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ثيَشةكى :

يةكيَم هة ثيَذاويظتية بِضيِةيةكاُي ثيَؼلةوتّ و طةػةكشدُي ٓةس ػاسيَم ُةخؼةى بِةسِةتية ،كة
ئةويؽ بشيتية هة دياسيلشدْ و سِيَلدظتين دابةػبوُي ػويَِة ثيَويظتةكاُي بةكاسٓيَِاُي صةوي
()Land useي ٓةس ػاسيَم و سِووُلشدُةوةي طشووػت وضشِي بةكاسٓيَِاُة جياواصةكاُي وةكو
(ُيؼتةجيَى ،ثيؼةطاصي ،باصسطاُي ،حةواُةوة ،خضًةتطوصاسي ،طواطتِةوة ،طةػت و طوصاسٓ......تذ ).
ُةخؼةي بِةسِتي ثيَلٔاتةي دآاتوي ػاس دياسي دةكات هةطةيَ بةكاسٓيَِاُةكاُي صةوي هة دآاتودا و
دابةؾ بووُي ضاالكيةكاْ و ضشِي داُيؼتواْ هة ُاوضة ػاسطتاُيةكاْ و تؤسِي ٓاتوضؤ و طيظتةًي
طواطتِةوةي طوجناو بؤ بةيةن طةياُذُي ضاالكيةكاْ.
ُةخؼةي بِةسِةتي دادةُشيَت بؤ ًاوةي( ) 25-22طايَ كة ئةًةؾ صؤستشيّ ًاوةية بؤ ُةخؼةكيَؽ كة
بؤضووُةكاُي خؤي سِووْ بلاتةوة بؤ بةسةو ثيَؽ ضوُي دآاتوي ٓةس ػاسيَم .
هةًاوةي ( )12-5طايَ جاسيَم ثيَذاضووُةوة بة ُةخؼةي بِةسِةتيذا دةكشيَت كة ئةًةؾ ًاُاي ئةوةية
كة ُةخؼةي بِةسِتي هة ضةُذ قؤُاغيَلذا جيَبةجيَ دةكشيَت .ئةَ ثيَذاضوُةواُةؾ ئةجناًيَلي
طشوػيت كشداسي ثيَؼلةوتين صاُظت و تةكِةهؤرياي خيَشاية هة طةسجةَ بواسةكاُي صاُظتذا ،كة
دةبيَتة ٓؤي سووداُي ضةُذيّ طؤسِاُلاسي ُويَ هة رياُي كؤًةهَطاي ػاسةكاُذا.
ٓةسوةٓا ثيَذاضووُةوة بة ُةخؼةي بِةسِةتيذا ئةجناَ دةدسيَت بةٓؤي طؤسِاُلاسي هة صيادبووُي
رًاسةي داُيؼتواْ و دابني كشدُي ثيَذاويظتية ُويَ كاُياْ .
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كيَشةي تويَرينةوةكة-:

ُةبووُي ُةخؼةيةكي بِةسِةتي ُويَي بة تواُا و طؼتطري بؤ ػاسي ساُية كة تيادا ثيَذاويظتيةكاُي
ػاسةكة دياسي كشابيَت هة جؤسةكاُي بةكاسٓيَِاُي صةوي( )Land useبؤ كاتي ئيَظتا و دآاتوو
هةطةس بِةًايةكي صاُظيت و طةسدةًياُة و ثؼت بةطتوو بة هيلؤهَيِةوة و سِووثيَوكشدْ .
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ئاماجني تويَرينةوةكة -:

دياسيلشدُي ئةو كةَ و كوستياُةية كة هة ُةخؼة بِةسِةتية كؤُةكةي طاهَي()1995ي ساُيةدا ٓةية و
هةبةسضاوطشتِياْ هة كاتي فشاواُلشدْ و داُاُي ُةخؼةي ُويَي ساُية هة دآاتووودا .
-4

ثيَناسةى نةخشةى بنةزِةتى :

