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 يداِرووداوةكاني هاتووضؤ لة ثارَيسطاي شمَيناني
 )لَيكؤَلينةوةيةك لة جوطرافياي طواشتنةوة(

 َ.ي. شاد محيذ حمٌذ    
 بةشي جوطشافيا/ صاُلؤي سِاثةسِيّ  

 
 شي هةطةيَ دابيَتئيَظتاتا  وة ضوُلةئؤتؤًبيَ طويٌَاُي ثاسيَضطايتةُٔا ٓؤكاسي سِاثةسِاُذُي كاسوباسي سِؤراُةي داُيصتواُي 

طياْ دةبِة ٓؤي  سِؤراُة بةآلَ هةطةيَ ئةَ ٓةًوو طشُطيةي بؤ ثاسيَضطاكة ،تاكة ٓؤكاسي طواطتِةوةي ُاوخؤي ثاسيَضطاكةية
سِووُادات بةهَلو ٓةًوو جئاُي بةتةُٔا هةَ ثاسيَضطايةدا سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ سِاطتة  ،ٓاووآلتياْ يبشيِذاسبووُهةدةطتذاْ و 

و صياتش هة ضى ًوويَّ كةطيض بشيِذاس  شدْويَِيَم و دووطةد ٓةصاس كةس دةًطاآلُة ًو دابةجؤسيَم هةكاتي ئيَظتا طشتؤتةوة
%(ي 15دةبّ. صؤسيِةي ئةَ سِووداواُةط هة ووآلتة دواكةوتووةكاُذا سِوودةدةْ بةجؤسيَم ووآلتة ثيَصلةوتووةكاْ تةُٔا )

ؤ %(ي كؤي ئؤتؤًبيَوةكاُي جئاُياْ ٓةية، كةضي سِيَزةي سِووداوةكاُي ٓاتووض60داُيصتواُي جئاْ ثيَلذةٓيَِّ و صياتش )
%(ي سِووداوةكاُي 6كةضي ) ي ئؤتؤًبيَوةكاُي جئاُّ%(2%(، هةكاتيَلذا ووآلتاُي خؤسٓةآلتي ُاوةسِاطت خاوةُي )14)

بؤ كةًلشدُةوةي ئةَ سِووداواُة  ضةُذيّ ٓةوهَي جؤساوجؤس دساوة بؤ ئةَ ًةبةطتةط هةجئاُذا.(1)ٓاتووضؤ هةخؤدةطشْ
جؤساوجؤسداْ بؤ خظتِة سِووي  ٓةًوو جئاْ هةٓةوهَي ،بةتايبةت هةَ كاتةدا كة ئيٌَة هة دةيةي طةالًةتي ٓاتووضؤدايّ

ثاسيَضطاي  ،كةًلشدُةوةي ئةَ سِووداواُة ثاشاْ هةسِيَطةي صاُيين ٓؤكاسةكاُةوة ثالْ دائةُيَّ بؤٓؤكاسي سِووداوةكاْ 
يض وةن بةشيَم هة ووآلتاُي خؤسٓةآلتي ُاوةسِاطت دةبيِني رًاسةيةكي صؤس سِووداوي ٓاتووضؤي تيادا سِوودةدات طويٌَاُ

، بةسثشطاْ و شاسةصاياُي ٓاتووضؤ و ٓاوآلتياْ ئاًارة بةٓؤكاسي جؤساوجؤس ي صؤسي هيَذةكةويَتةوةًشدُبةًةط طاآلُة 
 تيزسِةويية، جطة هة ثاسيَضطاي طويٌَاُيضكة ئاًارةي ثيَذةكةْ يةكيَم هة ٓؤكاساكاْ يَضطاكةدا دةكةْ بؤ ئةَ سِووداواُة هة ثاس

 ،تويَزيِةوة جئاُييةكاْ صؤسياْ بةوة طةيصتووْ يةكيَم هة ٓؤكاسة طةسةكييةكاُي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ ًشؤظةكاْ خؤياُّ
%(ي سِووداوةكاْ بةشيَوةيةكي سِاطتةوخؤ 66ذووة )بةٓؤكاسي طةسةكي و طشُط دادةُشيَِّ كة تويَزيِةوةكاْ ئةوةياْ طةملاُ

%(سِووداوةكاْ ًشؤظ 94%(ي سِووداوةكاْ بةشيَوةيةكي ُاسِاطتةوخؤ بةسثشطة هيَي واتة )18) ،ًشؤظ بةسثشطياسي يةكةًة
آلَ ضةُذ .  ٓةس بؤية ثاسيَضطاي طويٌَاُيض هةطةيَ ئةوةي هة هيَلؤهَيِة هةَ دؤخة تاسِادةيةن طظتة بة(2)بةسثشطّ هيَياْ

ةي دساوة داُاُي كاًيَشاكاُي ضاوديَشيية بؤ كةًلشدُةوةي ُيةكيَم هةو ٓةوآلُا ،ٓةوهَيَلي داوة بؤ كةًلشدُةوةي ئةَ سِووداواُة
خيَشاي شؤفيَشاْ كةَ بلاتةوة بةواتايةكي تش  ،خيَشاي شؤفيَشاْ ئةَ كاًيَشاياُة بةيةكيَم هة ٓؤكاسة طشُطةكاْ دادةُشيَّ

بةخيَشاي ياطاي و سِيَطةثيَذساوةوة، ئيٌَةط هيَشةدا بة باشي دةصاُني ثاط بةكاسٓيَِاُي ئةَ كاًيَشاياُة  بلات شؤفيَشاْ ثابةُذ
بةبةساوسد بة  تاضشِادةيةن سِووداوةكاُي ٓاتووضؤي كةًلشدؤتةوة، يذا سِووُيبلةيِةوة ئةَ كاًيَشاياُةهة ثاسيَضطاي طويٌَاُي

 اْ و داُيصتواُي ُاوضةكة.و شؤفيَشصيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى 

                                                            

 . 5، ضاثداُةي سِؤشِبريي، ٓةوهيَش، بةبيَ طاهَي ضاث، ي1(طاالس حتظني دسي، ريِطةي تشافيم، ض 1)
 . 15، ي2012(ٓاشٍ حمٌذ ُوس ًةدةُي، سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ، و: ٓةهَلةوت عبذاهوة، ضاثي يةكةَ، ضاثداُةي طةسدةَ، طويٌَاُي، 2)



 طواطتِةوة( سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ هة ثاسيَضطاي طويٌَاُييذا)هيَلؤهَيِةوةيةن هة جوطشافياي

 

Vol.2 No. 3 (2015)  282                                                                                                      طؤظارى زانكؤى ِراثةِرين 

 ضوازضيَوةي كاتي تويَريهةوةكة:

ئةَ ًاوةيةمشاْ  ة،(طاه10َ)ًاوةي تويَزيِةوةكة واتة  هةخؤدةطشيَت(ي 2013-2004) ُيَواْ طاآلُيتويَزيِةوةكة 
هة  ئةَ طاآلُة كاًيَشاي ضاوديَشي ُةبووة (2011-2004) ُيَواْ طاآلُيكشدووة بة دوو قؤُاغ ئةواُيض قؤُاغي يةكةَ 

وةسطشتين ئةَ دوو  ئةَ طاآلُة كاًيَشاي ضاوديَشي بةكاسٓيَِشاوة، (2013-2012) ُيَواْ طاآلُيثاسيَضطاكةدا، قؤُاغي دووةَ 
ي كاُكاًيَشابةكاسٓيَِاُي  ثاطو  بةشيَوةيةكي ووسد تيَبيين بلةيّ ثيَض ةئةوةي بؤ هة سِووي ًاوةوة ئةًةط قؤُاغة جياواصة

 هة ٓةشت طايَ ئةًةط بؤ ئةوةية ، قؤُاغةكاُي ثيَض بةكاسٓيَِاُيض ثيَلٔاتووةضاوديَشي باسودؤخي سِووداوةكاْ ضؤْ بووة
ثصت بة ًيَزوويةكي دووس ببةطتني تةُٔا هةطةس باسودؤخي طاهَيَم وسدُةبيِةوة ضوُلة ٓةتاوةكو طاهَةكاْ صؤستشبّ هة سِاطيت 

كاًيَشاكاُي ضاوديَشي بةساوسدي ئةَ دوو ًاوةية دةكةيّ بؤ ئةوةي بضاُني  بطةيّ،تش دةتواُني تًيودؤخي ُاوضةكة صياباس
 خضًةتي بةُاوضةكة طةياُذووة.

 ضوازضيَوةي شويَين تويَريهةوةكة:

  ةكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ و عيَشاق.شويَين تويَزيِةوةكةًاْ ثاسيَضطاى طويٌَاُية، كة يةكيَلة هةثاسيَضطا طشُط
 :هؤكازة ثالَهةزةكان بؤ ئةجنامداني تويَريهةوةكة

ٓاتووضؤ هة ثاسيَضطاكةدا بووةتة دياسدةيةكي سِؤراُةو تشطيَلي طةوسةي خظتؤتة طةس رياُي  قوسباُياُيسِووداوةكاْ و 
ٓةًوواْ  اْخؤيئةطتؤي ة طشُُا سِووداواُةئةَ بةسثشطياسيَيت  ُة ٓاووآلتياْ و صطاكاْدةوداًو ُةٓاوآلتياْ هةطةيَ ئةوةشذا 

هةطةس سووداوةكاُي ٓاتوضؤ و  ي تويَزيِةوةي صاُظيتياْ كةً بةبةسثشس دةصاُّ ئةًةط بةٓؤي ُةبووْ ةكاُياْبةساًبةس
تاكوو اليةُي  ْ و كةًتةسخةًي ًيذياكاْودياسكشدُي اليةُي بةسثشس هة سِووداوةكاْ ئةًة و جطة هة كةًي بة دواداضو

ئةسن و بةسثشطياسيةتي خؤياْ بضاُّ طةباسةت بةَ  بؤ ئةوةي يض ٓؤشياس بلشيَِةوةو ٓاوآلتياُ ي هيَ ئاطاداس بلشيَتةوةبةسثشط
دؤخة طاًِاكة ٓةس بؤية بة ثيَووطتٍ صاُي ئةطةس كاسيَلي صؤس طةسةتاي و بضووكيض بيَت هة خضًةتي ئةَ بواسةدا ئةجناًي 

 بذةَ. 
 :تويَريهةوةكة كيَشةي

يَلة هة ٓةُطاوة طةسةكييةكاُي تويَزيِةوةي جوطشايف كة بةٓؤيةوة تويَزةس دةطات دياسيلشدُي كيَصةي تويَزيِةوة يةك
ة. دةتواُني كيَصةي تويَزيِةوةكة سةطةسي ثيَصبيِلشاو بؤ ئةَ كيَصاُداُاُي ضا ،بةدةسئةجناًي ووسد بؤ بابةتي تويَزيِةوةكة

 هةَ خاآلُةدا خبةيِة سِوو:
 ئةو ٓؤكاساُة ضني كة كاسدةكةُة ياْ دةبِةٓؤي سِووداُي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ هة ثاسيَضطاي طويٌَاُيذا؟ ئايا-1
  ئايا كاًيَشاكاُي ضاوديَشي خيَشاي ئؤتؤًبيَى ٓؤكاسْ بؤ كةًلشدُةوةي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ؟-2

 :طسميانةي تويَريهةوةكة

ثيَصبيِيلشاو بؤ كيَصةكاُي تويَزيِةوةكة، كة تويَزةس دةتواُيَت هةطةس بِةًاي بشيتيية هة ضاسةطةسكشدُي طةسةتاي 
 بشيتيني:. طشمياُةكاُيض بيداتة سِوو ئةو صاُياسياُةي بةدةطتئيَِاوة هةطةس بابةتي تويَزيِةوةكة

 تؤًبيَوة.سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ ضةُذيّ ٓؤكاس كاسياْ تيَذةكات هةطشُطرتيِياْ تيزسِةوي و سِيَطاكاُي ئؤ-1
كة هة جئاُذا  يةكاًيَشاكاُي ضاوديَشي دةبِة ٓؤي كةًلشدُةوةي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ ضوُلة ُويَرتيّ تةكِةهؤريا-2

 بؤ ئةَ ًةبةطتة بةكاسدةٓيَِشيَّ. 
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 طسفتةكاني بةزدةم تويَريهةوةكة:

ةًووي صاُياسي صؤس طةسةتايني ُةبووُي داتاي ثيَوطت هةطةس ئةَ سِووداو ًشدُي و بشيِذاساُة ئةواُةشي ٓةْ ٓ-1
ُةضووُةتة ُاوةسِؤكي باسودؤخةكاُةوة، تةُٔا ئاًارة بة رًاسةي سِووداوةكاْ دةكةْ بةبيَ ئةوةي ٓؤكاسي سِووداُي 
 سِووداوةكاُياْ سِووُبلةُةوة ، ئةًة جطة هةبووُي دوودهَيةكي صؤس الي سِيَلدشاو ٓاوآلتياْ كة ئةَ صاُياسياُة طؤسِاُلاسيياْ تيادا

(دا 1دةكشيَت بة ًةبةطيت دةطتيَوةسداُي ذلوًي و ذضبي و بةسرةوةُذي بةسِيَوبةسايةتييةكاْ. وةن هة ثاشلؤي رًاسة )
 دةبيِشيَت.
ُةصاُيين ٓؤكاسي طةسةكي سِووداوةكاُة هة ثاسيَضطاكةدا، ئةو داتاياُةي ٓةية دةتواُشيَت ثةيوةُذي ُيَواْ تيزسِةوي -2

