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) زای رانیق ٢٠١٤-١٩٩٦ڕەوشی کشتوکاڵ لنمون روبومی ڕووەکی بب (  

(ژوو و جوگرافیای ئابوورییکی موەیژینتو )   

 رەوەز محمود رەسوڵ. ىم.     ربوار خالد مستفا. ىم.          محمد قادر رەسوڵ. ىم.      

  ڕاپڕین زانکۆی                               زانکۆی ڕاپڕین          

  فاكکانتیيمرۆڤای تى زانست                فاكکانتیيمرۆڤای تى زانست  

  بشی مژووبشى جوگرافیا                                           

  

  

  

  پوختی توژینوە

بووری ل کۆنوە کشتوکاڵ کردن یكك بووە ل سیما دیارەکانی کۆمگای کوردەواری و کۆکی ئا

کوردستان بووە، کۆمگی کوردستان ل زۆربی سردەمکاندا کۆمگایکی خۆ بژوبووە، سرجم 

دەستی کاری کۆمگا لکشتوكادا کاری کردووە، ئم بوارە  پویستیکانی خۆی دابینکردووە، زۆرینی زۆری 

بیتونوەی ک یکك ل دەشت ل قزای ڕانی گرنگی و بایخی زیاتری پدراوە، ئمش بھۆی دەشی 

 تورە دەکم دەڤئ وا، چونکھۆی گونجاوی بارودۆخی ئاووھروەھا بکانی باشوری کوردستان، ھپیتب

ناوچی بارانی مسۆگرەوە. دوای ڕاپڕین رەوشی کشتوکای لژر کاریگری باردۆخی سیاسی و ئابوری و 

اوازەکان، گۆرانکاری زۆری بسردا ھاوتووە. ک کاریگری کردۆت کۆمیتی ناوچکدا، بپی قۆناغ جی

سر رەوشی برھمی کشتوکای ل ناوچکدا، بتایبت راستوخۆ ل دوای ڕاپڕین تارادەیکی باش ئم 

کرت بھۆی ئاوەدانکردنوەی گوندەکانی ناوچک ک پشتر سرجمیان لالین ڕژمی بعسوە 

بوژانوەی بخۆیوە بینی. ل ژرکاریگری دۆخ سیاسی و ئابووری و کۆمیتیکاندا خاپورکرابوون، 

گرنگنگیدان و بایخدان ب کشتوکاڵ جیاوازی زۆری بخۆیوە بینیوە. ل چوارچوەی ئم توژینوەیدا 

یوەست بزراوەکانی پرچاوە حكومی و دامس ی لو داتاو زانیاریانی ئپدەدەین بوم بوارەوە ھ

دەستمانکوتوون، ب و جۆری برھم و روبری چندراوی کشتوکای سان ل دوای راپرین، راڤبکین. 

ئامانج لم توژنوەی دەرخستنی رەوشی کشتوکا ل قزای رانی ل دوای راپرین بتایبت ل نوان 

ڵ و دەرخستنی کش و گرفتکانی بردەم ، ھروەھا دیارکردنی کموکوریکانی کشتوکا٢٠١٤-١٩٩٦سانی 

 ت بگاتبتوانر ك کجۆرب رتیم کشخستسنی ئستی زیاتر گرنگیدان و پبمب ،دانی کشتوکارپپ

 رووی خاسازی. خستنکاربردن و پیشکانی ناوخۆ بۆ بوارەکانی بداویستیئاستی دابینکردنی پ

خا بھزەکان ک دەکرت ببن بنمای پرەپدان و بروەپش  الوازەکانی کشتوكاڵ دەڤرەوەکدا لگل

  .بردن و زیاتر بوژاندنوەی روەشی کشتوکاڵ ل ناوچی لکۆلینوەدا
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  پشکی

قزای ڕانی یکک ل ناوچ ھرە ب پیت و دەومندەکانی ھرمی کوردستان ل رووی بنما سروشتی 

وبومی کشتوکای بتایبت برووبومی رووەکی، بھۆی ب پیتی خاککی و مرۆییکانی برھمھنانی برو

و دەمندی ناوچک ب سامانی ئاوی سرزەی و ژر زەوی. لگڵ دەومندی ناوچک، ب گشت 

ھبزو دابزی زۆر بسر بروبوومی رووەکیدا ھاتووە، ل ئستادا  بنماکان بم ل دوای راپرین 

ی کۆمك برووبوم بردەوام ل کمبوونوەدان ھتا ھندکیان گیشتونت ئاستی نمان برھمھنان

ەک بوو. ئم توژینوەی ھوک بۆ دەرخستنی گرفت چوەکو تووتن، ک برھمکی پیشسازی گرنگی ناو

وەی داتا و و کموکوریکانی بروبوومی ڕووەکی ل ناوچکدا ب پشت بستن ب کۆکردنوەو شیکردن

 .ئاماری الین پیوەندیدارەکان

١- وەکژینگرنگی تو  

:ل بریتی وەیژینم توگرنگی ئ  

کرتی کشتوکاڵ ب کرتکی گرنگی چاالکی ئابووری ھژمار دەکرت، چونک ب بنمایکی سرەکی 

رکردن و کمکردنوەی بنماکانی دابینکردنی ئاسایشی خۆراک دادەنرت، ھروەھا بوارکی گرنگ بۆ کا

کشی بکاری ل ناوچکدا، ل گڵ دەرخستنی گرفت و کموکوڕیکانی کشتوکاڵ ل ناوچی لکۆینوەدا 

  ب مبستی چارەسرکردنی کشو گرفت کشتوکاییکان.

٢-وەکژینی توشک  

  ئم لم توژینوەیدا ھودەدەین بدوای وەمی ئم پرساندا بگرین:

  ئایا ل دوای ڕاپرین برووبومی کشتوکای برەو کمبوونوە چووە؟-١

  ئایا جیاوازی کاتی ھی ل ھبزو دابزی برووبومی رووەکی ل ناوچکدا؟-٢

فراوانبوونی شارەکان کاریگری ھبووە لسر کمبوونوەی برھموو رووبری زەوی کشتوکای یاخود - ٣

  نا؟

٤- ت لتی حکومدا؟ سیاسکناوچ ر رەوشی کشتوکاڵ لسبووە لری ھوە کاریگکچ رووی  

٣ -وەکژینی توگریمان  

١-.زای ڕانیق رووبومی ڕووەکی لک بندمانی ھوەو نمبوونک  

  کمبوونوەی ڕووبری زەوی کشتوکای و گۆڕینیان بۆ ناوچی خزمتگوزاری و نیشتجبوون.-٢

  اری و برزبوونوەی ڕژەی بکاری ل ناوچکدا.کمبوونوەی پیشی جوتی - ٣

  

٤-وەکژینئامانجی تو  

  دانانی سنورک بۆ زیادەرۆی کردن سر زەوی کشتوکای.-١

  پشتگیریکردن و ھاوکاری کردنی جووتیاران ب تایبت ل کاتی پگشتنی برووبوومکان.-٢

رھم پیشسازییکان ک پشت دەبست ب کردنوەی چند کارگیکی پیشسازی ل ناوچکدا بۆ ب- ٣

  کرەستی خاوی کشتوکای.

  خستن ڕووی گرفتکان ب ئامانجی چارەسرکردنی کشی برووبومی رووەکی ل ناوچکدا.-٤
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  میتۆدی توژینوە- ٥

ییکان لم توژینوەیدا میتۆدی شیکاری بکارھاتووە، لگڵ خستنرووی داتاکان ک ل داموودەزگا حکوم

وەرمان گرتووە، ھروەھا ئنجامدانی سردانی میدانی بۆ زۆربی ناوچکان، وە چاوپکوتن لگڵ 

کسانی پسپۆرو کسانی پیوەندیدارو ئاگادار ل کشو گرفتکانی جوتیاران ئنجامدراوە، پاشان 

  شیکردنوە بۆ برھمکان ب پی سا جیاوازەکان کراوە.

٦- وەی شوچوارچوەکژیننی و کاتی تو  

چوارچوەی کاتی  چوارچوەی شونی توژینوەک بریتیی ل سنووری کارگی قزای رانی، ھروەھا 

بھۆی ئوەی ئم تنھا داتا کشتوکایکانی ئو  ٢٠١٤ - ١٩٩٦توژینوەک بریتیی ل ماوەی نوان سانی 

  .١٩٩٦ونی داتاکانی سانی پش ماوە مژوویمان لبردەستدابووە، بھۆی نبو

٧-وەکژینردەم توگرفتی ب  

یکک ل گورەترین گرفتکانی بردەم ئنجامدانی ئم توژینوەی نبوونی ئامارو داتای راست و 

دروست، بشکی زۆری ئو داتایانی ک ھی ناتواون، وە ھندکیان ب شوەی خمندنن، ئمش 

توژینوەی زانستی دروست کردووە. ھروەھا ئو داتا فرمیانی ک لبردەستدان، گرفتکی زۆری بۆ 

وە دەستپدەکن، بر لم ماوە مژوویی، ھیچ داتا و زانیارەیكما دەستنکوتووە، ١٩٩٦زۆربیان ل سای 

ک داتای  ھبسنگن، بپ زانیاریکانما تنھا الین ١٩٩٦ک بتوانین دۆخی کشتوکای پش سای 

ی نتوەیکگرتووەکان، بم بداخوە FAOی لالبت رکخراوی فاو  ١٩٩٥بۆ  ١٩٩١کشتوکای سانی 

بھۆی نبوونی ئۆفیسی سرەکی ک کوردستان و عراقدا، نماتوانیوە داتاکانی ئم رکخراوە وەربگرین، 

اوە ل ئوردن و فرنسا کردووە، بم سراری ئوی چندین جار پیوەندیمان ب ئۆفیسکانی ئم رکخر

وەمی داوکاریکی ئمیان نداوەتوە، ئمش وایکردووە ک کشی داتای سانی دوای راپرین 

  ین کشی توژەنوەکمان بووە. گورەتر

٨-وەکژینپالنی تو  

دۆخی ئابووری ناوچک و  توژینوەک پکھاتووە ل دوو باس، باسی یکم بریتی ل کورتیکی مژوویی

بنما جوگرافیکان، ک ل س توەر پکھاتووە، توەری یکم بریتیی ل مژووی دۆخی ئابوری 

ناوچک، توەرەی دووەم: بنما سروشتییکان، توەرەی سیم: بنما مرۆییکان. باسی دووەم ل دوو 

تن ڕووی برھم و شیکردنوەی داتاکان، توەرەی توەر پکھاتووە، ک توەری یکمیان بریتیی ل خس

دووەم بریتیی ل خستنڕووی گرفت و دەرەنجامکان لگڵ خستنڕووی چند پشنیارک بمبستی 

  باشکردنی ڕەوشی کشتوکای ناوچک، ل کۆتایشدا لیستی سرچاوەکان خراوەتڕوو.
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 کژووی دۆخی ئابووری ناوچم : مککانباسی یما جوگرافیو بن  

کژووی دۆخی ئابووری ناوچم: مکوری یت  

نــاوچی بیتــون یکــک لنــاوچ کشــتوکای ب پیتکــانی کوردســتان، چــاالکی کشــتوکای ســرچاوەیکی 

سرەکی بۆ دابین کردنی پداویستیکانی دانیشـتوان و ل ڕیزبنـدی یکمـدای و کرتکـی گرنگـی ژیـانی 

چکی پکھناوە، ب شکی زۆری دانیشـتوانی ئم قزای لم کرت کاریـان کـردووە و بژـوی ئابووریی ناو

بـارودۆخی  ١ژیانیان دابین کردوە و داھاتکی برچاو بۆ ژمارەیکی زۆر ل دانیشتوانی ناوچکی پکھناوە.

کی تری ئابووریی ئنجام سروشتی ناوچک وای لدانیشتوانی ناوچک کردووە  لپاڵ چاالکی کشتوکاڵ چاال

ــتوکای  ــاتی کش ــاریکراو ل داھ ــی دی ــداری ڕژەیک ئاژە ،ــاژە ــوکردنی ئ خــدن و ب ــش لوەڕان ــدەن، ئوی ب

ناوچکی پکھناوە و بشکی ژیانی ئابووریی ناوچک بووە، بۆت ھۆی دابین کردنی گۆشـت و برھمـی 

.کــاوچ ــانی ن ــۆ ٢ســپیایی و چــاالککردنی بازرگ ــدانی بم بھ ــراق و ل تی عــوم ــی سیاســتی حک ی خراپ

ــابووری کوردســتان و نــاوچک، لکــاتی پۆســی ڕاگواســتنی دانیشــتوانی گونــدەکان  گــورزکی کوشــندە ل ئ

دانیشتوانی ئم گوندان ل کۆمگـا زۆرەملکـان نیشـتجکران.  ٣) گوند لم قزای ڕوخندران،١١٢نزیکی (

ۆرەملکـانی (ڕانـی، چوارقـورن، حاجیـاوا، سـروچاوە) ل سـر خـاککی ب بجۆرک ھریک ل کۆمگا ز

ــتکران. ــی دروس ــتوکای ل قزای ڕان ــی کش ــد ل  ٤پیت ــکیان وەک کارمن ــان ب ش ــتوانی ئم کۆمگای دانیش

فرمانگکانی میری دامزران، چندین کس کاری دوکانداری و شوفری و کرکاری دەکـرد، سـرباری ئوە 

نشینکان زۆربیان جوتیـاربوون و کـاری کشـتوکاییان دەکـرد، بم ب نیشـتجکردنیان لو کۆمگـا گوند

زۆرەملیان نیانتوانی درژە بم کارە بدەن، ئوان بۆماوەیکی کاتی سرجم زەوی و زارەکانیان ل دەست 

سرباری سختی ژیانی بشـک چوو، ئوەش بووە ھۆی کم بوونی دەرفتکانی کار و زۆربوونی ب کاری، 

،گایانم کۆمادانیشتوانی ئ ر  ٥لکی بزھ ن  بوو بمھرھکی بزھ ل کش دەستی کاری ناوچمب

خۆر و بووە ھۆی خراپی باری گوزەرانی دانیشتوان، ک تـاک سـرچاوەی بژوییـان ئو خـۆراک مانگـانیی 

کــاریگری خراپــی ل ســر ئــابووری نــاوچک و گــوزەرانی حکــومت بــوو، ئم کــارانی حکــومتی ناوەنــدی 

ل ڕووی برھم ئابوورییکــانوە دەکــرێ بــوترێ  ٦ھاوالتییــان و برز بــوونوەی نرخــی کلــوپل ھبــوو.

                                                
 – ١٢، ل ٢٠٠١) ھولـر، ٢٢لیال محمد قارەمان، برھمی کشتوکای ل دەشتی بیتون، کۆڤاری (سنتری برایتی)، ژمـارە ( ١

١٤. 
ــتوان ل شــا ٢ ــۆ دابشــبوونی دانیش ــایی ب ــی (پشــتیوان شــفیق ئحــمد، شــیکردنوەیکی جوگرافی )، ٢٠٠٦ – ١٩٥٧رۆچکی ڕان

 .١٨٧ – ١٨٦، ل ٢٠١٢چاپخانی حاجی ھاشم، ھولر، 
بختیار مصطفى بابان، شونوارە قوکـانی جینۆسـایدی ئنفـال لسـر کشـتوکاڵ ل کوردسـتاندا، گۆڤـاری بـژون (گۆڤـارکی  ٣

 .٣٢)، ل ٢٠٠٠کشتوکای زانستی وەرزیی)، سلمانی، زستانی (
حمد علی، ڕۆی ھۆکـارە سیاسـیکان ل دابشـبوونی دانیشـتوانی پارزگـای سـلمانیدا، چاپخـانی تیشـک، جاسم محمد م ٤

 .٢٠١ – ٢٠٠، ل ٢٠٠٨سلمانی، 
مـــراد حکـــیم محـــمد، ئاکـــام کۆمیتیکـــانی سیاســـتی راگواســـتنی کـــورد ل عـــراق لســـردەمی بعـــس، ســـنتری  ٥

 .١٩٠ – ١٨٧، ل ٢٠٠٤انی، لکۆینوەی ستراتیجی کوردستان، سلم
 .١١٠ – ١٠٦، ل ٢٠١٠گۆران مصطفى محمد، کاریگریی ئابوورییکانی جینۆساید ل گرمیان، چاپخانی ھ، سلمانی،  ٦
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چاندن و برھمھنانی  گنم و جۆ و برنج و تووتن و گوبڕۆژە و کونجی و تاڕادەیکی زۆر کمی کرد، 

  ٧نرخی شتومک پویستکان. سرباری برزبوونوەی

   کناوچ ی دەستی لندین پیشبووە، چ ککی تری چاالکی ئابووریی ناوچشسازی بو پیش پیش

ھبووە وەک جۆیی و دارتاشی و زنگری و پستخۆشکردن و ... ھتد). ک بشک ل دانیشتوانی ئم 

داویستیپ کاریان کردووە ل م چاالکیل یناوچ م کارانورەیان بینیوە، ئکی گدا ڕۆگکانی کۆم

ڕۆژان بوون و خکی ناوچک توانیویان ل ڕگیانوە بژوی ژیانیان دابین بکن و داھاتیان دەست 

بکوێ، سرباری ئم بشک ل دانیشتوانی قزاک مووچیان ل دەوت وەرگرتوە و کاریان بۆ میری 

ی زۆری داھاتیان ل سر ئم کارە بووە، لگڵ ئوەش ل ناوچکدا چند کارگیکی ئنجامداوە و بشک

بلۆک ھبوو ک بشک ل دەستی کاری ناوچک کاریان تدا کردووە، لڕگی ئم کارانوە توانراوە 

وە، ھرچی گوندەکان وەک یکیکی ئابووری کاریان کردو ٨.تاڕادەیکی باش ب کاری کم بکرتوە

تاڕادەیک توانیویان پشت ب خۆیان ببستن، کارکردن ل گوندەکان ب پلی یک بۆ پکردنوەی 

  ٩پداویستی گوند بووە پاشان بۆ ئاوگۆڕ و بازرگانی.

