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پوخت 

       ل وەیژینــو ل قزای قرەداخ ئنجامــدرا لســر زانیــاری جــوگرافی و کشــتوکای  ٢٠١٦ســای ئم ت

ــۆ  ٢٠١٤ســای  ــاو ب ــاو و پیداویســتی ھنــوکیی ئ ب مبســتی ئاشــنابوون ب وەبرھنــانی زەوی ودروــنی ئ

  گشپدانی کشتوکاڵ.

ـــردەوە ک ڕووبری زەوی براو  ـــوژینوەک روونیک ـــامی ت ـــم ٦.١٩ئنج ٢٥.٤٨٪ و زەوی دـــۆى ٪ ل ڕووبری ک

 کنانیان  ٢٦٢٩٧٨ناوچرھژەی وەبت  وە ڕنکدەھ٧٢.٣٧٪  و  ١.٣١پ.٪  

دۆنــم ل زەوی دــم لکــاتی چانــدنی بگنـــم  ١٨٥١٢بــی ئــاوی درونکــراو بھــۆی نچانـــدنی ڕووبری 

 زەندەکراوە ب٣ملیۆن م ١٨،٥١٢،٠٠٠م   .  

ــژەی ســدی دروــنی  ــرین ڕی ــتان گورەت ــارکردوە دارس ــاوی تۆم ــایۆلۆجی ئ ٪ و ٣٦.٣٠٪ پاشــان لوەڕگ ٣٩.٤٨ب

 روبومی زستان٢٢.١٠ب.٪  

  ) ککانی نــاوجیکشــتوکا م زەویرجری ســــۆڕینی ڕووب ــدنی  ٨٣,٢٩٠بــۆ گ ــۆ زەوی براو و چان ــم) ب دۆن

ـــۆک ( مرەزە) پویســـتیمان ب نزیکـــی  ـــا  ٣ملیـــۆن م ١٤٩،٩٢٢،٠٠٠برووبـــومی ھـــاوین جـــگ ل جت و ھی ئ

ـــژەی  ش ڕمی ١.٥ئنـــزیک مانی کـــل ـــانی ئـــاوی ســـرزەوی پارزگـــای س   ٣ملیـــار م ١٣% ل داھـــاتی س

  پکدەھنیت.

  

  

  

  

 

  

                                                   
١( )KISSR اد  مرد ىدة (وةى زام و ا  



  ھنوکیی ئاو ل قزای قرەداخ وەبرھنانی زەوی و درونی ئاو و پیداویستی
 

  

 ٢١٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  پشکی

ــوونی        ــی ئــاو ب ب ــرنگن و تواوکری یکتــرین ،وات گرنگ ــی سروشــتی زۆر گ زەوی و ئــاو دوو دەرامت

ویش ببوونی ئاوەوە دەردەکوـت جـگ لوەش دەرامتـی زەوی کشتوکایوە دەردەکوت ھروەھا گرنگی زە

ــی  سروشــتی زۆر گــرنگ بــۆ مــانوەی مــرۆڤ ھروەکــو خــۆراک و دەرامتکــانی تــر بم تــا ئســتا گرنگیک

  .) ١(شاییستی پندراوە 

بگشـتی دروـنی ئــاو ھمـوو پۆســکانی کـۆکردنوەی ئـاو و کمکــردنوەی بزایبـوونی ( بفیــۆدان ) و 

ــۆ ف ــنی ئــاوە ب دوا قۆنــاغی درو ــایۆلۆجی ئــاو ک ــۆ گشــپدانی دروــنی ب راوانکردنــی ڕووبری چانــدن ب

  .)٢(برجستکردنی ئاسایشی خۆراکی مرۆڤ و ئاژەڵ

ھرچندە چندین سرچاوەی ئاو ھی وەک بـاران و رووبـار و کـانی و کـارز و چمـاو و بیـر بم بـاران 

  . )٣،٤(زەوی کشتوکایکان ھروەک ل باشوری کوردستان پیرەو دەکریت سرجاوەی سرەکی بکارھنای

 رووبــومش جانــدنی فراوانـی بوانل نـانی زەویرھوازەکانی وەبگرنگتـرین شــ کان لیکشــتوکا جـاالکی

سـتراتیجیکان ک سـرجاوەی ئاسائشـی خـۆراکی نتوەیـین. جـگ لوەش لوەرگکـان و کلگکـانی ئـاژەڵ و 

  .)٥(لوەر پ

نبــوونی لکـــۆینوەی زانســتی لســـر بکارھنــانی زەوی وئـــاو و ڕۆــی ئـــاو لســر وەبرھنـــانی زەوی 