 يض بةٓؤي بووُي كاًيَشاكاُي ضاوديَشي ض كاسيطةسيياْ ٓةية هةطةس كةًلشدُةوةي سِووداوةكاْ.سِووداوةكاُي ثيَبضاُني. ئةو
 ثةيكةزي تويَريهةوةكة:

ي يةكةَ تةوةسة. تةوةسة ، ٓةس بؤية تويَزيِةوةكة دابةشلشاوة بؤ طيَضةُذ بابةتيَم دةكةيّ  باس هة هةَ تويَزيِةوةيةدا
باطي يةكةَ ُاطاُذُي ُاوضةي هيَلؤهَيِةوة و باس دووةَ  ،ئةًةط دابةشذةبيَت بؤ دوو باس ضواسضيَوةى تيؤسى هيَلؤهَيِةوة

ي دووةَ بشيتيية هة ٓؤكاسة طةسةكييةكاُي سِووداُي سِووداوةكاُي تةوةسةدياسيلشدُي صاساوة طةسةكييةكاُي تويَزيِةوةكةية. 
و باطي دووةَ  سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَى و باطي طيَيةَ  تيزةسِةوي شؤفيَشاْ  ٓاتووضؤ ئةويض دةبيَتة ضواس باس، باطي يةكةَ

ي طيَيةَ بشيتتية هة كاسيطةسي كاًيَشاكاُي تةوةسة، صيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى و باطي ضواسةَ ًؤهَةتي شؤفيَشيية
يةكاُي كاًيَشاي بةساوسدي طةسثيَضَ ضاوديَشيية هةطةس كةًلشدُةوةي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ كة كشاوة بة طيَ باس باطي يةكة

باطي دووةَ بةساوسدي طةسثيَضيةكاُي كاًيَشاي هة طاآلُي ثيَض بةكاسٓيَِاُي كاًيَشاكاُي ضاوديَشي ضاوديَشي دةكةيّ 
و باطي طيَيةَ بةساوسد دةكةيّ هةُيَواْ ئةَ دوو ثاط بةكاسٓيَِاُي كاًيَشاكاُي ضاوديَشي  ضاوديَشي دةكةيّ هة طاآلُي

 كؤتايذا دةطةيّ بةضةُذ ئةجناًيَم و ئاًارة بةضةُذ ثيَصِياسيَليض دةدةيّ. غةدا. هةقؤُا
 

 ضوازضيَوةى تيؤزى ليَكؤلَيهةوةيةكةم:  تةوةزةي

خبةيِةسِوو، هةسِيَطاى دةطتِيصاُلشدُى  سِووداوةكاُي ٓاتووضؤَ بةشةدا ٓةوهَذةدةيّ هيَلؤهَيِةوةيةكى تيؤسى هةطةس هة
صاساوة طةسةكييةكاُى طةسي هةطةس سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ ئاًارةداْ بةٓةُذيَم يكاس و هيَلؤهَيِةوة شويَين جوطشايف ُاوضةي

 .هيَلؤهَيِةوةكةوة، هةسِيَطاى بةكاسٓيَِاُى ضةُذيّ ئاًاسء شيلشدُةوةى صاُظتياُةوة

 : ناضاندني ناوضةي ليَكؤلَيهةوة:يةكةم باضي

ي دةكةويَتة باكووسي خؤسٓةآلتي عيَشاق وة خؤسٓةآلتي ٓةسيٌَي هةسِووى شويَِى جوطشافيةوة ثاسيَضطاي طويٌَاُ
(كٍ وة هةطةيَ ثاسيَضطاكاُي 378كوسدطتاْ، طِووسي ٓاوبةط ثيَلذةٓيَِيَت هةطةيَ ووآلتي ئيَشاْ هةخؤسٓةآلتةوة بة دسيَزي )

(كٍ و ثاسيَضطاي كةسكوون هة 161زي )ٓةسيٌَصذا طِووسي ثيَلذةٓيَِيَت هةطةيَ ثاسيَضطاي ٓةوهيَش هة باكووس و خؤسئاواوة بة دسيَ
ئةًةط ٓؤكاسيَلي (3)(ك36ٍ(كٍ و قةصاي خاُةقني هة باشووس بة دسيَزي )161خؤسئاوا و باشووسي خؤسئاوايةتي بة دسيَزي )

                                                            

طويٌَاُي،  (شاد محيذ حمٌذ، سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَى هة ثاسيَضطاي طويٌَاُيذا )هيَلؤهَيِةوةيةن هة جوطشافياي طواطتِةوةدا(، ُاًةي ًاطتةس، صاُلؤي3)
 . 15،ي 2011
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ثاُى هةسِووى شويَِى ئةطرتؤُؤًيةوة، دةكةويَتة ُيَواْ ٓةسدوو باصُةى  ياسيذةدةسة بؤ دسوطتبووُى ثةيوةُذيى ئاهَوطؤسِكشدْ.
(34,58-36,31( باكووس و هة ُيَواْ ٓةسدوو ٓيَوَى دسيَزى)44,32-46,20 سِؤرٓةالت. واتة دةكةويَتة باشووسى ُاوضةى)

 (.2و  1ئاووٓةواي ًاًِاوةُذى باكووسةوة. )ُةخصةكاُى 
ةكيَلي صؤس ئاهَوطؤسِ وةن دةبيِني ثاسيَضطاي طويٌَاُي طِووسيَلي فشاواُي ٓةية هةطةيَ ووآلتي ئيَشاُذا و سِؤراُةط مش

خاهَة طِووسيةكاُي ثاسيَضطاكةوة، ئةًةط هةسِووي  يدةكشيَت هة ُيَواْ ئةَ ووآلتة و ٓةسيٌَي كوسدطتاْ و عيَشاق هة سِيَطا
ئابووسييةوة بايةخيَلي طشُطي ٓةية بؤ ُاوضةكة بةآلَ ئةَ بايةخة بيَضياْ ُيية كة سِؤراُة بة دةيةٓا سِووداو سِوودةدات هةطةس 

سِيَطاي طِوسي ُيَودةوهَةتي  (1) ي رًاسةًاديي و طياُي بةدواي خؤيذا دةٓيَِيَت. ويَِة اُة صياُيكاسةطاتئةَ  ،ةَ سِيَطاياُةئ
 بامشاخة كة ئؤتؤًبيَى باسٓةهَطشةكاْ هة ضاوةسِواُي سِؤشتِياداْ بؤ ووآلتي ئيَشاْ.

 (1ويَِةي رًاسة )

 سِيَطاي ًةسصي ُيَودةوهَيت بامشاخ
 فؤتؤي تويَزةس هة كاتي ٓةهَظاْ بةكيَوًاهَي كشدُي سِيَطاي ُيَودةوهَةتي بامشاخ. طةسضاوة:
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 (1ُةخصةي رًاسة )
 شويَين ثاسيَضطاي طويٌَاُي بةثيَي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ و عيَشاق

 طةسضاوة: كاسي تويَزةس بة ثصت بةطنت بة:
ٌاُي، محيذ حمٌذ، سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَى هة ثاسيَضطاي طويٌَاُيذا )هيَلؤهَيِةوةيةن هة جوطشافياي طواطتِةوةدا(، ُاًةي ًاطتتةس، صاُلتؤي طتويَ    شاد 

 .4،ي 2011
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 (2ُةخصةي رًاسة )
 شويَِى ئةطرتؤُؤًى ء يةكةكاسطيَشِييةكاُى ثاسيَضطاى طويٌَاُى

 
 طنت بة: طةسضاوة: كاسي تويَزةس بة ثصت بة    

 .5ي  ،طةسضاوةي ثيَصوومحيذ حمٌذ، سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَى هة ثاسيَضطاي طويٌَاُيذا )هيَلؤهَيِةوةيةن هة جوطشافياي طواطتِةوةدا(،  شاد
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 ديازيكسدنى شازاوة ضةزةكييةكانى ليَكؤلَيهةوة: باضي دووةم:

ُي جياواص ٓةية بؤ ووبؤضووتةُاُةت هة صاُظتيَلذا ضةُذيّ بري هة دياسيلشدُى صاساوةكاُذا جياواصْكاْ بريوبؤضووُة
، بؤية دةطتِيصاُلشدْء دياسيلشدُى ئةَ صاساواُة هة سِيَطةى خظتِةسِووى بريو بؤضووُى ثظجؤسو دياسدةيةن

ئةو صاساواُة بةو هيَلؤهَيِةوةى وسد ٓةية، بةًةبةطتى طةيصنت بة ًاُاو ثيَِاطةى  و هيَلؤهَةسةوةكاُةوة ثيَويظتى بةشيلشدُةوة
تيَلٔةهَضووْء  ضاوديَشي و سِووداو و قوسباُياْ كاًيَشاكاُي. ضوُلة ٓةسيةن هة ًاُاى بيَتدا شيَوةيةى هةخضًةت هيَلؤهَيِةوةكة

ضوُلة كاسيطةسى  ،و ٓؤكاسةكاُي تشيض ٓةية وةي كاسيطةسياْ هةطةس دياسدةسيطةسياْ هةطةس يةن ٓةية، جطة هةكا
، كةواتة دياسيلشدُى ئةَ صاساواُة كاسيَلى بِةسِةتىء ثيَويظتىء تةواوكاسيية بؤ ياْسِاطتةوخؤو طةسةكياْ ٓةية هةطةس

 بةشةكاُى تشى هيَلؤهَيِةوةكة.
 :ضاوديَشي : كاًيَشاييةكةَ

هةطةس داُاُي سِيَطاكاْ بةشيَوةيةكي بةسدةواَ كاْ دادةُشيَّ ياْ كة هة شاُي سِيَطا ئةهلرتؤُيكي بشيتيية هة كاًيَشاية
كاسي ئةَ  بةكاسدةٓيَِشيَّ كاسًةُذاُي بةسِيَوبةسايةتي ٓاتووضؤوةئؤتؤًبيَوي ٓاتووضؤ جيَطري دةكشيَّ ياْ هة سِيَطةي  ٓةُذيَم

 ًؤهَةت ثيَذساوي تيزسِةوي بةصاُذُيكاًيَشاُة طشتين ويَِةي ئةو ئؤتؤًبيَالُةية كة طةسثيَضي ياطاكاُي ٓاتووضؤ دةكةْ هةسِووي 
 ئةًةط دوو جؤسة: .(4)طةس شةقاًةكاْ

، ئةَ كاًيَشاياُة هة طاهَي هة شويَِيَلي دياسيلشاودا جيَطري دةكشيَتئةو جؤسة كاًيَشاُةية  كاًيَشاي ضاوديَشي جيَطري:-1
تويَزيِةوةكةوة بؤية سِووُلشدُةوةي دا ٓيَِشاية ثاسيَضطاي طويٌَاُي و خشاية طةسِ، بةآلَ ُاكةويَتة ضواسضيَوةي كاتي 2014

 ثيَووطيت هةطةس ُادةيّ.

ة هةاليةْ كاسًةُذاُي ٓاتووضؤ بةكاسدةٓيَِشيَت كة بةثيَي ثالُي تايبةتي اُئةَ جؤسة كاًيَشاي كاًيَشاي ضاوديَشي طةسِؤن:-2
هة ئةَ كاًيَشاية بؤ يةكةَ جاس .خؤياْ شويَِةكةي دةطؤسِْ هة كاتيَلةوة بؤ كاتيَلي تش و هة ُاوضةيةكةوة بؤ ُاوضةيةكي تش

ئةَ جؤسة سِوو هة صؤسبووُة  و جؤسياْسِؤر رًاسة دواي هةسِؤر  ،ثاسيَضطاي طويٌَاُي دا بةكاسٓيَِشا هة(2011)ي طاهَي يكؤتا
 ئةًة و جطة هةوةي بةشةويض بة ْصؤس وسد تيزسِةوي ئؤتؤًبيَوةكاْتؤًاسكشدُي طةسثيَضي  هة كاًيَشاياُة صؤس طشُطّ ضوُلة

. هةاليةكيرتةوة طةسثيَضيلاس ُاتواُيَت ُلؤهي بلات هة صيادسِةوييةكةو ضوُلة ٓةس ويَِةيةكي ٓةًاْ كواهييت سِؤر كاس دةكةْ
 ،واُيَت ئةَ ويَِاُة سِةط بلاتةوةُات بةكاسٓيَِةسي كاًيَشاكةطتؤًاسكشاو كؤديَلي تايبةت بةخؤي ٓةية تةُاُةت كاسًةُذي 

 .(5)هةٓيَِاُةدي دادثةسوةسي هةطضاداُي ئةجناًذةساُي ئةَ جؤسة طةسثيَضياُةئةًةط طشُطي خؤي ٓةية 

 ةَ: سِووداوةكاُي ٓاتووضؤدوو
هيَلؤهَةسةواْ بةشيَوةي جؤساوجؤس ثيَِاطةي سِووداو دةكةْ هةواُة )سِووداو ثيَصٔاتيَلة كةبةٓؤيةوة صجنريةيةن 
بةطةسٓات ديَتة ئاساوة طةهيَم جاس ثيَلاْ ياْ ًشدْ ياخود صياُي ًاديي ًوهَم و ًاهَي هيَذةكةويَتةوة.( ٓةسوةٓا )سِووداو 

قاَ ياْ ثيادةسِيَ )شؤطتة( سِوودةدات كة تيايذا ئؤتؤًبيَى اليةُي يةكةًة و خةوشي ياْ ًةطةهةيةكي كتوثشِة هةطةس شة

                                                            

