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، ب مبســـتی  ٢٠١٤ئم تـــوژینوەی ئنجامـــدرا ل نـــاوجی ســـیروان ل پارزگـــای ھبـــج ل ســـای 

  گشپدانی کشتوکاڵ.ئاشنابوون ب بکارھنانی زەوی و ئاو و درونی ئاو و پداویستی ھنوکیی ئاو بۆ 

٪ پکــدەھینن لکــۆی ڕووبی زەوی نـــاوجک ٣٠.٢٩٪ و زەوی دــم ١٢.٣٥ل ئیســتادا ڕووبری زەوی براو  

  ٪ بووە.٣٢.٠٤٪ و ١.٥١دۆنم و ڕژەی وەبرھنانیان  ٩٧٧١١

 ٣١٨٩٨٠٠٠دۆنم ل وەرزی زسـتاندا  ٣١٨٩٨بی ئاوی دروننکراو وات (زایبوو ) بھۆی نچاندنی ڕووبری 

  .٣ملیۆن م

٪ ، ھروەھـا برزتـرین ٤٦.٢٦ڕووبی لوەڕگی سروشتی برزترین ڕژەی ڕووبری ناوجکی تۆمـارکردوە 

  ٪.٦٦.٩٦ڕژەی درونی ئاوی تۆمارکردوە 

 ویسـتیمان بر پنمھرھراوی ببۆ زەوی ب ککانی ناوجیکشتوکا ری زەویم ڕووبرجبۆ گۆڕینی س

٪ ل ٢.٥٪ ل داھــاتی ســانی ڕووبــاری ســیروان وە ١.٥، ئمش ڕــژەی ســدی  ٣ملیــۆن م ٧٥٠٠٢٤٠٠نــزیکی 

  دەریاچی دەربندیخان پکدەھنت.

 

  پشکی 

ئاو ب یکک ل گرنگترین دەرامت سروشتییکان ئژمار دەکرت بۆ مانوی مرۆڤ ھر وەکو خۆراک و   

  )  ١(دەرامتکانی تر ، بم تا ئستا گرنگیکی شاییستی پندراوە 

 نــانی لکارھورەدا پاشــان بکــی گرڕوب وەی ئــاوی بارانــاو لی کــۆکردنۆســپ ل ی ئــاو بــریتیــندرو

وبرکی بچوکتردا ب مبستی دابینکردنی ئاو بۆ درونی بایۆلۆجی . لم توژینوەیدا جخت لسـر ڕ

درونی بایۆلۆجی ئاو دەکین ب چی ، ک ئو ئـاوەی لالین زینـدەوەرانوە بکاردەھنـدرت لوانش 

  .)  ٢(و ئاژەنبروبوم ئابوری گرنگکان ک سرجاوەی سرەکی ئاساییشی خۆراکی مرۆڤ 

باران سرچاوەی سرکی بکارھنانی زەوی شان بشانی ئاوی کانی و کارز و چماوەکان وە تا ڕادەیکیش 

  .)٣( ئاوی بیرە ڕوپۆش و قوکان ، ھروەک ل زۆربی ناوجکانی باشوری کوردستان پیرەو دەکرت 

                                                
)* ( )KISSR ( : اموةي زامَ ءا اد  مرد يدة.  
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ی زەویـن لوانش چانـدنی فراوانـی بروبـوم چاالکی کشتوکایکان ل گرنگتـرین شـوازەکانی وەبرھنـان

کگیی ستراتیجیکان ک سرچاوەی ئاساییشی خۆراکی مـرۆڤن ، جـگ لوەش لوەڕگکـان و  کگکـانی 

ئاژەڵ و پلوەر . زەوی زۆر گرنگ بـۆ دابینکردنـی ژیـنگی گونجـاو بـۆ برجسـتکردنی پداویسـتیکانی 

بینکردنـی پداویسـیکانی زینـدەوەرانی کـوی ، قبـارە ئاویکـان ڕووی مرۆڤ. ھروەھا ژینگی کوی بۆ دا

  .)٥( زەویان داپۆشیوە و پیداویستکانی ژیانی ئاوی زیندەوەرانی رەخساندوە 

نبـــوونی لکـــۆینوەی زانســـتی لســـر بکارھنـــانی زەوی و ئـــاو و ڕـــژەی وانبـــوونی ئـــاوی ئـــاودری 

  ینوەی.ھاندەربووە بۆ ئنجامدانی ئم توژ

مزەنکردنی مبست لم توژینوەی ئاشنابوون ب بکارھنانی زەوی و ئاو و دروینی بایۆلۆجی ئاو و 

 پیداویستی ھنوکیی ئاو بۆ گشپیدانی کشتوکاڵ ل ناوجی سیروان.