.وەیژینم تونجامدانی ئھاندەربوو بۆ ئ  

ــی  ــاو و مزەنکردن ــنی ئ ــانی زەوی کشــتوکالی و دروی ــنابوون ب وەبرھن ــوژینوەی ئاش مبســت لم ت

  بۆ گشپدانی کشتوکاڵ ل قزای قرەداخ. پداویستی ھنوکیی ئاو

  

وەکژینبازی توڕ  

ل قزای  ٢٠١٤ئنجامــدرا لســر داتــای جوگرافیــاو کشــتوکاڵ لســـای  ٢٠١٦ئم تــوژینوەی ل ســای      

قرەداخ ل پاریزگای سلمانی ک دەکویت خۆرئـاوا و باشـوری خۆرئـاوای شـاری سـلمانی و ھاوسـنورە لگڵ 

  ). ١ناحیکانی بکرەجۆ و تانجرۆ و وارماوا ( نخشی 

بـاکور وە ھردو    -٠٦ ٣٦o  -   -٢٧ ٣٥oنی ئسـترۆنۆمیوە دەکویـت نـوان ھردوو بـازنی ل ڕوانگی شـو

  ) .٢ڕۆژھالت ( نخشی      -١١ ٤٥o - -٣٠ ٤٥oھلی دریژی 

 راورد بب می زۆر کختـــی کشـــتوکاگـــرد و شـــاخ و الپـــاڵ وە زەوی ت کھـــاتوە لپ کوجگشـــتی نب

وە برزی نــاوچک  )  ٢،٥(انی وەک بازیـان و دەربنـدیخان و دەشــتی شـارەزورناوجکـانی کی پاریزگـای ســلم

  دەست پدەکات. ٣٠٠لنوان 

ـــــۆکراوەتوە وەک (  ـــــدارەکان ک ـــــدانی ئم تـــــوژینوەی لالین پیوەندی ـــــت بـــــۆ ئنجام داتـــــای پیویس

  ئاماری سلمانی ).بڕوەبرایتی کشتوکای قرەداخ و وستگی کشناسی قرەداخ و بڕوەبرایتی 
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  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٢١٩                                                                        )٢٠١٧ 

  
  )  پیگی جوگرافی قزای قرەداخ لسر ئاستی پاریزگای سلمانی نیشان دەدات١(نخشی (



  ھنوکیی ئاو ل قزای قرەداخ وەبرھنانی زەوی و درونی ئاو و پیداویستی
 

  

 ٢٢٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  
  ) نخشی ئسترۆنۆمی قزای قرەداخ نیشان دەدات٢نخشی ( 
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  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٢٢١                                                                        )٢٠١٧ 

  ئنجامی گفتوگۆ

ـــالکانی ١شـــیوەی (      ـــوان س نل ـــارانی ســـاالن ـــۆی ب ـــی قرەداخ  ٢٠١٥ – ٢٠٠١) ک ـــای کشناس بپـــ ی دات

 ڕووندەکاتوە 

  
ــای   ٢٣٩دا  ٢٠٠٨لو شــوەیوە دەردەکویــت ک دابــارین ل برزی و نزمیــدا بــووە و کمتــرین دابــارین ل س

ــدابووە برادەیک  ــم ک لوپڕی کمی ــر بــوو ١٦١مل ــتی گنــم ( ملــم کمت ــم ) وە ھتــا  ٤٠٠ە ل پیداویس مل

 ) ویسـتی بپ جۆی ک کی ناوجی  زساتانویلروبومی دانسترین برھمتـر بـووە  ٢٩٠بک ملـم ) وات

  ٪ پیداویستی جۆ باریوە.٨٢٪ پیداویستی گنم و ٦٠ملم بمانایکی ک  ٥١ب بی 

ـــاو ن ـــز بـــووە و گونج ھکی زۆربیســـاوەش وشکلجـــگ ـــان ک بـــووە بـــۆ بوژانـــدنوەی کـــانی و کارزەک

 نی دابارینی ساب وە لنکی باش دەبوژوەیش١،٤(ملم  ٧٠٠ب  (.  