(4)http://ar.wikipedia.org/wiki 
 http://www.sul-traffic.com/Description.aspx،2013 (ًةسيواْ حمٌذ أًني، كاًيَشاكاُي كؤُرتؤهَلشدُي خيَشاي،5)
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سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ سِؤر بة سِؤر سِوو هةصيادبووُّ هة (6)ًشؤظي ثيَلشاو ياْ ًوهَم و ًاهَي صياُجيَلةوتوو اليةُي دووةًة(
وآلتياُيض ٓؤكاسةكةي دةطةسِيَِِةوة بؤ اليةُي ثاسيَضطاكةدا. اليةُي بةسثشس ٓاوآلتياْ بةٓؤكاسي طةسةكي دادةُيَّ و ٓا

بةسثشس بةوةي ُةياُتواُيةوة خضًةتطوصاسي ثيَوطت بة سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَى و خضًةتطوصاسي ٓاتووضؤ بلةْ. ئةطةس طةيشي 
 (بلةيّ دةبيِني: 1خصتةي رًاسة )

 (سِووداوي ٓاتووضؤ ٓةية.965.3(دا طاآلُة )2013-2004ُيَواْ طاآلُي )-1
ةطةس بةساوسدي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ بلةيّ هة ُيَواْ ئةو طاآلُةي كة كاًيَشاي ضاوديَشي ُةبووة و ئةو طاآلُةي ئ -2

(سِووداوي ٓاتووضؤ ٓةبووة كة كاًيَشاي ضاوديَشي 942.8(دا طاآلُة )2011-2004كاًيَشا ٓةبووة دةبيِني هة ُيَواْ طاآلُي )
(سِووداو طاآلُة صياتشة هةو 112.2(سِووداوي ٓاتووضؤ ٓةية.واتة )1055طاآلُة ) (2013-2012ُةبووة بةآلَ ُيَواْ طاآلُي )

 كاتةي كاًيَشاي ضاوديَشي ُةبووة. 
بةساوسد بلةيّ كة كاًيَشاي ضاوديَشي هة ٓةسدوو طاهَةكةدا ٓةبووة سِووداوةكاْ هة  2013و  2012كاتيَم ٓةسدوو طاهَي -3

 .2012بةساوسد بةطاهَي (سِووداو كةًي كشدووة 336دا )2013طاهَي 
 (1خصتةي رًاسة )

 (دا2013-2004سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ هة ثاسيَضطاي طويٌَاُي هةُيَواْ طاآلُي )
 رًاسةي سِووداوي ٓاتووضؤ طايَ
2004 291 
2005 1380 
2006 669 
2007 650 
2008 799 
2009 690 
2010 854 

2011 2210 
2012 1223 
2013 887 
 9653 كؤ

 طةسضاوة: كاسي تويَزةس بة ثصت بةطنت بة:
تؤًاسكشاوْ هة ٓاتووضؤي طويٌَاُي، بةبيَ كة سِووداوياُلشدووة و بةسِيَوبةسايةتي ٓاتووضؤي طويٌَاُي، بةشي ئاًاس، ئاًاسي ئةو ئؤتؤًؤبيَالُةي 

 رًاسةي ثةسِة.
 
بةبةساوسدكشدُي سِيَزةي طؤسِاْ هة ُيَواْ ٓةسدوو دياسدةكةدا سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ و طةسثيَضي تؤًاسكشاوي -4

%(ي طةسثيَضي تؤًاسكشاو صياديلشدوة هة 14)دادةبيِني سِيَزةي 2013و 2012كاًيَشاكاُي ضاوديَشي تيزسِةوي هة ُيَواْ طاآلُي 
 دووة.%(ي سِووداوةكاْ كةًي كش28بةساًبةسدا  )

                                                            

 . 13(ٓاشٍ حمٌذ ُوس ًةدةُي، طةسضاوةي ثيَصوو، ي6)
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 ٓاتووضؤ قوسباُياُيةَ: طيَي
بيَطوًاْ سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ تةُٔا بة صياُطةياُذُي ًادي كؤتاي ُايةت بةتايبةت ئةطةس سِووداوةكاْ بةٓؤي 

ٓةُذيَلياْ بةبشيِذاسبووْ ياْ كةًئةُذاًبووُي ياْ  بةدواي خؤيذا دةٓيَِيَت، قوسباُيتيزسِةوييةكي صؤسةوة بيَت بؤية صؤس كات 
طاهَي 10 ي ًشدُرًاسةي بشيِذاسبووْ و  ( بلةيّ،2كؤتاي ديَت ئةطةس تةًاشاي خصتةي رًاسة ) اُوةدةطتذاُي ٓاوآلتيياْطي

 دةبيِني: ،تيادا خشاوةتة سِوو

 ي ٓةية بةٓؤي سِووداوي ٓاتووضؤوة.ًشدُ(267.5(بشيِذاس و )3684( طاآلُة )2013-2004ُيَواْ طاآلُي )-1
بةٓؤي صيادببوُي داية 2005و 2004هة دوو طاهَي  ًشدْٓةسوةٓا صؤستشيّ داية، 2004صؤستشيّ سِيَزةي بشيِذاس هة طاهَي -2

دا، بووة ٓؤي باشبووُي 2003طاهَي ثشؤطةي ئاصادكشدُي عيَشاق هة بةٓؤي  هةَ كاتةدا بشِيَلي صؤس هة رًاسةي ئؤتؤًبيَى
 طوصةساُي داُيصتوواْ. 

 (2خصتةي رًاسة )
 هة ثاسيَضطاي طويٌَاُي هة ُيَواْ طاآلُي وةٓاتووضؤبةٓؤي سِووداوةكاُي  ًشدْرًاسةي بشيِذاس و 

 (دا2004-2013) 
 صياُي طياُي طايَ

 سِيَزةكةي بشيِذاس سِيَزةكةي بشيِذاس
2004 3684 12.5 372 13.9 
2005 2551 8.6 389 14.5 
2006 2258 7.7 241 9 
2007 2327 7.9 234 8.7 
2008 2199 7.5 200 7.5 
2009 2971 10.1 256 9.6 
2010 3632 12.3 258 9.6 
2011 3547 12 278 10.4 
2012 3479 11.8 227 8.5 
2013 2835 9.6 220 8.3 
 100 2675 100 29483 كؤ

 طةسضاوة: كاسي تويَزةس بة ثصت بةطنت بة:
، بةبيَ رًاسةي بشيِذاس و ًشدْ بةٓؤي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤوة هة ثاسيَضطاي طويٌَاُي بةسِيَوبةسايةتي ٓاتووضؤي طويٌَاُي، بةشي ئاًاس، ئاًاسي 

 رًاسةي ثةسِة.

دا رًاسةي بشيِذاس و ًشدْ بةٓؤي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤوة صيادكشددوة، 2011و  2010جاسيَلي تش هة طاآلُي -3
ةٓؤي صيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى هة ُاوضةكةدا و ُةبووُي ياطايةكي طوجناو ياْ هيَجشطيِةوةيةكي طةسدةًياُة هة ئةًةط ب

 ُاوضةكةدا.
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دا رًاسةي بشيِذاس و ًشدْ بة سِوداوةكاُي ٓاتووضؤ كةًي كشدووة، هةطةيَ ئةوةي رًاسةي  2013و 2012طاآلُي -4
 بةٓؤي بةكاسٓيَِاُي كاًيَشاكاُي ضاوديَشي هة ُاوضةكةدا بووة.  ئؤتؤًبيويض ٓةس هةصيادبووُذا بووة ئةًةط 

ٓاتووضؤ بة رًاسةي طياُوةدةطتذاُي طصيت ثاسيَضطاكة بلةيّ دةبيِني  بة سِووداوةكاُي ًشدْئةطةس بةساوسدي 
ّ بةآلَ ئةَ سِيَزةية %(ي رًاسةي طياُوةدةطتذاُي ثاسيَضطاكة ثيَلذةٓي12َِبةشيَوةيةكي طصيت سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ سِيَزةي )

%(بووة، ئةَ سِيَزةية كةًي كشدووة بؤ 12.6جياواصة بةثيَي طاهَةكاْ طاآلُي ثيَض بةكاسٓيَِاُي كاًيَشاي ضاوديَشي سِيَزةي )
 2013و  2012%(كةًي كشدووة، بةآلَ دوو طاهَي 3.2%(هةو طاآلُةي كة كاًيَشاي ضاوديَشي بةكاسٓاتووة واتة بة سِيَزةي )9.4)

. وةن هة 2012%(سِيَزةي ًشدْ صياديلشدووة بةساوسد بة طاهَي 1.7سِيَزةي ) 2013ًيَشاي ضاوديَشي ٓةبوة دةبيِني طاهَي كة كا
 (دا دياسة.3خصتةي رًاسة )

 (3خصتةي رًاسة )
طويٌَاُيذا هة ُيَواْ بةساوسد بة ًشدْ بة شيَوةيةكي طصيت هة ثاسيَضطاي وة ٓؤي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤًشدْ بةسِيَزةي رًاسة و 

 (دا2013-2004طاآلُي )
رًاسةي ًشدْ بة شيَوةيةكي  طايَ

 طصيت
ٓؤي رًاسةي ًشدْ بة

 سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ
 *سِيَزةكةي

2004 2810 372 13.2 
2005 1962 389 19.8 
2006 2013 241 11.9 

2007 1786 234 13.1 
2008 2097 200 9.5 
2009 2239 256 11.4 
2010 2406 258 10.7 

2011 2461 278 11.2 

2012 2615 227 8.6 

2013 2125 220 10.3 

 12 2156 22514 كؤ
 طةسضاوة: كاسي تويَزةس بة ثصت بةطنت بة:

 ة. وةصاسةتي تةُذسوطيت، بةسِيوبةسايةتي هةدايلبووْ و ًشدْ هة ثاسيَضطاي طويٌَاُي، بةشي ئاًاس، صاُياسي بآلوُةكشاوة، بةبيَ رًاسةي ثةسِ
 100 ×ٓاتووضؤ/ رًاسةي ًشدْ بة شيَوةيةكي طصيت  بة سِووداوةكاُي  ًشدْرًاسةي   ٓاتووضؤ  بة سِووداوةكاُي ًشدْسِيَزةي *
 
 
 

 هؤكازةكاني زِووداني زِووداوةكاني هاتووضؤدووةم:  تةوةزةي

وةن ضاالكييةكي كؤًةآليةتي و ئابووسي بة دسيَزاي ًيَزوو طةشةيلشدووة، ثيَذاوطتيةكاُي ًشؤظي  طواطتِةوة
طواطتؤتةوة بة ثيَصلةوتين تةكِةهؤريا طؤسُِلاسي بةطةسدا ٓاتووة هة سِووي كات و شيَواصي طةيصنت. بةآلَ هةطةيَ ٓةًوو 
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اهَي و طياُي وةن ثيَصرت ئاًارةًاْ ثيَلشد، ئةَ كاسةطاتاُة ئةًاُةشذا ئةَ ٓؤكاسة بؤتة ٓؤي سِووداُي ضةُذيّ كاسةطاتي ً
 ضةُذيّ ٓؤكاسي جؤساوجؤسي هةثصتةوةية كة ئيٌَة هيَشةدا تةُٔا طشُطرتيِياْ باطذةكةيّ.

 باطي يةكةَ: تيزسِةوي:
تويَزيِةوةي صؤس  يةكيَلة هة ٓؤكاسةكاُي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ كة ًشؤظةكاْ هيَي بةسثشطّ، بةجؤسيَم هةكاتي ئيَظتادا

ٓةُذيَم هة تويَزيِةوةكاْ طةيصتووُةتة ئةو ئةجناًةي خيَشاي هيَدوسِيين صياد هة سِيَطة  منووُة هةطةس ئةَ بواسة كشاوة، بؤ
ن كة هة وواليةتة يةكطشتووةكاْ ةٓةسوةٓا بةثيَي تويَزيِةوةي ثيَذساو بةسثشطة هة دوو سِووداوي ًشدْ هةٓةس ثيَِخ سِووداويَلذا.

ٓةسوةٓا تا خيَشاي صياتشبيَت سِووداوةكاُيض صياتش دةبّ وةن هة  %(ٓؤكاسي سِووداوةكاْ خيَشايية30.1ة دةهَيَت )كشاو
دابةصاُذُي خيَشاي بةجؤسيَم .(7)%(ي طةسجةًي سِووداوةكا67.5ْتويَزيِةوةيةكي تشدا ٓاتووة دةهَيَت خيَشاي صؤس بةسثشطة هة )

%( كةًلشدُةوةي طياُوةدةطتذاْ 3-2ذْ و كةًلشدُةوةي سِيَزةي بشيِذاسي بةسِيَزةي )%( دةبيَتة ٓؤي دابةصا1ُبة سِيَزةي )
ضوُلة هيَدوسِيين ئؤتؤًبيَى هةريَش ضةُذ ٓةس ئةًةط وايلشدووة ياطايةكي تايبةت دابِشيَت بؤ ئةَ بواسة (8)%(،6-4بةسِيَزةي )

(ي سِيٌَِاييةكاُي هيَدوسِيِذا 15ئؤتؤًبيَوةكاُة وةن هة بةشي)بِةًايةكي ياطايذاية كةيةكيَم هةو ياطايةُة دياسيلشدُي تيزسِةوي 
ٓاتووة )ٓةًوو بةكاسٓيَِةساُي سِيَطا هةطةسياُة ثيَوويظتة ثابةُذ بّ بة بِةًاكاُي سِؤشنت و ٓاتووضؤ(وة، هة ثاسيَضطاي 

بووُي دياسدةكة كاسيَلي ئاطاْ طويٌَاُيصذا طةسةتا كاسًةُذاُي ٓاتووضؤ هيَجشطيِةوةياْ هةَ بواسة دةكشد بةآلَ بةٓؤي صؤس
ُةبوو بؤ كاسًةُذةكاْ بؤية بري هة تةكِيليَلي ُويَ كشايةوة ئةويض طوود وةسطشتّ بوو هة كاًيَشاكاُي ضاوديَشي. ضوُلة 
ئةصًووُي ووآلتاْ ئةوةياْ طةملاُذووة ضاوديَشكشدُي خيَشاي ئؤتؤًبيَى دةبيَتة ٓؤي كةًلشدُةوةي سِووداوةكاْ بؤ منووُة هة 

(سِووداو هة 36000بؤ ) 1973(سِووداو هة طاهَي 43000وياليةتة يةكطشتووةكاُي ئةًشيلا سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ كةًيلشد هة )و
، بةٓةًاْ شيَوة هة داُيٌاسن (دا ئةًةط ثاط ئةوةي خيَشاي هيَدوسِيّ كةًلشايةوة و كشا بة ياطايةكي طةثيَِذساو1974طاهَي )

 (9)ٓاتووضؤ طيَ يةن كةًي كشد، بة سِووداوةكاُي ًشدْطشاُلشدُي ُشخي بةُضيّ سِيَزةي  بةٓؤي كةًلشدُةوةي تيزسِةوي و
 بة ًشدْو سِووداوةكاْ  ذا رًاسةو جؤسي ٌاُيكةواتة بةثيَي ئةو منووُاُةي طةسةوة بيَت دةتواُشيَت هة ثاسيَضطاي طويَ

شكشدْ و كؤُرتؤهَلشدُي بةشيَواصيَلي ُويَي كةًبلشيَتةوة بة كةًلشدُةوةي تيزسِةوي و ضاوديَ ي ٓاتووضؤسِووداوةكاُ
 طةسدةًياُة ئةويض بة طوود وةسطشتّ هة كاًيَشاي ضاوديَشيلشدُي تيزسِةوي.