    کتی نـاوچتایببووە، ب کرتی ئابووریی ناوچکی تری کل چاالکیلوپوگۆڕی ککاری بازرگانی و ئا

وەندی وابووە ل نوان ناوچکانی قزای پشدەر نزیک ل سنووری ئـران و پارزگاکـانی وەک ئاقیکی پی

کورسـتان. چـاالکی بازرگـانی لم نـاوچی زیـاتر خـۆی دەبینـتوە ل بازرگـانی نـاوخۆ بـۆ ھنـان و بردنـی 

ەیشـدا ئو کلوپل و پداویستییکانی ڕۆژان ل چوارچوەی ناوچک لگڵ شـارەکانی تـر. لم چوارچو

برھم زیــادەی ک خۆیــان برھمیــان ھنــاوە ل نــاوخۆی قزاک بازرگانییــان پــوەکردووە، زیادەکشــیان 

ی یپل ب ککانی ناوچیکشتوکا روبوومناردەی دەرەوە کردووە. ببازرگانی کـردووە  كھ شداریان لب

مانی و ھولـر ھنـاردە کـراون و برھمـی بتایبتی زۆریك ل برھکانی نـاوچک برەو شـارەکانی سـل

 کمانی بـۆ نـاوچر و سلولو ھ رکوک و موسغدا و کزراوە شارەکانی ببـوونی دام ل نـراون. جـگھ

بازرگانیکانی وەک دامزراوەی گشتی کۆگاکانی عراق (ئۆرزدی)، دامزراوەی ئفریقـی عـراق بـۆ بازرگـانی، 

ی خــواردەمنی، ک بشــک ل کلوپلکــانی نــاوچک لم ڕــگیوە دابــین بازرگــانی کلــوپلدامزراوەی 

دەکران. سرەڕای ئنجامـدانی کـاری قاچـاخچیتی، ک بشـک ل کاکـان ب شـوەی قاچـاخ ل ناوچکـانی 

عراق دەھاتن شاری ڕانی و پاشان ب شوەی قاچاخ ھناردەی سنوورەکانی ئران دەکران. سرباری ئوەی 

ری ڕانی وەک بازاڕک بووە بۆ فرۆشتن و ساغکردنوەی کلوپل و برھمی گوندەکان. جگ ل دیاردەی شا

گۆڕینوەی کلوپل و شمک، ک وەک پاشماوەیکی ئابووری سروشتی مابۆوە، کاتک فرۆشیارک دەچوو بۆ 

ازاڕی نـاوچک دەیفرۆشـت، گوندەکانی ناوچک ئو کایی پـی بـوو دەیگـۆڕییوە ب کـایکی تـر و لبـ

ــدین  ــان چن ــوون ئم ــان ھب ــاوچک کۆچرییک ــوە.  لگڵ ئمش لن ــ ب می ووەی دانــۆڕین وەک گ

                                                
کمال محمد سعید خیات، دەربارەی ئابووری کوردستان ل ئۆتۆنۆمیی وە تا گمـارۆی ئـابووری، سـنتری لکـۆینوەی  ٧

 .٥٩، ل ١٩٩٩، مایسی ٢٦ستان (گۆڤار)، ژمارە ستراتیجی کورد
 .١٥٣-١٥٠، ل ٢٠٠٧نادر رۆستی، گوندی کوردی و گۆران ل پیشدا، چاپخانی ئاراس، ھولر،  ٨
 .٣٣٧ – ٣٣٥، ص ٢٠٠٥شاكر خصباك، األكراد (دراسة جغرافية إتنوغرافية)، مطبعة الدار العربية للموسوعات، بيروت،  ٩
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کلوپلیان دروسـتدەکرد و لبازارەکـان دەیانفرۆشـت، وەک بژینـگ ، شـن، بـ، کوشـن و نـان برشـک، 

  ١٠سرجمی ئمان ناوچکی کردبووە ناوچیکی بازرگانی.

) بھۆی سیاستی ورانکردنی ئابووری و سپاندنی ئابلوقی ئابووری ١٩٩١ی ئاداری  ٥لدوای ڕاپڕینی (  

بسر کوردستان و ببشکردنی ل کرەستی خۆراک و سووتمنی و ندانی مووچی فرمانبران 

گری گورەی بسر لالین حکومتی عراق، بووە ھۆی خراپکردنی ئابووریی ناوچک. بجۆرک کاری

کرتی کشتوکای ناوچک ھبوو، جووتیاران لھموو چشن دەرمانی مروقکر و تکنیکی میکانیکی ... 

 مکانیان ببینن، ئزەوی ر لیاتوانی خی جووتیارانی گوندەکان نش زۆربمشکران. ببھتد ب

لگڵ ئمش پشووی ل ھیکلی ئابووریی  کاریکردە سر برھمی دانو و برەو کم بوونوە چوو.

بووەھۆی دابزینی بھای دراوی عراقی و زیادبوونی ھوسان و گرانبوونی نرخی برھم سرەکیکان 

ئمش بووە ھۆی کۆچکردن ل شارەوە بۆ الدێ و ژمارەیکی زۆر ل دانیشتوانی ئم قزای  ١١ل بازاڕدا.

) ک تاڕادەیک توانیویتی F.A.Oان کردنوەیان ب ھاوکاری ڕکخراوی (گڕانوە بۆ گوندەکان و ئاوەد

لڕگی ئو ھاوکاریان گش ب کشتوکای ناوچک بدات و بشک ل پداویستکانی ناوچک دابین 

) و تکچوونی ڕەوشی ئارامی ناوچک و خراپی باری ١٩٩٤ناوخۆ ل سای (بکات. بم بھۆی شڕی 

) نوت برامبر ٩٨٦و دابزینی نرخی بروبووم کشتوکایکان ل پاش جبجکردنی بیاری (ئابووریی 

 گوندەکان بووە ھۆی دووبارە کۆچکردنی گوند نشینان بۆ شاری ڕانی ت بدانی حکومخۆراک و گرنگی ن

ناوچک ک  و کۆمگا زۆرەملکان بمش برھم کشتوکایکان برەو کم بوونوە چوو، ئابووریی

  ١٢زیاتر پشتی ب کشتوکاڵ دەبست خراپتر بوو.

  

  توەری دووەم: بنما سروشتییکانی ئابووری ل دەڤری راپریندا

یکک ل بنما سروشتی گرنگ و سـرکیکانی کشـتوكاڵ ل ھر نـاوچیك، دەشـتی رانـی  یکم/ خاك:

وردستان، خاکی دەشتی رانی ب شوەیکی گشتی ل (بیتون) یکك ل دەشت ھرە بپیتکانی ھرمی ک

جۆری خاكی کستنائیی، ک ئم جۆرە خاک سرەوەی فشو دەنکۆکانی نرم و دەومنـدن ب مـاددەی 

٪ دای، ل قـوی ٤-١کانزای و ئندامی، رەنگی خاکک قاوەی ترە، رژەی ماددەی ئندامی تیایدا ل نوان 

شون دەگات چند مترك و ب بپیترین جۆری خاکی ناوچک دادەنرت، چـونک  خاککی ل ھندك

ل بشـی باشـوری دەشـتی  ١٣زۆربی بروبووم کشتوکایکان برھمکـی زۆر دـنن ک تیایـدا دەچنرـت.

ڕانــی و ل قراغکــانی زــی بچــووک دەشــتی نیشــتنی ھی ک ســان ل پاشــماوەی ئو لیــتی دروســت 

بت ک ل وەرزی الفاودا زی بچوك لگڵ خـۆی دەیھنـت، بم گرفتـی ئم جـۆرە خـاک، ک خـاککی دە

ــاتی  ــاکان ل ک ــا زۆربی س ــوی و ھروەھ ــتنوە خــاککی ن ــوی ئوەی ک ل ڕووی پگیش ــتنی ن نیش

                                                
ــد مصــطفى،  ١٠ )، نــامی ماســتر (بونکــراوە)، پشکشــی ئنجــوومنی کــۆلجی ١٩٨٨ – ١٩٦٨پارزگــای ســلمانی (ڕبــوار خال

 .١١٢ – ١١١، ل ٢٠١٤ئدەبیاتی زانکۆی سخددین کراوە، 

 .٦٧ – ٦٣کمال محمد سعید خیات، سرچاوەی پشوو، ل  ١١
 .٢٠٧ – ٢٠٦پشتیوان شفیق ئحمد، سرچاوەی پشوو، ل  ١٢
محمد قارەمان، خاکی ھرمـی کوردسـتان،جیۆگرافیای ھرمـی کوردسـتان، کتبـی سـنتری برایتـی، دانـای کۆمـک لیال  ١٣

 .٩٤، ل ١٩٩٩مامۆستای زانکۆ، چاپی دووەم، ھولر، 
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ناوچوونی ئ ھۆی ل تت و دەبدادەپۆش و جۆرە خاکئ کیوەی ئاوی زرزبوونی تیایـدا بمرھو ب

دەچنرت. بالم ل بشی باکوری خاکی جـۆری ھردەکـان بدیـدەکرت ک دەکون نوچ لـژو قدپـای 

چیاکانوە بھۆی زۆری لژییان و برزی ڕژەی دابارین پرۆسی ڕاماین کاریکردۆت سری، بۆی ب زۆری 

  یاو نیی بۆ کشتوکاڵ.بروبوومی ڕەزو باخکان ب دیدەکرن، چونک خاککی ش

ــۆ ــزیکی  یک ــی ن ــم ٨٠٠ڕووبری دەشــتی ران ــاوا  ٢ک ــۆ خۆرئ ــژیکی ل خــۆرھتو ب در ک ،ــم و ٣٠ی ک

ل رووی برزی و نزمی و  ١٤م. ٦٠٠-٤٨٠کم دەبت. برزی ل ئاستی رووی دەریاوە  ٣٠-٢٠پانیکی ل نوان 

یگر لسر چاالکی کشتوکاڵ، ب جۆرک کار دەکات رووی زەوییوە ک یکكی ترە ل بنما گرنگکانی کار

سر رگاکانی ھاتوچۆ و گواستنوەی برھم بۆ بازارو بکارھنانی ئامری پشکوتوو ل بواری کشتوکادا، 

% کـۆی ڕووبری قزاک پکـدنت، ئمش بـگی ٣٦،٩دەشتی ڕانی روویکـی تختـی ھی ک نـزیکی 

   ١٥ی فراوان ل ناوچکدا.لسر ھبوونی دەشتک

  

: ئاووھوای قزای ڕانی بریتیی ل ئاووھوای دەریای ناوەراست ک زستانی سارد و دووەم/ ئاو و ھوا

 تودەک زای ڕانیوە قداویستی کشتوکارووی پ ل ،رمفرە، ھاوینی وشك و گباران و ب دارو بش

ملم سان، بۆی کشتوکای ٧٧٠ارین تیایدا دەگات زیاتر ل ناوچی بارانی مسۆگرەوە ک ڕژەی باران ب

 ژەی زیاتر لمی ڕت.٦٦دنکدری زەوی شیاو بۆ کشتوکاڵ پبوونی  ١٦% کۆی رووبی ھگش بمئ

  بکی زۆری بفرو باران ل ناوچکدا.

  

اوەی دەرامتی ئاو ک قزای ڕانیو دەشتی بیتون دەومندن ب ھرس سرچ سیم/ دەرامتی ئاو:

  ئوانیش بریتین ل بفروباران، ئاوی ژر زەی و ئاوی سر زەوی، ب جیا ھریکیان باس دەکین:

بفروباران: وەك پشتر ئاماژەمان پدا ناوچک دەکوت ھی بارانی مسـۆگرەوە، سـان رژەیکـی -١   

) بـۆ مـاوەی نـوان ١سـانی ب پـی پاشـکۆی ژمـارە ( زۆری بفرو بارانی تـدا دەبارـت ک تکـای بـارانی

ملم) بووە. بم رـژەک ل نـاوچیکوە بـۆ نـاوچیکی تـری قزاک جیـاوازە ٧٠٤.٥٥)، ( ٢٠١٢-٢٠٠١سانی (

بجۆرک ل بشی باکوردا زۆرترین بی بفرو بارانی تدا دەبارت، ناوچی چیا برزەکان زۆرتـرین بـری 

ارت ک ل ھندک نـاوچی چیـا برزەکـان و چـاوە بفرەکانـدا تـاکو کۆتـایی مانگکـانی بفری تدا دەب

 ـت بـۆیـدا دەبارکـی زۆر بـارانی تدا بزاکق بـارانیش ل بارەت بوە. سـتندا دەمفریان تھاوین ب

ای نــاوچک کشــتوکای دمــی ب تــایبت گنــم و جــۆ ل دەڤرەکدا زۆر بــوەو ڕژەیکــی برزی کشــتوک

  پکدنن.

٢- کــاوچ ــن، ن ــر زەوی ــاوی ژ ــرەکی ئ ــرچاوەی س ــارانوە ک س ــرو ب ــۆی زۆری بف ــر زەوی: بھ ــاوی ژ ئ

) دا دەگـاتزاکق کان لرەکییژمارەی کانیاوە س ر زەوی، کئاوی ژ ندە بمای ٨٤دەوکـت کانیـاو ک (

                                                
١٤  ک لوەیینکــۆنــم و جــۆ (لنــانی گمھرھمانی بــۆ بزگــای ســلکــانی پارواییئاووھ ن اســماعیل، توانســتمن حســھــ

 .١٨، ل ٢٠١٥ووھوای پراکتیک)، ماسترنام، پشکش ب ئنجومنی فاکتی پروەردە ل زانکۆی کۆی کراوە، بونکراوە، ئا
کامران تاھیر سعید، بنمـا سروشـتییکانی پرەپـدانی چـاالکی کشـتوکاڵ ل قزای ڕانـی (لکـۆینوەیک ل جوگرافیـای  ١٥

 .٢٢٣، ل٢٠١٢)، چاپخانی شھاب، ھولر، ٢٥ارە (کشتوکاڵ)، گۆڤاری زانکۆی کۆی، ژم
 .  ٢٢٤-٢٢٣کامران تاھیر سعید، سرچاوەی پشوو، ل  ١٦
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ھنـدك کانیـاو ڕـژەی لبر ڕۆیشـتنی ئاویـان برزە  ١٧لتر/چرک) دای.٢٥،٠٣ڕژەی لبر ڕۆیشتنی ئاویان (

ـــاوی ( ـــای ل بر ڕۆیشـــتنی ئ ـــارەدی ســـرووچاوە تک ـــت ش ودەک رووچاوە کـــاوی ســـ ـــو کانی  ١٧٥٠وەک

لتر/چرکی)، ھروەھا کانیاوی قول ک دەکوت ناو سنتری قزای ڕانـی تکـای لبر ڕۆیشـتنی ئـاوی 

)٢٠٠ .ی(ڕەڕای ١٨لتر/چــرکر ڕۆیشــتنی ئاویــان،  ســب ــژەی لرزی ڕکانیــاو ب م ژمــارە زۆرە لبــوونی ئھ

ژمارەیکی زۆری بیری ئاو ل ناوچکدا بونیان ھیه، ب جۆرک ژمارەی بیری قـوڵ ک بیـری ئیرتیـوازین 

) زیــاتر ل ڵ بـوونی ژمــارەکی زۆری بیـری (ســط ١٩) بیـر.١٠٦ژمارەیـان دەگـاتگروەھــا لردەوا ھب م حی) ک

ــونوەدای بتــایبت ل دوای ســای ( ــان ل برزب ــووری ٢٠٠٣ژمارەی ــرانی ک ب بیــری س ــارەی ئو بی ) ژم

ناســـراون ڕۆژ ب ڕۆژ ل زیادبونـــدان، ئمش بـــگی دەومنـــدی نـــاوچکی ب ئـــاوی ژـــر زەوی. ئم 

یشـتوانی نـاوچک وەکـو کانیاوان جگ لوەی ک سرچاوەی سرەکی دابینکردنی ئـاوی خـواردنوەن بـۆ دان

  ئاوی قولی ڕانی. لھمان کاتدا سرچاوەیکی سرەکی دابینکردنی ئاوی کشتوکان.

ئاوی سرزەوی: بھمان شوەی سرچاوەکانی تری دەرامتی ئاو ناوچک دەومندە ب داھـاتی ئـاوی  -٣

دا بریتییرەکدەڤ رچاوە لرەکیترین سدیارترین و س ر زەوی، ککـانی  سرزاییب ل ی بچوك کز ل

الھیجانوە ھدەقوت دواتر چند ڕووبارکی تری تکڵ دەبت وەکو رووباری دۆـی شـھیدان، قائمقـام، 

 و ل زای ڕانـینـاو سـنوری ق ـتوە دنـدی ڕانـیدەرب ـی بچـووک لدا. زکناوچ رەنیاغا و ھیزۆپ لق

نداوی دووکانی لری دووکان ببنگت) ـی بچـوك دەگـاتـژی زر دروست کـراوە. درری ٤٠٠سکـم و ڕووب(

) دانی دەگاتوزی خۆراک پ٢کم٢٢٢٥٠ح) وەو (٢کم١١٦٧٠)، کی شـاخاویینـاوچ ویـتشـی ٢کـم١٠٥٨٠)ی دەک(

 ی زیــاترە لنر ڕۆیشــتنی ســابای لکــوە. تکــانی گــردو دۆنــاوچ ــتوروەھــا ٣م٢٢٢دەکھ ،چــرک/

نی (داھاتی سـا٣ملیـارم٧ی نـزیک.پکان  ٢٠)یرکی سـسـنووری شـارەد ل رەکییرچاوە سـم سـل جگبـ

 نــداوەی کو بـت و ئر بگت ئتـایب دا بکنـاوچ کی تــری ئـاوە لرچاوەیـی شـاورێ سـرووبـاری دۆ

 لســردەمی حکــومتی بعســدا پشــنیار کرابــوو دروســت بکرــت دەتوانرــت ئــاوی نــاوچک ب تــایبت ل

وەرزی الفاودا کۆبکرتوەو ل وەرزی وشکی ھاوینـدا سـودی لوەربگیرـت بـۆ کشـتوکاڵ ل سـنوری نـاحیی 

ســرکپکان، ھروەھــا ســوودکی گرنگــی تــری دەبــت بــۆ گشــتوگوزارو ســامانی ماســی، لگڵ دەومنــدی 

وەرگرتنی سـنووردارەو نژەی سوود لم ڕرزەوی بدەراماتی ئاوی س ب کویسـت ناوچتـوانراوە وەکـو پ

سوود لم سرچاوە گرنگ وەربگیرت، چونک بشوەیکی سرەکی پشـت ب ئـاوی ژـر زەوی دەبسـترت 

بۆ برھمھنانی برووبومی ڕووەکی ل ناوچکدا. لموە بۆمان دەردەکوت ک ناوچک ب گشت بنما 

                                                
ة السـلیمانیة،اطروحة دکتـوراه، تقـدم الـی مجلـس کلیـة  تحسین عبدالرحیم عزیز، التبـاین المکـانی، لمیـاه الینـابیع فـی محـافظ ١٧

 .١١٧، ص٢٠٠٧التربیة في جامعة المستنصریة، (غیر منشورة)، 
١٨  جی زانسـتـزی دکتـورا، کـۆلمانیدا، تزگـای سـلپار شـتوگوزار لـدانی گرەپکـانی پمـا جوگرافیروان عمـر رشـید، بنش

 .١٨٣،ل٢٠١١مرۆڤایتییکان، زانکۆی سلمانی، (بونکراوە)، 
 .  ٢٢٧کامران تاھیر سعید، سرچاوەی پشوو، ل  ١٩
رامتی ئاو، جیۆگرافیـای ھرمـی کوردسـتان، کتبـی سـنتری برایتـی، دانـای کۆمـک ئازاد جالل شریف، سرچاوەو دە ٢٠

بؤ زانيارى زياتر لةسةر ژمـارەی سـرچاوە ئاویکـان ل قزای ڕانـی ل  .١٣٥-١٣٤، ل١٩٩٩مامۆستای زانکۆ، چاپی دووەم، ھولر، 

  ).٢بوان پاشکۆی ژمارە ( ٢٠٠٨سای  
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کان دەومنــدە ئگر بــت و بشــوەیکی سروشــتییکانی چانــدن و برھمھنــانی برھم کشــتوکایی

  زانستی و باش بکاربھنرن.