ــرو  ٢٠١٥-٢٠١٣وە  ٢٠٠٦-٢٠٠٣ســالکانی  ــارین ل س ــای تر ھژمــار دەکــرن لبر ئوەی داب ــم وە  ٧٠٠بس مل

ڕ ھت وشک و نیمج نیمچب کانی کن بووە و پاشماوەی سال١،٣(ژمار دەکر(.  
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  ھنوکیی ئاو ل قزای قرەداخ وەبرھنانی زەوی و درونی ئاو و پیداویستی
 

  

 ٢٢٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  رووندەکاتوە  ٢٠١٥-٢٠٠١) تکرای برزترین و نزمترین پلی گرمای مانگان لنوان سالکانی ٢شوەی (

  
  

) تا دەگات تکـرای ٧) وە دەست ب برزبوونوە دەکات تا مانگی (٣پلی گرما بگشتی ل ناوەراستی مانگی (

ـــا(  ـــلی گرم ـــرو ) ب c٣٣.٣برزتـــرین پ ـــای برز بـــۆ س ـــلی گرم ـــلی ســـدی لگڵ  ٣٥رزبـــوونوەی پ پ

  .)١(برزبوونوەی بی بھمبوون کاریگری نرینی دەبت لسر گش و برھمی برووبومکان

  

  ئاوی ژیرزەوی لقزای قرەداخ 

ی ژیرزەویـان زۆر ناوجی قرەداخ و شارباژ تنھـا دوو نـاوجن ل پارزگـای سـلمانی ک داھـاتی ئـاو     

ــلیمانی  ــاتر ل  ٢٠١٣کم ( بڕیــوەبرایتی ئوی ژــرزەوی س ــول ل قزای قرەداخ  ٥٠) ، لکــۆی زی بیــری ق

گاۆن/ خولک بووە ک دەتـوانی ل مـاوەی ھفتیکـدا نـزیکی  ١٠٠تنھا جوار بیریان داھاتی ئاویان لسرو 

٢٠ ی نزیکبی ئاودیریبکات ب٥٠ی دۆنم زەوی کشتوکا  رووبومی ھاوینکی بریر ئاود١(ملم بۆ ھ (.  

انی تـری باشــوری کوردسـتان دەگڕــتوە بـۆ ســقامگیری  کمـی داھـاتی ئــاوی ژـر زەوی براورد ب ناوجکــ

ــاڵ و فتــح و ئینجــان و  ــاتی کۆلۆشــی و خورم ــاوھگر لوانی پکھ ــۆجی کم ئ ــدێ پکھــاتی جیۆل ھن

 ی ژمارە (، میقدادیخشوە ٣نرەداخ ڕووندەکاتزای قی جیۆلۆجی قکھاتپ (  
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  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٢٢٣                                                                        )٢٠١٧ 

  
  ) پکھاتی جیۆلۆجی ناوجی قرەداخ ڕووندەکاتوە.٣نخشی (

  

  

  

  

  

  



  ھنوکیی ئاو ل قزای قرەداخ وەبرھنانی زەوی و درونی ئاو و پیداویستی
 

  

 ٢٢٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  ) دابشبوونی زەوی لقزای قرەداخ١خشتی (

  ٪  )٢ڕووبر ( کم  رووبر (دۆنم)  جۆری زەوی  ز

  ٦.١٩  ٤٠.٦٩  ١٦٢٧٨  زەوی براو  ١

  ٢٥.٤٨  ١٦٧.٥٣  ٦٧٠١٢  زەوی دم  ٢

  ١٦.٢٣  ١٠٦.٦  ٤٢٦٧٥  زەوی بردەن  ٣

  ٠.٣٠  ١.٩٦  ٧٨٤  باخی براو  ٤

  ٠.٧٦  ٥.٠٠  ٢٠٠٠  رەز  ٥

  ٢٦.٣٤  ١٧٣.١٨  ٦٩٢٧٣  دارستان  ٦

٧  وەرگ٢٤.٢٢  ١٥٩.٢٤  ٦٣٦٩٤  ل  

  ٠.٤٨  ٣.١٦  ١٢٦٢  خانووبرە  ٨

    ٦٥٧.٤٤٥  ٢٦٢٩٧٨  کۆ  

  

ــــرەوە دابشــــبوونی زەوی قزای قرەداخ لســــالی  ــــتی س ــــوەبرایتی  ٢٠١٤ل خش ــــدەکاتیوە ( بڕی ڕوون

  ). ٢٠١٦کشتوکای قزای قرەداخ ،

لسر بنمای واالبوونی سرجاوەکانی ئـاو و وەبرھنـانی زەوی قزای قرەداخ بـۆ بروبـوم و بـاخ و رەز و 

  لورگ ودارستانی ، زەوی قرەداخ دابشبوە بۆ:

١- مترە لرزیان کب ن کو زەویانراو : ئـژەی  زەوی بکـان و ڕرچاوە ئاویکـۆی ٦.١٩ئاستی سـل ٪

 ) کری نــاوچی ( ٢٦٢،٩٧٨ڕووبــت ــدەھنت، خش ــم) پک ــان ١دۆن ــی ک ســرچاوە ئاوک ). مرج نی

ــککاندا ک دابــارین لخــوار  ــا وش ــات ل س ــاودیریکردنی بک ــی ئ ــت ھمــوو ئو  ٤٠٠بش ــل وە ب م

 ١،٢،٤(ی سرچاوەکانی ئـاو ل ناوچکـانی کوردسـتانزەویان بب چاندن دەمننوە بھۆی ڕیکنخستن

( . 