طةباسةت بة ثاسيَضطاي طويٌَاُي هة دواي داُاُي كاًيَشاكاُي ضاوديَشي تيزسِوييةوة تواُشاوة طةسرًيَشي تيزسِةوي بلشيَت هة 
(طةسثيَضي تؤًاسكشاوة، ئةَ 168,400بشِي) 2012طاهَي  ،دةبيِنيدا (4ٓةسبؤية بة طةسُخ داْ هة خصتةي رًاسة ) ُاوضةكةدا،

دا ئةطةس بةساوسدي ئةو دوو طاهَة بلةيّ كة كاًيَشاي ضاوديَشي 2013(طةسثيَضي هة طاهَي 196,002بشِة صياديلشددوة بؤ)
(طةسثيَضي صياديلشددوة، طةسثيَضي دةسةوةي شاس 27422ُاو شاسبة بشِي ) بةكاسٓيَِشاوة هة ثاسيَضطاكةدا دةبيِني طةسثيَضي

%( تؤًاسكشاو 16,4(طةسثيَضيية واتة بة سِيَزةي)27602(طةسثيَضي صياديلشدووة واتة ٓةسدوو ُاوضةكة بشِي )180بةبشِي )
اوةكاُي ٓاتووضؤ هة ثاسيَضطاكةدا، وةن كةواتة دةتواُني بوَيَّ تيزسِةوي يةكيَلة هة ٓؤكاسة طةسةكييةكاُي سِوود صياديلشدووة.

تيزسِةوي صياديلشدووة  رًاسةيدةبيِني ثاط بةكاسٓيَِاُي كاًيَشاي ضاودسيَض واتة ثاط طضاداُي طةسثيَضي شؤفيَشاْ دةبيِني 
زسِةوي بةآلَ هةطةيَ ئةوةشذا رًاسةي ئؤتؤًبيَى و ًؤهَةتي شؤفيَشي صياديلشدووة، بؤية دةبيَت سِيَزةي تي هة ُاوضةكةدا.

 بةَ دوو ٓؤكاسة بؤ ئةوةي سِؤهَي كاًيَشاكامناْ بؤ دةسبلةويَت.بةساًبةس وةسبطشيّ 

                                                            

 . 301-79،ص 8002مسري حمٌد غ٘ٙبة، ح٘ادث اهطسق احلسب املفت٘حة املشلالت ٗ احلو٘ي، داز شٓساْ، اآلزدْ، (7)
 . 24، ي2009، ضاثداُةي شظاْ، طويٌَاُي،1(بةختياس حمٌذ عبذوهَآل، بؤطةكاُي ًةتشطي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ،ض8)
 . 321 -328مسري حمٌد غ٘ٙبة، ًصدز ضابق، ص(9)
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 (4خصتةي رًاسة )

 (دا.2013-2012ي ضاوديَشي بة ثيَي ُاوشاس و دةسةوةي شاس هة ُيَواْ طاآلُي)كاُئاًاسي كاًيَشا
 طايَ

2012 2013 
 طةسجةَ )%( دةسةوةي شاس )%( ُاوشاس طةسجةَ )%( دةسةوةي شاس )%( ُاوشاس

56312 33 112088 67 168400 83734 43 112268 57 196002 
 طةسضاوة: كاسي تويَزةس بةثصت بةطنت بة:

 بةسِيَوبةسايةتي ٓاتووضؤي طويٌَاُي، بةشي سِاطةياُذْ، ئاًاسي بآلوُةكشاوة، بةبيَ رًاسةي ثةسِة.
 

 باضي دووةم: زِيَطاكاني ئؤتؤمبيَل

ٓةيتة هتة َُيتواْ ئؤتؤًبَيتى و سِيَطتاوبتتاْ، واتتة ٓتةس دووكيتاْ         بتةٓيَض  و  ُتذ ئةوةى صاُتشاوة ثةيوةُذييتةكى توو   اْبيَطوً       
و بةٓيَتتض دادةُتتشيَت    كتاسيطتةسيياْ ٓةية هةطتةس يةكتترتى بتة جؤسَيتم ختضًةتتطتتوصاسى طتتواطتِةوة بتة تواُظتيتتََلى طتةوسة         

بتؤ طةسكتةوتِى طتتواطتِةوةى ٓتتاوالَتياْ و كتتةي و ثتتةي و كتتاالَو شتوًتتةن هتة         تةسجيَتلى طةسةكى و بِةسِةتييةئةًةط ً
 شتويَِى وةبتةسٓيَِتاُةوة بتؤ شتويَِتى بتةكتاس بشدْ و ًةبةطت. 

ووى دةبيَتت ئتاًارة بةوة بتلتةيّ و داْ بتةوةدا بِيَيتّ كتة كتتةستى طتواطتِتتةوةو سِيتَطتاوبتاُتتى ئتؤتتؤًبيَتتى سِووبتتة سِ             
تى ختتتؤى دةبيِيَتتتت هتتتةطةس  كتؤًتةهَيَتتتم كتتتيَصةو طتتتشفت و هتةًتتتجةس دةبيَتتتتةوة هتتة ٓتتتةًاْ كتاتيصتتتذا كتاسيطتتتةسى و سِؤهَتت   

و تةُاُتةت  كشدُتذا، ئتةو بتةسبتةطتةط يتةكتيَلتتة هتتةو كيتَتَصةو طتشفتاُتتةى سِوو بتة سِووى صؤسبتةى والَتتة دواكتةوتتتوو         طتةشة
و ًاوةيةكى صؤسى ختاياُتذووةو وةكو ثيَتويظت ضتاسةطةسى بتتؤ ُتةدؤصساوةتتتةوة، بتةهَتلتتو     بيَتةوةثيَصلتةوتتووةكتاُيض دة

 . (10)سِوَر هتة دواى سِؤر ئةو كتيَصةو طتشفتة بتةسةو صيتاد بتووْ دةضتيَت
ُاوضةي صؤسيِةي طةسضاوةكاْ سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَى بة دووةَ ٓؤكاس دادةُيَّ بؤ سِووداُي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ، 

وٓةُذيَليصياْ ٓاوآلتياْ، بةآلَ هيَي بةسثشطّ  ذلوًةت ٓةُذيَلياْ، كة بيَطوًاْ بةدةس ُيية هةَ كيَصاُةهيَلؤهَيِةوةط 
بؤية ُاتواُني  هة ثاسيَضطاكةدا، اكاُي ئؤتؤًبيَى هة سِووداُي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤبةٓؤي ُةبووُي داتا هةطةس كاسيطةسي سِيَط

سِووُبلةيِةوة بةهَلو تةُٔا دةتواُني ٓةُذيَم هةو كيَصاُةي سِيَطاكاْ باطبلةيّ كة كاسدةكاتة  و داتا ئةَ كاسيطةسية بةرًاسة
 هةطشُطرتيّ ئةو كيَصاُة:  طةس سِووداوةكاْ.

 سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَى، طةسجةَ سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَوي دةسةوةي شاسي ثاسيَضطاي طويٌَاُي بةتايبةتيض شويَين جوطشايف -1
دسوطتلشاوْ ياْ بةواتايةكي تش ُةخصةطاصي بؤكشاوة هةطةيَ ئةوةي ئةَ سِيَطاياُة بة 1990سِيَطا طةسةكييةكاْ ثيَض طاهَي 

طةالًةتي ٓاتووضؤياْ بؤ كشاوة بةآلَ تاكوو ئيَظتا ٓيض كاَ هةَ شيَلياْ بة دووطايذ كشاوْ و ضاكظاصي ئةُذاصياسي و 
اُي سِيَطاياُة سِيَشِةوي دسيَزبووُةوةياْ طؤسِاُلاسي تيادا ُةكشاوة وةن دةبيِني ئةَ سِيَطاياُة بةطةُتةسي شاس و شاسؤضلةك

ئةًة هةاليةكةوة طشفتة بؤ شؤفيَشاْ كة سِؤراُة كاتيَلي صؤسياْ بةفريِؤ دةضيَت هةبةسئةوةي بة  ثاسيَضطاكةدا تيَجةسِ دةبّ
                                                            

شيلشدُةوةيةكى جتوطشافى سِيَطاوبتاُى ئؤتؤًبيَتى هتة قتةصاى كؤية)هيَلؤَهيِةوةيةكتة هتة جوطشافيتاى طواطتتِةوة(، ُاًتةي            طادق، حمٌذ صآري(10)
 . 70، ي2008ًاطتةس)بآلوُةكشاوة(،صاُلؤي كؤية،
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ُاوضةيةكي ضشِي داُيصتواُذا تيَجةسِ دةبّ كة دةبيَت خيَشايياْ كةَ بلةُةوة واتة دةبيَت ياطاي ٓاتووضؤي ُاو شاسةكاْ 
بة ٓؤي بةكاسٓيَِاُي  ،ضيلةي ُيوةي خيَشاي سِيَطاي دةسةوةي شاسةثةيشِةو بلةْ كة خيَشاي سِيَطةثيَذساو هة ُاو شاسةكاُذا ُ

صؤسي ئةَ سِيَطاياُة الي ٓاووآلتياُي ئاطاي ُاوضةكة قةهَةباهَغييةكي صؤس ديَتة سِيَياْ، هةاليةكي تشةوة طشفتة بؤ داُيصتواُيي 
و باسٓةهَطش بة شةقاًي ُيصتةجيَبووُي ئةَ شاس و شاسؤضلاُة ضوُلة سِؤراُة رًاسةيةكي صؤس ئؤتؤًبيَوي تايبةتي و طصيت 

داُيصتواْ تيَجةسِ دةبيَت كة ٓيض كاَ هةَ ئؤتؤًبيَالُة بؤ طةسداُلشدُي ئةو ُاوضةية ُةٓاتووْ واتة ٓيض قاصاجنيَلي 
س كؤًةآليةتي و ئابووسي بة ُاوضةكة ُاطةيَِّ ئةًةط وا دةكات ئةو داُيصتواُة هة باسيَلي ئاسَ و طةالًةتذا ُةريّ وةن ٓة

داُيصتواُيَلي تشي ئاطاي ُاو شاسةكاْ، كةواتة دةتواُني بوَيَّ بةشيَلي صؤسي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ شويَين جوطشايف 
ي كاُوُي 15سِيَطاكاْ هيَي بةسثشطة هة دياستشيّ منووُةط سِووداوي ئةو ئؤتؤًبيَوة باسٓةهَطشةي قةصاي دووكاْ بوو هة بةسواسي )

طةس بةووسدي بشِواُييِة ئةَ سِوداوة واي دابِيَّ ئةَ شوفيَشة تيزسِةو بووة و ثابةُذي ياطاكاُي (دا سِووي دا ئة2014دووةًي 
ٓاتووضؤ ُةبووة بةآلَ ئةطةس شويَِيَلي تش دووس هة داُيصتواْ ٓةبواية ئةَ شوفيَشةي ثيادا تيَجةسِبوايةو ٓةًاْ سِووداويض 

ةي هة ُاو شاسيَلذا سِوويذا ؤي صةسةسًةُذ دةبووْ بةآلَ بةٓؤي ئةوسِووي بذاية ئةوا بةس بةتةُٔا ئؤتؤًبيَوةكةي خؤي و خ
ٓؤي طووتاُي ضةُذ ئؤتؤًبيَولي تش و جطة هة طياُوةدةطتذاُي ٓاوآلتييةكض ئةًة جطة هةوةي ئةَ ُاوضةيةكي  بووة

. كةواتة دةطةيِة (2، ويَِةي رًاسة )طةشتوطوصاسيصة سِراُذُي ئةَ ُةوتة بووة ٓؤي ثيظبووُي ُاوضةكة و ئاوي سِووباسةكة
ئةوةي بوَيَّ ٓةهَبزاسدُي شويَين جوطشايف صؤس طشُطة بؤ كةًلشدُةوةي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ بؤ ثيَووطتة هةطةس 
بةسِيَوبةسايةتي سِيَطاوباْ كة ٓةًوو ئةو سِيَطا طةسةكييةكاْ كة بةُاو شاس و شاسؤضلةكاُذا تيَجةسِ دةبّ سِيَشِةوةكاُياْ بطؤسِيَت 