  

  :  بنما مرۆییکانتوەری سیم

ئگرچی ل دوای راپرینوە سرژمرییکی فرمی حکومی نکراوە، لبرئوە داتای   یکم/ دەستی کار:

زی کار لبارەی ژمارەی دانیشتوان و ھل ،ردەستدانییبداندروست لکو داتا اوچرەی ئگوم بب ،

سنوردارانی ک دەستی ئم کوتوون، ژمارەی دانیشتوانی دەڤری راپرین ب شوەیکی برچاو 

کس  ١٦٢٤٣٤ژمارەی دانیشتوانی رانی  ب ناوەندی قزا و ناحیکانیوە ب  ٢٠٠٢زیادیکردووە، ل سای 

 م ژمارەیینراوە، لمن ١٢٦٧٣٨خ س لژمار کشارنشین ھ ب جی بوون ککان نیشتاوەندی شار و ناحی

ئمش ب ئاشکرا ئوە دەردەخات ک زۆرینی دانیشتوان ل  ٢١ل گوندەکان نیشتجن. ٣٥٦٩٦ ودەکرن، 

 ١٨٥٨٣١کس لم ژمارەی  ٢١٠٤١٣برزبۆتوە بۆ  ٢٠١٢ژمارەی دانیشتوان ل سای   شارەکاندا کۆ بوونوەتوە.

دا تنھا ٢٠٠٤ل بارەى دەستى كارى ناوچك ل سای  ٢٢کس گوندنشین. ٢٤٥٨٢رنشین و کس شا

٪ی ژمارەی دانیشتوان ب پی ژمارەی ١٠.٧٧جوتیار کارى ل بواری کشتوکادا كردووە، ک دەکات رژەی ١٧٤٩٢

جوتیار. واتا  ١٠٥٥٤دا کمبۆتوە بۆ ٢٠٠٨بم رژەی جوتیاران ل سای   ٢٣دا.٢٠٠٢دانیشتوان ل سای 

٪، ک ئمش رژەیکی زۆرە لم ماوە کورتدا. ٥.٥٧جوتیار کمی کردووە ک دەکات، رژەی  ٦٩٣٨نزیکی 

 ١٤٢٣جوتیار، نزیکی  ٩١٣١دەگات  ٢٠١٤لگڵ ئمشدا کمبوونوەی جوتیاران بردەوام دەبت لسای 

دەستى کار ل کرتی کشتوکادا کم بۆتوە، ك ئم ژمارەی ل  ٢٤وازیان ل کاری جوتیاری ھناوە.

 ت لرتی تایبک ک وە، ئاشکراشتکار ماوەن بكيشيان بشوە برتى گشتییك تكيان چونشب

ناوچکدا بو جۆرە بھز نیی ک بتوانت، دەرفتی کار بۆ ئم ژمارەی ل ھزی کار دابین بکات. لبر 

ناوچک روویان ل ھزی کاری گشتی کردووە و لو بوارەدا کاردەکن، بپی ئو  ئوە زۆربی دانیشتوانی

کس ل كرتى گشتى  ٤٠٤٥٨نزیکی  ٢٠١٥ سای ل ڕانیداتا نا فرمیانی لبردەستدان لسنوورى قزاى 

م پیش ھزار كس، ب ١٣کار دەکن، ئم جگلوەی ژمارەی پشمرگ لم ژمارەیدانی، ک نزیکی 

 دا لرەکدەڤ ندانی حکومی لژەی کارموە.  ٥٣٤٥٨رتس نزیك دەبزار ک٢٥ھ  

  

                                                
 – ١٤٠، ص ٢٠٠٢الموشـرات السـكانية و البنـي الخدمـة، االرتكازيـة االقلـيم كوردسـتان العـراق لسـنة  ، مدیریة احصاء السلیمانیة ٢١

١٦٠. 
وەزارەتی پالندانان، دەستی ئاماری ھرم، بڕوەبرایتی ئاماری سلمانی، ئنجام سـرەتاییکانی پرۆسـی ژمـارە لـدان  ٢٢

 .   ٢٠١٣و گمارۆسازی، 
تان، وەزارەتــی کشــتوکاڵ و ئـاودری، برــوەبرایتی گشــتی کشــتوکای ســلمانی، برــوەبرایتی حکـومتی ھرمــی کوردســ ٢٣

 .  ٢٠٠٤پالندانان و بدواداچون، بشی ئامار، 
  .  ٢٠١٥ ونةكراوة،◌َ ئامارى و داتاى بالبڕوەبرایتی کشتوکای ڕانی، بشی ئامار،  ٢٤
ـــ ٢٥ ـــار و دات ـــن، ئام ـــنی راپری ـــوەبرایتی گنجی رـــراوە، ب ـــن٢٠١٥ای بونک ـــاری راپری ـــانگی ئام ـــی،  -؛ فرم ؛ ٢٠١٥ران

 .  ٢٠١٥بشی فرمانگکان، ئامار و داتای بونکراوە،  -بروەبرایتی ئاسایشی راپرین



   .......... ) بروبومی ڕووەکی ب نمون٢٠١٤ -١٩٩٦ (ڕەوشی کشتوکاڵ ل قزای رانی
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ھرچی کرتی تایبت ب داخوە ھاوشوەی کرتکانی تر ھیچ داتا و زانیارییکی فرمی   

یی، ک لبردەستدانیی، ھاوکات ئوەش بۆ ئم ئاشکرای ک ھیچ کارگو کۆمپانیایکی وا گورە بوونی ن

دەستی کاری زۆر تدا کار بکات، بکو بشی زۆری کاری تایبت و پكھاتووە ل چند کارگیکی بچوك و 

 ل رتم کیوەست بکانی پرمانگندیکاو فرەی ئامارى سگوتیان، بتی ھاوودوکان و بازاری تایب

٪ی ٧.٤. واتا رژەی تنھا ٢٠١٤٢٦ە ل سای ھزارکس ل کرتی تایبتدا کارکروو ١٠، نزیکی  ڕانیقزاى 

  . ٢٠١٢دانیشتوان پکدەھننب پی ژمارەی دانيشتوان ل ساى 

ئگر سرنج ل رژەی سدی دەستی کاری ھرسی بوارەکانی کشتوکاڵ و کرتی گشتی و تايبت بدەین، 

تا ڕژەیکی برزی دایشتوانی ٪ی دانیشتوانی ئم ناوچی کاردەکن و کاریان ھی،وا٢٦دەبینین نزیکی 

ناوچی بکارن. ل گڵ بوونی دەستی کاری زۆر ل ناوچکدا ک پویستی ب وەگرخستن، کرتی 

  کشتوکاڵ دەتوانت ئم رژەی بگرت خۆی ئگ ربت و بایخ و گرنگی پبدرت و ببوژنرتوە. 

  

ژرخانی ئابووری، فاکترکی گرنگ ل پشکوتنی  رگاوبان وەك یکك ل بنماکانی دووەم/ رگاوبان:

کرتی کشتوکاڵ، ئگر بمانونت پرە ب بواری کشتوکاڵ بدەین، دەبت تۆركی برفراوان، ل رگاوبانی 

پشکوتوومان ھبت، ک کارئاسانی بکات ل گواستنوەی برھمکان ل ناوچیکوە بۆ ناوچیکی تر. 

کاریگریدەبت و کم بوونوەی تچوونی برھم و گیاندنی برھمکانی کرتی ریگاوبانی گونجاو 

قزای رانی ناوچیکی شاخاویی و داخراوە، رگای وشکانی تاک رگای  ٢٧کشتوکاڵ بۆ بازارەکان.

 ك کھۆکار بۆت کختی ناوچس ،دا بوونی نییم ناوچوە لگاکانی تر گواستنر لئۆتۆمۆب

اندنی رگای پشکوتوو ئاسان نب، لگل ئوەش حکومتیش تارادەیکی کم گرنگی بم بوارە دامزر

داوە، جگلوەی زۆربی رگاوبانکانی ئم ناوچیرگی خاکیی تک رژن، بتایبتی رگای گوندەکان، 

.ناو بانگی بروبوومی کشتوکاندین بچ ب یم ناوچکدا ئکات ٢٨ل   
  

ش ١ی ژمارە (خشتپ زای ڕانیق کان لرەکییگا سژی و جۆری ڕ١٩٩١) در  

 جۆر درژی / کم ناوی ڕگا

 دزە–رانیقیر ٢٦ ق 

ینگان -رانیقیر ١٩ پ 

 قیر ١٠ قورەگۆ –چوارقورن 

 قیر ٦٠ بالیسان –چوارقوڕن 

 قیر  ٦٠ دووکان–ڕانی 

 قیر  ١٧٥ کۆی گشتی

  . ٢٠١٥ چاککردنوە و پاراستنی ڕگاوبانی ڕاپڕین، بشی ھوونری، ئاماری بونکراوە، سرچاوە: بروەبرایتی

                                                
 .  ٢٠١٥سندکای پیشوەرانی (قزای رانی، ناحیکانی چوارقورن و حاجیاوا)، ئامار و داتای بونکراوە،  ٢٦
  .١٣٧-١٣٦، ل ٢٠١٤تاھیر سعید، جوگرافیای عراق (مرۆیی و چاالکی ئابووری)، چاپخانی نارین، ھویر، کامران  ٢٧
شاد حمید محمد، رگاکانی ئۆتۆمب ل پارزگای سلمانی، نامی ماست (بونکـراوە)، پشکشـی ئنجـومنی کـۆلجی  ٢٨

  .١٠٥-١٠٤ل ، ٢٠١٠زانستمرۆڤایتیکانی زانکۆی سلمانی کراوە، 
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چند ھۆکارك رگربوون ل بروەپشبردنی رگاکانی ئۆتۆمۆبل وەك،  ١٩٩١ل ماوەی دوای راپرینی سای 

اری شری ناوخۆی کشانوەی دام و دەزگاکانی حکومتی عراق و گمارۆی ئابووری لسر کوردستان، سرب

نوان حزب کوردستانیکان ک ئمش کاریگی لسر رگا و بانکان ھبوو، چونک دەستداران 

ئوەندەی گرنگیان دەدا بو جنگ ئوەندە گرنگییان  ندەدا ب ئاوەدانکردنوە و برەو پشبردنی رگاو 

دا بریاری نوت برامبر  ١٩٩٥ئوەی ل سای بانکان و بشی زۆری بودج بۆ شر دابیندەکرا، سرباری 

دا ١٩٩٦ب خۆراك ل نوان حکومتی عراق و نتوەیکگرتووەکان دەرچوو، ک دواتر ل مانگی دوانزەی 

٪ی بۆ کوردستان ترخانکرابوو. جگلوەی ل ١٣بپ ئم بریارەش  ٢٩کوت بواری جبجکردنوە،

دا ئم ناوچی دووربوو ل جنگ و زیانی برنکوت ل سای ٢٠٠٣ای پرۆسی ئازادکردنی عراقدا ل س

وبانکانی ناوچک ڕگاجی گشتی عراق بۆ ھرـمی کوردستان دابینکرا، بم د٪ی بو١٧دا،  ل سدا ٢٠٠٤

ی ئم ش کوالتەوئ ڵگل وە و گرنگیان پدراوە. تنوگشی ئوتۆیان پندرا و زیاتر کۆنکان نۆژەنکرا

رگاو بانان ل ئاستكی خراپدان و پاش تپربوونی ماوەیکی کم تکدەچن. لالیکی ترەوە رگاکان 

م زۆربیان یك سایدن و تنھا بشكی بچوکی رگاکان نبت ک دووسایدن، ک  ٧.٥تسکن و پانییکیان 

 گایانم رت پانی ئدەب ک راقی نیی ستانداردی عپش بم٤٠-١٣،٥ئ  گایانم رروەھا ئت، ھم ب

 ٣٠خزمتگوزارییان کم و حکومت کم گرنگی بم بوارە داو و پالنی پشوەختی بۆ رگاکان نبووە.

 ،ری رانیکانی دەڤگاکانی ناوچگشتی و رگاکانی کورستان بکردن رئاماژەمان پ ی کم ھۆکارانرئبل

  کی کم گشیان کردووە. یبشوە

   

م ئرجسوەمان نیشاندەد ولردەستدان ئبی لپرۆژەی نو اتداتاو زانیاریان م لکی کژەیر یک 

 یندائوەی کھبووە زۆربی دەگرتوە بۆ ئو ژرخانی ک ل پش راپر ،رگاوبان ئنجامدراوە

ی نانسرجم ئو رگاوبا نیکراو بووە، بم ل دوای راپرتاوکم رگاوبانی قیر ١٧٥ی یکھبووە، نز

 ژکراون لرکوە و تتدروستکراون و نۆژەنکراون ک کنھا  ٢٥ناوچرین تی دوای راپکم ٥٢٨سا 

کم رگای تازە  ١٧١کم تک رژ کراوە، ١٨٢توە، نکم ل رگای کۆن نۆژەنکراو ١٧٥ ڕژەیم ل، بووە

ھروەھا ئوەمان نیشاندەدات ک گرنگییکی ئو ، کم یکیڕژە. ئمش بۆ ئم ماوە درژە ەدروستکراو

ستی زۆر ھی ب دروستکرن و نۆژەنکردەنوەی رگاوبانکان. پوتۆ ب رگاو بانکان ندراوە ، ھشتا 

بر لگاکان  ەوئشتادۆخی ردا،  ھکناوچ ی لكردنى دۆخی کشتوکاشھاوکارنين بۆ گو بۆیپست 

و یکك بت ل کارە ل پشینکانی حکومت.  ئوەی ک پویست ئاماژەی بۆ  تکان بدرگرنگى ب رگا

بکرت ل گرنگترین ئو پرۆژانی ک حکومت ل دوای راپرین ل دەڤرەکدا جبجی کردووە پرۆژەی 

ب ناوەندی  گوندی دەڤری مرگ ٥٣م و زیاتر ل ٢١٠انیی، ک درژیکی ڕپردی ئاسنینی دەربرندی 

دەتوانین بین ک ئم پرۆژەی رۆی ھبووە ل کارئاسانی کردن بۆ  ٣١قزای رانییوە دەبستتوە.

  بگینن بازارەکانی ناوچک. نجوتیارانی ئم ناوچی ک کلوپل و کاکانیا

  

                                                
١٥/١٢/٢٠١٥ .( ٢٩(Accessed on   http://www.un.org/Depts/oip/background/, Food-for-Oil 
 . ١٥٩-١٥٨، ٤٤ – ٤٢شاد حمید محمد، سرچاوەی پشوو، ل  ٣٠
 .٢٠١٥ی ڕاپڕین، بشی ھوونری، ئاماری بونکراوە، بروەبرایتی چاککردنوە و پاراستنی ڕگاوبان ٣١
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کردنی خۆشگوزەرانی سیاستی کشتوکاڵ ھۆکاركك بۆ گشی ئابووری و دابین سیم: سیاستی کشتوکای:

ئابووری، سیاستی حکومت پوست روونبت و ئامانجكی دیاریکراوی ھبت بۆ ھنان دی زیادەی 

. بسرنجدان ل رژەی جوتیاران و ئو کسانی ک ٣٢برھم و باشکردنی دۆخی ئابووری و کشتوکای

ستی کشتوکای حکومت لال گ لبواری کشتوکادا کاردەکن، تراونینكی گشتیمان ل بارەی سیا

 ،كی خراپدایدۆخ ی لدۆخی کشتوکا ت،  کوە دەبریندوای راپ می کوردستان لرتی ھحکوم

 دان بشت بۆ گکانی حکومووەی ھچواچ توتكی دەکشب نمای دەرکردووە کندین یاسا و رچ

 بواری ئابووری کشتوکای ل ناوچکدا. 

 

دا حکومتی ھرم بۆ کمکردنوەی کاریگری گمارۆ ئابووریکانی حکومتی عراق و ١٩٩٢ی ل سا

ک تیایدا بریاریدا ب قدەغکردنی  ١٩٩٢)ی سای ٢گمارۆی نودەوتی ھستا ب دەرکردنی بریاری ژمارە (

ئم بریاری ئوەندەی   ٣٣ھناردەکردنی ھموو جۆرەکانی دانو وەك و گنم و جۆ بۆ دەرەوەی ووت.

 بوو بتکردن نوەندە خزمئ ،روبوومانم بوەی نرخی ئرزبوونبازار و ڕاگرتنی ب تکردن بوو بخزم

گشی ئابووری و زیادکردنی برھمی کوشتوکای دانو، لبرئوەی لو سردەمدا حکومت توانای 

ن بکات ل پدانی سماد و دەرمانی قرکری زیندەوەر و پاپشتی ئابووری نبوو، نیتوانی ھاوکاری جوتیارا

رووەکی زیانبخش، ھاوکات توانای کرینوەی گنمی جوتیارانی نبوو ک ببت ھاندەرک بۆ یارمتیدانی 

    ٣٤جوتیاران ک پرەب کرتی کشتوکای بدەن.
  

