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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٠٩                                                          )   ٢٠١٦ 

  

   دامان داوم ر  رري رة رارن

 زاي َورط  وةي ٢٠٠٩- ١٩٥٧  

.ن ي    

  

  

  وة َي

 وة  دا طر  َزاي    دامان  داوم  ر  طورةن رر رارن رة 

 و شؤ َيوارة وةوة و وة ي وازي ومان دادام  ََوة   

 ََ  ي يوم َ وة و روةامةم    ر ادةير َو  ري و  

 مم و رم دامم   ي طم دامان داوم  وة  ، َوة

َرةان و دمررة َن و مر دامرة ن.  

 َاموة )ر  نررة را رير ومان دادام  زاي َورط   

 وري ر و يرطَ  ووير     دة  امرمطر و و زا طا  َ س) ٢٠٠٩-١٩٥٧ وةي

 داوم  روة و مو دطا ةمير ووير   داوة ووير دا وةَ موي

و ذ رة يامدام    َلط      ر  ي  يامو دام  روة  دم 

مم رَاطام امدام زا و  َلط رووي م و دةر ردةرا.  

َ :  

َوة  اري ومان دادام  اط دا مط  ي  م  يةم  َانم 

 و  ،   ََ  وة ََ داومن ري دةر طَل  دةردةت نَ و دامان

ريطمرام   وازي ومان  دادام    زاي َ رط دا ر  داوة ووير    وة  وةم 

 دةر  َر وة   رووي وةمو  مررة را  وة  ي 

 امر    وة ر روة وة َم انم َوةي  دامان ي و داون وازي

م رريطام اطري و د و   داوم.  

ط  َوة  :وم مم   ومان  دان  و داموةومدط    َم    م م   و

 مر و ط انَدام  ري زا دوة ر وازي  ومدا  مر زاري ري و 

  .   و

  : وةَ طمي

   وة رري رؤي راةري ر   طر َزاي  دامان داوم  وازي-١

م م  ي و رةي دامان  زاي َطور ،  ي دةرو وازي  رووي         -٢

 وري و زار .ن  
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 ٣١٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

 َوة  : رة رؤ وازيدةر ر  مررا  ومان  دادام    زاي 

َرةط  وةي م )و) ٢٠٠٩-١٩٥٧ و ادةير ريطمرام      ي  و  وةومدا  درو 

  .وة

 وةي  و وة  راوردري  دموةي  دي    ن  دا وةن : َوة َدي

َانم م )ن)٢٠٠٩-١٩٥٧ وةوةك دام َارةي مزة  َنوة و  ر و 

 و  رة روة و اق  َدادةم َيرذَ درو )١٩٥٧(   ي

ريطمرام   ر يوم َوة دا    وة   )ن  ش)٢٠٠٩  و  موة  دا  وا 

 مر َك و م  ر  دام  مام و و داوة  ر دةزطي

م َةر و رَي ري   وازي دةر ومان دادام  يوم 

َوة.  

م َوة : ر ي ن م َنوة شدووة دا  َ  ش     

   ممي موم َوة    َ    رة           

يرمة اط و  دووة يرمة اطد     َ دا    ومدا  ذ 

امي داموم َنوة ،دوة ر  وا دووة   ومدا رة 

  ،    َرة    دوو  دوة دان  مو  طم رة ايَ و دامان

 و  دا وة  َم  انم  َوةي    مو  دامام  اماطَ ر مم و ي  اوة

َن دوة  دوو  رة ،  ا م و دةر نرردةا رةوو.  

مم ردة َوة  :ا  َكوة َ  وطط َم ،  َوة 

َ مط  َة ،  َشوة  م و ط م وة وام:-  

١-مدا َرذي انرة دام ي رة   رة َ نوام ،   وةي َ   َدة 

 و ار رةن ادةكر  دا) ١٩٥٧(  ط يرذ َم ،وةَ دةظري  ر

درو َرذم   ي َيم رةو  وةوم   رام و ،م زؤر درو

اَ ني زؤرر و  ن دا َ.  

  

  ممي موم َوة  

   :يمرة اط :  

و ري  ري م وة و و َطير َزام َ  طر َزاي           

 زمم انم َدةو َوة َ ووير رؤذ ر َردن ،  

م)٣٦:٤٢:٣٨)(٣٧:٢٠:٤٨(ر ي ردوو و َ َيدر )٤٣:٤٩:٤٢)(٤٤:٣٤:١٦(ي رتؤذ)ي وامرة مذ 

  دةو َران  زاي  و ؤذ ر ري  و ر  م  دةو َر رةي  رةت). ١

م ري رؤذ زاي و َي و َ زاي رام َودة م  ري زاي  و 

َ َودة م وايرؤذ  . وم ََ ا مط  م  

 ردوو و )َاق-ر(  رَي موة و .  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣١١                                                          )   ٢٠١٦ 

     وة  طورةي  يرطَ  امري طر) ٢٠٠٩_١٩٥٧(دا وة  َم  وةي    طر  َزاي

  روةك ةوة دا مرط  َةمموةي و دازرامن  ي و  ة

     ر  َة وة  يَطر زؤري امريطر زا دةردةو َن دا) ١( ذرة ي

)١٩٥٧)    ةَ  َ  (ش ١٩٧٧  دوو  تدة  نرةذ م  (

  وةَردةط رودؤ َيم  و روةي يو  رد و    َاق   داوة و .   

 دامام  واوي ري َرطي ردن     و ان –  َاق  َم وةي م  موي 

 ي)١٩٩١( داري  ار ر دواي   اوة ر رؤم و طم و راوناطَر وةَ موي

   نرد و  مزرامدا    َر  نرد  رةدو  ري  وةيمزرامزاي دا 

َرط درا  َو  مر( مم رزان و و َوان زن (دوا   )١٩٩٩ (

ري مزرامر دا      م  م) َزم،ان (و  دراوة  روة     )٢٠٠٤(   ري 

مزرامي دام )روطة (دراوة وا زا  )٣ (ي َرطوة ي   )دي ) ١٩٥٧دوة  ز   

                                                                                      .)٢٠٠٩( ي رط َي )٦(

  )١(ذرة ي

ومدا َرطي  زاي َرط  وةي َانم م)٢٠٠٩-١٩٥٧(  

  َل
ذرةي 

  
 نَرط)م(  

   مر،رزان،وري ٣  ١٩٥٧

   وري ، مر ٢  ١٩٧٧

  طرةو زن،ان،زم ،َمر،رزان،َوان ٦  ٢٠٠٥

 طرةو زن،ان،زم ،َمر،رزان،َوان ٦ ٢٠٠٩

  :روة             

١-  رد،ط ياري م َريط َو  وةي دة م ري داظط،  َورةذ،ي ٣م، 

وةزارة  َو،يرؤ،١٧-١٣،ل١٩٩٩.  

 ٢- َريط َوَر،را ي، ويزا م و مر م  َريط َو،٢٠٠٩،٢٠٠٥.  