وةي طِووسي شاسةواُييةكاْ سِيَطاي ُويَياْ بؤ دسوطتبلشيَت وة كاتيَلض سِيَطايةكي طةسةكي دسوطتذةكشيَت و هةدةسة
 سِيَِةدسيَت داُيصتواْ ُضيم بةو سِيَطاياُة ُيصتةجيَبنب. 
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 (2ويَِةي رًاسة )
 دميةُيَم هة كاتي سِووداُي سِووداويَلي ٓاتووضؤ هة شاسي دووكاْ

 
                                                  طةسضاوة: فةسٓاد حمٌذ، وةسطةسِاُي تةُلةسيَم سِووداويَلي ٓاتووضؤي هيَذةكةويَتةوة،                  

   http://www.awene.com/article/2014/01/15/29016 

  تةطلي سِيَطاكاُي ئؤتؤًؤبيى:-2
(َ، صؤسبةياْ يةن طايذْ تةُٔا ضةُذ بةشيَلي 7.5ضطاي طويٌَاُيذا تةطلّ و ثاُييةكةياْ )سِيَطاكاُي ئؤتؤًؤبيَى هة ثاسيَ

ئةًةط ئةطةس بةساوسدي بلةيّ بة ووآلتاُي جئاْ، جياواصييةكي صؤس دةبيِشيَت، هةبةس  ُةبيَت دووطايذْ،سِيَطا طةسةكييةكاْ 
(َ هة كاتيَلذا هة ثاسيَضطادا سِيَطاي 100ي خيَشاْ، ثاُييةكةياْ )ئةوةي ئةو ووآلتاُة صؤسبةي سِيَطاكاُي دةسةوةي شاسياْ سِيَطا

(َ 40-13,5خيَشا ُابيِشيَت ٓةسوةٓا سِيَطا طةسةكيةكاُيصياْ بة ثييَي طتاُذاسي عيَشاقي ُيية، كة دةبيَت ثاُيي ئةَ سِيَطاياُة )
وةن ثيَوطت  ، (11)دةطةسِيَتةوة بيَت، ٓؤكاسي طةسةكي ئةًةط بؤ طشوشيت تؤثؤطشافياي ُاوضةكة و باسودؤخي طياطي

ًةسصي -ويَوَةةت-بياسةطشُطي ُةدساوة بة دسوطتلشدْ و طةشةكشدُي سِيَطاكاُي ئؤتؤًؤبيَى هة ُاوضةكةدا، وةن هة سِيَطاي 
ضوُلة سِؤراُة  ئةًةط دةبيَتة كيَصة و بةُاو ُاوجةسطةي شاسي بياسةدا سِؤشتووةة -(7َكة سِيَطاكة هة صؤس شويَِيذا ) تةويَوَة،

 (دا دياسة.3، وةن هة ويَِةي رًاسة )بة طةدةٓا ئؤتؤًبيَوي باسٓةهَطش بةَ سِيَطايةدا تيَجةسِ دةبّ و دةضِة ووآلتي ئيَشاْ
سِةضاوُةكشدُي سِةطةصةكاُي ئاووٓةواي ثاسيَضطاكة هةكاتي دسووطتلشدُي سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَوذا بةتايبةتيض باساْ و -3

سةت بة باساْ دةبيَت سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَى شاُي ٓةبيَت بؤ ئةوةي داباسيِةكة هةطةس سِيَطاكاْ ُةًيَِيَتةوة، ثوةي طةسًي، طةبا
سِيَطاكة بةسصتشبيَت هة قةساغي سِيَطاكةو ئةَ قةساغةط ضايَ بلشيَت واتة ُاوةسِاطيت  بةشيَوةيةكي ئةُذاصياسي دسووطتبلشيَت

تةُيصت سِيَطاكاُي بضيَتةوة طةس، بةشيَلي كةَ هة سِيَطا طةسةكييةكاُي ثاسيَضطاكة شاُي تاوةكوو ئاوةسِؤي سِيَطاكة و ُاوضةي 
(دا دةبيِشيَت، بةآلَ هة 4ٓةية يةكيَم هةو سِيَطايةُة هة بةشيَلي كةًي سِيَطاي دةسبةُذخياْ دةبيِشيَت، وةن هة ويَِةي رًاسة )

ُي سِيَطا دسووطت ُاكشيَت بةهَلو صؤسيِةي سِيَطاكاْ ئاوي قةدباهَةكاُيصي صؤسيِةي سِيَطاكاُي ثاسيَضطاكةدا بة ثيَضةواُةوة ُةن شا
(دا دةبيِشيَت. ٓةسضي سِيَطاكاُي ُاوشاسيصة ئاوةسِؤكاُي بةشيَوةيةكي سِيَلوثيَم بؤ 5ديَتةوة طةس وةن هة ويَِةي رًاسة  )

 ةكاْ كؤدةبِةوة.دسووطت ُاكشيَت بؤية هةكاتي داباسيِذا صؤس هة ئاوي داباسيِةكة هةطةس شةقاً
 

 

 

                                                            

 . 15طةسضاوةي ثيَصوو، ي )هيَلؤهَيِةوةيةن هة جوطشافياي طواطتِةوةدا(، سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَى هة ثاسيَضطاي طويٌَاُيذا محيذ حمٌذ،  (شاد11)
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 (3ويَِةي رًاسة )
 ًةسصي تةويَوَة-ويَوَةةت-سِيَطاي بياسة

 
 تةويَوَة.-طةسضاوة: فؤتؤي تويَزةس هة كاتي ٓةهَظاْ بةكيَوًاهَي كشدُي سِيَطاي بياسة

 
 (4ويَِةي رًاسة )

 سِيَطاي دةسبةُذخياْ

 
 سِيَطاي دةسبةُذخياْ.طةسضاوة: فؤتؤي تويَزةس هة كاتي ٓةهَظاْ بةكيَوًاهَي كشدُي 
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 (5ويَِةي رًاسة )
 سِيَطاي ثيَِحويّ

 
 تةويَوَة.-طةسضاوة: فؤتؤي تويَزةس هة كاتي ٓةهَظاْ بةكيَوًاهَي كشدُي سِيَطاي بياسة

 
هة صؤسيِةي ُاوضةكاُي ثاسيَضصطاكةدا صياتشة هة  ُاوةُذي ثوةي طةسًي ي ثاسيَضطاكة دةبيِنيًطةباسةت بة ثوةي طةس

ئةو قريةي بؤية دةبيَت هة كاتي دسووطتلشدُي سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَى سِةضاوي ئةَ جياواصية بلشيَت  ، (12)طةدي(ثوةي 40)
بةكاسدةٓيَِشيَت بةسطةي ئةَ ثوة طةسًية بطشيَت بةآلَ هة ثاسيَضطاكةدا ئةَ خاهَة ثصتطويَ خشاوة بؤية دةبيِني صؤسيِةي 

 (بلة. 6ِةي رًاسة )ي ويَةُيَلي كةًذا تيَلذةضّ، طةيشسِيَطاكاْ هة تةً
 (6ويَِةي رًاسة )

 قكولةمسا-سِيَطاي كؤية

 
 كولة مساق.-طةسضاوة: فؤتؤي تويَزةس هة كاتي ٓةهَظاْ بةكيَوًاهَي كشدُي سِيَطاي كؤية

                                                            

 . 127،ي 2007، بِةًاكاُي طةشتوطوصاس هة ثاسيَضطاي طويٌَاُيذا ، ُاًةي ًاطتةس، صاُلؤي طويٌَاُي، (شريواْ عٌش سِةشيذ12)
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 ، وةن دةبيِنيهة كاتي دسووطتلشدُي سِيَطاكاُذا سِةضاوُةكشدُي طشووشيت تؤبؤطشافيا و جيؤهؤجياي ُاوضةكة -4
بةشيَلي صؤسي سِيَطاكاُي هة الثاهَي ضياكاُذا دسيَزبؤتةوة ياْ هة تةُيصيت سِيَطاكاُذا دؤيَ و ُضًاي تيادا بةديذةكشيَت، بةآلَ صؤس 
طشُطي بةَ دياسدةية ُةدساوة هة بةشيَلي صؤس كةًيذا ديواسبةُذي كؤُلشيَيت ياْ ئاطين بؤ كشاوة، ئةًةط دةبيَتة ٓؤي 

ة و طاآلُة صةسةسيَلي صؤس طةوسةي ًادي و طياُي هيَذةكةويَتةوة، بؤية ثيَوطتة هة طةس داًودةصطا سِووداوي ٓاتووضؤي طةوس
 ذلوًييةكاْ، كة طشُطي بذةْ بةَ دياسدةية بةتايبةت هةو ُاوضاُةوة دةطتجيَبلةْ، كة دؤهَي تةُيصتةكاُياْ صؤس قوهَّ وةن

(دا 7هة ويَِةي رًاسة ) ئةطةسي ئةوةي ٓةية دابشًِيَ وةنسِيَطاي كولةمساق كة شاخي تةُيصت سِيَطاكة دسصي بشدووة 
 دةيبيِشيَ.

 (7ويَِةي رًاسة)
 كؤية-كولةمساق-سِيَطاي دوكاْ

 
 كؤية.-دوكاْطةسضاوة: فؤتؤي تويَزةس هة كاتي ٓةهَظاْ بةكيَوًاهَي كشدُي سِيَطاي 

 
 تابوؤي ٓاتووضؤ  -5

هةطةس سِيَطا طةسةكيةكاُيض بة شتيَوةيةكي ياطتاي طوجنتاو هتة     بووُي ئةَ تابوؤياُة صؤس بةكةًي دةبيِشيَت تةُاُةت 
ٓةًوو ُاوضةكاُي طةس سِيَطاكة داُةُشاوْ ياْ ئةواُةشي داُشاوْ هةاليةْ ٓةُذيَم هة داُيصتواُي ئتةو ُاوضتاُة و طةشتتياساُةوة    

لضتتووْ وةن هتتة ويَِتتةي رًتتاسة دةشتتليَِذسيَّ يتتاْ دةشتتيَويَِذسيَّ، بةتايبتتةت هتتة هؤفتتةكاُي شتتاخةكاُذا صؤسيِتتةي ٓيٌَاكتتاْ تيَ
(دياسة، بؤية ٓيٌَاكاُي ٓاتووضؤ يةكيَلة هة ثيَويظتية طةسةكييةكاُي سِيَطاكاُي ئؤتؤًؤبيَى بة تايبةت هة ُاوضةي شتاخاوي  8)

و دؤهَةكاْ، كة شؤفيَشةكاْ بة باشي ثيَصشِةوي خؤياْ ُابني ٓةسوةٓا بؤ كاتة طةختةكاُي ئاووٓتةوا وةن خؤهَبتاسيّ و تتةَ و    
  (13)اساْ و بةفش ياْ هة كاتي ضاكلشدُي سِيَطاوباْ دا،ب

 
 
 
 

                                                            

 . 15يةيةن هة جوطشافياي طواطتِةوةدا(،طةسضاوةي ثيَصوو،)هيَلؤهَيِةوتؤًبيَى هة ثاسيَضطاي طويٌَاُيذامحيذ حمٌذ، سِيَطاكاُي ئؤ شاد (13)
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 (8ويَِةي رًاسة )
 ٓةهَةظة -سِيَطاي طيذطادق

 
 ٓةهَةظة.-طةسضاوة: فؤتؤي تويَزةس هة كاتي ٓةهَظاْ بةكيَوًاهَي كشدُي سِيَطاي طيذطادق

 
  ذمازةي ئؤتؤمؤبيَل:شيادبووني : ةمضيَيباضي 

ضةسخذاس بيَت بةبضويَِةسيَلي ًيلاُيلي كاسبلات ياخود بةٓيَضي جةطتةي ياخود )ٓةس ٓؤكاسيَم ئؤتؤًبيَى: 
 . (14)(سِادةكيَصشيَت بة ئاًشِاصيَم جطة هةواُةي هةطةس ٓيَوَي شةًةُذةفةس دةسِوات

 رًاسةي ئؤتؤًؤبيَى هة ُاوضةي هيَلؤهَيِةوةدا ثابةُذ ُيية بة ياطايةكي دياسي كشاوة، ئةًةط طةوسةتشيّ صيادبووٍُي
(وةسبطشيّ دةبيِني صيادبووُي 2013-2004) ُيَواْ طاآلُي، بؤ منووُة ئةطةس طةالًةتي ٓاتووضؤكيَصةي دسوطتلشدووة بؤ 

بةشيَوةيةن ئةَ دة طاهَة سِيَزةيةكي صؤس ئؤتؤًبيَى بيَوة هة طاهَيَلذا، ئؤتؤً(26142.5طاآلُةي رًاسةي ئؤتؤًؤبيَى )
هة طاآلُي ئةَ سِيَزةية طؤسِاُي بةطةسدا ديَت،بةآلَ ئؤتؤًبيَوي ثاسيَضطاكة هةَ دةطاهَةدا بووة،%(ي 69)صياديلشدووة بة سِيَزةي 
رًاسةي  دا 2008بةآلَ هة طاهَي  بة سِيَزةيةكي كةًة،صيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى هة ثاسيَضطاكةدا  طةسةتاي تويَزيِةوةكة

َ ضواس طاهَةي كؤتايذا سِيَزةكةي صؤس بةسصبووةتةوة ئؤتؤًبيَى صؤس دةبيَت بة سِيَزةي ضواس ئةوةُذةي طاالَُي ثيَصوو، بةالََ هة
سي خةهَلي بة شيَوةيةكي صؤس باط هة وباسودؤخي ئابو، ٓؤكاسي ئةًةط دةطةسِيَتةوة بؤ ئةوةي بةساوسد بةطاآلُي ثيَصوو

