاچەند لە خزمەتگوزاری بە ڕێكردنی مامەڵەكانت لە دامودەزگا حكومیەكان ڕازیت: خزمەتگوزاری كارگێڕی.ج
:زۆرباش
:باش
:رازی نیم
: ئایا دووری مزگەوت لە ماڵەكەتانەوە: خزمەتگوزاری ئاینی.د
1000 زیاتر لە
: م1000
:م800 كەمتر لە
: بەكارهێنانی نیشتەجێبوون.ه
: ئایا خانووەكە چەند قاتە:شێوازی خانووەكان. 1
:زیاتر
:سێ قات
:دوو قات
:یەك قات
: ژمارەی خێزانەكانی خانوو.2
:زیاتر
:سێ خێزان
:دوو خێزان
:یەك خێزان
: ژمارە: ژمارەی ئەو كەسانەی لە خانووەكەدا دەژین.3
: ژمارەی ژوورەكانی خانوو.4
پێنج ژوور و زیاتر
:چوار ژوور
:سێ ژوور
:دووژوور
:یەك ژوور
: شێوازی تر
:كرێ
: خاوەن خانوو: خاوەنداریەتی خانوو.5
: مێژووی دروست كردنی خانووەكە.6
:ئایا رووخێنراوەو دروست بكرێتەوە ئەگەر بەڵی ساڵی چەند
:یەكەم جار كەی دروستكراوە
Evaluating the ability of using city inhabitant grounds in the City of Rzgari
(A study in Urban Geography)
Lecturer: Amanj Fuad Ahmed /Amanj.fuad@garmian.edu.krd
Department of Geography/ College of Education/University of Garmian
Abstract
In Kurdistan Regional, the stage before (1991), many cities in a random and unbalanced way
became to be existed, Rzgari district in Kalar province belonging to Garmian administration was one of
those cities that came to be existed as a result of Anfal in 1998. After 1991’s spring revolution, Kurdistan
Regional Government tried to take the people of Rizgari back to their villages this is to rehabitating those
villages that has been destroyed by the Anfal. This policy was not successful, thus more focus was given to
the field of researching and studies especially after 2003. This is through a basic plan for using the city
inhabitant grounds in the scope of the study has been organized. Thus, the goal of this study is to evaluate
2019’s situation in using the city inhabitation grounds. For that reason, the real view of each use and the
level of the presented services will be shown, this is to determine whether they reached their level of
proficiency compared to the domestic planning principles or not.
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