رەتكی تایبت بۆ بواری کارگرییوە ل دوای دروستبوونی حکومتی ھرم وەزا پکھاتیل رووی 

ئنجومنی  ی١٩٩٢سای  ی١٠کشتوکای، بناوی وەزارەتی کشتوكال و ئاودرری بپی یاسای ژمارە 

ستى  رکخستن و بروەبردنی کاروبارەکانی تایبت ب کرتی بمب،  نیشتیمانی کوردستان دامزرا

دان ب سرچاوەکانی ئاو و پرۆژەکانی بایخ ،ئاژەداری و پرەپدانی برھمی کشتوکاڵ ،کشتوکاڵ

گونجاندی یاساکان ل گڵ دۆخی نوێ ل  بۆ ،خى سياسى و ئابووريىۆبارود بپیش ەوئ لگڵ. ٣٥ئاودری

وەزارەتی کشتوکاڵ و ئاودریدا  کانیچند جارك گۆرانکاری بسر یاسا ،دوای کۆتاییھاتنی دووئیدارەیی

ای رانی بروەبرایتی کشتوکای رانی پیوەستکرا بم وەزارەتوە،ل . لم چوارچویشدا ل قز٣٦ھاتووە

                                                
 .  ٣٦٠، ل ٢٠١٣کمال خیات، ئابووری کشتوکاڵ، و: نژاد شمقار، چاپخانی کارۆ، سلمانی،  ٣٢
،وەرگیراوە  ١٩٩٢ی سای ٢ئنجوومنی نیشتمانی کوردستان، بریاری قدەغکردنی فرۆشتن و ناردن دەرەوەی دانو، ژمارە  ٣٣

ڕ وتی (للکترۆنی٢٠١٦/  ١/  ١٠کی ئگر پسل ،(  : 

.pdf٠٥١٠١٥٠٩٢١٣٠https://www.perleman.org/files/articles/   
 .٦٥ – ٦٣کمال محمد سعید خیات، سرچاوەی پشوو، ل  ٣٤
 ١/  ١٠، وەرگیراوە لڕکوتـی (١٩٩٢)ی سای ١٠کوردستان، یاسای وەزارەتی کشتوکاڵ و ئاودری، ژمارە (ئنجوومنی نیشتمانی  ٣٥

   /f.pd١٠٠٣١٥١٠٠٠٣٢https://www.perleman.org/files/articles:   )، لسر پگی ئلکترۆنی٢٠١٦/ 
) ی ١بۆ زانیاری زیـاتر بـراوان : ئنجـوومنی نیشـتمانی کوردسـتان، یاسـای وەزارەتـی کشـتوکای ھرمـی کوردسـتان، ژمـارە ( ٣٦

) ٦)؛ ئنجوومنی نیشتمانی کوردستان، یاسای وەزارەتی کشتوکاڵ و سرچاوەکانی ئاو ل ھرمـی کوردسـتان، ژمـارە (٢٠٠٧سای (

 ).٢٠١٠ی سای (
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. بروەدەبرتکشتوکای لم قزایدا  کرتی رگی ئم بروەبرایتیوە کاروباری جوتیاران و

، بم بھۆی بووە انداوە ک ل برژەوەندی جوتیاروھرچندە ئم بروەبرایتی کۆمك کاری کرد

کمی بودجی  ،بڕوەبردنیان ب شوەیکی ناوەندی ،بزینی دەستکان بۆ بڕیوەبرایتیکاندان

تیرایوەبڕم برخانکراو بۆ ئویست، تری پل و ئاملوپمی کی  ،کندازیاری کشتوکازراندی ئمدان

 بردەم بروەبرایتی ئمان گرفت بوون ل )،٢٠١٢بۆبڕوەبردنی ئم بڕوەبرایتی تا سای (

  ٣٧.کشتوکای ڕانی بۆ چارەسرکردنی گرفتکانی کرتی کشتوکاڵ ل دەڤرەکدا

  

ی تایبت ب پاراستن و ٤دا ئنجومنی نیشتمانی کوردستان یاسای ژمارە  ٢٠٠٨لگڵ ئمشدا لسای 

اسای، حکومتی ھرمی پرپیدانی بروبومی کشتوکای ل ھرمی کوردستاندا دەرکرد، بپ ئم ی

کوردستان ھوی دواوە بۆ بروەپشبردنی کشتوکاڵ ل رگی کارکردن لسر بوژاندنوە و پرەپدانی 

جوتیاران بۆ گوندەکان، ھۆشیارکردنوە و پدانی ڕنمای ب جوتیاران  بۆ ئوەی  گڕانوەیگوندەکان و 

وە زەوییباشترین شکار کانانبننب٣٨.بھ  

  

ژ م یاسالی ئیرکاریگکراون،  ی جبدا جزای رانیسنوری ق ك پرۆژە لندمدا ھرتی ھحکوم

 کرەوەودروستکرنی علوە و دانانی کۆگای سارد وەکک تارادەیك خزمتی ب بواری کشتوکای کردووەوە، 

ر قورنک تا ئستا ب ی ھگرتنی دانو لچوایلۆدروستکردنی سا ،پاراستنی برووبومی کشتوکایکان

ملیار دینار دروستکراو و  ١٩تورکییوە ب گوژمی  ITINAفرمی ن خراوەت کار ک لالین کۆمپانیا 

جگ ل پرۆژەی بنداوی ئاوی سروچاوە ک دەتوانن بن  ٣٩ھزار تن گنمی ھی. ٤٠توانای ھگرتنی 

ککانی ناوچپرۆژە گرنگ ل ککوە، یڵ ئگکی لیگند کوە توانراوە چیرزی کشتوکاھۆی قش ب

نی کشتوکای لناوچکدا وپلوەر و خانوی پالستیکی دروستبکرت ک کاریگری لسر برەوەپشچو

خانوی پالستیکی ل سر  ١٩٤دا ٢٠١١ھبووە. بپی داتاکانی بروەبرایتی ئاماری سلمانی، ل سای 

ی ل قزای رانی دروستکراوە.  ئوەی جگی تبینی ئم خانوان نیانتوانیوە زەو ٢م٨٧٣٠٠برووبری 

 ککانی ناوچداویستیویست پوەک پھۆی خراپی کوالیتی  لن، بکان دابین بکیکشتوکا رووبوومب

  .٤٠بم خانوان نیخانوەکان و دابین نکردنی پداویستیکا

  

                                                
ل  ١٩٥٥، نـاوبراو ل سـای ٧/١/٢٠١٦ئندازیاری کشـتوکای پشـکوتوو (سـالح حسـن سـالح) ل رکوتـی ن لگل چاوپکوت ٣٧

ل زانسـتی کشـتوکای بشـی بروبـووم، ئیسـتا برـوەبری  ١٩٨١-١٩٨٠رانی ل دایك بووە، دەرچـوی زانکـۆی سـلمانی بـۆ سـای 

.ی رانیتی کشتوکارایوەبرب  
عـراق، ژمـارە  –نیشتمانی کوردستان، یاسای پاراستن و پرەپدانی بروبوومی کشتوکاڵ ل ھرمی کوردستان ئنجوومنی  ٣٨

  )، لسر پگی ئلکترۆنی : ٢٠١٦/  ١/  ١٠، وەرگیراوە  لڕکوتی (٢٠٠٨)ی سای ٤(

.pdf٠٢٠٧٠٨١٢٥٩٥٦/www.perleman.org/files/articles/https:/   
 .٢٠١٥ ونةكراوة،◌َ بروەبرایتی کشتوکای رانی، بشی ئامار، ئامار و داتاى بال ٣٩
٤٠  ،شی ئاماری کشـتوکای بنمانی، راپۆرتی ساتی ئاماری سلرایوەبرمی کوردستان وەزارەتی پالندانان، برتی ھحکوم

٢٠١١  . 
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و زار یکكی تربوو لو یاسایانی ک ل ماوەی دەستی حکومتی  جگ لم  یاساکانی کوژانوەی زەوی

خاوەنداریتی زەوی ل کوردستان و بدیھنانی داد و ھاوسنگی ل نوان  یھرـمدا، بۆ چاککردنی ناداد

برژەوەندی تایبتی خاوەن زەوی کشتوکای و برژەوەندی گشتی دەرچوون. ک ئامانج ليان 

خاوەنی ئوە زەوییان بووە ک ک بر کوژاندەنوی حکومت دەکون، لبرئوە  قربووکردنوەی

ئنجومنی نیشتمانی کوردستان یاسای کوژاندنو و جیاکاری زەوی لناو سنوری شارەوانیکاندا یاسای ژمارە 

ئوەی لگڵ سرباری ئوەی چند جارک ئم یاسای ھموارکراوەتوە بۆ  ٤١دا دەرکرد. ١٩٩٨)ی لسای ٣(

ی ب زەویی کشتوکایکانی کوردستان ربم ئم یاسایان زیانی زۆ  ٤٢بارودۆخی کوردستاندا بگونجت.

بگشتی و دەڤری رانی بتایبتی داوە، بتایبت ئو زەویی کشتوکایانی ک نزیکن ل ناوندی قزاو 

 کان و زیاتر لر شار ١٣ناحیس زار دۆنم زەوی خراوەتجی ھستی نیشتبو بۆ م ککانی ناوچەوانی

ھزار دۆنم  ٦شاری رانی نزیکی  ل ناوەندیبتایبتی  ٤٣دی لوەرگیراوە.وبوون و خزمتگوزاریکان سو

لبر ئوە ئم یاسای خراپترین  ٤٤بۆ زەوی نیشتجی بوون. ەزەوی زۆرترین زیانی پکوتوە و گۆردراو

ی ل دۆخی کشتوکای ناوچک داوە و پچوانی بانگشکانی حکومت یاسای حکومت بوە و زیانی زۆر

لبری ئوەی ئاراستی گشی شارەکان، برەو ، بووە بۆ پردان ب بواری کشتوکای ل ھرمی کوردستان

  بووە.  ب پیتکان بردەنکانبت، رووەو زەویی کشتوکایکان ییزەو

  

چینی جوتیاران ئنجوومنی نیشتمانی کوردستان  ل و داکۆکیکردن ی دانلالیکی تر ب مبستی گرینک

) دەرکرد، ک بپی ئم یاسای  یکتی ٢٠٠١) سای (١٧یاسای یکتی جووتیارانی ھرمی کوردستان ژمارە (

جووتیاران ڕکخراوکی تایبت بخۆیان دەبت و داکۆکیان لدەکات، پاشان ئنجومنی نیشتیمانی 

ركرد ك تایبت ب پوچکردنوەی کۆم ھرەوەزیکانی ەد ی)٢٠٠١) ساى (١٨ستان یاسای ژمارە (کورد

کوردستان، بپی ئو یاسای سرجم کۆم ھرەوەزیکانی کوردستان ھوەشنرانوە و دەستگیرا بسر 

تی کشتوکاڵ و ئاودری موکی وەزارە نمای دەست ھگراو دەست ھنگراوەکان و بووو گشت موك 

ک ئلقی  ،لقی ڕانی دامزرا - . لم چوارچوەیدا یکتی جوتیاران٤٥حکومتی ھرمی کوردستان

                                                
، ١٩٩٨) سـای ٣نجوومنی نیشتمانی کوردستان، یاسای کوژاندنوە و جیاکاری زەوی لنـاو سـنووری شـارەوانییکاندا، ژمـارە (ئ ٤١

  )، لسر پگی ئلکترۆنی :  ٢٠١٦/  ١/  ١٠وەرگیراوە ل ڕکوتی (

.pdf١٥٠٩١٥١٠١١٣٦www.perleman.org/files/articles/https://  
) ی ١٩٩٨) ی سـای (٣بۆ زانیاری زیاتر بوان : ئنجوومنی نیشتمانی کوردستان، یاسای ھموارکردنی یکمی یاسای ژمـارە ( ٤٢

 ).  ٢٠٠٧ی () ی سا٥یاسای کوژاندنوە و لک جیاکردنوەی زەوی و زار لناو سنووری شارەوانییکاندا، ژمارە (
ســرۆکایتی شــارەوانیکانی (ڕانــی، چوارقــوڕن، حاجیــاوا، ســروچاوە، ســرکپکان)، بشــی ھــوونری، ئامــار و زانیـــاری  ٤٣

 .٢٠١٥بونکراوە، 
 .٢٠١٥سرۆکایتی شارەوانی رانی، بشی ھوونری، ئامار و زانیاری بونکراوە، ٤٤
� ــراق، ژمــارە (ئنجــوومنی نیشــتمانی کوردســتان، یاســای یک  مــی کوردســتانی عرــارانی ھ ، ٢٠٠١) ی ســای ١٧تــی جووتی

   ، لسر پگی ئلکترۆنی٢٠١٦/  ١/  ١٠وەرگیراوە ل ڕکوتی 

.pdf٠٥١٠١٥١١٥١٤٢https://www.perleman.org/files/articles/  نی نیشــــتمانی کوردســــتان، یاســـــای ؛ ئنجـــــووم

ــاران، ژمــارە ( ــی (٢٠٠١)ی ســای ١٨بــوچکردنوەی کــۆم ھرەوەزییکــانی جوتی ) لســر ٢٠١٦/  ١/  ١٠، وەرگیــراوە ل ڕکوت

   pdf٠٥١٠١٥١١٥٢٢١an.org/files/articles/https://www.perlem. پگی ئلکترۆنی :
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الینی بپیوەندیکردن ل نوان جووتیار و حکومت بمبستی  گیاندنی گرفت و داواکاریکان 

زمت ب جووتیاران بکات و بشک ل توانیویتی تاڕادەیک خ یکتییپیوەندیدار، ھرچندە ئم 

دەرنکردنی یاسایک ک جووتیار و لق، گرفتکانیان بۆ چارەسربکات، بم بھۆی گونگرتن لم 

رکی زۆر ھی پیوەسنامی یکتی جووتیارانیان ھی تیامووچخۆر لک جیابکاتوە بتایبتی ک جو

جبج نکردنی یاساکانی چاکسازی  ،خزمتگوزاری کاردەکن بم جووتیار نماون و ل کرتی گشتی و

برھمی جووتیاران و پاپشتی  ینکینوە ،کشتوکای و دروستکردنی شارەکان لسر زەوی کشتوکایکان

  ٤٦.بوونت گرفت ل بردەم برەوپشبردنی کرتی کشتوکاڵ نکردنی برھم کشتوکایکان

نی حکومت بۆ پیشخستنی کرتی کشتوکای و ھناندی دادپروەری و سرباری ھموو ھوکا   

باشکردنی ژیانی جوتیاران، ئکرێ بن ک حکومت ل ھوکانیدا سرنکوت و نیتوانی ئامانجکانی 

  خۆی بھنتدی و گرفت کشتوکاییکانی ناوچک چارەسر بکات. 

  

  کارەکانی گۆرانی دۆخی کشتوکاڵ. ۆباسی دووەم: برووبووم کشتوکایکان و ھ

  توەری یکم: بروبوم کشتوکایکان.

ھروەك ئاماژەمان پکرد دەڤری راپرین ناوچیکی کشتوکایی، رووبرکی برفراوانی زەوی گونجاوی 

 دۆنم ١٤٣٩١٦کۆی ڕووبری زەوی شیاو بۆ کشتوکاڵ ١٩٩٠ل سای بۆ کشتوکاکردن ھی، ل پش راپریندا 

بووە، بم یاساکانی حکومت بۆ کوژاندەوەی زەوەی رۆی زۆری بینوە ل کم بوونوەی رووبری شیاو بۆ 

 یوروبری شارەکان ک بھایکی ئوتۆەل پاڵ ئمانشدا دروستکردنی باخی زۆر ل د ن،كشتوكاکرد

ووبری گشتی شیاو بۆ . بوونت ھۆکاری کم بوونوەی زەوەی کشتوكالی بجۆرك رنییکشتوکایان 

، ئمش می کردووە٪ی ک٤٣.١٦بڕژەی تا دۆنم کم بۆتوە، وا ٨١٧٩٤دا بۆ ٢٠١٤کشتوکاڵ ل سای 

  ٤٧.گیاندووە یب برھمی کشتوكا یرووبرکی زۆرەو زیانی زۆر

دۆخی کشتوکاڵ لماوەی دوای راپریندا، ل ژر کاریگی دۆخی سیاسی و سیاستکانی حکومت   

ی زۆری بسردا ھاتووە.  دانوکان ل جۆرەکانی ( گنم و جۆ و برنج  و گنمشامی) ل ررانکاگۆ

ب گورەی ئو داتاو زانیاریانی ک  ،دیارترین، برھمکانیی ئم ناوچین و زۆرترین بایخیان پدراوە

  :ەبوو ەوەو بم جۆرە ى خوار، برھمی دان١٩٩٦لبردەستدان، ک زۆربیان دەگرتوە بۆ دوای سای 

  

ھزار تن بووە،  ١٣٠٠٠دۆنم بووە، رژەی برھمی  ٦٥٠٠٠رووبری داچنراوی گنم ١٩٩٦سای گنم: -١

سالب نراوی زەوی ١٩٩٨ ى◌َ م لری داچمی  ٥٤٠٠٠دا رووبرھش  ٥٨٠٤دۆنم بووە، بمن بووە، ئت

ھزار دۆنم کمتر  ١١نیشاندەدات، رووبری داچنراو برھمی گنم  رووبرو رژەی کم بوونوەی

کمی کردووە. رووبری برھم ٪ ٥٥.٣٥تن کمی کردووە، ک  ٧١٩٦داچنراوە، برھمیش نزیکی 

بردەوام رووی ل دابزین کردووە و کمتر زەوی داچنراوە، ب جۆرك ل  ١٩٩٨چنراو ل دوای سای دا

                                                
ــی  ( ٤٦ ــین ئحــمد) ل رکوت ــاپیر حمدەم ــای ٧/١/٢٠١٦چــاوپکوتن لگل (ب ــاوبراو ل س ــووە، ئیســتا  ١٩٦٦) ، ن ــك ب ل دای

.یزای رانیی جوتیارانی قپرسراوی لیژنل 
. بـۆ زانیـاری لسـر ڕووبری زەوی کشـتوکای ٢٠١٥نکـراوە، بروەبرایتی کشتوکای رانی، بشی ئامار، ئامار و داتای بو ٤٧

  ).٣) بوان پاشکۆی ژمارە (٢٠١٤-١٩٩٠ل قزای ڕانی ل سای (



   .......... ) بروبومی ڕووەکی ب نمون٢٠١٤ -١٩٩٦ (ڕەوشی کشتوکاڵ ل قزای رانی
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، ئوەی ک جگای سرنج سرەرای کم بوونوەی رژەی بووەدۆنم  ٤٦٥٠٠اوە رووبری داچنر ٢٠٠٧سای  

ل دوای ئم  نتن. رژەی داچاند ١٥٩٢٦رووبری داچنراو، برھم زیادی کردووە، ب جۆرك گیشتوەتوە 

مش ل بووە، بھمانشوە برھمیش زیاد و کمی کردووە، ئ نداماوەیوە بردەوام ل ھکشان و داكشا

  ) روونکراوەتوە. ٤پاشکۆی ژمارە(
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)٢٠١٤-١٩٩٦(رووبھری چ�ندراو و بھرھھمی گھنم  

  
  ).٤سرچاوە: کاری توژەران، پشتبست ب پاشکۆی ژمارە (

  

برھمی جۆ وەك دانویکی سرەکی ل دەڤرەکدا داچنراو بھمـان شـوەی گنـم گۆانکـاری جۆ: -٢

دا ١٩٩٦و نزمییدا تپریوە ک گنم پیدا تپریوە، ل سای زۆری بسردا ھاتووە و بھمان ئو برزی 

دا، ب ھمانشـوەش ٢٠٠٦دۆنـم ل سـای  ٣٢٠٠دۆنموە کمی کردووە بۆ  ٦٣٠٠وى ل ەرووبری داچنراوى ز

 م لرھـــۆ  ١٢٦٠ب ـــردووە ب ـــی ک ـــاکانی  ٧٦٨تنوە کم ـــبزوو دابزەش ل س م ھئ وەیم شـــن. بت

دۆنـم بــووە، ک ســرجمی برھمکی  ٧٠٠٠رووبری داچنــراو  ٢٠٠٨سـاى ل دەوام بــووە، دواتریشـدا بر

دۆنـم ،  ٣٤٢٠بـۆت  و٪ کمی کـردووە ٥١.١٤دا رووبری داچنراو برژەی ٢٠١٤تن بووە، بم ل سای  ١٧٥٠

 ) روونکراوەتوە.٥(٪ کمی کردووە. وەک ل پاشکۆی ژمارە٦٠.٩ یرژەبتن بووە،  ٦٨٤برھمکی تنھا 

  



 رەوەز محمود رەسوڵ .ىم.    ربوار خالد مستفا .ىم.   محمد قادر رەسوڵ .ىم.
 