ــاران تنھـا سـرچاوەی چانــدنیان و ڕـژەی  - ٢ ٪ لکــۆی ڕووبری ٢٥.٤٨زەوی دـم: ئو زەویـانی ک ب

 کی ( ٢٦،٩٧٨ناوچت خشتننکدەھ١پ.( 

شــوندا زەوی بردەن: ئو زەویـانن ک بشـکی زۆر ل خــاککی دوجـاری ڕامــاین بـووە ،ل زۆر  -٣

 چینکانی برد دەرکوتووە.

دەشت بشک لم ڕووبرە وەبرھنانی تیـادا بکرـت وەک جانـدنی بنکـی ھرمـ کـویل و بالـوک و 

گۆییژ و ھنجیرە کویل و قزوان و بادەمی تاڵ ، پاشان ھریکیان پیوەنـد بکـرن ب میـوەی گونجـاو 

  .) ١٠٦،٧،٨،٩,(پشت بست ب دابارین و بب ئاودیری 

ــتی ( ٤٢.٦٧٥٪ ( ١٦.٢٣رووبری بردەنــی  ــۆی ڕووبری نــاوچک پکــدەھنت وەک ل خش ) ١دۆنــم ) لک

  ھاتووە 

زەوی ڕەزى دم : ئو زەویـانن ک لالپـای نـاوج شـاخاویکاندا چنـدراون بداری میـو و ڕـژەی  -٤

 ).١ی ) دۆنم لکۆی ڕووبری ناوجک پکدەھنت (خشت٢٠٠٠٪      (٠.٧٦
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  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٢٢٥                                                                        )٢٠١٧ 

٪ لکـــۆی ٢٦.٣٤دارســتان: ئو ڕووبرانن ک دەکون برزاییکـــانی نـــاوچ شــاخاویکان و ڕـــژەی  -٥

) . داری بروو و مــازوو و گــۆییژ و ھرمــ کیــویل و  ١رووبری نــاوچک پکــدەھنت ( خشــتی 

ییو ناوچکانی ئگرنگترین روەکل نجیرە کیویلوک و ھن و ب١(دارەب.( 

ڕگی سروشـــــتی: ئو زەویـــــانن ک بھـــــۆی سروشـــــتی تۆپــــــۆگرافیوە زۆربی ھرە زۆری لوە -٦

ــــــتی  ــــــتوکاڵ ، لوەرگی سروش ــــــۆ کش ــــــت ب ــــــاوچی قرەداخ ٢٤.٢٢ڕووبرەکی ناش ٪ ڕووبی ن

 ).١پکدەھینت (خشتی 

ــــر  - ٧ ــــان و ســــنتری قزاکی لس ــــانووی گونــــدەکان و ناحیک خــــانووبرە: ئو زەویــــانن ک خ

  دروستکراوە.
  

) وەبرھینانی ئاوودروینی بایۆلۆجی ئاو ل لوەرگ و دارستانی سروشـتی و ڕەزە دمکـانی قزای ٢خشتی(

  ڕووندەکاتوە. ٢٠١٤قرەداخ ل سای 

 )١.٣(پداویســــــــتی وەرزی  رووبر (دۆنم)  جۆری زەوی

  (ملم)

  ٪  )٣پیداویستی وەرزی (م

  ٥١.٣٣  ٧٧,٩٣٢,١٢٥  ٤٥٠  ٦٩,٢٧٣  دارستان

وەڕگ٤٧.١٩  ٧١,٦٥٥,٧٥٠  ٤٥٠  ٦٣,٦٩٤  ل  

  ١.٤٨  ٢,٢٥٠,٠٠٠  ٤٥٠  ٢٠٠٠  ڕەزی دم

    ١٥١,٨٣٧,٨٧٥    ١٣٤,٩٦٧  کۆ

ل خشتی سروە ڕووبری زەوی دارستان و لوەڕگ و رەزی دم ل قزای قرەداخ دەردەکوت (بڕیوەبرایتی کشتوکای 