 

 

وەکینکۆبازی لڕ  

وت دەشتی شـارەزورەوە ل بـاکوری . ل ناوجی سیروان ک دەک ٢٠١٤ئم تویژینوەی ئنجامدرا له سای 

 ) . ٢،١( نخشی        شاری ھلبج و باشوری خۆرھتی شاری سلمانی 
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 ) نخشی پیگی جوگرافی ناوجی سیروان لسر ئاستی ھرمی کوردستان ١شوەی (
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 ) نخشی ناوجی سیروان لسر ئاست عیراق ٢شوەی (
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) بـاکور وە ھردوو  -19 350 -  -16 350لڕوی پگی جوگرافیوە دەکویت نوان ھردوو ھی پانی ( 

 ). ٣) ڕۆژھت ( نخشی   -19  450-  -5 450ھی درژی ( 

  
  ) نخشئ ئسترۆنۆمی ناوجی سیروان٣شوەی (
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ــجوە  ــاری ھب ــنتری ش ــیروان ل س ــاوچی س ــید١١ن ــاری س ــم  وە ل ش ــادقوە  ک ــاری ٢٠س ــم و ل ش ک

  کم دورە.٧٢سلمانییوە 

ھرجندە جندین گۆرانکاری ل ڕوبری ناوجی سیروان کراوە ،بم ل ئستادا مزەندەکراوە ب نزیکی 

ــم  ( ٩٧٧١١ ــم ٢٤٤.٢٨دۆن ــای  ٢ک ــتوانکی ل س ــارەی دانیش ــۆی ژم ــدەکراوە ب  ٢٠١٥). ک کس (  ١٢٣١٤دا مزەن

  ).٢٠١٥اماری پارزگای ھبج ، بڕیوەبرایتی ئ

  کرزایی نـاوچت. بخۆ دەگری زۆر لکدەشت و شاخ و گرد و گردۆ کوە ناوچی تۆپۆگرافیڕوانگ ل

م ل نـاوچ شـاخاویکان لسـر ڕووی دەریـاوە وک شـاخی  ٢١٠٠م ل ناوچ دەشتاییکان   بـۆ ٣٠٠ل نیوان 

  ).٣م (نخشی ١٢٩٠وەر م و شاخی ن١٦١٣م ، بامبۆ ٢٠١٧شنروێ 

  

  ئنجام و گفتوگۆ 

ڕووندەکاتوە ل ویسـتگی کشناسـی ھبـج  ٢٠١٥ -٢٠٠١) کۆی بارانی سان ل نیوان ساکانی ٤شیوەی (

  کم دوورە ل سنتری شاری ھلبجوە.١١ک تنھا 

لـم ) ک بسـاکی زۆر وشـک م ٣٠٨.٣دا بـووە (  ٢٠٠٧کمترین کۆی دابـارینی سـان لو مـاوەیدا ل سـای 

ملم ) ە ، ئو ساالنی دابـارین لسـرو ٤٠٠ئژمار دەکریت بۆ بروبووم زستانیکان ک پیداویستی ئاویان (

ملم ) ە ب سای تڕ ئژمـار دەکرـت بـۆ بروبـووم ھاوینیکـان ک تیایـدا سـرجم کـانی و کـاریز و ٧٠٠(

ــوژنوە  ــوان ( چمــاو و ڕوبارەکــان بتواوی دەب ن ــارین ل ــم ) بــت ب  ٦٥٠-٦٠٠، ئو ســاالنی ک داب مل

ملــم ) بــت ب نیمچوشــک ئژمــار  ٦٠٠-٤٠٠نــیمچتڕ ئژماردەکریــت و ئو ســانی ک دابــارین لنــوان(