  

رةت  رووري زاي َطور م طرامري وة ة روةك  ي       

 ٢ )١٣٥٣(   دوة  وة ٢)١٧٢٠(  ورةير) ١٩٥٧(   ر َ ) ذةي َ دراوة٢ذرة (

 وةش  وة ردةطَوة   َرذي  )ي دا) ١٩٧٧رزان م  َةوةاوة     

 )٢٠٠٩ (رة دادو ريرو زا رةو وةم وة  وة )١٩٧٦(و ٢ ز  )ي%)١٣  ي 

ط ريرو َريط َوي ََوة   و ردةطَوة  وةي وا   )دا) ١٩٩٧ 

مةمي طوار مم  زاي َي دادةَ و َدة َل زاي َرط. رةت  ري رو 

 َرطم زاي َرط   )٢٠٠٩ (وا دا  ي رةذ )ن  دا) ٣  َودةردة  وا 

 طوة   زاي ورير طورة زن وانَ مي روةك  اممام َ طورة وازي
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 ٣١٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

 )٧٠٤.٢٨(٢  و  ي  َد  ووير رةوةرو  دة )ي%)٣٥.٦ ري رو  ط  زا دواي، 

  ر  طوة   ورةير ي%)٢٥.٦(  دَ  دووة ي  رزان مي و

مم )َزم،ان،ورةيطر  ،مم(   ي )َ َ،ارة،  ،( َد   ووير 

رةوةرك  و   ك دواي )ي  ي%)٠.٣،%٦.٩،%١٢.٧،%١٩.١ ري رن ووم ََ   ش ، وة

دةطرَوة  وةي   م مَ و   داامَ  روري م وةك مي          

  .مر و َوان زن و رزان درو ون 

  )٢ي ذرة(

ريرزاي و َرط و رَية  ي ريرو َريط َو  وةي َانم م    

 )٢٠٠٩-١٩٥٧(  

  

  

  

  روة :  

،  أرد   ،  أر  و   ا ،  ١٩٥٧   ا ا،  ا اس ،  اا وزارة  )١(

  . ام اول،  اد

،  اد،  ء اي از ،  ١٩٨٢،  ا أ ا  ،ء اي از،  ا وزارة  )٢(

  ) .١/٥( ر ول

،  اد،  ء اي از ،  ١٩٨٧،  ا أ ا  ،ء اي از،  ا وزارة  )٣(

  ) ١/٥( ر ول

زای      ری قه شی ئاماری دانیشتوان و ھزی کار،روبه رم،به ی ئاماری ھه سته تی پالندانان،ده زاره رمی کوردستانی عراق،وه ھه ) ٤(       

َزگای ھه گهر له سور و پارنی  ول٢٠٠٩و٢٠٠٥سا.  

* َر رؤ م اموةز  َر نرد مةمي طوار مم  زاي  َي  َدادة 

  )رطَي رم(١٥/١٢/١٩٩٧ )٦٥٥٨( ذرة وةزان م رؤ :وامَ ، طر زاي َل دةَ و

  

  

  

  

  

  

  /٢رَط روري  */٢زا روري  َل
 ي  زا روري% 

طَر  

١١  ١٥٦٨٣  ١٧٢٠  ١٩٥٧  

٩.٣  ١٤٤٧١  ١٣٥٣  ١٩٧٧  

١٤٤٧١  -  ١٩٨٧  -  

١٣.٣  ١٤٨١٧  ١٩٦٧  *٢٠٠٥  

١٣ ١٥١٤١ ١٩٧٦ ٢٠٠٩ 



.ن ي    
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  )٣ي ذرة(

  زا ريي رو  نةَور و رطَ زاي مَرط  ريرو) ٢٠٠٩(  

    

      

                  

                 

                   

  

  

                        

  

  

  

  

         ).٢( ذرة ي روةم:   روة

  

 دووة  :يرمة اطد :  

 رةي  ر    وا امرمطر و دموةي وةَ موي دطا ةمير  ن

امدام ووة دا م  واوي وةي َانم م َوة روةك ، دا ا ر 

ركطرام  ر رةي اندام رر ورةط ر دة ومدا اط اندام 

نو رةي و امر دام و مط.   

     دة  دامان  ميرذ  َو    امرم طر و  دموةي     ر

ودا م  دراوة ، م َرذي اندام  ردة َ وةر رة  

و زام ريطمرام   ر رةي انوة دا دام  َانم ر دوو دا )،٣٨،ل١٩٩٩.(  

    دم ي رةن ) ٤(ذ  َودةردة  رةيذ  امدام  زا و ر َنة    ي 

امدام َريط َو رريطام  وة ة رووارةوة دا دة يم    :  

 :     )١٩٥٧ (دا  ر َةي  امدام  زا  يم )ي   ي%)٥  امدام َر يط  َوي 

ََوة  َ دة  َرذي  )١٩٧٧(دا  رَة َزدادة  )ي ي%)٤ امدام 

َرط روة  وةي  َانم  م )١٩٧٧_١٩٥٧(دا ر َةي  يط  يم  يوم َ وة )٢.٤ (%

 ي  وام (وة %) ٣.٤( وةدا  و ن  طرَ دامام مي طي ةيَر  وة

 ةوة)١٩٦١(   ر  دة    َر  وةي    وةَدةطر وةدا  دازش  ،) ٥  ذرة

م َا ندوة دة  َ زير اوان  ر وو م ك  دةرو 

وم  يوم َوةةو رَيو زا    )١٩٧٥ (  َانم  َاق و  َان 

 

  )م)رطَن
  %رَة  ٢/رور

  ٠.٣  ٥.٤١  مر مي

  ٣٥.٦  ٧٠٤.٢٨  زن َوان

  ٢٥.٣  ٥٠٠.٤  رزان

  ١٢.٧  ٢٥٠.٥٥  ان

َزم  ٦.٩  ١٣٧  

 ١٩.٢ ٣٧٨.٥٦ طرةو

ي ط  ١٠٠  ١٩٧٦  
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 ٣١٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )٢٢ل،٢٠٠١، .(دا)  ٢٠_١٠(     و دوو ر رم مو اماطَر ري ا دا

رةش ر  مزا )َرط ، ن ، زرةوام(ي  َريط َو وةط). ،١٩٣،ل١٩٩٩ (

  داوة يزؤر مةمي طوم َوة ر رَاناط ونو ن وامدام  ردوط 

  .اوموة ماَ زؤرة

  )٤ي ذرة(

 َو يطَر امي دام  نةَور و رطَ زاي امرةي دامذ  

) م انَوةي م ٢٠٠٩-١٩٥٧(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روة :             

١-   ا ا ، س اا  ، ا١٩٥٧وزارة ا  ، و أر  ا ،را ا) ول ر٢، ا.(  

  )٥/١(ول ر ،، ار ا ١٩٨٢ء ، ا ا ا وزارة ا ، از اي  -٢

٣-  ا ا ء ، ا يز اا ، ١٩٨٧وزارة ا ) ول ر ،ر ا١، ا.( 

٤-  َر مرد َاق،وةزارة ر،ناممَراة ري َو، ري انو دام َي      

 و َر،روةي

٥- َر مرد َاق،وةزارة ر،ناممَراة ري َو، ري انو دام َي 

م،ر يؤ زيرؤن، و طرةدامن ،٢٠٠٩ذدا اوةوم.  

  

  )٥ي ذرة(

) م انَوةي م  َو يطَر ور وطَ زاي  اني دامم ي٢٠٠٩-١٩٥٧ط%(  

 رَط مي طي  زا مي طي  وة

٣.٤  ٢.٤  ١٩٧٧ – ١٩٥٧  

٣.٧  ٢.٧  ٢٠٠٥ – ١٩٧٧  

٤.١ ٤.٢ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٥ 

  ).٤(ذرة ي روةم /   روة

  

  

  ن
 دامام ذرةي

  زا

 دامام ذرةي

طَر  

 ي  زا رَةي

طَر% 

٤.٨  ٢٧٣٣٨٣  ١٣١٢٤  ١٩٥٧  

٤  ٥٤١٤٥٦  ٢١٣٨٨  ١٩٧٧  

٧٧٠٤٣٩  -----   ١٩٨٧   ----  

٣  ١٥١٢٣٣٤  ٤٥٤٩٤  ٢٠٠٥  

٣ ١٧٧٨٨٢٦ ٥٣٦٤٠  ٢٠٠٩ 
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r = رَةي يط م.*                      r	 = (			�
�١

�٠							

�
− 	١	) 	× ١٠٠  

t   =رةيذ م َانم دوو َرذ.  

pرةي ژ= ١ اندام  دوا َرذ.  

po = رةيان ذدام  َرذي  .  