  .)١,٢,٣( ) وە پیداویستی وەرزی دارستان و لوەرگ و رەزی دیم ڕوندەکاتوە ٢٠١٤قزای قرەداخ 

ــتان پــلی یکمــی  دروــنی ئــاوی تۆمــارکردوە  ٪ و ڕەزی دــم کمتــرین ٤٧.١٩ن لوەرگ ٪ پاشــا٥١.٣٣دارس

  .) ١( ڕزەی دروینی ئاوی تۆمارکردوە ، بھۆی جیاوازی رووبرەکانیان
  

) وەبرھنانی ئاو یان دروینی بایۆلۆجی ئاوی برووبوم ھاوینیکـان ل قزای قرەداخ ل سـای ٣خشتی (

  ڕوندەکاتوە. ٢٠١٤

 )١،٣(وەرزی بــی پیداویســتی  رووبر (دۆنم)  جۆری زەوی

  ( ملم)

بـی پداویســتی وەرزی 

  ٣م

%  

  ٢.٧٧  ٩٠٠٠  ٧٢٠  ٥  بموو

  ٥٠.٧٤  ١٦٥,٠٠٠  ٨٨٠  ٧٥  جتوک

ـــــاوینی  ســـــوزەمنی ھ

  جۆراوجۆر
١٥١,٢٠٠  ٧٢٠  ٨٤  

٤٦.٤٩  

  ١٠٠  ٣٢٥,٢٠٠    ١٦٤  کۆ

  

دا دەردەکویت (بڕیوەبرایتی کشتوکای  ٢٠١٤ل خشتی سرەوە  رووبری برووبومی ھاوین  ل قزای قرەداخ ل سای 

  .) ١،٢( ) ھروەھا پیداویستی وەرزی برووبومکان ٢٠١٦قزای قرەداخ 



  ھنوکیی ئاو ل قزای قرەداخ وەبرھنانی زەوی و درونی ئاو و پیداویستی
 

  

 ٢٢٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

بگشـتی ڕووبری چنـراو لوپڕی الوزیــدای بھـۆی چنـدین ھۆکــار لوانش ڕکنخسـتنی ســرجاوەکانی 

  .)١( ئاو و وشکسای و ئاوەداننکردنوەی گوندەکان 

 رووبومی ھـاویننراوی بری چ١٦٤رووب  کراوی نـاوچری بکـۆی رووبـژەی  ١٦٢٧٨دۆنـم لڕ دۆنـم  وات

نانی زەویرھدی وەبراوەکان  س١.٣١ب.٪  

  

ل قزای  ٢٠١٤) وەبرھنــانی زەوی و درویــنی ئــاوی  ھنــدێ ســوزەمنی زســتان لســای ٤خشـتی ژمــارە(

  قرەداخ

ـــــتی   %  رووبر دۆنم  جۆری سوزەمنی ـــــاوی پویس ـــــی ئ ب

(ملم ) )١،٣(وەرزان  

ـــــی ئـــــاوی پویســـــتی  ب

  )٣وەرزان ( م

%  

  ٣٠.٦١  ١٥,٠٠٠  ٤٠٠  ٣٠.٦١  ١٥  پیازی وشک

  ٨.١٦  ٤٠٠٠  ٤٠٠  ٨.١٦  ٤  سلق

  ٦.١٢  ٣٠٠٠  ٤٠٠  ٦.١٢  ٣  شلم

  ٤.٠٨  ٢٠٠٠  ٤٠٠  ٤.٠٨  ٢  تور

٥١.٠٢  ٢٥٠٠٠  ٤٠٠  ٥١.٠٢  ٢٥  پاقل  

    ٤٩٠٠٠      ٤٩  کۆ

  

بگشــتی لخشـــتی ســـرەوە دەردەکویـــت ک ڕووبری چینـــراو ب ســـوزەمنی زســـتان ل ئاســـتیکی زۆر 

  %.٣٠.٦١% پاشان پیازی وشک ٥١.٠٢بڕژەی نزمدای پاقل لپلی یکمدا ھاتووە 

  %.٣٠.٦١% پاشان پیاز ٥١.٠٢پاقل بپلی یکم ھاتووە ل دروینی بایۆلۆجی ئاودا وە بڕیژەی 

  .)٢،٣(جیاوازی نیوان دروینی بایۆلۆجی ئاوی سوزەمنیکان دەگڕیتوە بۆ جیاوازی ڕووبری چنراویان

  

ــتی ( ــانی زەوی  ٥خش ــوم زســتانکان ل قزای ) وەبرھن ــاوی  برووب ــایۆلۆجی ئ کشــتوکای و درویــنی ب