  

 ٢١٥                                                                                       Vol.3  No.6 (2016) طظرى زامى رار  ى

  
  ). ٥سرچاوە: کاری توژەران، پشتبست ب پاشکۆی ژمارە (

  

زاى قسرەرای گونجاوی ھندك ل ناوچکانی  ،برنج خواردنکی سرەکی دانیشتوانی کوردستانبرنج: - ٣

 گیشتووە لم سانی دوایشدا بجۆرك کمی کردووە کە، بم ب رژەیکی زۆر کم داچنراو نیا◌ِ ر

دۆنم بووە، بررزترین رژەی برھمیش  ٣٢٠ ودا رووبری زوەی داچنرا١٩٩٧ت ئاستی نمان. ل سای 

تن برھمی ھبووە، ل  ٥٠،بیدۆنم  ١٠٠ گشتۆتدا رووبری داچنراو  ٢٠٠٢تن بووە، ل سای  ١٦٢٠

برھمی  ١٩٩٧تن، براورد ب سای  ١٠ بووەت دۆنم و برھم ٢٠گیشتووەت دا رووبری داچنراو٢٠١٣

 ٢٠١٣برنج ل  ژەی زیاتر لڕ پاشکۆی ژمارە(٩٩دا ب می کردووە. وەک لوە.٥٪ی كروونکراوەت (  
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)٢٠١٣-١٩٩٦(رووبھری چ�نراو و بھرھھمی برنج 

Production

Cultivated Area

  
  ). ٦سرچاوە: کاری توژەران، پشتبست ب پاشکۆی ژمارە (

  

  



   .......... ) بروبومی ڕووەکی ب نمون٢٠١٤ -١٩٩٦ (ڕەوشی کشتوکاڵ ل قزای رانی
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نچۆت قابی   وکانی تر کمتر بایخی پدراوە گنمشامی براورد ب دانو: گنمشامی-٤

 ڕووبریدا  ١٩٩٨کانی بازاربووە، ل سای ناوخۆی پداویستی ل بازرگانییوە، زیاتر بۆ پرکردنوەی بشک

دا چاندنی گنمشامی دەگات ئاستی نمان و  ٢٠٠٨تن بووە، ل  ٥٠دۆنم و برھمکی  ٢٠٠ داچنراوە

.  م کمی کردووە٪ برھ ٩٧.٥تن بووە، ب رژەی  ١.٢٥وی داچنراوەو برھمکی دۆنم  زە ٥تنھا 

  ) روونکراوەتوە.٧ئمش ل پاشکۆی ژمارە(

  

ل رووی برھمی تایبت ب پیشسازی ل دوای دروستبوونی دەوتی عراقوە برھم ھنان و تووتن: - ٥

دووە و دوای دانو بۆت برھمکی سرەکی کشتوکای چاندنی توتن ل کوردستان بایخی زۆری پیداکر

نوەدەکان  ییبازرگانی، ک بھایکی پیشسازی ھبووە، ئم برھم ل دوای راپینوە تاوەکو کۆتا

چاندن و برھم ھنانی گرنگی زۆری پدراو و لالین حکومتی عراقوە ل جوتیاران کدراوەتوە. 

تن بووە. بم ل سای  ٧٢١٥ مکشیدۆنم بووە، برھ ٢٤٠٥٠دا ١٩٩٧او ل سای چنردارووبری زەوی 

٪ ٩٩.٥تن، ک بڕژەی  ٣٠مکشی بۆتبرھ و دۆنم ١٠٠چنراو کمی کردووە بۆ دادا رووبری ٢٠٠٢

کمی کردووە، ل دوای ئم ساوە برھم ھنانی توتن بجۆرك کم دەبتوە ک ھیچ بھایکی 

 )دا روونکراوەتوە.٨یشسازی نامنیت. ئمش ل پاشكۆى ژمارە(پ
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ووبھری چ�نراو و بھرھھمی توتنر
٢٠١٤-١٩٩٧

Production

Caltivated Area

  
  ). ٨سرچاوە: کاری توژەران، پشتبست ب پاشکۆی ژمارە (

  

تا ئستاش بایخی پدەدرت، ل  گوبرۆژە برھمکی گرنگی پیشسازیی ناوچکی :گوبرۆژە-٦

تن بووە، بپچوانی زۆربی  ٣٠٠٠مکیدۆنم بووە، برھ ١٠٠٠٠و ارچندادا رووبری د١٩٩٧سای 

دۆنم زەوی  ١٨٠٠٠دا نزیکی  ٢٠٠٢برھم زیادی کردووە، ل سای  وبرھمکانی تر رووبری داچنراو 

ی ٪ زیادی کردووە. زیاکردن٤.٤٥ب رژەی  واتو برھمتن ،  ٥٤٠٠کشی گیشتۆت و برھم ەدەچنراو

گوبرۆژەش بھۆی ئوەوە بووە ک چاندنی تووتن کمی کردووەوە ل جگی ئوەدا گوبرۆژە 

تن بووە، براورد ب   ٧٣٦.٨دۆنم داچنراوە و برھمکی  ٢٤٥٦بدواوە تنھا  ٢٠١٣بم ل  چنراوە،
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ھنانی گوبرۆژە نزیك  ٪ کمی کردووە، ئمش ئوەمان بۆ دەردەخات برھم٦.٨٦برژەی  ٢٠٠٢سای 

کمرھمان و بن وە لندی شیبۆتتمپاشکۆی  تایب ش لمدەستداوە. ئسازی لی پیشکشتوکا

  ) روونکراوەتوە.٩ژمارە(
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رووبھری چ�نراو و بھرھھمی گو�ھبھرۆژە  
٢٠١٤-١٩٩٦

Production Cultivated Area

  ). ٩سرچاوە: کاری توژەران، پشتبست ب پاشکۆی ژمارە (

   

مانی ک ل ناوچکدا بایخی پدراو بم تنھا بۆ کونجی یککی ترە لو برھ: کونجی- ٧ 

 دا رووبری١٩٩٧دی پیشسازی لبینراوە، ل سای وپرکردنوەی پداویستی ناوخۆیی بووە و کمتر سو

دۆنم زەوی داچنراوە و  ٥٠٠دا ٢٠٠٢تن بووە،  ل سای  ١٥٠مکشی ھبر بووەدۆنم  ١٠٠٠داچنراو 

 و دۆنم زەوی داچنراوە ١٧٠دا ٢٠٠٨٪ کمی کردووە، ل سای ٥٠ لە، ک برژەی تن بوو ٧٥برھمکی 

دۆنم،  ٢٤٥دا رووبری زەوی داچنراو زیادی کردووە بۆ ٢٠١٣تن بووە، بم ل سای   ٢٥.٥برھمکی 

   ) روونکراوەتوە.١٠ل پاشكۆى ژمارە( وەکتن برزبۆتوە.  ٣٧برھمکشی بۆ 

زەوی دۆنم  ٣٧٠٠دا رووبری ١٩٩٦ناوچکدا، ل سای  م کشتوکاییکانیلو برھ یککنؤك  :نؤك-٨

دۆنم زەوی داچنراوە و برھمکی  ١٨٠٠٠دا،  ٢٠٠٠تن بووە، ل سای  ٥٥٥مکشی ھداچنراوە و بر

٢٧٠٠  ژەی لرب ن بووە، کو٪ زیادی کردووە، ٢٠.٥ترزبوونزۆرببونی خواست و ب ی.بکەی نرخ 

  ٢٩٢.٥دۆنم زەوی كمى كردوە، برھمکشی بۆ  ١٩٩٦دا رووبری زەوی داچنراو بۆ ٢٠١٣بم ل سای 

  ) روونکراوەتوە.١١تن كم بۆتوە. ئمش ل پاشكۆى ژمارە(



   .......... ) بروبومی ڕووەکی ب نمون٢٠١٤ -١٩٩٦ (ڕەوشی کشتوکاڵ ل قزای رانی
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  ). ١١سرچاوە: کاری توژەران، پشتبست ب پاشکۆی ژمار (

  

و لم  ە بم ب رژەیکی کم داچنراواني◌ِ سرەڕای گونجاوی ھندك ل ناوچکانی قزاى ر :نيسك- ٩

دا رووبری زوەی ١٩٩٦سانی دوایشدا بجۆرك کمی کردووە ک گیشتووەت ئاستی نمان. ل سای 

دا رووبری داچنراو  ٢٠٠٢تن بووە، ل سای  ٤٢٧.٥دۆنم بووە، بررزترین رژەی برھمیش  ٢٨٥٠داچنرا 

٣٥٠ بووەت  ٥٢.٥دۆنم ک  بووە، لمی ھرھن بنراوی ٢٠١٤تری داچمی کردووە بۆدا رووبدۆنم و  ٢٣ ک

٪ ی ٩٩.١دا ب ڕژەی ل  ٢٠١٤رژەی برھمی نیسک ل  ١٩٩٦تن، براورد ب سای  ٣.٤٥ بووەت برھم

  .راوەتوە) روونک١٢کمی کردووە. ئمش ل پاشکۆی ژمارە(

  

١٠-پاقل:  پاقل کی ترە کمرھدا بکندراوەناوچی چسا ری ١٩٩٦، لزەوی دۆنم ٨٠٠دا رووب 

دۆنم زەوی داچنراوە و برھمکی  ٦٥٠دا  ٢٠٠١تن بووە، بالم ل سای  ٢٤٠مکشی ھداچنراوە و بر

١٩٥  ژەی لرب ن بووە، کی ١٨.٧٥تسا می کردووە، لنراو ٢٠١٤٪  کری زەوی داچدۆنم و  ٩٠دا رووب

 .) روونکراوەتوە١٣تن کمی کردووە. ئمش ل پاشکۆی ژمارە( ٢٧برھمکشی بۆ 

زەوی ڕووبری  ١٩٩٦پیاز برھمکی گرنگی کشتوکای ناوچکی و بابخی پدەدرت. لسای : پیاز- ١١

و داچندراوەزەوی رووبری دا  ٢٠٠٤م لسای تن بووە، ب ١٥٠٠دۆنم و برھمکشی  ٥٠٠داچنراو 

٪ زیادی کردووە،  ٨٥٢.٥تن واتا ب ڕژەی ل  ١٢٧٨٩ گیشتۆت  مکشیبرھبرزبۆتوەو دۆنم  ٤٢٦٣بۆ

تن کم دەکات واتا  ٢٨١٤دۆنم و برھم بۆ  ٩٣٨ڕووبری زەوی داچنراو بۆ  ٢٠١٤لگڵ ئمش لسای 

 ژەی لڕمی کرد٧٨بپاشکۆی ژمارە(٪ ک ش لموە.١٤ووە. ئروونکراوەت (   

  

١٢-وزەی زستانکان :سگرنگ مرھب ک لکی وزەی زستانس  ک لشی بی ڕۆژانوو خواردن و بژ

تن بووە، ڕووبری  ١٠٠٠دۆنم و برھم  ٥٠٠ڕووبری زەوی داچنرا  ١٩٩٦دانیشتوانی ناوچکی. لسای 

تن واتا  ١١٨٦دۆنم و برھمیش بۆ  ٥٩٣برزدەبتوە بۆ  ٢٠٠٤رھم ل سای زەوی داچنراو بو ب

) ژەی لڕ١٨.٦٥برھم بئ کناوچ کانی کشتوکاڵ لھۆی گرفتم بزیاد دەکات، ب (٪کی  مژەیڕب
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تن  ٣٠٠دۆنم و برھم بۆ  ١٥٠ڕووبری زەوی داچنراو  ٢٠١٤برچاو کم دەکات بجۆرک لسای 

 ) ژەی لڕزێ واتا بم دەکات. ٧٤.٧دادەبم کرھب (٪وەک  پال)وە.١٥شکۆی ژمارەروونکراوەت (   

کاری  ستیھمانی ک خواردنی ڕۆژانی دانیشتوان و بشکی لدەرب سوزەی ھاوین: بریتین لو  -١٣

م بن، داچاندنی ئدابین دەک وی ژیانیان پدا دەکات و بژکاری ت کناوچکجۆرب مانرھ ک : ل

ڕووبری زەوی داچنراو دەبت  ٢٠٠٦دۆنم بووە بم لسای  ١٢٢٠٠ڕووبری زەوی داچنراو  ١٩٩٧سای 

 چتدۆنم و ، لگڵ ئمش داچاندنی زەوی بم برھمان بردەوام برەو کم بوونوە دە ٥٢٧٠

٪ ٧٣.٧٥دۆنم و بڕژەی ل  ٣٢٠٢رھمان دەبت ڕووبری زەوی داچنراو بو ب ٢٠١٤بشوەیک لسای 

  ) روونکراوەتوە. ١٦ل پاشکۆی ژمارە( وەکرووبری داچنراوی زەوی کمی کردووە. 

     

لالیکی تر ل گڵ ئم برھمان کیگ کشتوکاییکان ھن، لم کگاندا بشوازکی زانستی 

ری ئامر و کشتوکای سردەم دەبن، ھروەھا پداویستی پروەردەی بروبوومکان دەکرت و جوتیاران ف

 کی زانستی و بوازش کان برەتاییس رەستکان و کییکشتوکا مرھو ب کسازی ناوچبازاڕ و پیش

  پالن دابیندەکن، ل قزای ڕانی چند کگیک دروستکراوە وەک: 

١ - ،کی حکـومییمـامگی شـازاد سـائیب: نمامگی ( نسـا ری (١٩٩٩لر ڕووبسـ ل ڕانـی دۆنـم ٣٨) ل (

زەوی براو دروستکراوە بۆ برھمھنانی نمامی دارستان و باخ، بمبستی دابینکردنی نمـامی پویسـت 

بۆ دارستان دەستکردەکانی ناوچک و برھمھنانی نمام و گـوی جـۆرا و جـۆر دابشـکردنی ل نـاوخۆی 

ی (سروو، سۆیا، سنوبر، گالدیشیا، ڕۆبینا، عرعر، یوکـالیبتوس، زمـانمل، خورمـای قزاک. لم نمامگ

جوانکاری، واشنتۆنیا، ئریزۆنیکا، ھنار، ھنجیر، شتلی موتـوربکراوی قیسـی و خـۆخ، چـوالی کـاغزی، 

ئیرتیـوازی. بم ئم بست، گوز) تیادا برھم دەھنرت. تاک سرچاوەی ئـاوی ئم نمـامگی بیرکـی 

نمــاگی گرفتــی کمــی دەســتی کــاری شــارەزا و کمــی ئــاوی پویســت بــۆ نمــاگک بتــایبتی ل وەرزی 

.یکانی تری ھداویستیر و پمی ئامرباری کیدا، سسا٤٨وشک   

ــار ل ســروچاوە لســای ( – ٢ ــاخی نمــوونیی ھن ــم زەوی دروســتکرا٨) لســر ڕووبری (٢٠١٤ب وە و ) دۆن

  تایبت ب برھمھنانی ھنار.

) دۆنم زەوی دروستکراوە ٣) لسر ڕووبری (٢٠١٤باخی نمونیی موی سرتل ل سروچاوە ل سای ( – ٣

  و تایبت ب برھمھنانی ترێ.

زەوی  ) باخ مۆتی پدراوە ل قزای ڕانـی ک ڕووبری٧٧ل کشتوکای رانی ( ٢٠١٥تا سای  ٢٠٠٠لسای -٤

) دۆنم زەوی. لم باخان داری ھنجیر، ھنار، ھرم، پرتقـاڵ، قیسـی، ٤٧١سرجم ئم باخان نزیکی (

کوخ، گوز، گالس، سو، بادەم، ھنجیر، چوال، زەیتون، ینگی دونیا، مو، جۆرەکانی میوەی تـدا چنـراوە. 

مــۆت دروســتکراون، بم ئم باخــان ب ) ل نــاوچک ســدان بــاخی بــ ٢٠٠٧لگڵ ئوەشــدا ل ســای (

شوەیکی نازانستی و بب پالن و ڕاوژکردن و پشکنینی خاکی و بب ڕنمای کشتوکای و بشـوەیکی 

نا ئندازیاری لالین کسی ناکشتوکای و ب شوەیکی نایاسایی بینایان ل ناودا دروستکراوە و زیـادەڕۆیی 

                                                
ڕەحیم ئیبراھیم ئحمد، توژینوەی بواری کرتی کشتوکاڵ ل دەڤری بیتون، کۆنفراسـی پرەپـدانی دەروازەی ڕاپڕیـن،  ٤٨

 ،١١٥، ل ٢٠١٠ڕانی. 



   .......... ) بروبومی ڕووەکی ب نمون٢٠١٤ -١٩٩٦ (ڕەوشی کشتوکاڵ ل قزای رانی
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کـراوە،  کـین و فرۆشـتنی پـوەکراوە و تنـانت دروسـتکردنی ئم باخـان ب  بۆ سـرزەوی کشـتوکایکان

.ربردن بوونسکان و کات بیکشتوکا کو بۆ داگیرکردنی زەویو ب بووننان نمھرھبستی ب٤٩م  

  وستگی توژینوەی کشتوکای گردجان : - ٥

) لسر ڕووبری زەوی ١٩٨٣سلمانی، ل سای (وستگیک سر ب بڕوەبرایتی توژینوەی کشتوکای  

) دۆنم زەوی ل قزای ڕانی دروستکراوە، بمبستی بزانست کردنی الینکانی بواری کشتوکاڵ و ٢٠٨(

دروستکردنی جۆری باش ل دانوکان و برھمکگیکان و  زیادکردنی برھم ل ڕووبرکی 

ل ڕووی چندایتی و چۆنایتیی و گشتاندنی بسر جوتیاران، سرباری دیاریکراودا و چاککردنی برھم 

ھودان بۆ گیشتن ب ئاستی پشت بستن بخۆ بۆ دابینکردنی ئاسایشی خۆراک و برزکردنوەی ئاستی 

سرەتا ئم وستگی  ٥٠زانستی کادری کشتوکای و جوتیاران و دروستکردنی نخشی زانستی برھمھنان.

) ناوەکی گۆڕاوە و کراوەت وستگی ٢٠٠٧تگی توژنوەی تووتن بووە، بم ل پاش سای (ب وس

توژینوەی کشتوکای گردجان. ک توانای برھم ھنانی بروبووم کشتوکاییکانی ل ساکدا ل نوان 

تووی تدای ک ) تن دای. سرباری ئم لم وستگیدا ئامری کش و ھوای پشکو٢٠٠ – ٨٠(

تاڕادەیکی  باش سوود ب جووتیاران ل بارەی کاتی باران بارین و پلکانی گرمی گیاندووە. لکاتی 

) ٢٠٠٧ – ١٩٩١) تایبت بووە ب توژینوەی تووتن، بم ل سای (١٩٩١دامزراندی ئم وستگی تا سای (

نم، گوبڕۆژە، گنمشامی، کونجی) بھاوکاری لم وستگیدا چندین توژینوەی تر ل بواری (گ

ڕکخراوی (فاو) تدا ئنجامدراوە، وەک ڕنمایی و برچاوڕوونی بووە بۆ جووتیاران بۆ ھبژاردن و چاندنی 

) زیاتر توژینوە لسر گنم کراوە بمش ٢٠٠٧ئو جۆرە برھمانی ب باشیان زانیوە. ل پاش سای (

ئم وستگی وەک تووی باوەڕپکراو ل برامبر بک پارە دراوە ب جووتیاران  بشیک ل برھمی

بمبستی چاندنی، سرباری ئنجامدانی توژینوە ل سر زەیتون بۆ ئم مبست دووباخی زەیتوون 

کی خراپن تدا دروستکراوە، جگ ل دانانی دوو خانووی پالستکی تیایدا، بم ھردوو خانووەک ل بابت

و یککیان تکشکاوە و ئوەی تریان ل ئاستی پویستدانی، لم خانووە پالستیکیان توژینوە لسر 

 بوونی سایلۆ لھۆی نش بمڵ ئگت، لر، باینجان، شاتوو دەکربیب ،ماتیار، تماکانی خرھب

گرتنی گنم، ھرچندە ئم وستگی ) کراوەت کۆگای وەرگرتن و ھ٢٠١٣ – ٢٠١٠دەڤرەک ل سانی (

تاڕادەیک سوودی ب بواری کشتوکای ناوچک گیاندووە بم ل ئاستی پویستدا نبووە بھۆی گرنگی 

پندانی لالن حکومتی ھرمی کوردستان و تانکردنی تواوی وستگک و نمانی ژرخانی ئابووری و 

ردستان و داگیرکردنی بشک ل بیناکانی ئم وستگی و کمی شڕی نوان پارت سیاسیکانی کو

بوودجی ترخانکرا و کلوپلی پویست بۆ ڕاپڕاندنی کاری ڕۆژان و کمی ئامر و ناجگیری کارگری 

و ئیداری و پدانی بشکی زۆری زەوی ئم وستگی ب کۆمپانیایک و فرامۆشکردنی لالین 

تی تورایوەبڕکی باش و ببونی ھاندەرکان و نزانستی مانی و خراپی پالنی سلوەی کشتوکاژین

. ٥١دخۆشکر بۆ ئو کارمندانی کار لم وستگی دەکن بۆ ئنجامدانی کاری باش و زیادکردنی برھم

                                                
٤٩ وەبڕکراوە،  بونشی زەوی زار، ئامار و زانیاری بروچاوە، بی سشی کشتوکاب ،ی ڕانیتی کشتوکا٢٠١٥/  ١٢/  ١٧رای. 