  .٢٩١ص ،١٩٨٨ ا، ، وا  ا دار ان، ا ا ،دي ط  /روة *

  

 : دووة )٢٠٠٥ ( َلوةي ط رةيذ امدام زا ديدوة ز  )٤٥٤٩٤(س و  ز   )ي%)٣ 

 م انم َوةي  دامام مي طي ةيَر  ر طوة   طيرَ دامام ي

 ي    ن  وةي    رمة  وةي  وةَدةطر ش%) ٢.٧(  رزةوة) ٢٠٠٥-_١٩٧٧(

ري َاق و َان  ك و م وةيو رد و  َا     واوي  وم 

رَراوةاط   دواي ررداري ا )ي) ١٩٩١  نرد و مزرامدا  َر 

 دامام  و  اوموة  وةدان  وة َ موي  رؤم و طم دورة) ١٩٩٢(  ردن

 زا  دامام  ذرةي دا) ٢٠٠٩( .  امن و يز َر اوموةطر زؤرن موش

َة  )٥٣٦٤٠(س و رَةي يط يم امدام  وةي )٢٠٠٩-_٢٠٠٥  (وة  )٤.٢ (%

 ش  كرادة ردةطَوة  و َيو  ودا م داوة ووير    ووير 

  . زارموة

  )٦ي ذرة(

رَةي امدام مزاي م َرط   ي امدام زا  وةي َانم م 

)٢٠٠٩_١٩٥٧(  

  

  

  

  

  

  

  

    

  ).٤(ذرة ي روةم /   روة

  من

  

رَةي امدام م  ي امزا دام  

)ن( 

٢٠٠٩  ٢٠٠٥  ١٩٧٧  ١٩٥٧  

  ٥.٦  ٨.٧  ٤٩.٧  ٢٨.٥  

  ١٠.٣  ١٠.٦  ٥٠.٣  ٥٣.٣  مر

  ٢٥.١  ٣٧.٢  -  ١٨.٢  زن َوان

  ٢٢.٢  ١٢.٢      رزان

  ١٥.٣  ١٢.٥      ان

َزم      ٢١.٥  ١٨.٨  

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  طرةو
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 ٣١٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

 ي   وا دامامي ي  ةنَر و زا مم دامام ذرةي  رةت

  :  وةدةَ وونر ن دا) ٦(ذرة

 : ير مم  

 )١٩٥٧(دا ز   )٢٨(% ي  امي  دامزا ََ وة      )١٩٧٧(  رَ ة 

َرزدةوة  ي٥٠( م(% ي امي داموم َوة ش  وة ردةطَ وة  وا  ر 

 يرة ن  ي ري ر  رد و   َ ا زؤر    مةمي  طرزان  م 

 ن و َطي ر َي م و زا  ي مم رةو  دامامن و اون لَ 

 و دامان ي ي%)٩( مي  دادةزَ م  دامام ذرةي دا)٢٠٠٥(    دوة

روة     )٢٠٠٩ (  رَ ة  زدادة    يم )ي  ي%)٦  امدام  زا    يمدا 

رَةي امدام م ردةطَوة    راويَراط امي داموةي زؤرامرطر   م  

  زَي وامن  و َ َ طمةم وةدان ماوموة.

  

: ي دووةرزان م  

 )١٩٥٧ (ز  )١٨(%ي ي امي دامزا   وةط    )٢٠٠٥ ( 

رَة َرزدةوة  )ش%) ٣٧ ردةطَوة  وةي وا     زؤر َري وام    وة 

   دازرامم  دواي     ادوو ر دةي  م  و   و ن  وةي  ة

َر نرد مةمط ن موة زؤراوموةدام ةمر م مو ط َ  

  .اوموةمطر ن مط موم ي  دامامي

: َ يم َوان زن   

 )١٩٥٧(دا ز)٥٣(%ي ي  امي  دامزا    وةط       )دا) ١٩٧٧   

رَة وةدا  )٥٠(%ي ي امدام  َ   دة    م)دا) ٢٠٠٥ ر َةي  يامدام 

 وة%) ١٠(   ز  ةَ ر ) ٢٠٠٩(     و  طوة   زاي  دامام  ي %) ١١( مي 

  َ  ؤذةي  نَ و ماوموة وةدان طمةم  زؤر وةي  وةَدةطر ش

 ةرم َ   روةي طام    وم     َ  َ      و   ران  و و 

َان و ر ن و و دد .  

:ارة يان م  

   َيم  و  )١٩٩٩(اوة ري دووري و مم  و زاي 

َرط)٢٢( و   )٢٠٠٥ (ز )١٢(%ي ي امي دامزا ََوة       )دا) ٢٠٠٩ 

 رَة َرزدةوة  ز  )٢٢ (%.  

: َيم َزم  

 )١٩٩٨ (زراوةدووري و دا  ش  ريم زاي َرط يم )٢٥( و رَةي 

امدام   )٢٠٠٥(دا ز  )١٢ (%ي ي امدام زا وة    )دا) ٢٠٠٩   

رَة َرزدةوة  ز )١٥ (%.  



.ن ي    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣١٧                                                          )   ٢٠١٦ 

: يم رو طة  

 )٢٠٠٤ ( ر اوة و م و ط اممط  ر  ريم َ رط  وة 

اوة ر   ، رَةي امدام   )٢٠٠٥ (ي دام )وة%) ١٩    ي  امدام 

زا    )٢٠٠٩ (وة داوةرز  يم )٢١.٥(% .   

 يم رَةي امدام   َيم م ركي ادةةم  وم  

زةرامن طامو دام َو  وةمزار     دواي  )٢٠٠٣.(  

  

 َ  :شدا وم يان ذدام   

ومدا ان ذدام ومدا امدام  َانم ر و مدا ط ،  رة 

ومدا مط  ي   وازي دةر ومن دارم ن وممط  

  . دا وةَ موي

رةت  داوم ذ دامان  زاي َطور م طرامري  ر دا          

  : اوةروو َ ةك دا) ٧( ي  روةكوة 

 :  رَةي مرم ورطَ زاي     )ي  ي%)٩( دا) ١٩٥٧  امن  دامزا 

ََ وة    ررا دا مممي  ي%)٩١( ط  امدام   ون ،  رزي ر َةي نممط 

 و ط  ردن  ر    َرودؤ  ري   َي  وةَدةطر رمن  راورد

 ةيَر  دَ دا ر امنطر امَر  دا) ١٩٧٧(      وةَ موي

%) ٧١(   دادةزَ  طممم  ةيَر  دامام ي ي%)٢٩( مي  وةرزدة َرمن

 ش ردةطَوة  و رودؤ ررا زةي  وم      مةمط    وةم 

  راون.اطَر وةدا  طمم دامام زؤري  ة

 : دووة  )٢٠٠٥ (مرم زا ر َنة  َة    يم )ي  ي%)٣٢  امدام 

  ررا دا رَةي مممط َزدادة  )ي ي%)٦٨ اندام  يم رَةي 

 و    وةي دواي وا  وةوة ةمي طممم ةيَر دام و رمن

م دةي دووردا ا ن ط و مةمي طوم َوة    واوي ر َراوناط   دواي 

ررا  نرد زؤر  يامدام رطوةماوم َ نم       )دا) ٢٠٠٩ ر َةي 

 مي    دادةزَ  طممم  ةيَ ر و دامان ي ي%)٥١(  ز  وةرزدة َرمن

  وةدةطر طممن ةيَر داز و رمن ةيَر رزوموةي دامام ي ي%)٤٩(

 ا  ي    واوي    مو  طمم  دامام  اموةيمطر و طمةن ي مدموة وةدان

                     . ن َزار موم روة و طممم ري ري

  