  دا رووندەکاتوە. ٢٠١٤قرەداخ لسای 

رووبر   جۆری سوزەمنی

  دۆنم

ـــــاوی پویســـــتی   % بــــی ئ

(ملم ) )١،٣(وەرزان  

ــــاوی پویســــتی  بــــی ئ

  )٣وەرزان ( م

%  

  ٨٧.١١  ٣٨,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠٠  ٧٨.٣٥  ٣٨٠٠٠  گنم

  ٣.٣٢  ١,٤٥٠,٠٠٠  ٢٩٠  ٤.١٢  ٢٠٠٠  جۆ

  ٨.٧١  ٣,٨٠٠,٠٠٠  ١٩٠  ١٦.٤٩  ٨٠٠٠  نۆک

  ٠.٨٦  ٣٧٥,٠٠٠  ٣٠٠  ١.٠٣  ٥٠٠  نیسک

    ٤٣,٦٢٥,٠٠٠      ٤٨،٥٠٠  کۆ

  

 ٢٠١٤خشــــتی ســــرەوە ڕووبری زەوی وەبرھنـــــراو ب برووبــــومی زســــتان لقزای قرەداخ لســـــای 

  ڕووندەکاتوە 
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  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٢٢٧                                                                        )٢٠١٧ 

رووبری چنراو بگنم پـلی یکمـی تۆمـارکردوە و بڕـژەی ( بڕیوەبرایتی کشتوکای قزای قرەداخ) 

  % .١.٠٣% و نیسک ٤.١٢% وە جۆ ١٦.٤٩% پاشان نۆک ٧٨.٣٥

  %  ٠.٨٦% و نیسک ٣.٣٢% و جۆ ٨.٧١% پاشان نۆک ٨٧.١١گنم برزترین ڕژەی دروینی ئاوی تۆمارکردوە 

وازی نـوان رووبری چینـراو و بـی ئـاوی جیاوازی نیوان برووبومکان لدروینی ئاو دەگڕیـتوە بـۆ جیـا

  .)١،٣( وەرزانیان 

  

  . ٢٠١٤) پوختی درونی بایۆلۆجی ئاو ل ناوچی قرەداخ لسای ٦خشتی (

  %  بی ئاوی بکارھنراو  بوارەکانی دروینی ئاو

  ٢٢.١٠  ٤٣,٦٢٥,٠٠٠  برووبوم زستانکان

نی زستانوزەم٠.٠٢  ٤٩,٠٠٠  س  

 رووبومکانب٠.١٦  ٣٢٥,٢٠٠  ھاوین  

  ٠.٧٠  ١,٣٧٤,٠٠٠  باخداری (براو)

  ١.١٤  ٢,٢٥٠,٠٠٠  ڕەزی دم ( تنھا بباران)

وەڕگ٣٦.٣٠  ٧١,٦٥٥,٧٥٠  ل  

  ٣٩.٤٨  ٧٧,٩٣٢,١٢٥  دارستان

  ٠.١٠  ١٩٩,٢٣٣.٥  ئاژەداری

    ١٩٧,٤٠٨,٣٠٨.٥  کۆ

  

دا دەردەخـات. برووبـوم  ٢٠١٤خشتی سرەوە پوختی دروینی بـایۆلۆجی ئـاو ل نـاوجی قرەداخ لسـالی 

٪ ئوەش دەگڕــتوە بــۆ چنــدین ٠.٠٢ھاوینکــان کمتــرین ڕــژەی دروــنی بــایۆلۆجی ئــاوی تۆمــارکردوە 

ئـاو کمـی داھـاتی     ھۆکار لوانش کمـی ڕووبری چنـراو ب برووبـوم ھاوینکـان بھـۆی وشکسـای 

کشـتوکای بھــۆی ھــاوردەی ئو کــاو پیداویســتیان ل وتــانی دەرەوە ھــاوردە دەکــرن، لوەڕگ برزتــرین 

ـــارکردوە  ـــاوی تۆم ـــنی بـــایۆلۆجی ئ ـــژەی درو ٣٩.٤٨ڕ ی کرەکـــی ڕووب دۆنـــم و  ٦٣،٦٩٤٪ بھـــۆی فراوان

  .)١،٣( ملم  ٤٥٠واالبوونی بارانی پویست 

  