ضةُذيّ ثيَِاطةي جياواص بؤُةخؼةي بِةسِةتي كشاوة هةاليةْ تويَزةسةكاُي بواسي
ُةخؼةداُاْ وتةالسطاصي :
( كاتاُيع) وا ثيَِاطةي دةكات(بشيتية هةُةخؼةيةكي طؼتطري كة كاسي طةسةكي
ئاساطتةكشدُي طةػةي ػاسة هةسِووي ئاوةداُيةوة بؤ ًاوةي( )32-22طاهَي دآاتوو بؤ ئةَ
ًةبةطتةؾ ٓةهَذةطيت بة سِيَلدظتين طؤسِاُطاسيةكؤًةالَيةتي و ئابوسي و سِاًياسي و
طشووػتيةكاْ هة ػاسدا و ئاساطتةكشدُياْ بؤ صيادكشدُي تواُاكاْ) ،بؤية ثيَويظتة
ُةخؼةي بِةسِةتي ضةُذ ئاًاجنيَم بؤ ئايِذة دياسي بلات و ٓةسوةٓا ضؤُيةتي طةيؼنت
بةو ئاًاجناُةؾ دياسي بلات .
 بة واتايةكي تش ُةخؼةي بِةسِةتي بشيتية هةبةسُاًةي كاسو ثالُي طةػةكشدُي ػاس هة
سِيَطةي بةدئيَِاُي ضةُذ ئاًاجنيَم كة ثالُذاُةس دايذةُيَت بة سِاصيبووُي اليةُة
ثةيوةُذي داسةكاْ بؤئةوةي ببيَتة ياطايةن و جيَبةجيَ بلشيَت .
ُ ةخؼةي بِةسِةتي ثيَلٔاتةي ئاوةداُي ػاس هةخؤ دةطشيَت هةطةيَ دياسيلشدُي ئاًاجنة
دووس و ُضيلةكاُي طةػةكشدْ و طؤسِاُلاسيةكاْ هة دواسِؤردا هةطةيَ ضةُذيّ سِاطجاسدةي
تايبةت بةبةكاسٓيَِاُةكاُي صةوي(. )Land use
ُ ةخؼةي بِةسِتي بشيتية هة بةهَطةُاًةيةكي طةسةكي بؤ بِياتِاُي ػاس كة هةطةس
بِةًاكاُي ئةو ُةخؼةية بيِاكشدْ و ُةخؼةكيَؼاْ و ديضايّ و بةسةوثيَؽ ضوُي ػاس
ئةجناَ دةدةسيَت .
ُ ةخؼةي بِةسِةتي بشيتية هة ئاًشاصيَم بؤ كؤُرتؤهَلشدُي سِيَشِةوي طةػةكشدُي
ثيَلٔاتةكاُي ػاسةكة و دةطتةبةسكشدُي طةػةيةكي دسوطت بؤ ػاسةكة .
ُ ةخؼةي بِةسِةتي بشيتية هةدةسئةجناًي ضةُذيّ هيَلؤهَيِةوة وتويَزيِةوةي ًةيذاُي
وتيؤسي ثيَويظت بؤدياسي كشدُي ثيَذاويظتيةكاُي ػاس هةصةوي بةطؼيت .
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 / 1-4تايبةمتةنديةكاني نةخشةي بنةزِةتي-:

بؤ طةسكةوتين ٓةس ُةخؼةيةكي بِةسِتي ثيَويظتة الُي كةَ ئةَ تايبةمتةُذياُةي ٓةبيَت -:
 -1طؼتطريي.
 -2هة خـؤطشتين ئةو كيَؼاُةي كــة ديَِةسِيَ هة كــاتي جيَبةجيَلشدُي ُــةخـؼــةكـة و
ضاسةطةسكشدُياْ.
 -3بابةتياُة بيَت بؤ جيَبةجيَلشدْ ،واتة تواُاي جيَ بةجيَلشدُي ٓةبيَت .
 -4ثؼتطريي ياطايي ٓةبيَت هة كاتي جيَبةج َي كشدُذا .
 -5ثؼتطريي و تواُاي ًاددي ٓةبيَت .
 -6بةػذاسي ثيَلشدُي ٓاوالَتياْ هة كشداسةكاُي ُةخؼةكيَؼاُذا هة ٓةًووقؤُاغةكاُذا و
بةػيَوةي سِاطتةوخؤ ياْ ُاسِاطتةوخؤ و ئاطاداسكشدُةوةياْ هة طشُطي ئةو بابةتة .