 .٢٠١٤بوکراوەی بڕوەبرایتی توژینوەی کشتوکای سلمانی،  ٥٠

، ٢٠١٥-١٢-٣٠ل ڕکوتـی چاوپکوتن لگڵ (عبدولرەحیم ئیبـراھیم ئحمد)بڕـوەبری وسـتگی تـوژینوەی گردجـان  ٥١

 .١٩٧٩-١٩٧٨ناوبراو دەرچووی بشی خاک ل کۆلژی کشتوکاڵ ل زانکۆی سلمانی بۆ سای خوندنی 
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ی ئم ئمان ئو ڕاستی دەردەخن ک قزای ڕانی ناوچیکی کشتوکای ب پیت و لگڵ گشپدان

کرت گرنگی ناوچک دەتوانرێ برھمکی زۆر بۆ کوردستان دابین بکات و ببت ھۆی فراھم کردنی 

  پیشی بشک ل دانیشتوانی ناوچک و بشداربت ل زیادکردنی داھاتی نتوەیدا.

  

زای رانیق کانی کشتوکاڵ لوەری دووەم: گرفتت  

حکومت نتوانراوە بشوەیکی ڕک و پک دەستی کاری  پالنیب  بھۆی دۆخی سیاسی و: دەستی کار -١

 ت لتی حکومی سیاسڕ، ھگتدا بخربواری کشتوکا ل کناوچی دەستی کار برخستنی زۆرینگ

رۆکی نرنیان گراوە ل بشاو موچخۆرکردنی  نیشسیاستی حزبکا سرباری ئم ل کرتی گشتی،

لسر کرتی یدا، الماوەی ئم چند سای دونرنی  ریکینی خۆیان، ئمش کاریگزۆری ئنداما

  . ھبووەکشتوکاڵ 

برھمھنانی برووبومی کشتوکای و دابزینی نرخی قازانج ک  :برزبوونوەی نرخی تچوون -٢

کری ، ر گرانی نرخی گازوای ل جوتیار کردووە واز ل کشتوکاکردن بھنت لب بۆتھۆی دابزینی داھات

نبوونی بازاڕ بۆ ساخکردنوەی برھمکان و کمی خزمتگوزاری گشتییکان ئامری دورینوە،  ر،تراکتۆ

ل گوندەکان و دیاری نکردنی  بودجیکی گونجاو و بۆ بنیان نانوە و ئاوەدانکردنوەی گوندەکان و 

  وای کرد ک گوندەکان برەو چۆڵ بوون بچن. کشتوکاڵ پشتگیرنکردنی برچاوی جوتیار بۆ برھمھنانی

زۆربی جوتیاران یکی کشتوکای بچوکیان بدەستوەی ئمش ل کشتوکای کالسیکدا برھم و  - ٣

  داھاتکی وا نادات بدەستوە ناتوانت کشتوکاڵ پش بخات.

دڕاوکی بۆ جوتیاران دروست  کشی زەوی وزار و خاوەنداریتی زەوی بۆ جوتیاران، دڵ ساردی و -٤

  کردووە و کۆسپی گورەی بۆ جوتیاران ھناوەت پش.

پشتگیری نکردنی جوتیار بشوەیکی ڕک و پک ل بواری دابینکردنی ئامر و کلوپلی نوی  - ٥

و  کشتوکای و پداویستی جوتیار ل قکری کشتوکای ل فرمانگ کشتوکایکان ل کات و ساتی شیاو

  بنرخکی گونجاو.

کشی ب بازاڕکردنی بروبوومی کشتوکاڵ ک کاری زۆری ل جوتیاران کردووە و بشوەیک سودکی  -٦

کم ل برھکانیان وەردەگرن. بتایبت وەرنگرتنی برھکان بۆت ھۆی چونی ئو کسان ک کاری 

باری  سوودگیاندن بچند سرمایدارک کشتوکای دەکن بۆ کرتی گشتی و کرتی خزمتگوزاری، سر

حکومت بینای کۆگاکردنی توتن  ل  ، کچیک لم کارە سوود مند بوون. لگڵ کمی کۆگا و ساردکرەوە

 ی سوودی لبواری کشتوکا ش دەکات و لکان دابینا کشتوکا حکومی رمانگر فسب ڕانی

  .تگیروەرنا

تنھا بۆ دابینی زەوی و کات ، ب پالن دروستکراون و  ب پشکنینی خاکخراپی باخکانی ناوچک ک -٧

  نک بۆ برھمھنان. نبسربردن بوو

ل برھمی  خیانسامان و دارایکی زۆر بۆ ھنانی بروبوومی کشتوکای ل دەرەوە خرج دەکرت و نر -٨

  کردووە. کشتوکای ناوخۆبرھمی پاشکشی ب  ئمش  ،ناوخۆ ھرزانترە
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بواری زانست کشتوکایکان، بھۆی ل نبوونی پالنکی ستراتیجی و ڕوون تایبت ب ڕنمایی گشتی  - ٩

 ییکان وکشتوکا و فرمانگتوژینوە وستگینبوونی میکانزمک بۆ ھماھنگی کردن ل نوان 

  .زانکۆکان

 الین خک و دامودەزگاکانی حکومت زەوی کشتوکایکانی ناوچک زیادەڕۆیی لسرکراوە ل -١٠

بجۆرک باشترین زەوی کشتوکایکانی ناوچک کوتوونت سنووری شارەوانیکان و ئاوەداننیان لسر 

ک شارەکان لسر ب پیترین و باشترین زەوی کشتوکایکان براوەکان دروستکراون،  ،دروستکراوە

  کرتی کشتوکاڵ ل ناوچکدا. کاریگرییکی نرنی زۆری کردۆت سر

لسر ئاوی  خراپیان نایاسایکان  کاریگری ەبیر زۆری و کمی بنداو و خراپی پۆژەکانی ئاودری - ١١

کر زەوی ناوچکانیاوەکان ژ ک لشھۆی وشککردنی ب تبووەو بونھ .  

   . ٥٢یکخراپی و دواکوتوویی ڕگاو بانکانی ناوچیککی تر ل گرفتکان  -١٢

  

  

  دەرئنجام

  بم چندخای خوارەوە گیشتین: ل دەرئنجامی ئم توژینوەیدا 

یکم: ناوچک دەومندە ب بنما سروشتی و مرۆییکانی برھمھنانی بروبوومی رووەکی، ل رووی 

کدا کرتی کشتوکاڵ مرۆییوە دەستی کار ناوچیکدا زۆرە، بم نتوانراوە سودی لببینرت، ل کات

توانای ل خۆگرتنی بشکی زۆری دەستی کاری ھی، ل رووی سروشتیوە ناوچک خاوەنی زەویکی 

بپیتی کشتوکایی، کش و ھوایکی گونجاوی ھی، ئوە سراری بوونی سرچاوەی ئاوی پیویست 

  بتایبت بوونی زی بچوك و بنداوی دووکان.

تی حکومھۆی زیان دووەم: سیاسکو بووەتی ببواری کشتوکا رەدان بپ بووە لك ھاوکار نت ن

گیاندن ب کشتوکاڵ، بتایبت ل کاتی فراوانبوونی شاردا بشکی زۆری زەوی کستوکای قزاک گۆراوە بۆ 

 زیاتر ل کان کمرۆیی تگوزارییبوون و خزمجی نیشتشی ١٣٠٠٠ناوچو یاسایاندۆنم بووە، ئ ک

حکومت دەریکردوون بۆ مبستی باشکردنی رەوشی کشتوکاڵ پالنی ھمالینی بۆ دانرژراوە و وەك 

  پویست جبجی نکراون و سودیان بکرتک نگیاندووە. 

 وانچپم بی، برتی کشتوکانابردن بۆ کبری زیاد بوونیی جوتیاران و پرەی داتاکان لگوم: بیس

ری جوتیاران وازیان ل پیشی جوتیاری ھناوەو چونت ناو کرتی گشتی و خزمتگوزارییوەو بشکی زۆ

  بارگرانیان بۆ ئم کرتان دروستکردووە و کرتی کشتوکایش زیانی زۆری پگیشتووە. 

                                                
؛ سـاماڵ مجیـد فرەج، ١٥١-١٣٦،١٥٠-١٢٠،ص١٩٧٠كمال محمد سعيد خياط، القطاع الزراعي فـي العـراق، مطبعـة العـاني، بغـداد،  ٥٢

-٦،ل١٩٧٨)، کــانوونی دووەمــی ١کشــتوکایدا، گۆڤــاری پاشــکۆی شۆڕشــی کشــتوکای، ژمــارە ( ســتراتیژیتی بووژانــدنوە ل کرتــی

؛ چاوپکوتن ل گڵ ئندازیاری کشـتوکای ثشـکوتوو (سـالح حسـن ١٠٢-١٠٠.ڕەحیم ئیبراھیم ئحمد، سرچاوەی پشوو،ل٩

  .٧/١/٢٠١٦سالح) ل ڕکوتی 
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ك لنم تارادەیتیش گتایبنم و جۆ، بکانی وەك و گوتی دانتایبم برھك بندچوارەم : ھ 

 م لك کاتیش زیادی کردووە، بندوە و ھگیرداماوەتکی جژەی  ٢٠١٤تاکو  ١٩٩٦دۆخڕ می ٦بک %

% کمی کردووە، بشوەیکی گشتی زۆربی ھرەزۆری برھمکان ٤٥.٧کردووە،ھروەھا جۆ ب ڕژەی 

شان دەدات ک ئم کمیان کردووە، ھندکیان گیشتونت ئاستی نمان وەکو تووتن. ئمش ئوە نی

ناوچی سرەرای دەومندی ل رووی بنماکانی کشتوکاییوە ل زۆربی رووەکانوە ناتوانت 

  پداویستیکانی ناوچک دابینبکات. 

  

  راسپاردەکان:

  یکم : زەوی و زاری کشتوکای : 

وکای ک زەوی ک ساغکردنوەی خاوەنداریتی زەوی و کاراکردنی یاسای تاپۆکردنی زەوی کشت – ١

  دایبچنت لسر ئو تاپۆ بکرت یان بناوی ئوەوە تۆمار بکرت.

ل پناو دروستکردنی جووتیاری نمونیی و برھمھندا پویست ڕووبری زەوی گورە لکاتی  – ٢

ی تر تاپۆکردن و بناو کردنی زەویدا بناوی یک جوتیار بکرت بومرجی ئو جووتیارە ھیچ پیشیک

  نکات بۆ ئوەی تواو پیوەست بت ب کشتوکاوە. 

٣ –  ر زەویسی لو زیادەڕۆیانکردنی زیادە ڕۆیی و البردنی ئدەغک بۆ قدەرکردنی یاسای

  کشتوکایکان ئنجام دراون مسۆگربکات. 

٥ – م کان بشنیارکردن بۆ شارەوانیی و پوەی زەوی کشتوکاوەی کوژاندنمکردنکردن کستی ئاراستب

  و دروستکردنی شونی نیشتجکردن ل زەوی بردەن و شاخاویکان. 

  دووە : بواری پاراستنی ڕووەک:

خراکردنی ئو پاپشتیانی ک دەکرن بۆ کشتوکاڵ ب جۆرک ل ئاستی پویستدا بن وەکو  – ١

  قکرەکان.

یکاری نخۆشی و ڤایرۆسی ب مبستی دامزراندنی تاقیگی پشکوتوو ل ناوچک بۆ ش – ٢

  کمکردنوەی نخۆشی و ئافاتی کشتوکای، سرباری گرینگی دان ب خولی کشوکای.

٣ –  ی لروبوومانو بر سنوورەکان بۆ شیکاری و پشکنینی  ئسی لی کشتوکازراندنی تاقیگدام

  دەرەوە ھاوردە دەکرن.

  )سیم : بواری داتا و زانیاری ( ئامار

دامزراندنی بانککی زانیاری کشتوکای ب تواوی پداویستیکانیوە و ک فرمانبرانی شارەزا ل بواری 

داتا و زانیاری بڕوەی برن بمبستی ئنجامدانی ڕووپوی پویست کۆکردنوەی داتا و زانیاری 

و زانیاریان بڕوەبرایتی  بشوەیکی زانستی و ورد لو بانک بۆ ئوەی لژر ڕۆشنایی ئو داتا

  کشتوکای ناوچک پالن و برنامکانی دابن، سرباری سوودگیاندن ب جوتیاران و توژەران.

  م : بواری ئاودری :ئچوا

گرنگیدانی زیاتر ب سرچاوەکانی ئاو ل ناوچک، زیادکردنی ڕووبرە زەویی براوەکان، بپیادەکردنی 

، کۆنکرتکردنی جۆگا ئاودریکان، دروست کردنی بربست وبنداو پرۆژەی ئاودری تکنیکی نوی ئاودان
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 نان و رزگاربوونی زەوییم ھرھئاوی باران بۆ ب ستن بوەی پشت بم کردنستی کبجۆراوجۆر، بۆم

  کشتوکاییکان ل وشکسای.

  پنجم: پاپشتی جووتیاران :

ی حکومت بۆ جووتیار، ناردنی جووتیاری شارەزاو خووندەواری زیادکردن و خراکردنی پاپشتیکان

ناوچک بۆ ووت پشکوتووەکان، بمبستی زیاتر برچاو ڕوونی و شارەزابوون بوتکنلۆجیا 

نویانی ک ھاتۆنتکایوە، و  کردنوەی خولی تایبت بھۆشیار کردنوەی جووتیاران و دوورکتنوە 

و شوازی کۆن لکارەکانی  برھم ھنانی گنم و جۆدا و بکارھنانی تکنلۆجیا و  لکشتوکای بــاو

 تیش کردنی یارمشکی پگڕ بۆ جوتیاران ل وەی متمانڕانروەھا گکنیکی نوێ،  ھت

جۆربجۆرەکان لبنتۆ  و پینی کیمیاوی و دەرمانی قچۆکری نخۆشی و گرنگی دان ب گوندەکانی 

ی لکۆینوە لڕووی دابینکردنی پداویستیی سرەکییکانی ژیان، ب مبستی رگرتن ل کۆچی ناوچ

  جووتیار لالدوە بۆ شار،لپناو زیادبوونی دەستی کار لکرتی کشتوکادا.

  ششم : ب بازاڕکردن و پیشسازی :

نوەی بازاڕ بۆ برھم کینوەی بروبوومی جووتیاران، گڕانوەی خرجی برھمنان، دۆزی

خۆمایکان و باج خستن سر برھمی ھاوردە و کردنوەی کارگی گورەی پیشسازی کشتوکای وەک 

کارگی جگرە و شکر و ڕۆن و سپیای و دۆشاوی ترێ و تمات...ھتد ھروەھا ھاندانی وەبرھنران بۆ 

نیان لم بوارە ل ناوچک بخنگڕ، سرباری ئوەی وەبرھنان بکن ل بواری کشتوکاڵ و سرمایکا

 ویش بکی سروشتی یان مرۆیی، ئر کارەساتوەی ھڕوبوونش وەخت بۆ ڕووبنی پری ڕێ وشوبگرتن

  دروستکردنی ساردکرەوە و کۆگا و سایلۆی گورە، ک توانایکی باشی پاشکوتکردنی بروبوومی ھبت.

  : بواری ڕگا و بان : حوتم 

چاککردن و ڕاکشانی ڕگای گواستنوە و بستنوەی تواوی قزای ڕانی و سرجم ناحیکانی ب تۆڕک 

ڕگای ھاتووچۆی پشکوتوو، بمبستی ئاسانکردنی گیاندن و گواستنوەی برھم کشتوکایکان و 

وزارییکانی بۆ کمکردنوەی تچوون، ھروەھا دروستکردنی گوندی پشکوتوو کسرجم خزمتگ

دابینکرابت، و بجۆرک ک ھاندانبت بۆ بشک ل دانیشتوانی شارەکان بۆ گرانوە بۆ گوندەکان و 

  نیشتج بوون ل گوندەکان. 

  

  سرچاوەکان

  يكم : کتب

 بزمانی کوردی:  -  ١

 بـی سـمـی کوردسـتان، کترتـی ئـاو، جیۆگرافیـای ھرچاوەو دەرامریف، سـالل شری ئازاد جنت

 .١٩٩٩برایتی، دانای کۆمک مامۆستای زانکۆ، چاپی دووەم، ھولر، 

  یشارۆچک شبوونی دانیشتوان لکی جوگرافیایی بۆ دابوەید، شیکردنحمفیق ئپشتیوان ش

) ر، ٢٠٠٦ – ١٩٥٧ڕانیولی حاجی ھاشم، ھ٢٠١٢)، چاپخان.  

  کانی ھۆکارە سیاسیلی، ڕۆد عمد محمزگای جاسم محشبوونی دانیشتوانی پارداب ل

  .٢٠٠٨سلمانیدا، چاپخانی تیشک، سلمانی، 
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  ،مانیسل ،ی ھرمیان، چاپخانگ کانی جینۆساید لئابووریی رییگۆران مصطفى محمد، کاریگ

٢٠١٠.  

  ،یروی نارین، ھراق (مرۆیی و چاالکی ئابووری)، چاپخانعید، جوگرافیای عران تاھیر سکام

٢٠١٤. 

  ،مانیی کارۆ، سلژاد شمقار، چاپخانیات، ئابووری کشتوکاڵ، و: ن٢٠١٣کمال خ.  