 .)١(دەکرت

  
  ل ناوجی سیروان  ٢٠١٥-٢٠٠١) کۆی بارانی ساالن ل نوان ساکانی  ٤شیوەی (

  

پـلی سـدی وە ب  ٢٠.٨٩ملـم وە تکـای پـلی گرمـانی سـان   ٤٨٦.٤دا  ٢٠١٤کۆی بارانی سان ل سـای 

وات  ١٥.٧٥دەبینین ھاوکۆلکی وشکانی =    (٥)ئژمارکردنی ھاوکۆلکی وشکانی بپ ی ھاوکۆلکی دیمارتۆن 

  ناوجک لو سادا ل نوان وشک و نیمج شداردابووە 
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  پلی سدی  ١٠ی وشکانی = کۆی بارانی ساالن / تکای پلی گرمای سان + ھاوکۆلک

 =١٥.٧٥=  ٣٠.٨٩/ ٤٨٦.٤=  ١٠+ ٢٠.٨٩/ ٤٨٦.٤   

) ل وسـتگی کشناسـی  ٢٠١٥ -٢٠٠١) تکرای دابـارینی مانگـان ڕونـدەکاتوە ل نیـوان سـاکانی (٥شیوەی (

.بجلھ 

  
   ٢٠١٥-٢٠٠١ ل ناوجی سیروان ل نوان ساکانی ) تکای بارانی مانگان ٥شوەی (

) بـاران ناباریـت ٦،٧،٨،٩،١٠وە دەستپیدەکات ، وە ل مانگکـانی (   ٥بگشتی باران بران ل ناوەرستی مانگی ( 

. جــگ  ) ١( وە ئگر ھشــبت تنھــا ڕشــینی و ســودی لوەرناگیرــت ل چنــد کاتژرکــدا دەبــت ھــم 

ی گوەش پلل ژەی شی لوە ڕشوانجپرزترین ئاست بب دا دەگاتو مانگانمبوون لھی برماو ب

ھوادا زۆر کم دەبــت ئمش کــاریگری نرنــی ھی لســر ســرچاوەکانی ئــاو و پیداویســتی ئــاوى بــۆ 

  .) ١،٣(بروبوومكان

 ) ڕووندەکاتوە ٢٠١٥-٢٠٠١) تکرای ش ی مانگان لنوان ساکانی (6شیوەی(

  
   ٢٠١٥-٢٠٠١) تکای ش ی مانگان ل ناوجی سیروان ل نوان ساکانی  ٦شوەی (
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) ، کمـی شـ و برزبـوونوەی ١٠) برەو کمـی دەروات تـاکو مـانگی (  ٥بگشتی ش ی ڕیژەیی ل مانگی (

ی برما و بی گکانپلروبوومی بشر گسل ینی ھرری نمبوون کاریگ١(ھ (.  

  

)  ٢٠١٥ -٢٠٠١) تیکرای بھمبوونی مانگان ل ناوچی سیروان رووندەکاتوە ل نوان سـاکانی (٧شوەی (

. 

  
   ٢٠١٥-٢٠٠١) تکای ش ی مانگان ل ناوجی سیروان ل نوان سالکانی  ٧شوەی (

) ک دەگات برزتـرین  ٧) وە دەستپدەکات ب برزبوونوە تاکو مانگی ( ٣بوون ل مانگی (دیاردەی بھم 

) دا دەگـات نـزیکی ئاسـتی بھمبـوونی  ١٢ملم ) پاشـان برەو کمـی دەچـت تـا ل مـانگی ( ٣٩٩.٩ئاست (

  ).٢و ١مانگکانی ( 

گڵ برزبــوونوەی پــلی گرمــا و برزبــوونوەی بــی بھمبــوون ل وەرزی گشــی بروبوومکانــدا ل

دابزینی ش ڕژەیی کاریگری نرنی ھی لسر گشـی بروبوومکـان و داھـاتی سـرجاوە ئاویکـان ، 

  ک بشوەی برچاو کمدەکن.