                       

  

             



 ٢٠٠٩-١٩٥٧ وةي  طور َزاي  دامان داوم ر  رري رة رارن
 

  

 ٣١٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )٧ي ذرة(                                                

ومدا ان ذدام  زاي َرط  وةي َانم م )٢٠٠٩-١٩٥٧(  

  :روة

١--  ا ا ، س اا  ، ا١٩٥٧وزارة ا    ) ول را ، ر اا ، و أر  ا ،٨ (

  .٢٢٩ – ٢٢٧،ص

٢ -  اد اا ء ، م يز اا ، وزارة ا  نء   ١٩٧٧ يز اا  ، أر 

  .٣٠) ،ص ٢٢ول ر (  ١٩٧٨اد،  ،

٣ - َر مرد َاق،وةزارة ر،ناممَراة ري َو، ري انو دام َي  وةير،ر 

َو.  

٤-َر مرد َاق،وةزارة ر،ناممَراة ري َو، ري انو دام َي  م،ر 

  .و َروةي ذرةدامن، و طرؤزي ؤي

    

 م مم  ر  ورطَ زاي  اندام ذ ومدا  رةت

   دةردةو  َن ) ٢(ميو  )٨(ذرة ي دم روةك   ر دا وةطرامري 

  َةك :

 : ير مم  

  )١٩٥٧ (دا رَةي  مرم )١١(%ي  ي  اموة  دام   ر َةي  مممط )٨٩ (%

 ةيَر دا)١٩٧٧(    وةَدةطر مو ارير رودؤ را  ش ري وة

مرم َة   ي٤٣(م (%و ر َةي  مممط )وة %) ٥٧  ش  ي  زةم   

رودؤ ووة مووة م  يزؤر مةمط    داوة ر َراوناط     )٢٠٠٥(  

رَةي نرم َدة )١٠٠ (%و ردةطَوة    وةي     دواي  مزرامي  دام )رو طة (

ط مةمي طري مم زا َدة ر   َيم .  

:ي دووةم َوان زن  

  )١٩٥٧ (دا ر َةي  مرم  وة ز   )ي  ي%)٤  امو دام ر َةي مممط 

     وةدا    وة دةطر   َرودؤ  را    رةي دن  وة%) ٩٦( مي

 )١٩٧٧ ( رَام رنطام  ر دا َد و رَةي مرم َة   ز   )و%) ١٥ ر َةي 

ممط َزدادة  يي ي%)٩٥( م انش دام  ي ري  ريو را وة رااط 

 و%) ١٩،%١٨( مي    ك  دواي   ك  وة رزدة َرمم  ةيَر) ٢٠٠٥،٢٠٠٩(    وة

 %طمم%  رم  َل

٩١  ٩  ١٩٥٧  

٧١.١  ٢٨.٩  ١٩٧٧  

٦٨.١  ٣١.٩  ٢٠٠٥  

٤٨.٨ ٥١.٢ ٢٠٠٩ 



.ن ي    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣١٩                                                          )   ٢٠١٦ 

رَةي مممي طي ي%)٨١،%٨٢( م اموة دام ري م م ر َةي  مرم 

  .  دا   وةدةطر زارن و  و ري دازراوة موم و   ةمي

: َيرزان م  

 )١٩٥٧ (رَةي مرم ز  )ي%) ١٩ امدام  ون  رَةي 

مممي طي ي%)٨١(م اموة دام ش ردةطَوة  وةي  را دؤ     

 ن  يز  َ  دامان  موةي   وة ر دوا م   راوردي طر ما وةي

 َ دة  وةي  ا وم   واوي رَراوةاط  م 

   وة  ز  طممم  رَةي  و%) ٢٣،%٢٧( مي  دةط  رمم ةيَر )٢٠٠٩و٢٠٠٥(

 طمةم زؤري ، وةوة َر مو  ري وةي طَل  دامام ي%) ٧٧،%٧٣(

م وةدام  و َ   واوي وةاومرطي مَن ز .  

:ارة يان م   

رَةي  مرم     )٢٠٠٥ ( يم )ي  ي%)٣٠  اموة  دام  ور َةي  مممط 

%)  رار دا رَةي ٤٣رَةي رمم وة  ز  ( ) ٢٠٠٩(    وة%) ٧٠(

 و  َوة ر ر  وةك ان دازرامم%) ٥٧طممم داوة  مي (

زار    ة مط رة رؤ   نةمط  راورد  ر دا  ن  وةيدمرز

.  ريم  مممط دم روة و مرم ةيَر  

 : َيم َزم  

 )٢٠٠٥ (دا رَةي مرم )ي ي%) ٢٨ اموة دام  ررا دا مممط ز 

 م  وة %)٥٠،%٤١( ك  دواي   ك  امَ ر ) ٢٠٠٩(    ون دامام ي ي%) ٧٢(

رَةي مرم  راورد  مممي طةم  و وةامموا ط ت   مرةم 

رم دةدات   ووير دا دم رة دن و و دمو رَنمو و 

دمدرو م َون م .  

: يم روطة   

 )٢٠٠٥(ر َةي  مرم  يم )ي  ي%)٢٣  اموة  دام   ر َةي  مممط 

 ةيَ ر مي   %) ٩٥،%٥(   ندةطر  ك  دواي   ك  امَر ) ٢٠٠٩(    وة%) ٧٧(

مممي طةم وةوة    يد مم   راوردي رط وةدام مةمط ط

  موي َوة .

  

  

  

  

  

  



 ٢٠٠٩-١٩٥٧ وةي  طور َزاي  دامان داوم ر  رري رة رارن
 

  

 ٣٢٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )٨ي ذرة(

ومي داان ذدام  مزاي م َرط  وةي َانم م  )٢٠٠٩-١٩٥٧%(  
  

  

  )٧روة /    روةم ي ذرة(

  
 : دووة ومدا رة اندام  يوم َوة  

ومدا رة  َموة  ومدا  اط  اامدام َ ي   و  مط 

 ي  م و ري و ومان  دادام وة  وونردة      ر     

 ، داَ دامان زارم و  و ري اوَ دادم م دةَي

ر َةدا   و زام ريطمرام   ر رةي  مي  موم َ وةدا 

  : مم  دووة ت وةن َي  وة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من

  

٢٠٠٩  ٢٠٠٥  ١٩٧٧  ١٩٥٧ 

رم  ممط

  

رم

  

ممط  رم

  

ممط

  

رم

  

ممط

 

  -  ١٠٠  -  ١٠٠  ٥٧.١ ٤٢.٩  ٨٩  ١١  مر

 َوان

  زن

٨٠.٩  ١٩.١  ٨٢.٤  ١٧.٦ ٨٤.٨  ١٥.٢  ٩٥.٦  ٤.٤  

  ٧٧.٤  ٢٢.٦  ٧٣.٣  ٢٦.٧     ٨٠.٨ ١٩.٢  رزان

  ٥٦.٦  ٤٣.٤  ٧٠  ٣٠          ان

َزم       ٥٠.١  ٤٠.٩  ٧٢.١  ٢٧.٩  

 ٩٤.٩ ٥.١ ٧٧.٤ ٢٢.٦         طرةو



.ن ي    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٢١                                                          )   ٢٠١٦ 

  



 ٢٠٠٩-١٩٥٧ وةي  طور َزاي  دامان داوم ر  رري رة رارن
 

  