  رینتبی سمی کوردستان، کترمی کوردستان،جیۆگرافیای ھریال محمد قارەمان، خاکی ھل

  .١٩٩٩برایتی، دانای کۆمک مامۆستای زانکۆ، چاپی دووەم، ھولر، 

 کۆم د، ئاکامکیم محمردەمی مراد حسراق لع تی راگواستنی کورد لکانی سیاستیی

  .٢٠٠٤بعس، سنتری لکۆینوەی ستراتیجی کوردستان، سلمانی، 

  ،رولی ئاراس، ھدا، چاپخانپیش ٢٠٠٧نادر ڕۆستی، گوندی کوردی و گۆڕان ل.  

  

  بزمانی عرەبی:  - ٢

 (دراسة جغرافية إتنوغرافية) ٢٠٠٥، مطبعة الدار العربية للموسوعات، بيروت، شاكر خصباك، األكراد.  

  ،١٩٧٠كمال محمد سعيد خياط، القطاع الزراعي في العراق، مطبعة العاني، بغداد.  

  

  دووەم : نامی ماستر و تزی دکتۆرا:

  بزمانی کوردی - ١

 ) مانیزگای سلبوار خالد مصطفى، پار١٩٨٨ – ١٩٦٨ڕپ ،(کراوەونب) ری ماستشی )، نامشک

  .٢٠١٤ئنجوومنی کۆلجی ئدەبیاتی زانکۆی سخددین کراوە، 

  ،(کراوەونب) ی ماستمانی، نامزگای سلپار ل گاکانی ئۆتۆمبد، رممید محشاد ح

  .٢٠١٠پشکشی ئنجومنی کۆلجی زانستمرۆڤایتیکانی زانکۆی سلمانی کراوە، 

 ئاووھ ن اسماعیل، توانستمن حسنم و جۆ ھنانی گمھرھمانی بۆ بزگای سلکانی پاروایی

 روەردە لتی پنی فاکنجومئ ش بشکپ ،رنامماست ،(وای پراکتیکئاووھ ک لوەیینکۆل)

  .٢٠١٥زانکۆی کۆی کراوە، بونکراوە، 

 مانزگای سلپار شتوگوزار لدانی گرەپکانی پما جوگرافیروان عمر رشید، بنزی شیدا، ت

  .٢٠١١دکتورا، کۆلجی زانست مرۆڤایتییکان، زانکۆی سلمانی، (بونکراوە)، 

  

  بزمانی عرەبی: -  ٢

ة السلیمانیة،اطروحة دکتوراه، تقدم  تحسین عبدالرحیم عزیز، التباین المکانی، لمیاه الینابیع فی محافظئ

 .٢٠٠٧)، الی مجلس کلیة التربیة في جامعة المستنصریة، (غیر منشورة

  

  

  

 



   .......... ) بروبومی ڕووەکی ب نمون٢٠١٤ -١٩٩٦ (ڕەوشی کشتوکاڵ ل قزای رانی
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  سیم: گۆڤار

  

  ،کوردستاندا ر کشتوکاڵ لسنفال لکانی جینۆسایدی ئوارە قونبختیار مصطفى بابان، شو

  ).٢٠٠٠گۆڤاری بژون (گۆڤارکی کشتوکای زانستی وەرزیی)، سلمانی، زستانی (

 ،نری بیتودەڤ رتی کشتوکاڵ لوەی بواری کژیند، توحمکۆنفراسی  ڕەحیم ئیبراھیم ئ

 ،ڕین، ڕانیدانی دەروازەی ڕاپرەپ٢٠١٠پ.  

  یدا، گۆڤاری پاشکۆی شۆڕشیرتی کشتوکاک وە لتی بووژاندنرەج، ستراتیژیجید فساماڵ م

  .١٩٧٨)، کانوونی دووەمی ١کشتوکای، ژمارە (

 زای ڕانق دانی چاالکی کشتوکاڵ لرەپکانی پما سروشتییعید، بنران تاھیر سکام ی

)، چاپخانی شھاب، ٢٥(لکۆینوەیک ل جوگرافیای کشتوکاڵ)، گۆڤاری زانکۆی کۆی، ژمارە (

  .٢٠١٢ھولر، 

  مارۆیوە تا گ ئۆتۆنۆمیی یات، دەربارەی ئابووری کوردستان لعید خد سممال محک

  .١٩٩٩، مایسی ٢٦ئابووری، سنتری لکۆینوەی ستراتیجی کوردستان (گۆڤار)، ژمارە 

  ژمارە ،(تیری براینتس) ن، کۆڤاریدەشتی بیتو ی لمی کشتوکارھد قارەمان، بمیال محل

  .٢٠٠١) ھولر، ٢٢(

  

  پنجم: ئامار و داتا حکومیکان

  بزمانی کوردی: -  ١

  .یشی ئاماری کشتوکامانی، بتی ئاماری سلرایوەبڕب  

 وە و پاراستنی ڕتی چاککردنرایوەبرکراوە، بونری، ئاماری بشی ھوونڕین، بگاوبانی ڕاپ

٢٠١٥.  

  ،کراوەونشی ئامار، ئامار و داتای بب ،ی رانیتی کشتوکارایوەبر٢٠١٥ب.  

  شی زەوی زار، ئامار و زانیاریروچاوە، بی سشی کشتوکاب ،ی ڕانیتی کشتوکارایوەبڕب

  .٢٠١٥/  ١٢/  ١٧بونکراوە،  

 وەبرکراوە، بونرین، ئامار و داتای بی راپنجینتی گرایرین٢٠١٥ی ئاماری راپرمانگ؛ ف- 

 ،رین٢٠١٥رانیتی ئاسایشی راپرایوەبرکراوە،  - ؛ بونکان، ئامار و داتای برمانگشی فب

٢٠١٥.  

  ،(پکانرکروچاوە، سحاجیاوا، س ،چوارقوڕن ،ڕانی) کانیتی شارەوانیرۆکایری، سشی ھوونب

  .٢٠١٥ئامار و زانیاری بونکراوە، 

 .کراوەونئامار و داتای ب ،(و حاجیاوا کانی چوارقورنناحی ،زای رانیق) وەرانیندکای پیشس  

  ینمانی، راپۆرتی ساتی ئاماری سلرایوەبرمی کوردستان وەزارەتی پالندانان، برتی ھحکوم

 ،شی ئاماری کشتوکا٢٠١١ب.  

  یتی گشتی کشتوکارایوەبرری، بمی کوردستان، وەزارەتی کشتوکاڵ و ئاودرتی ھحکوم

  .٢٠٠٤سلمانی، بروەبرایتی پالندانان و بدواداچون، بشی ئامار، 
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 ،می کوردستان وەزارەتی پالندانانرتی ھحکوم رَراة رى َ،م  

مرة ؤى رةذ َان زى، ورؤ٢٠١٣ ط   . 

  

  بزمانی عرەبی: -  ٢

  ،الموشرات السكانية و البني الخدمیة، االرتكازية االقليم كوردستان العراق مدیریة احصاء السلیمانیة

   .٢٠٠٢لسنة  

  لقرى محافظة السليمانية. ٢٠٠٠وحدة االحصاء الزراعي، مسح الملكية الزراعية 

  

  تنکان:ششم: چاوپکو

 )  وتیکر ل (دحمدەمین ئمباپیر ح) لگوتن لک٧/١/٢٠١٦چاوپ.( 

  لگوتن لکوتی چاوپکر ل (ن سالحسالح حس) وتووکشی پندازیاری کشتوکا٧/١/٢٠١٦ئ.  

  وەی گردجانژینی توستگری ووەبڕب (دحمبدولرەحیم ئیبراھیم ئع) ڵگوتن لکچاوپ

 ).٢٠١٥/  ١٢/  ٣٠(ل ڕکوتنی 

 

َ :و نؤم:  

  بةزمانى كوردى: - ١

  ژمارە ،ودەرەوەی دان کردنی فرۆشتن و ناردندەغنی نیشتمانی کوردستان، بریاری قنجوومئ

)، لسر پگی ئلکترۆنی: ٢٠١٦/  ١/  ١٠،وەرگیراوە  ل ڕکوتی (١٩٩٢ی سای ٢

https://www.perleman.org/files/articles/٠٥١٠١٥٠٩٢١٣٠.pdf   

 ) ری، ژمارەنی نیشتمانی کوردستان، یاسای وەزارەتی کشتوکاڵ و ئاودنجوومی ١٠ئ١٩٩٢)ی سا ،

)، لسر پگی ئلکترۆنی:   ٢٠١٦/  ١/  ١٠وەرگیراوە لڕکوتی (

https://www.perleman.org/files/articles/١٠٠٣١٥١٠٠٠٣٢.pdf   

  ناو سنووریوە و جیاکاری زەوی لنی نیشتمانی کوردستان، یاسای کوژاندننجوومئ

)، لسر پگی ٢٠١٦/  ١/  ١٠ڕکوتی ( ، وەرگیراوە ل١٩٩٨) سای ٣شارەوانییکاندا، ژمارە (

  pdf.١٥٠٩١٥١٠١١٣٦/https://www.perleman.org/files/articlesئلکترۆنی :  

 رامی کوردستانی عرتی جووتیارانی ھکنی نیشتمانی کوردستان، یاسای ینجووم١٧ق، ژمارە (ئ (

، لسر پگی ئلکترۆنی : ٢٠١٦/  ١/  ١٠، وەرگیراوە ل ڕکوتی ٢٠٠١ی سای 

https://www.perleman.org/files/articles/٠٥١٠١٥١١٥١٤٢.pdf    

 نی نیشتمانی کوردستان، یاسای پنجوومکانی جوتیاران، ژمارە ئرەوەزییھ وەی کۆمکردنوچ

ئلکترۆنی :  ) لسر پگی٢٠١٦/  ١/  ١٠، وەرگیراوە ل ڕکوتی (٢٠٠١)ی سای ١٨(

https://www.perleman.org/files/articles/٠٥١٠١٥١١٥٢٢١.pdf   

  میرھ روبوومی کشتوکاڵ لدانی برەپنی نیشتمانی کوردستان، یاسای پاراستن و پنجوومئ

)، لسر پگی ٢٠١٦/  ١/  ١٠، وەرگیراوە  لڕکوتی (٢٠٠٨)ی سای ٤عراق، ژمارە ( –کوردستان 

 pdf.٠٢٠٧٠٨١٢٥٩٥٦/https://www.perleman.org/files/articlesئلکترۆنی : 



   .......... ) بروبومی ڕووەکی ب نمون٢٠١٤ -١٩٩٦ (ڕەوشی کشتوکاڵ ل قزای رانی
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  :بزمانی ئینگلیزی -  ٢

 Oil-for-Food, http://www.un.org/Depts/oip/background/  (Accessed on 

١٥/١٢/٢٠١٥).  

  پاشکۆکان

  )١پاشکۆی ژمارە (

  ی باران بارین ل قزای ڕانیڕژە

    /ران ةىَر  َل

٩٧٣,٧  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١  

١٠٧٧  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢  

١٠٤٣  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣  

٨٧٩  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  

٨٧٥  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  

٨٥٨,٨  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦  

٣٠٧  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  و  

٤١٦,٥  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  

٨٤٤  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩  

٦٣٣  ٢٠١١ – ٢٠١٠  

٥٤٧,٦  ٢٠١٢ – ٢٠١١  

  .٢٠١٥سرچاوە : بڕوەبرایتی کشتوکای ڕانی، بشی ئامار، ئاماری بونکراوە، 

  

  )٢پاشکۆی ژمارە (

  ٢٠٠٨ژمارەی سرچاوە ئاویکان ل قزای ڕانی ل سای  

م .ذ  َر ذ  َل ى .ذ  
  ذ. ى

  حیطس

ذ.  و 

رروو  

 .ؤذةىذ 

َودى  

ك بوو
ووش

ك نةبو  
ووش

و
  

ك بوو
ووش

ك نةبوو  
ووش

  

ك بوو
ووش

ك نةبوو  
ووش

  

ك بوو
ووش

ك نةبوو  
ووش

  

ك بوو
ووش

ك نةبوو  
ووش

  

ك بوو
ووش

ك نةبوو  
ووش

  

٦٢  ١٣٢  ٢٩  ٣٥  ٦٢  ١٣٨  ٣١٨  ١٥٢  ٣٨  ٢٨  ١١٨  ٢٧٠  

 سرچاوە : بڕوەبرایتی ئاماری سلمانی، بشی ئاماری کشتوکای.
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  )٣پاشکۆی ژمارە (

 ب دۆنم ١٩٩٠ی ڕانی ل ڕووبری زەوی کشتوکای ل قزا

رىروو و زةوى ط  َل دؤ   ىط 

دؤ  ط ر  كةرتى تايبةت  

  ثشتاو  بةراو  ثشتاو  بةراو

١٤٣,٩١٦  ١٨٨٨٩  ٩٧٤٢  ٧٤١٨٢  ٤١١٠٣  

  .٢٠١٥سرچاوە : بڕوەبرایتی کشتوکای ڕانی، بشی ئامار، ئاماری بونکراوە، 

  

  

 ب دۆنم ٢٠٠٠زەوی کشتوکای ل قزای ڕانی بۆ   ڕووبری

رىروو ط  رىرو زةو وو ى

   َل

رىرزةوى وو  

  َل 

م  

رىرزةوى وو 

 و ن

  دارن

رىروو 

  ت

وةرطى 

و  

 و رنێژ

انکەزراوەدا  

٢,٧٣٠  ٢٣,٧٣٥  ٧٢,٧٠٩  ٣,٨٢٥  ٩٥,٣٣٣  ١١١,٩٠٤  ٣١٢,١٣٣  

 لقرى محافظة السليمانية. ٢٠٠٠سرچاوە:  وحدة االحصاء الزراعي، مسح الملكية الزراعية 

  

  

 ل زای ڕانیق ی لری زەوی کشتوکادۆنم ٢٠١٤ڕووب ب 

 


  

مرةى طذ
ر  

ذرةى 
  

رىرزار و زةوى وو  /دؤ  
 اروةم

  زةوى و زار

ر
وورى

 
ط


  

ر
وورى

 



  

َد


راو  
  

خ
  

ر
ةز

  ردة
ن

  

دارم دةد
  و مدار
  و ىوةرط
  

 وةن
 

ت


  


ة وةن

  

َ  ٤٨٠٠  ٣٢٩  ٦٤٢٥١  ٤٧٥٩٨  ٨٦٠  ٥٧٧٣  ٨٠٣  ٢٧٦٢  ١٧٦٤٧  ٣٢٥٣٢  ٥٠١٧٩  ١٧٠٩٦٦  ٧٠٠٠  ١٠٦  

  ٨١٤  -  ١٠٨٥٧  ٧٢٤٤  -  ٦٢٨١٢  ٣٢٠٨٣  ١٨٤٥  ٤٤٩٠  ٢٧١٢٥  ٣١٦١٥  ١٤٦٤٥٦  ٢١٣١  ٣٢  رووة

ى 

ط  
٥٦١٤  ٣٢٩  ٧٥١٠٨  ٥٤٨٤٢  ٨٦٠  ٦٨١٨٥  ٣٢٨٨٦  ٤٦٠٧  ٢٢١٣٧  ٥٩٦٥٧  ٨١٧٩٤  ٣١٧٤٢٢  ٩١٣١  ١٣٨  

  .٢٠١٥سرچاوە : بڕوەبرایتی کشتوکای ڕانی، بشی ئامار، ئاماری بونکراوە، 

) ٤٦٤٩٢ی ک بژر ئاو تۆمارە بریتی ل (ڕووبری زەوی ژر ئاو لسرجم ئو کرتان -  ١تبینی / 

) دۆنم مسۆگرە و ئاو نایگرتوە دادەچنرت ک سرجمی ئو ڕووبرەش ٢٦٤٩٢دۆنم، نزیکی (

  دەکوت سنووری بشی کشتوکای بیتون.



   .......... ) بروبومی ڕووەکی ب نمون٢٠١٤ -١٩٩٦ (ڕەوشی کشتوکاڵ ل قزای رانی
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  )٤پاشکۆی ژمارە (

:زای ڕانیق ل (نمگ) میرھنراو و بری زەوی داچڕووب  

 وورىر  َل

َاودا/دؤ  

  ر / ن

١٣٠٠٠  ٦٥٠٠٠  ١٩٩٧ – ١٩٩٦  

١٠٩٣٥  ٦٥٠٠٠  ١٩٩٨ – ١٩٩٧  

٥٨٠٤  ٥٤٠٠٠  ١٩٩٩ – ١٩٩٨  

٨٤٦٤  ٦٥٠٠٠  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩  

٨٩٣٥  ٢٢٣٢٠  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠  

١٢٥٣٥  ٣٥٠٠٠  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١  

١٠٦٤١  ٢٥١٦٠  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢  

١١٧٩٥  ٢٨٠٠٠  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣  

١٢٣٩٠  ٤٣٥٠٠  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  

٥٤٤٠  ٢٧٢٠٠  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  

٦٤٠٠  ٣٢٠٠٠  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦  

١٥٩٢٦  ٤٦٥٠٠  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  

١١١٩٣  ٣٩٠٠٠  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  

٩٠٠٠  ٤٥٠٠٠  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩  

١٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  ٢٠١١ – ٢٠١٠  

٩٧٠٠  ٤٨٥٠٠  ٢٠١٢ – ٢٠١١  

٩٩٠٠  ٤٩٥٠٠  ٢٠١٣ – ٢٠١٢  

١٢٢٠٠  ٦١٠٠٠  ٢٠١٤ – ٢٠١٣  

 .٢٠١٥ئامار، ئاماری بونکراوە، سرچاوە : بڕوەبرایتی کشتوکای ڕانی، بشی 
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  )٥پاشکۆی ژمارە (

:زای ڕانیق می (جۆ) لرھنراو و بری زەوی داچڕووب 

  ر / ن  دؤ/  داَاو وورىر  َل

١٢٦٠  ٦٣٠٠  ١٩٩٧ – ١٩٩٦  

٢٢٦٦  ١٠٣٠٠  ١٩٩٨ – ١٩٩٧  

١٩٠٩  ٨٣٠٠٠  ١٩٩٩ – ١٩٩٨  

٣٠٠٠  ١٢٠٠٠  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩  

١٦٧٤,٩٢  ٦٤٤٢  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠  

١٤١٠  ٦٠٠٠  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١  

١٢٢٥  ٥٠٠٠  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢  

١٠٠٠  ٤٠٠٠  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣  

١٣٠٠  ٥٠٠٠  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  

٥٦٣,٢  ٢٥٦٠  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  

٧٦٨  ٣٢٠٠  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦  

١٤٩٥  ٣٠٠٠  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  

١٧٥٠  ٧٠٠٠  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  

١١٢٥  ٤٥٠٠  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩  

١٠٨٠  ٤٥٠٠  ٢٠١١ – ٢٠١٠  

٥٤٩  ٣٠٥٠  ٢٠١٢ – ٢٠١١  

٥١٠  ٢٥٥٠  ٢٠١٣ – ٢٠١٢  

٦٨٤  ٣٤٢٠  ٢٠١٤ – ٢٠١٣  

  .٢٠١٥سرچاوە : بڕوەبرایتی کشتوکای ڕانی، بشی ئامار، ئاماری بونکراوە، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   .......... ) بروبومی ڕووەکی ب نمون٢٠١٤ -١٩٩٦ (ڕەوشی کشتوکاڵ ل قزای رانی
  

  

   Vol.3  No.6 (2016)ظرى زامى رارى ط                                                                                  ٢٣٢

  )٦پاشکۆی ژمارە (

:زای ڕانیق می (برنج) لرھنراو و بری زەوی داچڕووب  

  ر / ن  دؤ/ داَاو وورىر  َل

١٩٩٧ – ١٩٩٦  -  -  

١٦٢٠  ٣٢٤٠  ١٩٩٨ – ١٩٩٧  

١٩٩٩ – ١٩٩٨  -  -  

٢٠٠٠ – ١٩٩٩  -  -  

٢٥٠  ٥٠٠  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠  

١٢٥  ٢٥٠  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١  

٥٠  ١٠٠  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢  

٧٥  ١٥٠  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣  

٢٥   ٥٠  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  

١٧.٥  ٣٥  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  

٢٠  ٤٠  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦  

٥  ١٠  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  

٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  -  -  

٣٥  ٧٠  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩  

١٠  ٢٠  ٢٠١١ – ٢٠١٠  

١٠  ٢٠  ٢٠١٢ – ٢٠١١  

١٢.٥  ٢٥  ٢٠١٣ – ٢٠١٢  

١٠  ٢٠  ٢٠١٤ – ٢٠١٣  

 .٢٠١٥سرچاوە : بڕوەبرایتی کشتوکای ڕانی، بشی ئامار، ئاماری بونکراوە، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رەوەز محمود رەسوڵ .ىم.    ربوار خالد مستفا .ىم.   محمد قادر رەسوڵ .ىم.
 