دا( بڕوەبرایتی  ٢٠١٤) بکارھنانی زەوی لناوجی سیروان ل پارزگای ھلبج ل سای 1خشتی (

  ). ٢٠١٤ناحیی سیروان کشتوکای 

 %  ) ٢رووبر ( کم  رووبر (دۆنم)  جۆری زەوی  ذ

 ١٢.٣٥  ٣٠.١٨  ١٢٠٧  زەوی براو  ١

 ٣٠.٢٩  ٧٣.٩٩  ٢٩٥٩٧  زەوی دم  ٢

 ٥.٩٩  ١٤.٦٢  ٥٨٤٦  زەوی باخی براو  ٣

 ٠.٠٩  ٠.٢٣  ٩٢  زەوی باخی دم  ٤

 ٤٦.٢٦  ١١٣.٠١  ٤٥٢٠٥  زەوی لوەڕگی سروشتی  ٥

 ٣.٥٤  ٨.٦٥  ٣٤٥٨  سروشتیزەوی دارستانی   ٦

 ١.٤٨  ٣.٦١  ١٤٤٢  زەوی دارستانی دەستکرد  ٧

    ٢٤٤.٢٨  ٩٧١١١  کۆ  
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زەوى براو: ئو زەویانن ک ئاستى برزییان کمترە ل ئاستى ھاتن دەروەى کانى و کارزەکان و  .١

 ڕەوە ئاویکان.

٢. .رچاوەى چاندنیاننھا سباران تن کو زەویانم: ئزەوى د 

 براو: ئو زەویانن کبھۆى تۆبۆگرافیاو بوونى سرچاوەى ئاووەوە کراونت باخ. زەوى باخى .٣

% ٠.٠٩زەوی باخی دم: ئو زەوییانن ک وەبرھنراون بۆ ڕەزی دم وەک مو و بـادام وە ڕیـژەی  .٤

.ککۆی زەوی ناوچ پیکدەھینن ل 

زەوی لوەڕگی سروشــتی :ئو زەوییــانن ک بکاردەھینــدرین وەک لوەڕگی سروشــتی ،بھــۆی  .٥

ــاوجک پیکــدەھنت  ــژە ل زەوی ن ــرین ڕ ــتی تۆپۆگرافیــانوە لوەڕگی سروشــتی گورەت سروش

ـــی وەک     ٤٦.٢٦ ـــوەی دم ـــدێ می ـــت ب ھن نرـــت بچ دەتوانر یـــاوج ـــدێ ڕووبری ئم ن % و ھن

قزوان و گۆییژ و باددەم پاشان پیوەندکرن ب میـوەی گونجـاو بـۆ ھریکیـان  ھرم کویل و

 . ) ٦(تنھا پشت بباران 

ــانوە و  .٦ ــاوج برزاییک ــرتوە ک بزۆری دەکون ن ــان دەگ ــتی: ئو زەوی زەوی دارســتانی سروش

بــوونوەی % ل کــۆی زەوی نــاوجک پکــدەھنن. ڕووبری دارســتانی سروشــتی ل کم٣.٥٤ڕــژەی 

 بردەوامدای بھۆی بین و سوتاندنوە.

% پکھنـاوە ١.٤٨زەوی دارستانی دەستکرد: ئو زەویانی ک لالین میریوە دەجنـرین و ڕـژەی  .٧

.ککۆی زەوی ناوج ل  

ـــرەکی  ـــی س ـــدەوەرانوە لوانش ب ڕادەیک ـــاوەی ک لالین زین ـــە ئ ـــاو: ئو ب ـــایۆلۆجی ئ ـــنی ب درو

دارستانکان و بروبووم ئابوریکـان وەک گنـم و بـرنج و گنـم شـامی ...ھتـد.بکاری دەھنـنن بپـ ی 

  . ) ١(پداویستیان 

  

  دا. ٢٠١٤دارستانی ناوجی سیروان ل سای ) دروینی ئاو ل ڕەزی دیم و لوەڕگی سروشتی و ٢خشتی (

 ٪  ) ٣بی ئاوی درونکراو (م  بی ئاوی پیویست (ملم)  رووبر (دۆنم )  جۆری زەوی

 ٩٠.٠٦  ٥٠٨٥٥٦٢٥  ٤٥٠  ٤٥٢٠٥  لوەڕگی سروشتی

 ٩.٧٦  ٥٥١٢٥٠٠  ٤٥٠  ٤٩٠٠  دارستان

 ٠.١٨  ١٠٣٥٠٠  ٤٥٠  ٩٢  ڕەز

    ٥٦٤٧١٦٢٥    ٥٠١٩٧  کۆ

  

٪ ٩٠.٠٦دەردەکویـت ک لوەڕگی سروشـتی گورەتـرین ڕـژەی دروـنی ئـاوی تۆمـارکردوە لو خشتیوە 

  لنوان روەکدمکارەکاندا.