، ئةًةط ٓؤكاسيَلي طةسةكية بؤ ئةوةي ثاسيَضطا دةوهَةًةُذةكاُي عيَشاقٓةهَلصاُذا بوو، ثاسيَضطاي طويٌَاُيض يةكيَلة هة 
بة  ، ئةًةو جطة هةوةي بةسصي ئاطيت سِؤشِبريي ثاسيَضطاكةداُيصتواْ ئؤتؤًؤبيَوي تايبةتي خؤياْ بةكاسدةٓيَِّهة صؤستشيّ 

بةجؤسيَم هةَ  طصيت هةضاوثاسيَضطاكاُي عيَشاق دا كة سِةطةصي ًيَييِة رًاسةيةكي بةسضاو هة شؤفيَشاُي ثاسيَضطاكة ثيَلذةٓيَِّ

                                                            

 . 4، ي2012، ضاثداُةي شةٓاب، ٓةوهيَش،1، ض2004ي طاهَي 86(طةباح ًوفيت، و: كاواُي ئةُوةس ًةطيفي، ياطاي ٓاتووضؤ رًاسة 14)
-  (ئؤتؤًبيَوة.  377726دا )2013-12-31رًاسةي ئؤتؤًبيَى هة 
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كؤُي و ُةبووُي تةكِةهؤرياي ثيَصلةوتوو و  ، ئةًة و جطة هة(رْ ًؤهَةتي شؤفيَشي وةسطشتووة52916دة طاهَةدا )
كةًي و ُةبووُي هة كاتي قةسةباهَغي و كاتي دةواَ و  ،طصتييةكاُذاهة ئؤتؤًؤبيَوة ٓؤكاسةكاُي ئاطوودةيي و طةالًةتي 

ُشخةكةي بؤ صؤس هة داُيصتواْ طوجناو ُيية وةن هة و فشاواُبووُي شاسةكاْ وة دووسي هة شويَين ُيصتةجيَبووُي داُيصتواْ 
 :ئاًارة بةضةُذ خاهَيَم بلةيّدةتواُني ةبيِشيَ.(دا د5خصتةي رًاسة )

 .ئؤتؤًبيَوة هة طاهَيَلذا(21183.7( صيادبووُي طاآلُةي رًاسةي ئؤتؤًؤبيَى )2011-2004) هة ُيَواْ طاالَُي-1

رًاسةي ئؤتؤًبيَى كةًي كشدووة ضةُلة هةَ طاآلُةدا ياطاي ًشاُذُي ئؤتؤًبيَى )واتة هة  2007تا  2005هة طاهَي -2
ثاط ُةًاُي ئةَ ياطاية رًاسةي ئؤتؤًبيَى طايَ بة طايَ سِوو هة ُاوبشدُي ئؤتؤًبيَوي ًؤديَى كؤْ( ثةيشِةو دةكشا. هة 

 صيادبووُة.

(5خصتةي رًاسة )  

(دا2013-2004هة ثاسيَضطاي طويٌَاُيذا هة ُيَواْ طاآلُي ) ي ٓةًةجؤسصيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًؤبيَو  

 جؤس
 طايَ

 )%( طةسجةَ جؤسي تش كصتوكاهَي ًريي باسٓةهَطش كشيَ تايبةت

2004 11635 2739 1506 1806 33 - 17719 6.7 
2005 3674 1493 2032 732 61 1 7993 3.1 
2006 -91 473 1291 907 138 24 2742 1 
2007 80 226 950 926 188 73 2443 0.9 
2008 3133 159 6148 1045 87 48 10620 4.1 
2009 17304 2588 12327 1079 418 621 34337 13.1 
2010 26399 4002 17315 - 273 638 48627 18.6 

2011 26463 3221 13719 - 686 900 44989 17.2 
2012 25074 3585 13355 - 4012 1084 47110 18.1 
2013 20191 4588 14490 - 4140 1436 44845 17.2 

 100 261425 كؤي طصيت
 طةسضاوة: كاسي تويَزةس ية ثصت بةطنت بة:

 بةشي سِاطةياُذْ، ئاًاسي بآلوُةكشاوة، بةبيَ رًاسةي ثةسِة.بةسِيَوبةسايةتي ٓاتووضؤي طويٌَاُي، 

 

 

 

                                                            

 هةُاو دةبشيَت، بؤية هةو طتاهَةدا رًتاسةي ئؤتؤًتؤبيَوي هتة ُتاوبشدْ صيتاتشبووة هتة رًتاسةي ئؤتؤًتؤبيَوي ٓتاتوو بتةبشِي            طاآلُة بشِيَم هة ئؤتؤًؤبيَى
 ئؤتؤًؤبيَى.91



 طواطتِةوة( سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ هة ثاسيَضطاي طويٌَاُييذا)هيَلؤهَيِةوةيةن هة جوطشافياي
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 شؤفيَسيمؤلَةتي : ضوازةمباضي 

ًؤهَةتي شؤفيَشي  رًاسةي(  15)بشيتيية هة)بةهَطةُاًةي هيَدوسِيين ئؤتؤًبيَوة كة ئةفظةسي ًؤهَةت ثيَذاْ دةسي دةكات(
بةكاسٓيَِاُي ئؤتؤًبيَى سِؤر بة سِؤر سِوو هة صيادبووُة كةواتة ثيَوطتة  د دةكات ئةًةط ئةوة دةطةيَِيَتطاآلُة صيا

وثالُذاسةُي ووآلتةوة  يةْ بةسثشطاْالخضًةتطوصاسييةكاُي كة ثيَصلةط دةكشيَت بةشؤفيَشاْ و ٓؤكاسةكاُي طواطتِةوة هة
بةتيَبيين كشدُي خصتةي رًاسة  اوطريابيَت.ئةَ صيادبووُةي تيادا هةبةسض بيَت بةجؤسيَمئةَ بشِة بةٓةُذ وةسبطشْ ثشؤرةكاُياْ 

 ( دةبيِني:6)

 دةكاتة(دا 2013-2004ُيَواْ طاآلُي )هة  وةسبطشيّ ًؤهَةتي شؤفيَشي هة ثاسيَضطاي طويٌَاُيصيادبووُي تيَلشِاي هة كاتيَلذا -1
 .(ًؤهَةت هة طاهَيَلذا39657.5)

ئةًةط بةٓؤي باشبووُي  2010وة صياديلشدووة تا طاهَي 2004طاهَي رًاسةي ًؤهَةتي شؤفيَشي هة ثاسيَضطاي طويٌَاُيذا هة -2
باسوودؤخي ئابووسي ثاسيَضطاي طويٌَاُي، بةشيَلي صؤسي ٓاووآلتياْ بووُةتة خاوةْ ئؤتؤًبيَوي خؤياْ. بةآلَ هة دواي طاهَي 

سِيَلاسي صاُظيت ُويَ بةكاسدةٓيَِشيَت هةكاتي ًؤهَةت بةٓؤي ئةوةي وة ئةًةط ودةَ سِيَزةية طايَ بةطايَ كةًي كشةوة ئ2010
 بةًةطيت ئةوةي شؤفيَشاْ شاسةصاتشبّ كاتيَم دةضِة طةس شةقاًةكاْ.داُة ٓاوآلتياْ 

هةكاتي بةساوسدكشدُي سِيَزةي ًؤهَةتي شؤفيَشي بة سِيَزةي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ، دةبيِني شيَوةيةكي ئةُذاصةي  -3
دا سِووي داوة بةآلَ هةَ طاهَةدا 2011تي شؤفيَشي و سِووداودا. بةمنووُة صؤستشيّ سِووداو هة طاهَي ةُي ًؤهَُيية هةُيَواْ صيادبوو

داية هة كاتيَلذا هةسِووي سِووداُي 2005كةًرتيّ رًاسةي ًؤهَةتي شؤفيَشي هة طاهَي صيادبووُي ًؤهَةتي شؤفيَشي كةًيلشدووة، 
 ت. دووةَ ديَبة ثوةي  سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ

كةواتة ئةًة دةًاُطةيَِيَتة ئةوةي صيادبووُي رًاسةي ًؤهَةتي شؤفيَشي كاسيطةسييةكي ئةوتؤي ُيية هةطةس 
ياْ دةكشيَت ئةو ًؤهَةتاُةي دسابّ بةشيَلي بةثيَي ثيَووطت ُةبووبيَ هة سِووي فيَشبووُي هيَدووسُِي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ. 

    ئؤتؤًبيَوةوة.

 

 

 

 

 

                                                            

 . 5، ي2012، ضاثدااُةي شةٓاب، ٓةوهيَش، 1، ، ض2004ي طاهَي 86(طةباح ًوفيت، و: كاواُي ئةُوةس ًةطيفي، ياطاي ٓاتووضؤ راسة 15)
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 (6خصتةي رًاسة )

 (2013–2004)تى ُيَواْ طااآلُ هتتتتتةهة ثاسيَضطاي طويٌَاُي  ٓاتووضؤ يةكاُسِووداوو  ًتتتتؤهَتتةتى شتتتؤفتتيَشى رًاسةي

رًاسةي ًتتتتؤهَتتةتى  طتتتتتتاأل
 شتتتؤفتتيَشى

 سِيَزةكةي ٓاتووضؤ يةكاُسِووداو رًاسةي سِيَزةكةي

2004 14952 3.8 291 3 
2005 13975 3.6 1380 14.3 
2006 22210 5.7 669 6.9 
2007 31504 7.9 650 6.8 
2008 41745 10.5 799 8.3 
2009 59437 15 690 7.1 
2010 60898 15.4 854 8.8 
2011 54651 13.5 2210 22.9 
2012 54338 13.6 1223 12.7 
2013 43488 11 887 9.2 

 100 9653 100 396575 طةسجةَ
 بةطنت بة:طةسضاوة: كاسي تويَزةس ية ثصت 

 بةسِيَوبةسايةتي ٓاتووضؤي طويٌَاُي، بةشي سِاطةياُذْ، ئاًاسي بآلوُةكشاوة، بةبيَ رًاسةي ثةسِة.
 (1خصتةي رًاسة )

 

 ضيَيةم: كازيطةزي كاميَساكاني ضاوديَسي لةضةز زِووداوةكاني هاتووضؤ لة ثازيَصطاي ضليَمانيدا تةوةزةي

كاًيَشاكاُي ضاوديَشي دةطتلةوتيَلي ُاواصةْ بؤ كةًلشدُةوةي سِووداوةكاُي خيَشاي و ُاضاسكشدُي شؤفيَشاْ بةوةي 
بؤ كةًلشدُةوةي تيَلشِاي سِووداوةكاْ ثابةُذي خيَشاي دياسيلشاوي سِيَطةكاْ بّ. هيَشةدا ثيَووطتة بوَيَّ ٓةًوو ئةو تةكِيلاُةي 

ٓيَِشاوُةتة ئاساوة، ئةًةط بةثيَي ثالُيَم تاوتويَلشاوة، ُةن بؤ ثةيذاكشدُي ثاسة، ضوُلة بةديلشاوة و صؤسبووُي طةالًةتي 
صؤس بةسِيَوبةسايةتي طةسقاهَي صؤسكشدُي دآاتةكاُياُّ هةسِيَطةي ئةو طةسثيَضياُةوة، ئةًةط كاسداُةوةي خشاثي دةبيَت الي 

واي ئةوةي دوو طاهَة ئةَ كاًيَشاياُة هة ثاسيَضطاكةدا كاسيجيَذةكشيَت ض . ئيٌَةط هيَشةدا بة باشي دةصاُيني د(16)شؤفيَشاْ
 كاسيطةسياْ ٓةبووة هةطةس سِووداو قوسباُياُي ٓاتووضؤ هة ثاسيَضطاكةدا:  

 

 

                                                            

 . 052مةدةني، شةرضاوةي ثَيشوو، ل هاشه حمند نور(16)



 طواطتِةوة( سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ هة ثاسيَضطاي طويٌَاُييذا)هيَلؤهَيِةوةيةن هة جوطشافياي
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وني ذمازةي بةزامبةز شيادبو وةهاتووضؤ زِووداوةكاني يمسدن بةهؤزِووداو و بسيهداز و  بةزاوزدكازي: ةميةكباضي 
 دا.4022 -4002ضاآلني  لة نيَوان شؤفيَسانئؤتؤمبيَل و 

هةُيَواْ  كاًيَشاي ضاوديَشي بةكاسٓيَِاُيثيَض  ي ًاوةي تويَزيِةوةكة،ةةو ٓةشت طاهَهيَشةدا بةساوسدكاسييةن دةكةيّ ه
 (،5(، )2(، )1، بة ثصت بةطنت بة خصتةكاُي )( و )صيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى و شؤفيَشاْ(داًشدْو )سِووداو و بشيِذاس 

 دةبيِني: (،6)
 سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ: أ: 
(ًؤهَةتي شؤفيَشي ُويَ 39.6ة )بةساوسد بة ًؤهَةتي شؤفيَشي واتة طاآلُة ه (39.6:1) سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ سِيَزةي-1

 صياد دةكات هةبةساًبةسدا يةن سِووداو صيادكشدووة.

صياد (ئؤتؤًبيَوي ُويَ 22.5ُة هة )رًاسةي ئؤتؤًبيَى واتة طاآل ( بةساوسد بة22.5: 1سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ سِيَزةي )-2
 دةكات هةبةساًبةسدا يةن سِووداو صيادكشدووة.