 / 2-4قؤناغةكاني داناني نةخشةي بنةزِتي -:

داُاُي ُةخؼةي بِةسِتي بة ضةُذ قؤُاغيَلذا دةسِوات كة طشُطرتيِياْ ئةًاُةْ -:
 -1قؤُاغي ئاًادةكاسي -:
بشيتية هة قؤُاغي كؤكشدُةوة و ئاًادةكشدُي سِووثيَوكشدُةكاْ و كؤكشدُةوةي صاُياسيةكاْ و
ثؤهيَِلشدُي بةكاسٓيَِاُةكاُي صةوي هة كاتي ئيَظتادا و خاوةُذاسيةتي صةويةكاْ و هيَلؤهَيِةوة
هة ػويَين ػاسةكةو سِيَلدظنت و تؤًاسكشدْ و ثاساطتين صاُياسيةكاْ .
 -2ػيلشدُةوةي صاُياسيةكاْ -:
بشيتية هة ػيلشدُةوةي ضةُذايةتي و ئاساطتةكاُى بةكاسٓيَِاُةكاُي صةوي هة كاتي ئيَظتادا
و ثيَذاويظتيةكاُي دآاتوو هة صةوي و دياسي كشدُي ئاًاجنة طةسةكيةكاُي ديضايِةكة و
دياسيلشدُي كيَؼةكاْ .
 -3ئاًادةكشدُي ديضايِةكة-:
دياسي كشدُي ثيَلٔاتةي طؼيت ػاسةكة ،ئةويؽ بة دابةػلشدُيَلي طةسةتايي بؤ فشاواْ
بووُي ػاسةكة و ئاساطتةكاُي فشاواُلشدُةكةٓ ،ةسوةٓا هةَ قؤُاغةدا ثيَؼِياسة طةسةتاييةكاْ
دياسي دةكشيَّ بؤ طفتوطؤكشدْ هةطةسياْ و ٓةهَبزاسدُي طوجناوتشيّ ديضايّ .
 -4بالَوكشدُةوةي ديضايِةكة بؤ طفتوطؤ -:
بؤ ًاوةي(92سِؤر) ديضايِةكة بالَو دةكشيَتةوة بؤ طفتوطؤي بةسثشطاُي ػاسةكة و سِيَلدظتين
كؤبوُةوةيةكي طؼيت و ثيَؼلةؾ كشدُي ثيَؼِياس و سِةخِةكاْ و طؤسِاُلاسيةكاْ.
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 -5ثةطِذكشدُي ديضايِةكة -:
بشيتية هةئاًادةكشدُي ُةخؼةبِةسِةتيةكةو ثةطِذكشدُي وداُاُي ثالُيَم بؤجيَبةجيَلشدُي.
 -6قؤُاغي جيَبةجيَلشدْ -:
بشيتية هة داُاْ و جيَبةجيَلشدُي ُةخؼةي وسدكاسي و ديضايين ُةخؼة كةستيةكاْ و تؤسِي
سِيَطاوباْ و طواطتِةوة و تؤًاسكشدُي طؤسِاُلاسيةكاْ هةطةس صةوي .

 -5كوزتة باسيَكى شازى زِانية

 / 1-5شويَن و سنوزي شازي زِانية -:

ػاسي ساُية دةكةويَتة باػوسي كوسدطتاْ و باكوسى سِؤرٓةآلتى عيَشاق و طةس بة ثاسيَضطاي طويٌَاُية،
هة ُيَواْ ٓيَوَي دسيَزي¯ 53و  44 5سِؤرٓةالَت .و ٓيوَي ثاُي ¯ 17و 36 5باكوس.
ػاسي ساُية  َ582هة ئاطيت سِووي دةسياوة بةسصة ضياي كيَوةسِؾ دةكةويَتة الي باكوسي ػاسةكة و
دةسياضةي دوكاْ و ػاخي ئاطؤغ دةكةوُة الي سِؤرٓةالَتيةوة ضياكاُي حاجيوة و ًاكؤن دةكةوُة
باػوسي سِؤرئاوايةوة.
ػاسؤضلةي ضواسقوسُِة دةكةويَتة باػوسيةوة كة ضيايةكي بضون هيَليياْ جيادةكاتةوة كة
ئةويؽ(كولةي كؤهَيِة).
 / 2-5ئاووهةواي شازي زانية -:

ئاو و ٓةواي سِاُية ضواس وةسصية هة ريَشكاسيطةسي ئاو و ٓةواي دةسياي طجي ُاوةسِاطتذايةٓ ،اويِاْ
طةسَ ووػلة هة صطتاُذا طاسد و باساُاوية ،كة سِاددةي باساْ باسيّ دةطاتة ً 1252- 922وٍ هة طاهَيَلذا .
 / 3-5شويَنة طسنطةكاني زِانية -:

 -1طةسضاوةي ئاوي قوهة :
دةكةويَتة ُاوةُذي ػاس و سِاُيةي ثيَذةُاطشيَتةوة و يةكيَلة هة ٓؤكاسةكاُي دسوطت بووُي
ػاسي ساُية هةو جيَطايةدا كة هةطةسةتاي دسوطتبووُي ساُيةوة تاكو ئيَظتاؾ طوود هة
ئاوةكةي وةسطرياوة بؤ ًةبةطيت خواسدُةوة و كؼتوكاهَلشدْ .
 -2قةالَتي سِاُية -:
ػويَِةواسيَلي ًيَزوويية وطةسِةكي قةالَتي هةطةس دسوطتلشاوة و بِضيِةي دسووطت بووُي
ػاسي ساُيةية و ػاسةكة هةوػويَِةوة دةطيت بةدسوطت بووْ كشدووة.
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 -3ضياي كيَوةسِةؾ -:
ػاسي سِاُية دةكةويَتة داًيَينَ ضياي كيَوةسِؾ كة ضةُذ ًةتشيَم هة طةسِةكة ُيؼتةجيَلاُي
سِاُيةوة دووسة.
 -4داسطتاُي سِاُية -:
بشيتية هة سِووبةسيَلي فشاواُي داسي طِةوبةس دةكةويَتة الي سِؤرٓةالَتي ساُية و طةسيَطاي
طؼيت ساُية – قةالَدصة هة بِاسي ضياي كيَوةسِةؾ .كة سِووبةسةكة ُضيلةي  652دؤمن صةوية و
بشيتية هة ػويَِيَلى طةػتياسى بؤ داُيؼتواُى ُاوضةكة بة تايبةتى هة وةسصى بةٓاسدا.
 / 4-5بةشيَك لةميَرووي شازي زانية -:

ُاوةُذي ػاسي ساُية هة كؤُذا طوُذيَلي بضوون بووة كةوتؤتة طةسقةالَتيَم كة ئةو قةالتة هة
ئيَظتادا كةوتؤتة ُاوةسِاطيت ػاسي ساُية و بووة بةطةسِةكيَلي ػاسةكة.
ًيَزووي ئةو طةسِةكة(قةالَت) دةطةسِيَتةوة بؤ 6222طايَ ثيَؽ ئيَظتا كة هة ُضيم طةسضاوةي ئاوي
قوهة و كويَشةكاُي و كاُي ًةال طويٌاْ دسوطتلشاوة .
هة ُضيم ػاسي ساُية طوُذي(طةيذاوا) ٓةية كة ئيَظتا بؤتة طةسِةكيَم هةػاسي سِاُية و طةسدةًاُي
كؤُيؽ ئاوةداْ بووة و خاوةُي ػاسطتاُي خؤي بووة.
ٓةسوةٓا طوُذي(بؤطلني) كة هة ُضيم طةسِةكي طةيذاواية يةكيَلة هة طوُذة ػويَِةواسيةكاْ ،هة
ُاوةسِاطيت طوُذةكة طشديَم ٓةية كة بة ثيَي ثؼلِيِةكاْ ضةُذيّ طةسدةًي كؤُي ًيَزوويي هيَ
دؤصساوةتةوة.
ساُية هة ُاوةسِاطيت طةدةي( )17طةس بة ًريُيؼيين باباْ بووة دواتش كةوتؤتة ريَش حوكٍ سِاُي(ثاػا
كؤسةي سِواُذص) ًري حمٌذي طؤساْ دواتش كةوتؤتة ريَشدةطةالَتي عونااُيةكاْ هةطةسدةًي (سلطان
عبذاحلٌيذي عونااُي).
ئةَ ػاسة هةطاهَي  1879كشاوةتة قةصا ،هةطةسةتاكاُي طةدةي ُؤصدةٓةَ قةصايةن بووة طةس بة
وياليةتي(ػاسةصووس) كة ًةهَبةُذةكةي ًةسكةصي(كةسكون) بووة دواتش خشاوةتة طةس
ثاسيَضطاي(ٓةوهيَش) و هةطاهَي  1956خشاوةتة طةسثاسيَضطاي(طويٌَاُي ).
 / 5-5طةشةكسدني دانيشتواني شازي زانية -:

هةطةستا دا طةػةكشدُي داُيؼتواُي ػاسي ساُية بةػيَوةيةكي طشووػيت بووة بةالََ بةٓؤي
باسودؤخي سِاًياسي و ئابووسي و طياطةتي سِريٌَة يةن هةدواي يةكةكاُي عيَشاقةوة و بةٓؤي
سِووخاُي ُضيلةي  4222طوُذ و ػاسؤضلةي كوسدطتاُةوة كة طوُذ و ػاسؤضلةكاُي دةوسبةسي
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سِاُيةػي طشتةوة و سِاطواطتين داُيؼتواُةكاُياْ بؤ ئؤسدووطا صؤسةًويَلاْ ئةًاُة بووُةٓؤي
صيادبووُي رًاسةي داُيؼتواُي ساُية بة ػيَوةيةكي ُاطشوػيت .
تا طاهَي  1991ػاسي سِاُية هة( )8طةسِةن ثيَلٔاتبوو و ػاسيَلي بضون بوو بةالََ هة دواي طاهَي  1991وة
رًاسةي طةسِةكةكاُي بوو بة ( )32طةسِةن.
هة طاهَي  1957رًاسةي داُيؼتواُي()2222كةغ بووة وة هةطاهَى  1965رًاسةى داُيؼتواُى بووةتة()8322
كةغ هة ئاًاسي طاهَى  1977رًاسةي داُيؼتواُي ُضيلةي()14222كةغ بووة ،هةطاهي  1987رًاسةي
داُيؼتواُي بؤتة()28222كةغ ،هةطاهَي  1995رًاسةي داُيؼتواُي بؤتة( )55222كةغ هة طاهَي 2229
رًاسةي داُيؼتواُي بؤتة( )75222كةغ ،هة طاهَي  2212رًاسةي داُيؼتواُي بؤتة( )115222كةغ .

يةكةَ ويَِةى ئانااُى ػاسى سِاُية :
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-6ميَرووي نةخشةي بنةزِتي شازي زانية -:

هة طةستادا سِاُية ثيَلٔاتبوو هة ضةُذ طةسِةكيَلي بضون كة ثيَلٔاتبووْ هة طةسِةكةكاُي(قةالَت،
سِةػةًيَشط ،طوَِجاْ ،قوهة ،طةسا) ئةَ طةسِةكاُةؾ بة ػيَوةيةكي ٓةسةًةكي و بةبيَ بووُي ٓيض
ُةخؼةيةكي ئةُذاصياسي دسوطتلشاوْ.
هة طاهَي ُ 1977ةخؼةيةكي وسدكاسي كيَؼشاوة بؤ كؤًةهَطاي صؤسةًوي ي سِاُية كة ئيَظتا طةسِةكي
سِاثةسيِة.
دواتش هة طةستاي ٓةػتاكاُي طةدةي بيظتذا ُةخؼةي وسدكاسي كيَؼشاوة بؤ ضةُذ ُاوضةيةكي
ُيؼتةجيَ بةبيَ بووُي ٓيض ُةخؼةيةكي بِةسِتي ئةو صةوياُةؾ كة ئةو ُةخؼةياْ بؤ كيَؼشابوو
دسيَزكشاوةي طةسِةكة كؤُةكاْ بوو كة هةطةسةوة باطلشاْ ،طةسةكة ُويَلاُيؽ بشييت بووْ هة (ئاصادي،
ًاًؤطتاياْ ،كيَوةسِةؾ) .
هةطاهَي  1995هة اليةْ وةصاسةتي ػاسةواُي و طةػت و طوصاسي حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاُةوة بؤ
يةكةَ جاس ُةخؼةي بِةسِةتي بؤ سِاُية داُشا ،ئةو ُةخؼةيةؾ ثيَلٔاتبوو هةطةسِةكةكؤُةكاْ و
فشاواُلشدُي ػاسةكة هةطةس ػيَوةي ُةخؼةيةكي ُيٌضة باصُةيي بة سِووبةسي(8،27كٍ)2
ئةَ ُةخؼةيةؾ بة يةكةَ ُةخؼة دادةُشيَت كة بةكاسٓيَِاُةكاُي صةوي()Land useي تيَذا دياسي
كشابيَت هة جؤسةكاُي(ُيؼتةجيَُ ،يؼتةجيَ ي طتوُي ،ثيؼةطاصي ،خضًةتطوصاسي طؼيت ،طةػت
وطوصاس ،طةوصايي و ُاوضةي كشاوة ،تؤسِي سِيَطاوباْ).
بةالََ داُاُي ئةو ُةخؼةية بةثيَى ئةو قؤُاغاُة ُةبوو كة ُةخؼةي بِةسِةتي ثيايذا تيَجةسِدةبيَت.
وةن هة ثيَؼةوة بانااْ كشد بةتايبةتي قؤُاغي ئاًادةكاسي و قؤُاغي ػيلشدُةوةي صاُياسيةكاْ وةكو
سِووثيَوكشدُيَلي وسد بؤ باسودؤخي ػاسةكة و داُيؼتواُةكةي و ػويَين ػاسةكة و بةسصي و ُضًي
(تؤثؤطشايف) ػويَين فشاواُلشدُةكة و ثيَؼبيين كشدُي صيادبوُي رًاسةي داُيؼتواْ بؤ طاهَي ئاًاجني
ُةخؼةكة كة ئةًةؾ بوو بةٓؤي ئةوةي ػاسةواُي هة ًاوةي()11طاهَذا (3جاس) ُةخؼةكة فشواْ
بلات.
بةجؤسيَم هة دوا فشاواُبووُي ُةخؼةكةدا هةطاهَي  2226سِووبةسةكةي بووبة 15,65كٍ 2كة ئةًةؾ
ُضيلةي دوو ئةوةُذةي سِووبةسي ُةخؼة كؤُةكةية وةن هةَ خؼتةي خواسةوةدا دةسدةكةويَت -:
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خؼتةي رًاسةي ( : )1سِيَزةي طةدى فشاواُلشدُةكاُي ُةخؼةي بِةسِةتي
نةخشةي بنةزِتي