  

  

  

  

  



مَرو و زةوى وة ى وَو درو و اوَ م و..... 
 

  

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

  

  ل ناوجی سیروان ل پارزگای ھلبج. ٢٠١٤) دروینی ئاوی بروبووم ھاوینیکان ل سای ٣خشتی (

  بی ئاوی پیویست (ملم)  رووبر (دۆنم )  جۆری بروبووم
/  ٣بی درونی ئاو (م

  وەرز)
٪ 

 ٥٨.٣٥  ٢١٣٤٠٠  ٨٨٠  ٩٧  جتوک

 ١٠.٣٢  ٣٧٨٠٠  ٧٢٠  ٢١  گولبرۆژە

 ٤.٩١  ١٨٠٠٠  ٧٢٠  ١٠  شلک

 ٢.٦٣  ٧٥٦٠٠  ٧٢٠  ٤٢  لۆبیا

 ٥.٨٩  ٢١٦٠٠  ٧٢٠  ١٢  ماش

    ٣٦٦٤٠٠    ١٨٢  کۆ

دۆنـم) براورد ب کـۆی زەوی  ١٨٢لو خشتیوە دەردەکویت ک ڕووبری برووبومی ھاوین زۆر کمبـوە (

 ) کراوی نــاوجکــان (  ١٢٠٧١براویب نــانی زەویرھــژەی وەبڕ ش زۆر ١.٥١دۆنــم) ، واتــژەیم ڕئ ، (٪

سـارزی و نزمی و دابارین و وشکش بوانندین ھۆکار لر جبل مک ـزی کـار لوەی ھمبـوونی و ک

  .) ١(بواری کشتوکادا 

ل ناوچی سیروان ل پاریزگای ھبج  ٢٠١٤) دروینی ئاو ل بوبووم زستانکان ل سای ٤خشتی (

  ڕووندەکاتوە.

  رووبر ( دۆنم)  جۆری برووبوم
( بی ئاوی پویست ملم

( 
 ٪  )٣درونی ئاو (م

 ٥٦.٥١  ٣٥٠٠٠٠٠  ٤٠٠  ٣٥٠٠  گنم

 ٣٨.٠٤  ٢٣٥٦٢٥٠  ٢٩٠  ٣٢٥٠  جۆ

٤.٦٨  ٢٩٠٠٠٠  ٤٠٠  ٢٩٠  پاقل 

 ٠.٧٧  ٤٧٥٠٠  ١٩٠  ١٠٠  نۆک

    ٦١٩٣٧٥٠    ٧١٤٠  کۆ

ل نـاوجی  ٢٠١٤لو خشتی سرەوە دەردەکوی ک رووبری چندراو ب برووبووم زسـتانکان ل سـای 

دۆنم) وات ڕژەی  ٢٩٥٩٧دمی ناوچک (  دۆنم) براورد ب کۆی ڕووبری زەوی ٧١٤٠سیروان زۆر کم بووە (

٪ ە . گنــم بپــلی یکم ھــاتووە ل دروــنی بــایۆلۆجی ئــاو بڕــژەی ٢٤.١٢وەبرھنــانی زەوی دمکــان 

  ٪ .٣٨.٠٤٪ پاسان جۆ ب ڕژەی ٥٦.٥١

  

ج ل ) درونی ئاوی سرزەوی دمی ( کاک و ترۆزی) ل ناوجی سیروان ل پارزگای ھلب٥نخشی (

  ڕووندەکاتوە. ٢٠١٤سای 

 ٪  ٣دروینی ئاو م  بی ئاوی پیویست  رووبر (دۆنم)  جۆری سوزەمنی

 ٤٧.٧٥  ١١٦٩٠٠٠  ٤٠٠  ١١٦٩  کالک

 ٥٢.٢٥  ١٢٧٩٠٠٠  ٤٠٠  ١٢٧٩  ترۆزی

    ٢٤٤٨٠٠٠    ٢٤٤٨  کۆ

سـوزەمنیانی تنھـا لو خشتیوە دەردەکوت ک ڕووبری چندراو ب سـوزەمنی دمکـار وات ئو 

  پشت ب باراناو و ش ی ناو خاک دەبستن بب ئوەی ئاودیری بکرن.