 : بشيِذاسةكاْب
صياد دةكات (ًؤهَةتي شؤفيَشي ُويَ 12.9بةساوسد بة ًؤهَةتي شؤفيَشي واتة طاآلُة هة )(12.9:1)بشيِذاسةكاْ سِيَزةي -1

 صيادكشدووة.هةبةساًبةسدا يةن بشيِذاس 
صياد دةكات ( ئؤتؤًبيَوي ُويَ 7.3ُة هة )( بةساوسد بة رًاسةي ئؤتؤًبيَى واتة طاآل7.3: 1بشيِذاسةكاْ سِيَزةي )-2

 صيادكشدووة. بشيِذاسهةبةساًبةسدا يةن 

 ًشدْ: د
صياد دةكات (ًؤهَةتي شؤفيَشي ُويَ 76( بةساوسد بة ًؤهَةتي شؤفيَشي واتة طاآلُة هة )76:1سِيَزةي ) ًشدْ-1

 لشدووة.يصياد ًشدْهةبةساًبةسدا يةن 

صياد دةكات ( ئؤتؤًبيَوي ُويَ 134.1( بةساوسد بة رًاسةي ئؤتؤًبيَى واتة طاآلُة هة )134.1: 1سِيَزةي ) ًشدْ-2
 لشدووة.يصياد ًشدْهةبةساًبةسدا يةن 

 هةَ بةساوسدكاسيةدا ئةًاُةًاْ بؤ سِووُذةبيَتةوة:
كاسيطةسي صياتشة هة صيادبووُي ًؤهَةتي شؤفيَشي هة سِووي صيادبووُي رًاسةي سِووداو صيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى -1

 بشيِذاس هة ُاوضةكةدا.
صيادبووُي ًؤهَةتي شؤفيَشي كاسيطةسي صياتشة هة صيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى هة سِووي رًاسةي ًشدْ بة -2

 ضطاكةدا.سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ هة ثاسيَ
صيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى طةوسةتشيّ كاسيطةسي ٓةية هةطةس صيادبووُي بشيِذاس بةجؤسيَم هةٓةس  -3

 (ئؤتؤًبيَى كة صيابووة هة ثاسيَضطاكةدا هة بةساًبةسدا بشيِذاسيَم صياديلشدووة.7.3)
 ي ًشدْ بة سِووداوةكاُي ٓاتووضؤرًاسةصيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى كةًرتيّ كاسيطةسي ٓةية هةطةس صيادبووُي  -4

 يةن رًاسةي ًشدْ بة سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ(ئؤتؤًبيَى كة صيابووة هة ثاسيَضطاكةدا هة بةساًبةسدا 134.1بةجؤسيَم هةٓةس )
 صياديلشدووة.
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هاتووضؤ بةزامبةز شيادبووني ذمازةي ئؤتؤمبيَل و شؤفيَسان  زِووداو و بسيهداز و قوزابانيان: بةزاوزدكازي ةمدووباضي 
 4022-4024لة نيَوان ضاآلني 

هيَشةدا بةساوسدكاسييةن دةكةيّ ئةو دوو طاهَةي كة وةسًاُطشتووة ثاط ثيادةكشدُي كاًيَشاي ضاوديَشي هةُيَواْ 
(، 1بة ثصت بةطنت بة خصتةكاُي ) ،شؤفيَشاْ(دا )سِووداوةكاْ و بشيِذاساْ و قوساباُياْ( و )صيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى و

 دةبيِني:(، 6) (،5(، )2)
 : سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ:أ
 (ًؤهَةتي شؤفيَشي ُوي46.5َبةساوسد بة ًؤهَةتي شؤفيَشي واتة طاآلُة هة )(48.5:1) سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ سِيَزةي -1

 صياد دةكات هةبةساًبةسدا يةن سِووداو صيادكشدووة.

(ئؤتؤًبيَوي ُويَ صياد 43.6( بةساوسد بة رًاسةي ئؤتؤًبيَى واتة طاآلُة هة )43.6: 1سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ سِيَزةي )-2
 دةكات هةبةساًبةسدا يةن سِووداو صيادكشدووة.

 : بشيِذاسةكاْب

صياد دةكات  شؤفيَشي ُويًَؤهَةتي (15.5ةساوسد بة ًؤهَةتي شؤفيَشي واتة طاآلُة هة )(ب15.5:1) بشيِذاسةكاْ سِيَزةي-1
 صيادكشدووة. بشيِذاسهةبةساًبةسدا يةن 

صياد دةكات ( ئؤتؤًبيَوي ُويَ 14.6( بةساوسد بة رًاسةي ئؤتؤًبيَى واتة طاآلُة هة )14.6: 1بشيِذاسةكاْ سِيَزةي )-2
 صيادكشدووة.هةبةساًبةسدا يةن بشيِذاس 

 ًشدْ: د
(ًؤهَةتي شؤفيَشي ُويَ صياد دةكات 218.8ًؤهَةتي شؤفيَشي واتة طاآلُة هة )ةساوسد بة (ب218.8:1) سِيَزةي ًشدْ-1

 صيادكشدووة. ًشدْهةبةساًبةسدا يةن 

صياد دةكات ( ئؤتؤًبيَوي ُويَ 205.7( بةساوسد بة رًاسةي ئؤتؤًبيَى واتة طاآلُة هة )205.7: 1سِيَزةي ) ًشدْ-2
 صيادكشدووة. ًشدْهةبةساًبةسدا يةن 

 بةساوسدكاسيةدا ئةًاُةًاْ بؤ سِووُذةبيَتةوة:هةَ 
سِووداو و بشيِذاس و جياواصييةكي صؤس ُابيِشيَت هة ُيَواْ كاسيطةسي ًؤهَةتي شؤفيَشي و رًاسةي ئؤتؤًبيَى هةطةس -1

 .ًشدْ بةٓؤي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤوة
 طةس ٓةس طيَ دياسدةكة.صيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى كاسيطةسي صياتشة هة صيادبووُي ًؤهَةتي شؤفيَشي هة -2
صيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى طةوسةتشيّ كاسيطةسي ٓةية هةطةس صيادبووُي بشيِذاس بةجؤسيَم هةٓةس  -3

 م صياديلشدووة.(ئؤتؤًبيَى كة صيابووة هة ثاسيَضطاكةدا هة بةساًبةسدا بشيِذاسي14.6َ)
كةًرتيّ كاسيطةسي ٓةية هةطةس صيادبووُي رًاسةي ًشدْ بة سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ  ًؤهَةتي شؤفيَشيصيادبووُي  -4

بووة هة ثاسيَضطاكةدا هة بةساًبةسدا يةن رًاسةي ًشدْ بة سِووداوةكاُي دكة صيا ًؤهَةتي شؤفيَشي (218.8بةجؤسيَم هةٓةس )
 ٓاتووضؤ صياديلشدووة.

 

 



 طواطتِةوة( سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ هة ثاسيَضطاي طويٌَاُييذا)هيَلؤهَيِةوةيةن هة جوطشافياي

 

Vol.2 No. 3 (2015)  304                                                                                                      طؤظارى زانكؤى ِراثةِرين 

 هةزدوو قؤناغةكةدا:شيانةكاني هاتووضؤ لة بةزاوزدكسدني : ةمضيَياضي ب

هيَشةدا بةساوسدكاسييةن دةكةيّ هةُيَواْ ئةو دوو قؤُاغةدا كة وةسًاُطشتووة ثيَض بةكاسٓيَِاُي كاًيَشاي ضاوديَشي  و 
و قوساباُياْ( و )صيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى و شؤفيَشاْ(دا  ي ضاوديَشي هةُيَواْ )سِووداو و بشيِذاسثاط بةكاسٓيَِاُي كاًيَشا

 دةبيِني:
 : سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ:أ
كةًي (6.9:1)بةبشِي  هةُيَواْ ئةَ دوو ًاوةيةدا دةبيِنيبةساًبةس ًؤهَةتي شؤفيَشي وداوةكاُي ٓاتووضؤ بةساوسدي سِ-1

(سِووداو كةًي كشدووة بةساوسد بة صيادبووُي 6.9كاًيَشاي ضاوديَشي بةكاسٓيَِشاوة طاآلُة ) واتة هةو قؤُاغةي ،كشدووة
 .ي شؤفيَشييَلًؤهَةت

(كةًي 21.1:1بةساوسدي سِوداوةكاُي ٓاتووضؤ بةساًبةس رًاسةي ئؤتؤًبيَى هةُيَواْ ئةَ دوو ًاوةيةدا دةبيِني بةبشِي  )-2
(سِووداو كةًي كشدووة بةساوسد بة صيادبووُي 21.1يَشي بةكاسٓيَِشاوة طاآلُة )كشدووة، واتة هةو قؤُاغةي كاًيَشاي ضاود

 .يَمئؤتؤًبيَو
 : بشيِذاسةكاْب

كةًي كشدووة، واتة (2.6:1)بةساوسدي بشيِذاسةكاْ بةساًبةس ًؤهَةتي شؤفيَشي هةُيَواْ ئةَ دوو ًاوةيةدا دةبيِني بةبشِي -1
 ي شؤفيَشي.يَلبشيِذاس كةًي كشدووة بةساوسد بة صيادبووُي ًؤهَةت(2.6)كاًيَشاي ضاوديَشي بةكاسٓيَِشاوة طاآلُة  هةو قؤُاغةي

ةًي كشدووة، ك(7.3: 1)بةساوسدي بشيِذاسةكاْ بةساًبةس رًاسةي ئؤتؤًبيَى هةُيَواْ ئةَ دوو ًاوةيةدا دةبيِني بةبشِي  -2
 .يَمبشيِذاس كةًي كشدووة بةساوسد بة صيادبووُي ئؤتؤًبيَو(7.3)اسٓيَِشاوة طاآلُة كاًيَشاي ضاوديَشي بةكواتة هةو قؤُاغةي 

 ًشدْ: د
كةًي كشدووة، واتة (142.8:1)ياْ بةساًبةس ًؤهَةتي شؤفيَشي هةُيَواْ ئةَ دوو ًاوةيةدا دةبيِني بةبشِي ًشدُبةساوسدي -1

 شؤفيَشي. ليكةًي كشدووة بةساوسد بة صيادبووُي ًؤهَةتيَ ًشدْ(142.8)هةو قؤُاغةي كاًيَشاي ضاوديَشي بةكاسٓيَِشاوة طاآلُة 
كةًي كشدووة، واتة (71.6: 1)بةساًبةس رًاسةي ئؤتؤًبيَى هةُيَواْ ئةَ دوو ًاوةيةدا دةبيِني بةبشِي   ًشدْبةساوسدي -2

 .يَمكةًي كشدووة بةساوسد بة صيادبووُي ئؤتؤًبيَو ًشدْ(71.6)كاًيَشاي ضاوديَشي بةكاسٓيَِشاوة طاآلُة  هةو قؤُاغةي
 هةَ بةساوسدكاسيةدا ئةًاُةًاْ بؤ سِووُذةبيَتةوة:

 سِووداو بشيِذاسبووْ و ًشدْ هة قؤُاغي دووةًذا كةًي كشدووة واتة هةكاتي داُاُي كاًيَشاكاُي ضاوديَشيذا. -1
 ًاسةي ًشدُة.كةًبووُةوةي ر= صؤستشيّ كاسيطةسي كاًيَشاكاُي ضاوديَشي هةطةس 2
 = كةًرتيّ كاسيطةسي كاًيَشاكاُي ضاوديَشي هةطةس كةًبووُةوةي رًاسةي بشيِذاسة.4
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 ةكان:مجناةزئدة

ثاسيَضطاي طويٌَاُي يةكيَلة هة ثاسيَضطا طِووسيييةكاُي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ و عيَشاق ئةَ ٓةهَلةوتةيةشي وايلشدووة -1
بةتايبةت ئؤتؤًبيَوي باسٓةهَطش بيَِة ُاوضةكة بؤ ًةبةطيت باصسطاُي هةطةيَ ووآلتي ئيَشاْ ئةًةط رًاسةيةكي صؤس ئؤتؤًبيَى 

 بووةتة ٓؤي صيادبووُي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ.
سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ هة ٓةس دة طاهَي تويَزيِةوةكةدا سِووياُذاوة بةشيَوةيةكي ئةُذاصةيي صياد ياْ كةًياْ ُةكشدووة. -2

و 2007و  2006دا سِووداوةكاْ كةًي كشدووة هةكاتي بووُي كاًيَشاي ضاوديَشيذا بةآلَ هة طاهَي 2013و 2012ة طاهَي سِاطتة ه
دا صيادياْ كشدؤتةوة واتة ئةطةسي ٓةية هة 2011و  2010و  2009دا رًاسةي سِووداوةكاْ كةًياْ كشدووة ثاشرت هة 2008

 طاهَةكاُي تشدا ئةَ رًاسةية صيادبلاتةوة.

دا كةًي 2013و 2012بشيِذاسبووْ و ًشدْ بة سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ بةٓةًاْ شيَوةي سِووداوةكاْ سِاطتة هة طاهَي -3
 و 2009 هة ثاشرت كشدووة كةًي رًاسةياْ دا2008 و2007 و 2006 طاهَي كشدووة هةكاتي بووُي كاًيَشاي ضاوديَشيذا بةآلَ هة

  .صيادبلاتةوة رًاسةية ئةَ تشدا طاهَةكاُي هة ٓةية طةسيئة واتة كشدؤتةوة صيادياْ دا2011 و 2010
%(سِيَزةي ًشدْ بةسِووداوةكاُي 1.7سِيَزةي ) 2013كة كاًيَشاي ضاوديَشي ٓةبوة دةبيِني طاهَي  2013و  2012دوو طاهَي -4

 .2012ٓاتووضؤ  بةساووسد بة سِيَزةي ًشدُي طصيت هة ثاسيَضطاكةدا صياديلشدووة بةساوسد بة طاهَي 

تيزسِةوي يةكيَلة هة ٓؤكاسة طةسةكييةكاُي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ ئةوةتا ثاط بةكاسٓيَِاُي كاًيَشاكاُي ضاوديَشي -5
 رًاسةي تيزسِةووي هةُيَواْ دوو طاهَي بةكاسٓيَِاُي كاًيَشادا صياديلشدووة.