 ٣٢٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )٩ي ذرة(

رَة رة ي و امدام م ممر زاي َرط  وةي َانم م)٢٠٠٩-١٩٥٧(  

  ).٧(ذرة ي روةم /   روة  

  

   :ومدا ن ممر  َ يرم نرة :  

م ممر زاي َرط رطَام ورةط   ر  رةن  و ذرة وة  دا   

َةدا   وةيردمري ووم  و ري طمرام      ر  و  موة  دا م    وةي 

َانم م َوة و     ي رةين) ٩( ذ َودةردة  يم 

 موي رمم م دامام ي ي%)٧٤( مي دا)  (  )١٩٧٧طر)َمر

َوةي َا وةوة و روة ز  )٢١(%ي ي امدام ََ وة       )دا) ٢٠٠٩ 

ر َام ك  ك دواي َزدادة  يي ي%)١٩(م  امدام  ن  ممر ي  وم 

 ي ي%)٢٦(  ز) ١٩٧٧و١٩٥٧( م  زم وان َروة زا دامام ي ي%)٦(

 امدام  م ممر    وةط     )دا) ٢٠٠٩   رَ ة وةدا   يم 

 ةيَر رزي زا دامام ي ي%)٢( مي و رمن م دامام ي%)٦.٥(

     وة  مووة  زي  اري ر رودؤ    ةمي  ن  وةي    رمن

م ممط  وةيومم رَنة  وةي  )ي) ٢٠٠٩ةم  َر وةيوم رةو 

 ووم روةيطام امدام رَاوياط وةموة م   َ نم ) ي  وام٣م(، 

 م  دامام ي ي%)١١و%١٢(مي ك دواي  ك دا)  (  )٢٠٠٥زمَ و ان(  رةت

ممر نزا  وةط    )٢٠٠٩ ( رَام   

م 

  رمن

  

٢٠٠٩  ٢٠٠٥  ١٩٧٧  ١٩٥٧ 

% ي 

 امدام

 م

  رمن

%  ي 

 امدام

  زا

% ي 

 امدام

 م

  رمن

%  ي 

 امدام

  زا

% ي 

 امدام

 م

  رمن

%  ي 

 امدام

  زا

% ي 

 امدام

 م

  رمن

%  ي 

 امدام

  زا

  
٥.٦  ١٨.٧  ٨.٧  ٢٧.٥  ٢١.٣  ٧٣.٦  ٣.١  ٣٤.٩  

  ٢  ٦.٥  ١.٩  ٥.٦  ٧.٦  ٢٦.٤  ٢.٤  ٢٦.٤  َطر

  ٥.٦  ١٨.٦  ٩.٩  ٣١.١  -  -  ٣.٥  ٣٨.٧  زن َوان

  ٩.٦  ٣١.٨  ٣.٧  ١١.٦  -  -  -  -  رزان

  ٦.٣  ٢٠.٧  ٣.٤  ١٠.٨  -  -  -  -  ان

َزم  -  -  -  -  ١.١  ٣.٧  ٤.٢  ١٣.٤  

 ٣٠.٢ ١٠٠ ٣١.٨ ١٠٠ ٢٨.٩ ١٠٠ ٩ ١٠٠  طرةو



.ن ي    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٢٣                                                          )   ٢٠١٦ 

    



 ٢٠٠٩-١٩٥٧ وةي  طور َزاي  دامان داوم ر  رري رة رارن
 

  

 ٣٢٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

 م    وا    وةوة ةمي مش %) ٢١و%٣٢(مي  ك دواي  ك ون

ممر َو م مط َ نو دام دا دم نزار ري  م و  

  )١٠ي ذرة (

  نمط م رة ومدا) م انَم  ورطَ زاي٢٠٠٩-١٩٥٧(  

 % ي وي

  روةن:

 و ام  و ا  و  اي  ن) ، ١٩٥٧(   ا ا،  ا اس ،  اا وزارة )١(

ك و أر و د  ، دار اد،  ا  ،١٩٦١ .  

)٢(    أر  ،ا  ا      أر    اد )١٩٧٧ ، ( ول  ر )٢١ ، (  

وم) ، رة. ( 

)٣(َر مرد َاق،وةزارة ر،ناممَراة ري َو، ري انو دام َي  

  .و َر،روةي

)٤(َر مرد َاق،وةزارة ر،ناممَراة ري َو، ري انو دام َي 

م،ر يؤ زيرؤن، و طرةداموةي ذر َو.  

  

 دووة  :ومدا ن ممط  َ يرم رة و َاي رة مط :  

رةت  داوم رة م طمن  زاي َطور  طَةي دةي                    

  )اوةروو َ ةك:١٠رةن م طرامري  ر دا وة روةك  ي ذرة(

  

  :يدة )  س٢٠٠: (  

 زا طمم م ي  ةنَر زؤر دة  م َوم  ممي و           

  واوي  وةي  َانم  م َ وة    وةط    َر     )ر ) ١٩٥٧      مو ط 

 ك  دواي   ك  امَ ر  )١٩٧٧(       وة %) ٥٧و%٨٩(مي  ك دواي  ك دامامن

َزدادة  )٣٠و%٧٨ (%و ر  رةيذ ن و مامدام  وةي َانم م )١٩٥٧-

   ش ) ٤مي  وام (دووة  ن )٣.٢-و٢.٨-( مي طي ةيَر  ك دواي  ك)١٩٧٧

 دا) ٢٠٠٩(       وة اَ دةي  مم وا وةَدةطر زة ارر رودؤ و

 رَام يون%)١٧ و% ٤٨( م و ر  ن و مامدام  وةي َانم م  

  رة دةي

  

٢٠٠٩  ٢٠٠٥  ١٩٧٧  ١٩٥٧ 

%مان%  طدام  %مان%  طدام  %مان%  طدام  %مان%  طدام 

  س٢٠٠  ١٦.٨  ٤٧.٩  ١٨.٩  ٥٠.٥  ٢٩.٨  ٧٧.٨  ٥٧.١  ٨٨.٨  

  ٣٩.٥  ٣٤  ٣٤.٥  ٣٢  ٣٣.١  ١٦  ٢٩.٩  ٩.٦  س٥٠٠_٢٠١

  ٤٣.٧  ١٨.١  ٣١.٤  ١٤.٦  ١٧.٨  ٣.٧  ١٣  ١.٦  س١٠٠٠_٥٠١

ز  س١٠٠٠  -  -  ١٥.٢  ٢.٩  ١٩.٣  ٢.٥  -  -  

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ي



.ن ي    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٢٥                                                          )   ٢٠١٦ 

)٢٠٠٩_٢٠٠٥ ( رَةي يط يم )-وة%)٧-و%٤ وةش  وة ردةطَ وة    و َ ش زؤر   

مم  وةدان دة وةاومم .  