   د.        د.         ل ث.د.   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٢٣٩                                                             )٢٠١٦ 

  ٪.٤٧.٧٥پاشان کاک ب ڕژەی  ٥٢.٢٥ترۆزی ب پلی یکم ھاتووە ل دروینی ئاو ، بڕژەی 

ڕووب رەکانیان کوە بۆ جیاوازی روبتڕک دەگکال راورد بی ئاوی ترۆزی برزی درویننـدراو بری چ

  ب ترۆزی زیاتر بووە ل ڕوبری چندراو ب کاک.

دۆنـم  ٢٩٥٧٩ب رەچاوکردنی ڕووبری سوزەمنی دمیکان ل ڕووبری چیندراو ل زەوی دیمکارەکاندا ( 

 ـتری جیندراو دەبکۆی رووب ری زستانڵ رووبگری زەوی  ٩٥٨٨=  ٧١٤٠+ ٢٤٤٨) لکـۆی رووب دۆنـم. ل

 ٪.٣٢.٣٩م پیش ڕیژەی سدی وەبرھنانی زەوی دیمکان دەبت دیم . ب
 

) بکارھنانی ئاو لبواری سامانی ئاژەدا ل ناوچی سیروان ل پارزگای ھبج ل سای 6خشتی (

٢٠١٤.  

 ٪  )٣بی ئاوی بکارھنراو (م  )٣(م ) ٨،٩(بی ئاوی پویستی سان  ٪  ژمارە  جۆری ئاژەڵ

 ٥٢,٦٤  ١٢٧٩٨٢,٨٨  ٥.٤٩  ٧٤.٩  ٢٣٢١٢  مڕ

 ١١,٨٨  ٢٨٨٥,٣٢  ٦.٨٤  ١٣.٤٢  ٤٢٢٣  بزن

 ٣٥,٢٩  ٨٥٨٠٠  ٢٢  ١٤.٤  ٣٩٠٠  مانگا

 ٠,٠٤  ٩٨,٤  ١٦.٤  ٠.٠٢  ٦  ئسپ

 ٠,١٢  ٢٩٩٢  ١٦.٤  ٠.٠٦  ١٨  مایین

 ٠,٠٣  ٨٢  ١٦.٤  ٠.٠٢  ٥  ھستر

    ٢٤٣١٤٣,٨      ٣١٤٦٤  کۆ

٪ و ١٤.٤٪ پاشـان مانگـا ٧٤.٩لو خشتیوە دەردەکوێ ک سامانی مڕ برزترین ڕـژەی سـدی تۆمـارکردوە 

٪. زۆری ژمــارەی مڕ لنــاوجی ســیروان دەگڕــتوە بــۆ تختــی نــاوچک و بــوونی لوەڕگی ١٣.٤٢بــزن 

  .) ٨(سروشتی 

٪ بھۆی زۆری ژمارەیـان ١١,٨٨اشان بزن ٪ پ٥٢,٦٤مڕ برزترین ڕیژەی درونی بایۆلۆجی ئاوی تۆمارکردوە 

کانیکژمارەی ئاژە راورد بب 
 

 ) پوختی بوارەکانی درونی ئاو ل زەویکانی ناوجی سیروان ل پاریزگای ھلبج ٧خشتی (

  .٢٠١٤ل سای 

 ٪  بی ئاوی بکارھندراو  بوارەکانی دروینی ئاو

 ٨,١٥  ٦١٩٣٧٥٠  برووبوم زستانیکان

 ٠,٤٨  ٣٦٦٤٠٠  برووبوم ھاوینیکان

 ١٣,٤٧  ١٠٢٣٠٥٠٠  باخداری براو

 ٠,١٤  ١٠٣٥٠٠  رەزی دم

وەرگ٦٦,٩٦  ٥٠٨٥٥٦٢٥  ل 

 ٧,٢٦  ٥٥١٢٥٠٠  دارستان

 ٣,٢٢  ٢٤٤٨٠٠٠  سوزەمنی دمکار

 ٠,٣٣  ٢٤٣١٤٣,٨  ئاژەداری

  ١٠٠  ٧٥٩٥٣٤١٨,٨  کۆ



مَرو و زةوى وة ى وَو درو و اوَ م و..... 
 