  

 ٢٣٣                                                                                       Vol.3  No.6 (2016) طظرى زامى رار  ى

  )٧پاشکۆی ژمارە (

  ل قزای ڕانی: ڕووبری زەوی داچنراو و برھمی (گنم شامی)

  ر / دؤ  دؤ/  داَاو وورىر  َل

١٩٩٧ – ١٩٩٦  -  -  

١٩٩٨ – ١٩٩٧  -  -  

٥٠  ٢٠٠  ١٩٩٩ – ١٩٩٨  

٥٥  ٢٢٠  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩  

٦٢.٥  ٢٥٠  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠  

١٠  ٤٠  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١  

٢٠٠٣ – ٢٠٠٢  -  -  

٢٠٠٤ – ٢٠٠٣  -  -  

١٢.٥   ٥٠  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  

٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  -  -  

٢٠٠٧ – ٢٠٠٦  -  -  

٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  -  -  

١.٢٥  ٥  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  

٢٠١٠ – ٢٠٠٩  -  -  

٢٠١١ – ٢٠١٠  -  -  

٢٠١٢ – ٢٠١١  -  -  

٢٠١٣ – ٢٠١٢  -  -  

٢٠١٤ – ٢٠١٣  -  -  

 .٢٠١٥سرچاوە : بڕوەبرایتی کشتوکای ڕانی، بشی ئامار، ئاماری بونکراوە، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   .......... ) بروبومی ڕووەکی ب نمون٢٠١٤ -١٩٩٦ (ڕەوشی کشتوکاڵ ل قزای رانی
  

  

   Vol.3  No.6 (2016)ظرى زامى رارى ط                                                                                  ٢٣٤

  )٨پاشکۆی ژمارە (

  چنراو و برھمی (تووتن) ل قزای ڕانی:ڕووبری زەوی دا

  ر / ن  دؤ/  داَاو وورىر  َل

١٩٩٧ – ١٩٩٦  -  -  

٧٢١٥  ٢٤٠٥٠  ١٩٩٨ – ١٩٩٧  

٤٨٠٠  ١٦٠٠٠  ١٩٩٩ – ١٩٩٨  

٢٢٥٠  ٧٥٠٠  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩  

١٥٦٠  ٥٢٠٠  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠  

٦٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١  

٣٠  ١٠٠  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢  

    اوةامَ د  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣

٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  َدام ا    

٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  َدام اوة   

٢٠٠٧ – ٢٠٠٦  َدام اوة   

٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  َدام اوة   

٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  َدام اوة   

٢٠١٠ – ٢٠٠٩  َدام اوة   

٢٠١١ – ٢٠١٠  َدام اوة   

٢٠١٢ – ٢٠١١  َدام اوة   

١ ٣  ٢٠١٣ – ٢٠١٢  

٢٠١٤ – ٢٠١٣  َدام اوة   

 .٢٠١٥سرچاوە : بڕوەبرایتی کشتوکای ڕانی، بشی ئامار، ئاماری بونکراوە، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رەوەز محمود رەسوڵ .ىم.    ربوار خالد مستفا .ىم.   محمد قادر رەسوڵ .ىم.
 

  

 ٢٣٥                                                                                       Vol.3  No.6 (2016) طظرى زامى رار  ى

  )٩پاشکۆی ژمارە (

:زای ڕانیق ل (ڕۆژەگلۆب) میرھنراو و بری زەوی داچڕووب  

  / ن ر  دؤ/ داَاو وورىر  َل

١٩٩٧ – ١٩٩٦  -  -  

٣٠٠٠ ١٠٠٠٠  ١٩٩٨ – ١٩٩٧ 

٤٢٠٠  ١٤٠٠٠  ١٩٩٩ – ١٩٩٨  

٤٥٠٠  ١٥٠٠٠  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩  

٤٢٠٠  ١٤٠٠٠  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠  

٥٤٠٠  ١٨٠٠٠  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١  

٥٤٠٠  ١٨٠٠٠  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢  

٥٨٥٠  ١٩٥٠٠  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣  

٨٠٤٠  ٢٦٨٠٠  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  

٧٢٩٠  ٢٤٣٠٠  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  

٢١٠  ٧٠٠  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦  

١٥٠  ٥٠٠  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  

٤٢٠  ١٤٠٠  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  

٤٤٩.٧  ١٤٦٩  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩  

٥٨٥  ١٩٥٠  ٢٠١١ – ٢٠١٠  

٧٠٥  ٢٣٥٠  ٢٠١٢ – ٢٠١١  

١٢٩  ٤٣٠  ٢٠١٣ – ٢٠١٢  

٧٣٦.٨  ٢٤٥٦  ٢٠١٤ – ٢٠١٣  

 .٢٠١٥سرچاوە : بڕوەبرایتی کشتوکای ڕانی، بشی ئامار، ئاماری بونکراوە، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   .......... ) بروبومی ڕووەکی ب نمون٢٠١٤ -١٩٩٦ (ڕەوشی کشتوکاڵ ل قزای رانی
  

  

   Vol.3  No.6 (2016)ظرى زامى رارى ط                                                                                  ٢٣٦

  )١٠ۆی ژمارە (پاشک

:زای ڕانیق می (کونجی) لرھنراو و بری زەوی داچڕووب  

  ر / ن  دؤ/ داَاو وورىر  َل

١٩٩٧ – ١٩٩٦  -    

١٥٠  ١٠٠٠  ١٩٩٨ – ١٩٩٧  

٢٢٥  ١٥٠٠  ١٩٩٩ – ١٩٩٨  

١٥٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩  

٢٥٥  ١٧٠٠  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠  

١٠٥  ٧٠٠  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١  

٧٥  ٥٠٠  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢  

٣٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣  

٢٤٧.٥   ١٦٥٠  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  

١٦.٥  ١١٠  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  

٣٧.٥  ٢٥٠  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦  

٧.٥  ٥٠  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  

٢٥.٥  ١٧٠  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  

٤  ٢٥  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩  

٢٨.٥  ١٩٠  ٢٠١١ – ٢٠١٠  

٦٤  ٤٢٥  ٢٠١٢ – ٢٠١١  

٣٤.٥  ٢٣٠  ٢٠١٣ – ٢٠١٢  

٣٧  ٢٤٥  ٢٠١٤ – ٢٠١٣  

وەبڕرچاوە : بکراوە، سونشی ئامار، ئاماری بب ،ی ڕانیتی کشتوکا٢٠١٥رای. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رەوەز محمود رەسوڵ .ىم.    ربوار خالد مستفا .ىم.   محمد قادر رەسوڵ .ىم.
 

  

 ٢٣٧                                                                                       Vol.3  No.6 (2016) طظرى زامى رار  ى

  )١١پاشکۆی ژمارە (

:زای ڕانیق می (نۆک) لرھنراو و بری زەوی داچڕووب  

  ر /ن   دؤ/ داَاو وورىر  َل

٥٥٥  ٣٧٠٠  ١٩٩٧ – ١٩٩٦  

٦٠٠  ٤٠٠٠  ١٩٩٨ – ١٩٩٧  

٦٧٥  ٤٥٠٠  ١٩٩٩ – ١٩٩٨  

١٠٥٠  ٧٠٠٠  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩  

٢٧٠٠  ١٨٠٠٠  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠  

٨٧٠  ٥٨٠٠  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١  

٦٠٠  ٤٠٠٠  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢  

٩٠٠  ٦٠٠٠  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣  

١١١٠  ٧٤٠٠  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  

٩٠٠  ٦٠٠٠  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  

٩٠٠  ٦٠٠٠  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦  

٤٥٠  ٣٠٠٠  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  

٤٨٣  ٣٢٢٠  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  

٣٩٥.٨٥  ٢٦٣٩  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩  

٣٧٥  ٢٥٠٠  ٢٠١١ – ٢٠١٠  

٣٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠١٢ – ٢٠١١  

٣٠٧.٥  ٢٠٥٠  ٢٠١٣ – ٢٠١٢  

٢٩٢.٥  ١٩٥٠  ٢٠١٤ – ٢٠١٣  

  .٢٠١٥سرچاوە : بڕوەبرایتی کشتوکای ڕانی، بشی ئامار، ئاماری بونکراوە، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   .......... ) بروبومی ڕووەکی ب نمون٢٠١٤ -١٩٩٦ (ڕەوشی کشتوکاڵ ل قزای رانی
  

  

   Vol.3  No.6 (2016)ظرى زامى رارى ط                                                                                  ٢٣٨

  

  )١٢پاشکۆی ژمارە (

:زای ڕانیق می (نیسک) لرھنراو و بری زەوی داچڕووب  

  ر / ن  دؤ/ داَاو رىوور  َل

٤٢٧.٥  ٢٨٥٠  ١٩٩٧ – ١٩٩٦  

٣٨٢.٥  ٢٥٥٠  ١٩٩٨ – ١٩٩٧  

٣١٥  ٢١٠٠  ١٩٩٩ – ١٩٩٨  

٢٧٠  ١٨٠٠  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩  

٤٥  ٣٠٠  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠  

٥٤.٣  ٣٦٢  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١  

٥٢.٥  ٣٥٠  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢  

٣٠  ٢٠٠  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣  

١٩٢.٥  ٣٥٠  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  

٣٠  ٢٠٠  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  

٣٠  ٢٠٠  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦  

٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  -  -  

٢٢.٥  ١٥٠  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  

٥.٢٥  ٣٥  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩  

٥.٢٥  ٣٥  ٢٠١١ – ٢٠١٠  

٢.٧  ١٨  ٢٠١٢ – ٢٠١١  

٢.٥٥  ١٧  ٢٠١٣ – ٢٠١٢  

٣.٤٥  ٢٣  ٢٠١٤ – ٢٠١٣  

 .٢٠١٥سرچاوە : بڕوەبرایتی کشتوکای ڕانی، بشی ئامار، ئاماری بونکراوە، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 رەوەز محمود رەسوڵ .ىم.    ربوار خالد مستفا .ىم.   محمد قادر رەسوڵ .ىم.
 

  

 ٢٣٩                                                                                       Vol.3  No.6 (2016) طظرى زامى رار  ى

  )١٣ژمارە ( پاشکۆی

:زای ڕانیق ل (پاقل) میرھنراو و بری زەوی داچڕووب  

  ر / ن  دؤ/ داَاو وورىر  َل

٢٤٠  ٨٠٠  ١٩٩٧ – ١٩٩٦  

٢٤٠  ٨٠٠  ١٩٩٨ – ١٩٩٧  

١٩٥  ٦٥٠  ١٩٩٩ – ١٩٩٨  

٢٤٠  ٨٠٠  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩  

٢٤٠  ٨٠٠  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠  

١٩٥  ٦٥٠  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١  

١٩٥  ٦٥٠  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢  

١٥٠  ٥٠٠  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣  

١٤١  ٤٧٠  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  

١٢٠  ٤٠٠  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  

١٢٠  ٤٠٠  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦  

١٣٥  ٤٥٠  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  

٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  -  -  

٢٤  ٨٠  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩  

٢٤  ٨٠  ٢٠١١ – ٢٠١٠  

٢١  ٧٠  ٢٠١٢ – ٢٠١١  

٣٢.٤  ١٠٨  ٢٠١٣ – ٢٠١٢  

٢٧  ٩٠  ٢٠١٤ – ٢٠١٣  

 .٢٠١٥ڕانی، بشی ئامار، ئاماری بونکراوە،  سرچاوە : بڕوەبرایتی کشتوکای

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   .......... ) بروبومی ڕووەکی ب نمون٢٠١٤ -١٩٩٦ (ڕەوشی کشتوکاڵ ل قزای رانی
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  )١٤پاشکۆی ژمارە (

:زای ڕانیق می (پیاز) لرھنراو و بری زەوی داچڕووب  

  ر / ن  دؤ/ داَاو وورىر  َل

١٥٠٠  ٥٠٠  ١٩٩٧ – ١٩٩٦  

١٠٥٠  ٣٥٠  ١٩٩٨ – ١٩٩٧  

٨١٠٠  ٢٧٠٠  ١٩٩٩ – ١٩٩٨  

١٣٥٠٠  ٤٥٠٠  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩  

٩٠٠٠  ٣٠٠٠  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠  

٧٥٠  ٢٥٠  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١  

٦٦٧٥  ٢٢٢٥  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢  

٨١٠٠  ٢٧٠٠  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣  

١٢٧٨٩  ٤٢٦٣  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  

٣٠٠٠  ١٠٠٠  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  

٤٧١٠  ١٥٧٠  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦  

٤٥٠٠  ١٥٠٠  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  

١٠٢٠٠  ٣٤٠٠  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  

٥٨٦٥  ١٩٥٥  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩  

٤٩٧١  ١٦٥٧  ٢٠١١ – ٢٠١٠  

٤٧٥٥  ١٥٨٥  ٢٠١٢ – ٢٠١١  

٥٠١٠  ١٦٧٠  ٢٠١٣ – ٢٠١٢  

٢٨١٤  ٩٣٨  ٢٠١٤ – ٢٠١٣  
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  )١٥پاشکۆی ژمارە (

:زای ڕانیق ل (وزەی زستانس) میرھنراو و بری زەوی داچڕووب  

  ر / ن  دؤ/ داَاو رىوور  َل

١٠٠٠  ٥٠٠  ١٩٩٧ – ١٩٩٦  

١٥٠٠  ٧٥٠  ١٩٩٨ – ١٩٩٧  

١٣٠٠  ٦٥٠  ١٩٩٩ – ١٩٩٨  

٢٢٠٠  ١١٠٠  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩  

٢٦٠٠  ١٣٠٠  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠  

٢٣٠٠  ١١٥٠  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١  

١٧٠٠  ٨٥٠  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢  

١١٠٠  ٥٥٠  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣  

١١٨٦  ٥٩٣  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤  

١٠٥٢  ٥٢٦  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥  

١٠٥٢  ٥٢٦  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦  

٨٠٠  ٤٠٠  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  

٦٤٨  ٣٢٤  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨  

٣٨٤  ١٩٢  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩  

٣٩٢  ١٩٦  ٢٠١١ – ٢٠١٠  

٢٨٢  ١٤١  ٢٠١٢ – ٢٠١١  

٢٧٢  ١٣٦  ٢٠١٣ – ٢٠١٢  

٣٠٠  ١٥٠  ٢٠١٤ – ٢٠١٣  
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  )١٦پاشکۆی ژمارە (

:زای ڕانیق و میوە ل وزەی ھاوینمی سرھنراو و بری زەوی داچڕووب  

  ر   دؤ /اوداَ وورىر  َل

١٩٩٧ – ١٩٩٦  -    

١٢٢٠٠  ١٩٩٨ – ١٩٩٧    

١٨٢٥٠  ١٩٩٩ – ١٩٩٨    

١٥٣٠٠  ٢٠٠٠ – ١٩٩٩    

٩٨٣٠  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠    

٥٤٠٠  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١    

٨١٠٠  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢    

٨٥٥٥  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣    

١٠٤١٥  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤    

٧٩٢٢  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥    

٥٢٧٠  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦    

٤١٢٠  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧    

٤٨٧٧  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨    

٢٦٢٦  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩    

٣٧١٤  ٢٠١١ – ٢٠١٠    

٤٠٠٠  ٢٠١٢ – ٢٠١١    

٣١٧٩  ٢٠١٣ – ٢٠١٢    

٣٢٠٢  ٢٠١٤ – ٢٠١٣    

ی ڕانیتی کشتوکارایوەبڕرچاوە : بکراوە، سونشی ئامار، ئاماری ب٢٠١٥، ب. 
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  الملخص

ً رديا ا  اا  ةوا ران ا ًوا د ،وا مردا   

  ا   ورت اة،  ن ا اا اء  ً  م ار

اي ا، اي ن  ارا، وا  ه  ء رام ، ا اا را  ه 

    م ، خال اا ن، وارد ب     ارا  ا ا

. ت ارا  ء رام ا ١٩٩١ا  إم اة.  ث ات ة  ل ار

 .ا ذ  ا ا   ى ارا    جما  وت  ة

 ديوا وا ا ا  ا  را ان ا  ذ ا  و .

ًا  ول ان راه ا رإط  راا  ما   ذ  تت اوا 

ا وا وا ل ا راف وان. اا  ه راا    راا  ض

 ،ما  ء رام  ) اتا  ٢٠١٤-١٩٩٦ ت ا نو ا م و ،(

 ى ام عي وارع اا ا ةزا ء أإ أ  ،ا  راا  ا 

.ت اا  ت اا   
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Abstract 
   In the past our society was an agricultural society. Agriculture was a main 
source of people’s income. Our economy was based on agriculture; the society 
was a self-sufficient society. The people in this region were producing 
everything they need. The majority of work force was in agriculture. In Raniya 
district agriculture was far more important compared to other regions because of 
plain of Bitwen which is one of the most fertile lands in this part of Kurdistan. 
This plain has a milder climate and it also located in the guaranteed rainfall 
region. After the March uprising the agriculture was affected by a domestic and 
international political crisis and situations. After the uprising the agriculture 
boomed again as result of UN sanctions on Iraq and Iraqi regime’s sanctions on 
Kurdistan, both sanctions make people return to their villages and work in 
agriculture. This study attempts to evaluate the agricultural situation by 
evaluating available data about agriculture in Raniya district. It tries to 
understand how the agricultural production of different categories changed 
during this period of time; what crops were mostly cultivated and what the 
production result was. Why a particular products were more cultivated rather 
than others. How the productions of some crops declined and why they declined. 
This study is divided into two main chapters; first chapter will describe natural 
and human sources of agriculture in Raniya district. Second chapter will 
evaluate a production of some important crops; it attempts to critically evaluate 
the production changes in agriculture. 

    
  
  
  

  
 