ي:  دووةس٥٠٠-٢٠١( دة:(  

 و طم  ةيَر ي%)٣٠ و%١٠( مي دا) ١٩٥٧(   دةوة  م َوم ممي و           

امدام مي موم َ وةي      وةط   رَ شام    واوي  وةي  َانم  م 

َوة دا  ام وة روةك   )٢٠٠٩ (دا  رَام وة  )و%) ٣٩و%٣٤  ر   

ن و مامدام  وةي َانم م )٢٠٠٩-٢٠٠٥ ( رَةي يط يم )-٠.٩- و% ٠.٨ (%

    . دووة طن

  :يس١٠٠٠-٥٠١( دة:(  

            شدة    )١٩٥٧ (دا ر َةي  ن  و مامي  دامم )ون %) ١٣و%٢   روة 

 رَام نروو  ن وة  وةي َانم م ََوة و   )ك) ٢٠٠٩ر   و م 

) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( م  انم  َوةي  رن و ون%) ٤٤ و% ١٨( مي ك دواي  ك دامامن

 رَةي يط يم ز   )٤و%٣ (%ن روو    ن  وة) ي  وام  رة١١ ذ (   َدة 

 دةدا    وة َ موي  مم دامام زؤري  دا) ٢٠٠٩(   ة وة ذة

  . وموة

                               

  

                                



 ٢٠٠٩-١٩٥٧ وةي  طور َزاي  دامان داوم ر  رري رة رارن
 

  

 ٣٢٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  
             



.ن ي    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٢٧                                                          )   ٢٠١٦ 

  )١١ي ذرة (

  م رَةي طي مي م و دامام طمةن  زاي َطور  وةي مَان

 )َ  دةي رةن%٢٠٠٩-١٩٥٧(

 دةي

رة  
٢٠٠٩_٢٠٠٥ ٢٠٠٥_١٩٧٧ ١٩٧٧_١٩٥٧ 

  

  س٢٠٠

  

مان  طدام  مان  طدام  مان  طدام 

-٦.٩-  ٣.٦-  ١.٨  ٠.٧-  ٣.٢-  ٢.٨  

  ٠.٩-  ٠.٨-  ٣.٦  ٣.٤  ٠.٥  ٠.٤  

  ٤.٢  ٣.٢  ٥.٦  ٥.٩  ١.٦  ٢.١  س٥٠٠_-٢٠١

  -  -  ٢.٦  ١.٥  -  -  س١٠٠٠_-٥٠١

  ).١٠(ذرة ي روةم /   روة               

  

ارة :يدة )ز  س١٠٠٠: (  

             دة  وةي م دةي دوو ردا ا    يوم َ وة ن  دار  اوة 

و   و رودؤ ررا زةي  يوم َوة   وة  ةو  د  داوة   

     روةك  دة   م َ دوة دةم  طمم دامام دم  وة ر

)١٩٧٧ (ر  رَةي من و طامدام ز   )١٩و%٢ (% وة       )٢٠٠٥ (  رَ ام 

%) ٣و%١.٥(مي  مي  طي  ةيَ ر   وةدا  و امشَر  رك و ون%) ١٥ و% ٣( مي

  . دووة طن

             دم  ي  رة١٢( ذ (ن  دا  َودةردة  وا     )دا) ١٩٥٧ َ رةي  اي 

ممط زا )س٩٥.٩/موة) ط و  َشما ردةوا ووير    ن  وة    َر   

 )١٩٧٧ (دا  َا وةوة  )س١٨٨/مش) ط يةم وةوة  وة  وا  رةيذ 

مي موم َوة  )١٢٦ ( وةم    دووة   )٨١ (رة  مي ذ)١(     

 )٢٠٠٥ (دا َرةي اي ممط وة  )س٣٠٠/مط ( ش يةم  روةي طام 

امدام مموة طزا   ر َيز نامو  َر      رةي  دان  ذم 

  . م) ١٠٣(   دووة زدي

  

  

  

  

  

  



 ٢٠٠٩-١٩٥٧ وةي  طور َزاي  دامان داوم ر  رري رة رارن
 

  

 ٣٢٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )١٢ي ذرة(

َرةي اي امدام ممزاي ط َرط  ر  مم  

 وةي َانم م)٢٠٠٩_١٩٥٧(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ).١٠(ذرة ي روةم /   روة    

  یكارگ یكیكی ل نیگوندنش یشتوانیدان ەیژمار                                           

  --------------------------------------------------------------= گوند ەیبارق یاكت*              

                                                             كیگڕكا كی یكانەگوند ەیژمار                                           

  

 رةت  مم ووا م يم َوان  زن     )١٩٥٧ (َ رةي  اي  يمط 

 مي  روة ) طم/ س ٢٢١(   ز   وة ا َ) ٢٠٠٥(   ) طم/س١٣٤(

رزام   )١٩٥٧ (دا َرةي اي يمط وة ز   )س ٩٦/ مط (      )٢٠٠٥ (  

َا وة  )س٤٩٥ /مش) ط يةم وةوة  وا وةي دواي    رَط م 

  ن نمةمر ط راوة اطو و  وةي م  ري    م 

رَراوةاط   دواي مزرامدا  َر ين زؤرموة ماوموةدام  

مم )َزم،انرو،طة(  )٢٠٠٥(َرةي اي نمك ط  ك دواي يم 

  ون ك دواي  ك امَر ) ٢٠٠٩(    وة) طم/س٢٢١و٣٣٨و٢١٩(

 وا  وةي    وة َدةطر م   رةي اي َرزوموةي ) طم/س٢٥٥و٣٧٨و٢٣٦(مي

 م َم و دا دم نزار ن ر وة  روةيطام امن دام  .  

  

  

  

  

  

  من

  

َاي انس دام/مط* 

٢٠٠٩  ٢٠٠٥  ١٩٧٧  ١٩٥٧  

  
٧٥.٧  ٦٠.٥  -  -  

  ١٩٦.٦  ٢٢١.١  ١٩٧.٣  ١٣٣.٨  مر

  ٣٨٢  ٤٩٥  -  ٩٦.٢  زن َوان

  ٢٣٥.٨  ٢١٨.٩  -  -  رزان

  ٣٧٧.٩  ٣٣٨.٥  -  -  ان

َزم  -  -  ٢٥٥.٥  ٢٢٠.٩  

  ٢٧٨.٦  ٣٠٠.٨  ١٨٧.٦  ٩٥.٥  طرةو



.ن ي    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٢٩                                                          )   ٢٠١٦ 

 َ :  

ان يان  و دامدام ومر دا دوة نر  يمررة را و  يوم 

َوة:  

   :ي ان طدام   

            م َةري ي امدام  َردةَ  وازي دةر  ومدا 

 ر    دامان  ذرةي  اي   َ   ط ي ، دا َ  و موك انم َ دامان

َ ارط ن ر  ي َام)م٢٠٤ص،١٩٨٦،ا .(  

 ن) ١٣(ذرة ي  وا وةَ موي دامام ط ي  رةت             

َودةردة  رريطورةي امط    وة  ة  روةك َ   دة    م  ي     

  وة ز  وة)٢٠٠٥(   ي رز ) /٢س٨( مي وا وة دا) ١٩٥٧(

 طر  وة َدةطر دامام  ذرةي      ما  وةي  ي م ري) /٢س٢٣(

 وة َدةطر زا  دامام  ذرةي  زؤروم  ي رزي  ورةير   راوردي

  )١٣١٢٤(وة  )١٩٥٧(وة  )٤٥٤٩٤(س   )٢٠٠٥ .(  

           ر    مم  َذة  دة  وة  ة    يري  مم  يوم َ وة 

م ي   )١٩٥٧ (وة دا  ز  )س٦/٢ (      )٢٠٠٥ ( َة    يم 

 ذرةي زؤروم  ةمي ك  وةدا  ي رزوموةي ) /٢س٧٩٥(

) ١٩٥٧(     ةوة)٢ ٥٨٥(     وة َدةطر ةي ورر وموةي  وك      و دامان

 وا  وة  دا)٢٠٠٩(     ي  م  زم  وانَ  ،مي)٢٠٠٥(  )٥٢(  دوة

 م ،) /٢س١٧(  ز  وة)١٩٧٧(   ي رز ) /٢س٥.٥( مي

ي يةم  زرةي داوة ذامدام   رزي ي يةم  

 و اري ر رودؤ  ي  و ما   دا    داماموة طدوموةي

 زي زؤر  م زا ، يم رزام م ي   )وة) ١٩٥٧   ز   

 رزي ) /٢س٢٨.٥( مي  وة) ٢٠٠٥(   ي رز )  /٢س٥(

ي  وةي   ي داةم  ومرةي زؤروة ذامدام    ز   )ي%)٣٧ 

امي دامزا   وةي     دا    ون  مرةت  ، دا    مان  م و  َزم 

ن وور  ن وة  َر    )٢٠٠٥( ك   ك  دواي  يم )س ٤٠و٢٥/ وة ) ٢ 

   )٢٠٠٩ (ن وة ك  ك دواي  )س٣٣,٤٢/٢.(  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠٠٩-١٩٥٧ وةي  طور َزاي  دامان داوم ر  رري رة رارن
 