زِووبةز  /كم2

زِيَرةي فساوانكسدن بةثيَ ي نةخشةي سالَى 1995

ُةخؼةي بِةسِتي طاهَي 1995

8،27

----

فشاواُلشدُي طاهَي 2222

12،23

%45

فشاواُلشدُي طاهَي 2224

12،31

%49

فشاواُلشدُي طاهَي 2226

15,65

%89

ئةَ فشاواُلشدُاُةى ُةخؼةي بِةسِةتي بة ثيَي ثيَويظيت ػاسةكة بووة بؤ جؤسةكاُي بةكاسٓيَِاُي
صةوي هة كاتي فشاواُلشدُةكةدا كة ئةًةؾ دةبيَتة ٓؤي ئةوةي سِيَزةي بةكاسٓيَِاُي صةوي كةبةثيَ ي
طتاُذاسدي ُةخؼةداُاُي ئاوةداُي وتةالسطاصي جيَطريكشاوْ ٓاوطةُطيةكةي هةدةطت بذات  ،بؤمنوُة
كاتيَم صةوي بؤ ُيؼتةجيَ صياددةكشيَت هةٓةًاُلاتذا بةكاسٓيَِاُةكاُي تشي صةوي بةثيَي سيَزة و
سووبةسي خؤياْ صياد ُاكشيَّ كة ئةًةؾ هة فشاواُلشدُةكاُي ُةخؼةي بِةسِةتي سِاُيةدا
دةسدةكةويَت ٓةسوةكو هة خؼتةي رًاسة ( )2دا سِووُلشاوةتةوة :
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خشتةى ذمازة ( ) 2

سِيَزةى طةدى فشاواُلشدُى بةكاسٓيَِاُةكاُى صةوى بةثيَى ُةخؼةى بِةسةتى طاهَى : 1995
جؤزى
بةكازهيَنان

نةخشةى
بنةزِةتى سالَى
1995

فساوانكسدنى
سالَى 2002

فساوانكسدنى
سالَى 2004

فساوانكسدنى سالَى
2006

كؤى
سِووبةسة
صيادكشاوةكة
كٍ2

كؤى سِيَزةى
سِووبةسة
صيادكشاوةكة
%

88,56

سِووبةس
كٍ2

سِيَزةى
سِووبةسكة
%

سِووبةسى
صيادكشاو
كٍ2

سِيَزةى
سِووبةسة
صياد
كشاوةكة
%

سِووبةسى
صيادكشاو
كٍ2

سِيَزةى
سِووبةسة
صياد
كشاوةكة
%

سِووبةسى
صيادكشاو
كٍ2

سِيَزةى
سِووبةسة
صيادكشاوةكة
%

ُيؼتةجآ

4.59

55.5

2,17

47,27

2,435

9,48

1,46

31,8

4,265

ُيؼتةجيَى طتووُى

2,146

1.76

-

-

-

-

-

-

-

-

باصسطاُى

2,293

1,13

-

-

-

-

-

-

-

-

ثيؼةطاصى

2,196

2,37

2,41

229

-

-

-

-

2,41

229

طةػت و طوصاس

2,36

4,35

-

-

-

-

-

-

-

-

طةوصايى

2,36

4,35

-2,26

-16,6

-

-

-

-

-2,26

-16,6

خضًةتطوصاسى

2,1

1,23

2,35

352

-

-

2,267

267

2,617

617

بيِاى طؼتى

2,15

1,81

2,19

127

-

-

-

-

2,19

127

سِيَطاى طؼتى

1,4

17

2,57

42,7

2,275

5,35

2,414

29,57

1,259

75,62

صاُلؤ

-

-

-

-

-

-

1,125

-

1,125

-

بةكاسٓيَِاُى تش

2,875

12,51

-

-

-

-

-

-

كؤى طؼتى

8,27

122

3,63

-

2,51

-

3,26

-
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1-6

شيَوةي نةخشةكة -:

ػيَوةي ُةخؼةكة بشتية هة ػيَوةيةكي ُيٌضة باصُةيي وة هةبةس ئةوةي ساُية ػويَِةكةي
دةػتايي ية و طيَ الي بةضياكاُي كيَوةسِةؾ و حاجيوة و كؤهَيَّ دةوسةدساوة كة ئةًاُةؾ
سِؤهَي كاسيطةسياْ دةبيَت هةطةس ػيَوةي ُةخؼةكة و ئاساطتةي ٓيَوَةكاُي ٓاتوضؤ ،بةالََ
ئةَ تايبةمتةُذياُة هةبةس ضاوُةطرياوْ هة كاتي داُاُي ُةخؼةكة ،وة كاتيَم ُةخؼةكة
فشاواُلشا هةطاهَي  2222و  2226دا فشاواُلشدُةكاْ بة ػيَوةي ُيوة باصُةيي بووْ هةبةس
بووُي ضياي كيَوةسِةؾ هةالي باكوسي ػاسةكةوة ُةتواُذسا باصُةي تةواو بةدةوسي باصُة
كؤُةكةدا كة ػةقاًي()َ62ة بليَؼشيَت .
2-6