تووضؤ بةآلَ هةطةيَ ئةًةشذا تاكوو ئيَظتا سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَى بة دووةَ ٓؤكاس دادةُشيَت بؤ سِووداُي سِووداوةكاُي ٓا-6
 هة ثاسيَضطاكةدا طشُطي ثيَِةدساوة و ٓيض داتايةن ُيية بؤ ثصرتِاطتلشدُةوةي.

صيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى كاسيطةسي صياتشة هة صيادبووُي ًؤهَةتي شؤفيَشي هة سِووي (دا 2011-2004هة طاآلُي )-7
ُاوضةكةدا بة ثيَضةواُةوة صيادبووُي ًؤهَةتي شؤفيَشي كاسيطةسي صياتشة هة صيادبووُي صيادبووُي رًاسةي سِووداو بشيِذاس هة 

 رًاسةي ئؤتؤًبيَى هة سِووي رًاسةي ًشدْ بة سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ هة ثاسيَضطاكةدا.
ؤتؤًبيَى (دا جياواصييةكي صؤس ُابيِشيَت هة ُيَواْ كاسيطةسي ًؤهَةتي شؤفيَشي و رًاسةي ئ2013-2012هة طاآلُي )-8

ٓةسوةٓا صيادبووُي رًاسةي ئؤتؤًبيَى كاسيطةسي صياتشة هة  سِووداو و بشيِذاس و ًشدْ بةٓؤي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤوةهةطةس 
 صيادبووُي ًؤهَةتي شؤفيَشي هة طةس ٓةس طيَ دياسدةكة.

 يَشاكاُي ضاوديَشيذا.سِووداو بشيِذاسبووْ و ًشدْ هة قؤُاغي دووةًذا كةًي كشدووة واتة هةكاتي داُاُي كاً -9
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 :ثيَشهيازةكان 

دةتواُني بةشيَوةيةكي طصيت بوَيَّ كاًيَشاكاُي ضاوديَشي ٓؤكاسيَلي ُويَية بؤ كةًلشدُةوةي سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ هة 
يَوشويَِةكاُي طؤسِاُلاسي تيَذا بلشيَت بؤ سِ بيِيوة، دةكشيَت صياتشيض سِؤهَببيِيَت بةوةيثاسيَضطاي طويٌَاُيصذا سؤهَي خؤي 

هةاليةكةوة كاسةطاتةكاْ كةًبلشيَتةوة و هةاليةكي تشةوة شؤفيَشاْ  بةجؤسيَمبة دوواليةْ طوودًةُذبّ ئةوةي ٓاوآلتياْ 
 :هةَ بواسةدا بلشيَتكة طؤسِاُلاسي  ت هة طشُطرتيّكةًرتيّ طةسثيَضياْ بؤ تؤًاسبلشيَ

داُاُي باد بؤ ئةو ئؤتؤًبيَالُةي هة ثاسيَضطاكاُي تشةوة ديَّ و بة ثاسيَضطاكةدا تيَجةسِ دةبّ بةًةطيت باصسطاُي بؤ ووآلتي -1
 ئيَشاْ واتة ٓيض طووديَم ُاطةيَِّ بة ُاوضةكة بؤ ئةوةي بةو باجة خضًةتي سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَوي ثيَبلشيَت. 

ووداوةكاْ و قوسباُياُي ٓاتووضؤ ٓؤكاسةكاُياْ بة سِووُي دياسيبلشيَت، ئةًة ض هةاليةْ تويَزيِةوةي ووسد بلشيَت هةطةس سِ-2
 ذلوًةتةوة بيَت ياْ هةاليةْ سِيَلدشاوةكاُةوة بيَت.

بةساًبةس ئةَ ثشطة بلشيَتةوة  ٓؤشياسخةهَم  طةسةكي سِووداوةكاُة بؤية ثيَووطتةثاط ئةوةي صاُشا تيزسِةوي ٓؤكاسي -3
 .ةوةي سِاطةياُذ و ثياواُي ئايِييةكاُو كةُاهَ صاُلؤهةاليةْ 

طشُطي بذسيَت بة سِيَطاكاُي ئؤتؤًبيَى و طشفتةكاُي ضاسةطةس بلشيَت بةتايبةت هة اليةْ ذلوًةتةوة بةى ئةسكي طةسةكي -4
 دابِيَت.

اطاُي بؤ كاسوباسي داُاُي ٓيٌَاكاُي ٓاتووضؤ بةشيَوةيةكي ئةُذاصياسي سِيَلوثيَم ئةًة هةاليةكةوة دةبيَتة كاس ئ-5
ثيَوطتة ثابةُذي ئةَ ٓيٌَاياُة بّ و بةجؤسيَم  ؤشياسي بذسيَتة شؤفيَشاْ بةوةيٓ ئةفظةساُي ٓاتووضؤ و هةاليةكي تشيصةوة

 دةسضووْ هةَ ٓيٌَاياُة دةبيَتة ٓؤي شلاُذُي ياطا.

شاسةكاُذا و بةتايبةت هة ُاوشاسي طويٌَاُي بة داُاُي كاًيَشاي ضاوديَشي جيَطري بةصووتشيّ كات هة ُاو بةسفشاواُلشدُي -6
 صياد هة خيَشاي دياسيلشاو ئؤتؤًبيَى هيَبدوسِْ. ّرت ُةتواُيشيَواصيَلي ضشِ كاًيَشاكاْ دابِشيَت كة شؤفيَشاْ ض

 كاساكشدُي ئةَ كاًيَشايةُة بةوةي كة طةسثيَضييةكاْ سِاطتةوخؤ بطةْ بةطةسثيَضيلاساْ.-7

هة كاتي دووباسةكشدُةوةدا دةطت بةطةس ئؤتؤًبيَوةكةيذا بطرييَت وة ئةطةس  طةسثيَضي،صيادكشدُي بشِي ثاسةي -8
ي هةو طةسثيَضي كاسة بظةُشيَتةوة، ئةًةط بةًةبةطيت ئةوةي خيَشاييةكة صؤس هةطِووس دةسضووبيَت ئةوا ًؤهَةتي شؤفيَش

ةُذيَم بيَت بةئاطاُي بؤياْ دةطتةبةسدةكشيَت و اسةكة ٓةسضطضاداْ تةُٔا بةثاسة ُةبيَت ضوُلة ٓةُذيَم هة شؤفيَشاْ بشِي ث
ٓةسوةٓا ٓةُذيَم هة ٓاوآلتياُيض ثيَياْ واية وةسطشتين ثاسة تةُٔا بؤ ًةبةطيت ًاديي و دةطتلةوتة بؤ ذلوًةت ُةن بؤ 

 طةالًةتي ٓاتووضؤ.

كة هة ض بواسيَلذا ووُبلشيَتة ئةو ثاسةيةي كة دةطت دةكةويَت هةَ كاًيَشاياْ بةشيَوةيةكي صؤس دسوطت بؤ ٓاوآلتياُي سِ-9
 دةسئةجناًي ئةو بواساُة ضني كة بؤي بةكاسدةٓيَِشيَت. ،بةكاسدةٓيَِشيَت

ئةَ هةبةسئةوةي بواسي ٓاتووضؤ هة ثاسيَضطاكةدا طشفتيَلي طةوسةي ٓةية بؤ ثيَوطتة ئةو دآاتة هة طةسةتادا تةُٔا بؤ -10
ثةيوةُذيلشدْ بة بةسِيَوبةسايةتي سِيَطاوباْ و شاسةوةُيةكاْ ٓاوكاسي ثشؤرةكاُي بواسة بةكاسبٔيَِشيَت هةثاشاُذا هةسِيَطةي 

 .بةَ ثاسةية سِيَطاوباُبلشيَت



 َ.ي. شاد محيذ حمٌذ

   Vol. 2 No. 3 (2015)                                                                                    202                                  طؤظارى زانكؤى ِراثةِرين

هةطةس ٓؤكاسةكاُي كاتيَم ئةَ طةسثيَضياُة تؤًاس دةكشيَت ثيَوطتة هةطةس كاسًةُذاُي ٓاتووضؤ تويَزيِةوة بلةْ -11
ةكةْ بؤ طةيصنت بة ٓؤكاسةكاُي ُئةطةس كاسًةُذاُي ٓاتووضؤ كاسضوُلةدووباسةبووُةوةي طةسثيَضي هة ُاوضة جياواصةكاُذا 

 ليَصةكاُي طواطتِةوة ضاسةطةسبلشيَت.ئةوا ُاتواُشيَتئةَ طةسثيَضياُة و ئةو ٓةآلُاي شؤفيَشاْ دووباسةي دةكةُةوة 
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(1رًاسة ) ثاشلؤ  

 رًاسةي طياُوةدةطتاْ بة سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ بةثيَي ئاًاسي بةسِيَوبةسايةتييةكاْ هة ثاسيَضطاي طويٌَاُيذا 

 رًاسةي طياُوةدةطتاْ بة سِووداوةكاُي ٓاتووضؤ طايَ
 ثةمياُطاي ثشيصلي دادوةسي ثةمياُطاي ثشيصلي دادوةسي

2010 259 258 

2011 284 278 
2012 266 227 
2013 284 220 

 983 1093 طةسجةَ
 طةسضاوة: كاسي تويَزةس بة ثصت بةطنت بة:

 دادوةسي/ٓةسيٍَ،ذلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ، ثةمياُطاي ثضيصلي -أ
 بةسِيَوبةسايةتي ٓاتووضؤي طويٌَاُي، بةشي ئاًاس، ئاًاسي ئةو ئؤتؤًؤبيَالُةي تؤًاسكشاوْ هة ٓاتووضؤي طويٌَاُي، بةبيَ رًاسةي ثةسِة._ب
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 خلالصةا

خى احملافظةاأل تعد اهطٚازة ًّ أٍٓ ٗ أكثس ٗضائى اهِقى اهداخوٛ يف حمافظة اهطوٌٚاُٚة، ٗ حلد األْ كعاًى ٗحٚد هِقى دا
 إُٔ ِٓان ٗق٘ع اهعدٙد ًّ ح٘ادث اهطري قد ضحوتٔا دٗائس املسٗز  فٚٔا ًا تطبب يف قتى ٗ جسح اهعدٙد ًّ امل٘اطِني ًٙ٘ٚا.

اْ ح٘ادث اهطسق أًسا طبٚعٚا يف كى أحناء اهعامل، فِٔان أحصائٚات تشري اىل ًقتى ًاال ٙقى عّ )ًوْٚ٘ ٗ ًائتا اهف 
 بعني ًوْٚ٘( أخسّٙ ضِ٘ٙا بطبب ٓرٖ احل٘ادث.شدص( ٗجسح أكثس ًّ )أز

أْ املطؤٗهني ٗ املدتصني يف اجملاي اهطسق ٗحتى امل٘طِني ٙشريْٗ اىل اْ ِٓان عدة أضباب حل٘ادث اهطسق يف 
 احملافظة ٗ أْ بني أٍٓ األضباب ٗيف ًقدًٔا ٓ٘ اهقٚادة اهطسٙعة ٗ حتى اهبح٘ث اهعوٌٚة أشازت اىل أْ األُطاْ ٓ٘ أٍٓ ضبب ًّ

 %( ًّ املطؤهٚة عّ ح٘ادث اهطسق يف اهعامل.79أضباب ُطبتٕ )

زغٍ قوة أٗ عدَ ٗج٘د اهبح٘ث ًّ قبى أدازة حمافظة اهطوٌٚاُٚة اخلاصة حب٘ادث اهطسق اال اْ ِٓان حماٗالت هتقوٚى عدد 
ألْ كاًريات تطٍٔ يف حتدٙد احل٘ادث ٗ ذهم ًّ خالي اهت٘ضع بأضتدداَ كاًريات املساقبة ملساقبة ًعدالت اهطسعة يف اهقٚادة، 

أْ ٓرا اهبحث ًٍٔ  ضسعة اهطٚازات ٗ باهتاهٛ تِظٍٚ حسكة املسٗز ٗأجباز اهط٘اق باألهتصاَ بق٘اُني املسٗز ٗ اضسعة املطٌ٘ح بٔا.
 فظة.    يف حتدٙد اهطسعة اهطٚازات ٗ دٗزٖ يف تقوٚى ح٘ادث اهطسق ٗ اهيت حتٌا تتصاٙد عدد اهطٚازات ٗ اهط٘اق ٗ اهطلاْ يف احملا

Abstract 

       In spite of all importance of this province the only internal transportation device is car 

that causes death and injury to citizens.  

      It is true that driving accidents are not just in the Slemani province and now the whole 

world is taken. Statistics show Traffic accidents account for 1200000 deaths and more 

than 40 million injuries each year worldwide. 

      Experts say a higher speed increases the likelihood of an accident. The majority of 

road crashes are caused by human error.  Researches have shown that directly driver 

error accounts for over 66% of all crashes and indirect errors account for 18%.  

     The Slemani province some work has been conducted in order to reduce accidents, 

which one of them is installing surveillance cameras. Speed cameras are one of powerful 

reasons to drive slower. We eager to know despite of increasing vehicle numbers to what 

extent these cameras have reduce accidents. 

 