  

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

% ٦٦,٩٦ڕــژەی درویــنی بــایۆلۆجی ئــاوی تۆمــارکردوە لو خشــتیوە دەردەکویــت ک لوەڕگ گورەتــرین 

٪ تۆمارکردوە ، ل کۆی درونی ١٣,٤٧بڕژەی   دۆنم پاشان باخی براو ٤٥٢٠٥بھۆی فراوانی ڕووبرەکی 

.کبایۆلۆجی ئاوی ناوچ 

 

  ) وەبرھنانی زەوی و ئاو ل ئستاو ئاییندەدا ل ناوجی سیروان.8خشتی (

  دۆنم)ڕووبر (  جۆری زەوی
رووبری چندراو 

  (دۆنم)
٪  

ڕووبری 

نچندراو 

  (دۆنم)

بی ئاوی 

پویست بۆ 

 ئاییندە

 ٢١٧٢٧٨٠٠  ١١٨٨٩  ١.٥١  ١٨٢  ١٢٠٧١  زەوی براو

 ٥٣٢٧٤٦٠٠  ٢٠٠٠٩  ٣٢.٤  ٩٥٨٨  ٢٩٥٩٧  زەوی دم

 ٧٥٠٠٢٤٠٠  ٣١٨٩٨  ٣٣.٩١  ٩٧٧٠  ٤١٦٦٨  کۆ

 ٩٧٧٠دەردەکوێ لگڵ کۆی زەوی چندراو  لو خشتیوە پوختی وەبرھنانی زەوی ل ناوچی سیروان

  دۆنم. ٤١،٦٦٨دۆنم  ل کۆی زەوی کشتوکای ناوجک  ٣١٨٩٨دۆنم و نچندراو 

جگ لوەش پداویستی ئایندەی ئاو لکاتی چاندنی ھموو زەوی کشتوکایکان ل وەرزی ھاويندا مزەندە 

 ە ئاوەش  ٣ملیۆن م ٧٥٠٠٢٤٠٠کراوە بو بندیخان ٢.٥ڕوباری سیروان و  ٪ ئاوی١.٥ئی دەربئاوی دەریاچ ٪

 پکدەھنیت.

  

 

Policy dialogue models for future department in Sirwan territory (1, 10) 

  چندین سیناریۆ ھی بۆ گشپیدانی ڕوبری کشتوکای ناوچی سیروان ل پاڕزگای ھبج لوانش :

دۆنـم ب  ٤١،٦٦٨دۆنـم ل کـۆی رووبری نـاوچک  ٢٠،٨٣٤نـاوجک چاندنی نیوەی زەوی کشـتوکای  -١

ــم ٨٨٠جتــوک ک پداویســتی وەرزیکی  دۆنــم ب ســوزەمنی و  ٢٠،٨٣٤وە نیــوەکی کی  )1( مل

ە بم پــیش بــی دروـــنی  )1( ملـــم ٧٢٠پــاقلمنی ھــاوین ک پیداویســـتی وەرزیــان نــزیکی 

ژمار دەکرتوک ئبایۆلۆجی ئاوی چ ٢٠٨٣٤ت ب X ٢٥٠٠ X 3ملیۆن م ٤٥٨٣٤٨٠٠= ٠.٨٨٠ .  

بــی درویــنی بــایۆلۆجی ئــاوی ســوزەمنی و پــاقلمنی ھــاوین ئژمــار دەکرــت بھمــان شــوەی 

  پداویست ئاو ب متر.  Xپشوومان ڕووبر ب متر  

٢٠٨٣٤X  ٢٥٠٠ X  ٣ملیۆن م ٣٧٥٠١٢٠٠=  ٠.٧٢.  