  ل قزای قرەداخ  ٢٠١٤بکارھنانی ئاو بۆ ئاژەڵ ل سای ) ٧خشتی (

 ٣ئـــــــاوی پویســــــــت م  ٪  ژمارەی ئاژەڵ  جۆری ئاژەڵ

  )١١(/سر

/  ٣کـــۆی ئـــاوی پویســـت م

  ساڵ

٪  

  ٤٤.٨٧  ٨٩,٣٩٠  ٢.٠  ٦٢.٧١  ٤٤٦٩٥  مڕ

  ٢٣.٤٤  ٤٦,٧٠٧.٥  ٢.٥  ٢٦.٢١  ١٨,٦٨٣  بزن

  ٣١.٦٩  ٦٣,١٣٦  ٨.٠  ١١.٠٧  ٧,٨٩٢  ڕەشوخ

    ١٩٩,٢٣٣.٥      ٧١٢٧٠  کۆ

  



  ھنوکیی ئاو ل قزای قرەداخ وەبرھنانی زەوی و درونی ئاو و پیداویستی
 

  

 ٢٢٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

٪ ٢٦.٢١٪ پاشـان بـزن ٦٢.٧١ل خشتی سرەوە دەردەکویـت ک ژمـارەی مڕ ب پـلی یک ھـاتووە و بڕـژەی 

ـــوخ  ـــتوە بـــۆ زۆری ١١.٠٧و ڕەش ڕش دەگـــاوازی ـــوەبرایتی کشـــتوکای قزای قرەداخ ) ئم جی ڕب ) ٪

  پداویستی ئاو بۆ رەشوخ .ژمارەی مڕ براورد ب ژمارەی ڕەشوالخ ، سرەڕای زۆری 

سـربوون لنـاوچکدا گونجـاوە تـاڕادەیک بھـۆی فراوانـی رووبری لوەڕگی  ٧١٢٧٠بگشتی ژمارەی ئـاژەڵ 

ــم ک ھرســرک  ٦٣،٦٩٤سروشــتی  ــۆ  ١.١دۆن ــاژەڵ برزبکــرتوە ب دۆنمــی بردەکوــت وە دەشــت ژمــارەی ئ

)                  ٢زیاتر ل  (کر / دۆنمس )١(.  

  ٪ ٣١.٦٩٪ وە ڕەشوخ ب پلی دووەم ھاتووە ٤٤.٨٧مڕ ب پلی یک ھاتووە لبکارھنانی ڕژەی ئاو  

  

  ) وەبرھنانی زەوی و ئاو لئستاو ئاییندەدا ل ناوجی قرەداخ٨خشتی (

ڕووبری   ڕووبر دۆنم  جۆری زەوی

  چنراو دۆنم

رووبری نچینــــراو   ٪

  دۆنم

بــی ئــاوی پویســت 

  بۆ ئاییندە

  ٢٨,٩١٧,٠٠٠  ١٦٠٦٥  ١.٣١  ٢١٣  ١٦,٢٧٨  زۆەی براو

  ١٢٠,٦٢١,٦٠٠  ١٨٥١٢  ٧٢.٣٧  ٤٨,٥٠٠  ٦٧,٠١٢  زەوی دیم

  ١٤٩,٩٢٢,٠٠٠  ٣٤٥٧٧    ٤٨,٧١٣  ٨٣,٢٩٠  کۆ

  

ـــم و  ٨٣،٢٩٠دەردەکوێ ک  ٢٠١٤لخشــتی ســـرەوە کـــۆی زەوی کشــتوکای لنـــاوجی قرەداخ لســـای  دۆن

دۆنمـی چنـراوە ببرووبـومی ھـاوین وات ڕـژەی  ٢١٣دۆنـم ک تنھـا  ١٦٢٧٨زەوی پۆنکراو ب زەوی براو 

ن مـــاوەتوە ئمش ئوە دۆنـــم زەوی براو ببـــ چانـــد ١٦٠٦٥٪ بـــووە وڕووبری ١.٣١وەبرھنـــانی تنھـــا 

ـــرچاوە  روونـــدەکاتوە ک زەوی کشـــتوکایکان پـــۆنکراوە لســـر بنمـــای ئاســـتی زەویکـــان لبردەم س

،بم بھیچ جۆرـک مرج نـی ک سـرجاوە ) ٢،٣(ئاویکان ک پۆنکراوە ب زەوی براو وات براو (برئاو) 

کراوی ناوچموو زەوی ب ککانی ناوچی  ئاویرووبـومی ھـاوینژەی بوەدا ڕژینم تول ن کربکئاود

٪ بـــووە ک ئمش لرادەبدەر کم بھـــۆی چنـــدین ھۆکـــار لوانش ئـــاوەدان نکـــردنوەی ١.٣١چنــراو 

ــتنی ســرچاوەکانی ئــاو و دیــاردەی  ــار لبــواری کشــتوکادا و ڕکنخس ــوونوەی ھــزی ک ــدەکان و کمب گون

  .)١( وشکسای

ــم ل نــاوچکدا  ری زەوی دــراوی  ٦٧٠١٢روب ــم و رووبری چن ــژەی وەبرھنــانی  ٤٨،٥٠٠دۆن ڕ ــم وات دۆن

دۆنمی ببیار ماوەتوە وات بب چاندن مـاوەتوە  ١٨٥١٢٪ ک ڕژەیکی باش تاڕادەیک ، ھرچندە ٧٢.٣٧

.  