  

 ٣٣٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )١٣( ذرة ي

ي ان طدام  زاي َرط  َ مم  وةي )٢٠٠٩-١٩٥٧( 

    

 

  

  

 

 

      

  

  

  

  ).٦(ذرة ي روةم /   روة                      

  

  َوة: موي  رة رارن  رن دوة ر داوم دامان م : دووهباسی 

 وةي  ري راري    َر داوم دامان  زاي َطور وا          

  مررش دةدا َم م  وةَ يور م  رة:  

م  ) :١٩٧٤-١٩٦١(  

           م َا ر   )ةوة)١٩٦١ وا  َدة ر وة  ندووة  دة   

َ اوان زير    ر  يوم َ وة و  ك  دةرو  وم    يوم 

َوةةو ، روةك  ري  )١٩٦٣ ( ز      يمط  مة  َوام و   و ؤذير 

 وةَ دةط وورن  مو    و دة  وارة  مو  مرا      رزان موي  ماري

  .)١١٩ص،٢٠٠٤د،(. درةم َ و

م ١٩٩٠-١٩٧٥(:  دووة(  

            دام رَيو زا   )١٩٧٥ (  َانم  َاق و  َان ا  دا    ري 

رَاطام وم مر ر دوو و  و )٢٠-١٠ (دا  رةش زاي َوريط 

   ةم َطداوموةي  َ مو  م ا َذةن  َروةك طوة

َرط ررا   يوةمو، م  ي دوايم ر  ن و  زؤر دا  

امدام وم  رين مم دة ر و َان  روةك  ي رةن دا) ١٤( ذ 

َودةردة  م  وةي َانم م )١٩٧٧-١٩٧٦ (يم )٦١ (يمط زا  )١١٥٦ (َنام   

  .  راوناطَر ر و دارةو و وة و وا  ردوطم رةو طو

  

  

  من

  

ي ان طس دام/٢ 

٢٠٠٩  ٢٠٠٥  ١٩٧٧  ١٩٥٧  

  
٣٩٢.٨  ٧٩٤.٨  ١٤.٦  ٦.٤  

  ٥.٥  ٧.٢  ١٧.٢  ١١.٢  مر

  ١٨.٧  ٢٨.٥  -  ٥.١  زن َوان

  ٣٣.٢  ٢٤.٨  -  -  رزان

  ٤٢  ٣٩.٦  -  -  ان

َزم  -  -  ٢١.٣  ٢٦.٢  

  ١٩  ٢٣.١  ١٥.١  ٧.٨  طرةو



.ن ي    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٣١                                                          )   ٢٠١٦ 

  )١٤ذرة(ي 

  راطَام طممن  زاي َطور

  

  

  

  

  

                

  

 , : Shorsh, M . Ressol , Destruction Of a Nation , Printed in USAروة  

١٩٩٠, P.٨٧-٨٥   

  

  )ي) ١٩٨٢م َوان زن ي ومو  ط    يورزان  م    يردوط  َان    م 

 و رزان مم طمي) ٩٠( مي) ١٩٨٨(   وؤض  َل طي  ، راوناطَر و َري

َوان زن  زا رَراوناط ،  )١٩٨٩(  َا )ي)٣٤مر ط دوو ة 

ريدؤ و َوام  يرزان م رَااط  نزؤر    يردوط  رداظ    ي  مرؤ  ران 

َان م . م   )ت) ١٩٩٠  يوم َوة يوام و و  

 ردوطي  دامام    ر  ،   َ  َن  و رط  ت  زوو     دةوة طدار وموة

روطة    )وري  ةوة)١٩٧٨ و  مر  َ  َو  ما    يردوط  ن   دووري 

)١٥(  ري وايوة رؤذم رَااط و روة امري دامم زا ش و يمط     

مردوط رداو  راد(. اط،١٥٥ل،٢٠٠٤(  

م َ  :)٢٠٠٩-١٩٩١(  

 موي راوياطَر دامام  زؤر ردن  ي)١٩٩١(  داري ارر دواي    

َوة روةطر ام َيز و نام و روة رةزؤري ذ امش  داموم    رم 

 ذرةي مو وةزارة دام ةيط  َروةك مومن  اوموةطر ان َو  ون

 مي دا) ٢٠٠٩-١٩٩١( م انم َوةي  ان َو  طور َزاي اوةمطر مرة

)٥٥٦٦(َان ون   )س )٢٧٨٣٠ َ ون و روة طي  اوموم َ وة .(*) روة   

 راوياطَر دامام  زؤر وةي طَل   دةردةو َن دا) ٥( مي) ١٥( ذرة ي

وم روةطر اوم َيز نامو  و َ يي) ٨٠( ممط وم  وةدان  و 

 ةيار َ دان ردن رام َر دة ذ َ طمن) ٦٩( مي  ماوموة

َر را  .  

  

  

 ذرةي  طم ذرةي  من

  َامن

 انَاطر 

 ١٩٧٧  ٦٦٠ ٢٧  مر

  ١٩٧٧  ٤٩٦  ١٨  زن َوان

  ١٩٧٦  -  ١٦  رزان

  -  ١١٥٦  ٦١ زا ي



 ٢٠٠٩-١٩٥٧ وةي  طور َزاي  دامان داوم ر  رري رة رارن
 

  

 ٣٣٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )١٥( ذرة ي

  )٢٠٠٩(   طر َزاي اوةم طمة ذرةي

 اوةن طمة ذرةي  من

  ١٦  رزان

 ٤٦  َوان زن

 ١٤  ان

َزم  ٤  

  -  طرةو

  ٨٠ ي زا

  /روة

 َر مرد َاق،وةزارة ر،ناممَراة ري َو، ري انو دام َي 

م،ر يؤ زيرؤن، و طرةداموةي ذر َو.  

،(داتاکـان ٢٠٠٩دواداچوون، شـی پالنـدانان و بـه تـی نـاوخۆ ، به زاره رمی کوردستان ، وه تی ھه حکومه  بوانه (*)

  یه) کراوه بونه

  



.ن ي    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٣٣                                                          )   ٢٠١٦ 
  



 ٢٠٠٩-١٩٥٧ وةي  طور َزاي  دامان داوم ر  رري رة رارن
 

  

 ٣٣٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  ن

-اق )َو  ردوو     م   طم  ا ََ  طر  َزاي  -١

ر(  رَي موة و .  