ر بنسـکـراو لکۆی گشـتی ئـاوی دروین ـتدەب و سـیناریۆی٨٣٣٣٦٠٠٠=  ٣٧٥٠١٢٠٠+  ٤٥٨٣٤٨٠٠مـای ئ 

  . 3ملیۆن م

٢-  کی نــاوجری کشــتوکام ڕووبرجرووبــومی   ٤١٦٦٨چانــدنی ســب وەرزی ھاوینــدا ب دۆنــم ل

وە  )1( ملـم ٧٢٠ستراتیجی سۆیا و گنمشامی و گوبڕۆژە لسر بنمای پداویسـتی وەرزیانیـان 

ــدنی ســرجم ڕوبر ــم ل وەرزی زســتاندا ب دوو جان ــاوجی ســیروان ب گن ی زەوی کشــتوکای ن

 ئاودیری تواکار بم پیش بی درونی ئاو ل باراناو



   د.        د.         ل ث.د.   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٢٤١                                                             )٢٠١٦ 

   =٤١٦٦٨ X ٢٥٠٠ X ٣م ٤١٦٦٨٠٠٠= * ٠.٤٠٠   

  وە بی دروینی ئاو ل دوو ئاودری تواكر 

 =٤١٦٦٨ X ٢٥٠٠ X  ٠.٥ X   3م ٥٢٠٨٥٠٠=  ** ٢  .  

  .٣ملیۆن م ٥٢٠٨٥٠٠=   ١٠٤١٧٠٠٠+  ٤١٦٨٨٠٠٠پویست =  کۆی ئاوىو 
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  بى ئاوى پویست بۆ گنم X ٢بى درونى ئاو لباراناو = ڕووبر ب م *

  ٢ڕوبر ب م Xملم بۆ ھر ئاودرییک  ٥٠بى ئاوى درونکراو لدووئاودریدا ببى   **



مَرو و زةوى وة ى وَو درو و اوَ م و..... 
 

  

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

  الخالصة

 استثمار األراضي و المياه و األحتياجات المائية الحالية للمياه للتطوير الزراعة في 

  حلبجةمنطقة سيروان بمحافظة 

  

بھدف التعرف على أستثمار األراضي و  ٢٠١٤انجزت ھذه الدراسة في منطقة سيروان بمحافظة حلبجة في سنة 

  المياه و التوقعات لحالية لألحتياجات المائية الزراعية .

دونـم و نسـبة  ٩٧٧١١% من مجموع اراضي المنطقة البالغة نحو ٣٠.٢٩% والديمية ١٢.٣٥تتشكل األراضي المروية 

دونـم مـن  ٣١.٨٩٨% على التوالي. بلغت كمية المياه غير المحصـودة جـراء تـرك مسـاحة٣٢.٤% و ١.٥١تثمارھا أس

  . في فصل الشتاء٣م ٣١.٨٩٨.٠٠٠األراضي المروية و الديمية بدون زراعة نحو 

 للحصـاد نسـبة أعلـى ً% كمـا سـجلت أيضـا٤٦.٢٦أحتلت المراعي الطبيعية أعلى نسبة لمسـاحة منطقـة الدراسـة 

  % .٦٦.٩٦ البيولوجي

لتحويل جميع االراضي الزراعية المتاحة في منطقة سـيروان الـى أراضـي زراعيـة مرويـة ذات أنتاجيـة عاليـة 

% ٢.٥من مجموع كمية المياه السنوية المتاحة و  %١.٥والذي تشكل نسبة  ٣م ٧٥٠٠٢٤٠٠تحتاج المنطقة الى تحو 

 من كمية المياه المخزونة في بحيرة دربنديخان.

 

  

  

Abstracts 

This study was carried out in Sirwan territory in Halabja governorate in 2014 to 

investigate land use, water use, water harvesting and the future requirement of water for 

agricultural development. 

Results show that irrigated lands from 12.35% and dry lands forms 30.29% of the total 

available land (97711 donum) respectively. Range land area rank first 46.26% and 

recorded the highest water harvesting 66.96 Non harvesting water as a result of 

fallowing an area of 31898 donum in winter season was 31,898,000m3.    

For changing the whole Agricultural land of the territory to irrigate and productive land, 

an amount of 75,002,400 million m3 is required. This form 1.5% of Sirwan River (5 billion 

m3) and 2.5% storage water in the Darbandikhan Lake (2.5 billion m3). 

  

 