  ) کی نـاوچری زەوی کشـتوکام ڕووبرجری ) دۆنـ ٨٣,٢٩٠بۆ گۆڕینی سـگئ راو و دوور لم بـۆ زەوی ب

ــوبڕۆژە و گنمشــامی و پمــوو و پتــات لســر  ــای و چانــدنی ب برووبــومی ھــاوین وەک گ وشکس

 ویسـتی وەرزیـان بـۆ ئـاو کمـای پ٧٢٠بن  ـتویسـتی ئاویـان دەبپ ، شـبینی ئــاوی  ١٤٩,٩٢٢,٠٠٠ملــمی پبـ

  پویست مزەنکراوە بپ ی ھاوکشی .

  . ) ١،٢(بی ئاوی پویست (م)  X  ٢بر ب مڕوو

 = ٨٣٢٩٠ X ٢٥٠٠ X ٣ملیۆن م ١٤٩,٩٢٢,٠٠٠=  ٠.٧٢.  
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  ھنوکیی ئاو ل قزای قرەداخ وەبرھنانی زەوی و درونی ئاو و پیداویستی
 

  

 ٢٣٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  خالصة

ئية اآلنية لتطوير الزراعة في منطقة قه ره داخ   استثمار األراضي والمياه واألحتیاجات الما

  ٢٠١٤علـى البيانـات المتـوفرة لسـنة  ٢٠١٦أنجزت ھذه الدراسة في منطقة قرەداخ بمحافظة السـليمانية فـي سـنة 

تثمار األرض والمياه والتوقعات الحالية (واآلنية) لألحتياجـات المائيـة لتطـوير الزراعـة فـي بھدف التعرف على أس

  المنطقة.

% ونسـبة ٢٥.٤٨% والديميـة ٦.١٩تشير نتائيج الدراسة الـى أن األراضـي المرويـة فـي منطقـة الدراسـة تشـكل نحـو 

دونــم  ١٨٥١٢جــراء عـدم زراعـة مسـاحة % علـى التـوالي كمــا أن الميـاه غيـر المحصـودة ٧٢.٣٧% و ١.٣١اسـتثمارھما 

  .٣مليون م)  ١٨,٥١٢,٠٠٠كانت من األراضي الديمية ( 

  %.٢٢.١٠% والمحاصيل الشتوية ٣٦.٣٠% تليھا المراعي ٣٩.٤٨سجلت الغابات أعلى نسبة مئوية للحصاد البيولوجي 

أراضـي زراعيـة مرويـة ذات دونـم ) الـى   ٨٣,٢٩٠لتحويل جميع األراضي الزراعية المتاحة فـي منطقـة الدراسـة ( 

عنـد زراعتھـا بـأي مـن المحاصـيل الصـيفية عـدا   ٣مليـون م ١٤٩٩٢٢٠٠٠أنتاجية عالية تحتاج المنطقـة الـى نحـو 

% مـن الميـاه السـطحية السـنوية المتـوفرة ١.١٥الرز الذي يحتاج الى كمية أكثر ، كمـا أن تلـك الميـاه تشـكل نحـو 

  في المحافظة.

 

 

 

Abstract 
  This study was carried out in Qaradakh territory in Sulaimani governorate 2016 on the available 
geographical data and agricultural information of the growing season 2014, 
to investigate land use and sustainable, water requirement for agricultural development in Qaradakh 
territory. 
Results show that irrigated lands comprise 6.19% and dry lands 25.84% of the total available land in 
the studied territory and with investment of 1.31% and 72.37% respectively, the percent of dry lands 
is more than four fold of irrigated lands. 
Forests rank first in biological water harvesting 39.48% while range lands rank second 36.30% and 
winter crops rank third 22.10%. 
 To change the whole agricultural area of Qaradakh territory (83,290 donm) to irrigate land with 
growing corn, sunflower, cotton except rice with seasonal water requirement 720mm, we need 
149,922,000 million m3.This form an investment of 1.15% of the total available surface water of 
Sulamani governorate (13 billion m3). 

 