٢-رطرورة امط  ر ومدا ان  ذدام    يوم َ وة وة  دا  روةك   

 )١٩٥٧ (مرم )٩(%ي ي امن دامزا ََوة  ررا دا مممط )ي  ي%)٩١ 

امدام  ون      )٢٠٠٩ (دا ر َةي  نرم َرزدة وة    ز   )ي  ي%)٥١ 

  .دامام ي ي%)٤٩( مي  دادةزَ طممم ةيَر و دامان

 ي    ةنَ ر زؤر  س )٢٠٠(     دةي  م  َوم     طممي  ممي  و-٣

م ممط زا  واوي وةي َانم م َوة  وةط  َر    )١٩٥٧ (

 امَ ر   دا)    ٢٠٠٩وة%) ٥٧و%٨٩(مي ك دواي  ك دامامن و طم   ر

 ةيَ ر  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( م  انم َوةي  دامامن و م  ر و ون%)١٧ و% ٤٨( مي

 دة  مم  زؤر ش َو  وةَدةطر وة  وةش وة%)٧-و%٤-( مي طي

  . ماوموة وةدان

 روةك  ة  وة    طورةي  امريطر وا وةَ موي دامام ط ي  رةت -٤

َ دة  م ي   )١٩٥٧ (وة دا وا يم )س٨/٢ (   رز  ي   

 )٢٠٠٥(وة  وة ز  )س٢٣/٢. (  

 م  ن    ة رَ    دا م َم  وا مو دامام اماطَر  رةت-٥

َانم م )وة) ١٩٩٠-١٩٧٥   داوة يزؤر و م  امدام  زا ر َراوناط   دةرةوةي 

  . وةَ موي ري

  

  

ردةرا  

١-مدان ط  ماري دا اندام  يوم َوة م ر وةدم زام  ارة 

  .  درو و ورد رَ  َ دا

٢-من دام و َاؤط َ     وةيدمذةمم  وم  م  و َ   ي٨٠( م (

  .   مي َوان زن ماوموة وةدان مو طمي

٣-َش دم زاري  مةمطوم     ووير نرو و مزرامدا 

 م و مم    َطم وم امدام ماوَ َلط   وةي م

  . ن ض   مو  وادةتدادمن 

%) ي  ١٧س)ن  م مي (٢٠٠%)ي م طمم زا  دةي   (٤٨مي (-٤

   ةَ طزارن تةوة ر َ  و طمم دامام طممن َا 

ن ممط َ م َمط َوة  ََ وط   َةي  يمي  طوم دا   

َماو دا  را َا    اندام .  



.ن ي    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٣٥                                                          )   ٢٠١٦ 

٥-      َ   ريط  َو  اوةوة م وةَ يوم ط   ز  ر 

زاري و طط وم َر و ز   َوارة ط مزاري طوم َوة َ 

  رَام رانط  وم  ودي ري  َدة.  

  

  

  روةن

  : رك

   ردي-أ  

١-  زا،   ،    ي  امدام  َر  مرد  َاق  ،   ماوةو 

  . ١٩٩٩،  م  ،َد َمي،  ردن ا وةي ََمري

٢-   ، در ، ا ي َاق و َي ن  ،ر  ،  ،  ،  

ماوةو ريم َوةي ا ن يرد  ،َم  ،١٩٩٩ .  

 دا   ردة    اق    َرد  اطا ر   م ، د،اد-٣

  .٢٠٠٤م،ردن،َ ي ا وةي، َمري

  رة-ب

١-   ، ات،  أ  و ا ا  ن أد اقا  ،     ح 

ا  ،أر  ،٢٠٠١،  ٢ .  

٢-ا ، دي ط ، ا ،ندار ا ا  وا ، ،١٩٨٨ ا.  

٣-أ م ،  ، ا ا ا  اا ا  ،دارا ا  وا 

  . ١٩٨٦،  وت، 

  ي-ث

١- Shorsh, M . Ressol , Destruction Of a Nation , Printed in USA , ١٩٩٠.  

  

  : طظر

١-   رد،ط ياري م َريط َو  وةي دة م ري داظط، 

َورةذ،ي٣م، وةزارة َو،يرؤ،١٩٩٩.  

  

م اوة ون م :  

١- َريط َوَر،را ي، ويزا م و مر م  َريط َو 

،٢٠٠٩.  

٢- َر ن،وةزارةرد ر،ناممَراة  ي،مgis  يم،  مم 

َريط َو،٢٠١٥ .  
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 ٣٣٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

،  أر و  ا ،  ١٩٥٧    ا ا ،  ا اس  ،  اا  وزارة -٣

 دراد،  أ  .  

 اي از ،  ١٩٨٢،  ا أ ا  ،ء اي از،  ا وزارة-٤

  .  اد،  ء

 اي از ،  ١٩٨٧،  ا أ ا  ،ء اي از،  ا وزارة-٥

  .اد،  ء

٦ َر مرد َاق،وةزارة ين،دةامم ري َر، ري انو دام َي 

  .  ٢٠٠٩و٢٠٠٥م  و َطيرَ و طر َزاي ر،روري

  ،  أر    ١٩٧٧   ن  ا  ااد  م  ، ء  اي  از،  ا وزارة -٧

  . ١٩٧٨، اد،  ء اي از

 و اي ن) ، ١٩٥٧(   ا ا،  ا اس ،  اا وزارة -٨

و ا مو ا ك و أر و د  ، دار اد،  ا  ،١٩٦١ .  

٩-      أر  ، ا  ا      أر    اد )١٩٧٧ ، (  

وم) ، رة. (  

١٠-  َر نرد وةزارة، وم ،  نامم ون، ودوادان(،٢٠٠٩دا 

اوةوم.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



.ن ي    
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٣٧                                                          )   ٢٠١٦ 

  

  )١ي ذرة (

  )٢٠٠٩-َ١٩٥٧طور  وةي مَان م (ذرةي طمة وةدامم زاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روةن:        

 و  اي  ن ) ، ١٩٥٧(     ا  ا،  ا اس ،  اا وزارة -١

و ا مو ا ك و أر و د  ، دار اد،  ا  ،١٩٦١ .  

٢-    أر  ،ا ا   أر  اد )ول ) ، ١٩٧٧  ر 

)٢١ ، ( وم) ، رة. (  

      ٣- َر مرد َاق،وةزارة ر،ناممَراة ري َو، ري انو دام 

َي          ،رن ، ٢٠٠٥دا .اوةوم  

     ٤- َر مرد َاق،وةزارة ر،ناممَراة ري َو، ري انو دام 

َي م،ر يؤ زيرؤن، و طرةدامن ،٢٠٠٩ذدا اوةوم.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٥  ١٩٧٧  ١٩٥٧  رطَن

  -  -  ٣٣  ٥٥  مر

  ١٦  ١٨  ٤٨  ٥١  زن َوان

  ١٩  ٢٥    ٢٠  رزان

  ٢٠  ١٨      ان

َزم      ٩  ١٢  

  ٣٠  ٣٠      طرةو

ي ط  ٩٤  ١٠٣  ٨١  ١٢٦  
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 ٣٣٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  

ا  

  ، ر  ء  نا ز   ا ا ا ن      ن وا   را زا

         ى ا  را و ام راا   ى   نا ز    ا

     و  و ا  و ا و  ة ا مت اران ا ا، دي و اا

 ا  زل اا.ه ا ض  

) راه ا اا   ا       ر  ء  نا ز)٢٠٠٩-١٩٥٧    ا درا  (

 ق اا ا ظ راا    و دارا اا  ات اا  ء و اا

 ا و  ن اء،   اء   ان و  درا        ا اا و از

  ا  ن اء و    ارا   ات و ات.

  
  
  
  
  
  

ABSTRACT 
  

Distribution of Mergasor District population has been affected by political factors. Still, the 
footprint of the political factors on population distribution can be seen there. Consequently, 
the situation has affected economic and social development. So, writing about population 
distribution in Mergasor is important to put a plan or program to develop the area and solve 
its problems. This work is about the political factors of distribution of Mergasor district 
population between ٢٠٠٩-١٩٥٧. In this work, the geographical position of the Mergesor 
district and the changes of its border will be explained, then, the demographic dimension, 
environmental distribution of population, and population size of the research area will be 
shown.  Moreover, population density and Phases of displacement of the population of the 
research are explained and finally you will see recommendations.                                          

 
  

  

  

  

 
  

 
 