سنوزي نةخشةكة -:

ضةُذطوُذيَم دةكةوُة طةس طِووسي ُةخؼةكة كة ئةواُيؽ بشيتني هة
طوُذةكاُي(كوُةطيَ ،تيتؤكةٓ ،ةجنرية ،طةيذاوا ،بؤطليَّ ) كة ُةخشاوُةتة ُاو
ُةخؼةكةوة و ُةخؼةي وسدكاسياْ بؤ ُةكيَؼشاوة كة ئيَظتا ئةو طوُذاُة بشيتني هة ثيَِج
طةسِةكي سِاُية و تيَلةهَي ثيَلٔاتةي ػاسطتاُي ئةو ػاسة بووْ طةوسةتشيّ كيَؼة كة ئيَظتا
سِووبةسِووي ػاسةواُي دةبيَتةوة هة سِووي ُةخؼةي بِةسِةتيةوة بشيتية هة دياسدةي
دسوطتلشدُي خاُو و بيِاي باصسطاُي و باخ و بةُضيِداُة بةػيَوةي ٓةسِةًةكي هةطِوسي
ئةو طوُذاُة كة ئةًةؾ هة كاتي فشاواُلشدْ و داُاُي ُةخؼةي بِةسِةتي ُويَ ي سِاُيةدا
كيَؼةي صؤس دسوطتذةكات.

نةخشةى بنةرةتى رِانية شالَى 5995
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 7بةكازهيَنانةكانى شةوي()Land Useي نةخشةي بنةزِةتي سالَي -:1995

 -5ناوضةي نيشتةجيَ-:
هة ٓةس ُةخؼةيةكي بِةسِةتيذا ُاوضةي ُيؼتةجيَ صؤستشيّ و طشُطرتيّ بةػي ُةخؼةكة
ثيَلذيَِيَت ،دواى ئةوةى كة ئاًاسيَلى ووسد بؤ داُيؼتواُى ػاسةكة ئةجناَ دةدسيَت و ثؼت
بةطنت بة ئاًاسة كؤُة يةن هة دواى يةكةكاُى رًاسةى داُيؼتواْ سِيَزةى طةػةكشدُى
داُيؼتواْ بؤ ٓةس طاهَيَم هة كاتى ئاطاييذا دياسيذةكشيَت دواتش كؤى رًاسةى داُيؼتواْ بؤ
ئةو ًاوةيةى كة ُةخؼةكةى بؤ دادةُشيَت دياسيذةكشيَت و بةثيَى طتاُذاسدى ُيؼتةجيَبووْ
كة بؤ ٓةس تاكة كةطيَم سِووبةسى(  ) 2َ72 – 2َ45دياسيلشاوة سِووبةسى ُاوضةى ُيؼتةجآ
هة ُةخؼةكةدا دياسى دةكشيَت بةالََ هة ُةخؼةي بِةسِةتي ساُيةدا ثيَؼبيين بؤ ثيَويظيت
صةوي ُيؼتةجيَ كة سِووبةسةكةي بطوجنيَت هةطةيَ صؤسبووُي رًاسةي داُيؼتواْ بؤ ئةو
طاهَةي كة ُةخؼةكةي بؤ داُشاوة ثيَؼبيِيةكي سِاطت دةسُةضوو ئةًةؾ بوو بةٓؤي ئةوةي
ػاسةواُي هة ًاوةي( )11طاهَذا طيَ جاس ُةخؼةكة فشاواْ بلات.
 -2ناوضةي بالَةخانةي نيشتةجيَ -:
هةو ػاساُةي كة صةوي دةوسووبةسياْ صةوي كؼتوكاهَية هة كاتي داُاُي ُةخؼةي بِةسِةتيذا
طشُطي دةدسيَت بة داُاُي صةوي بؤ باهَةخاُةي ُيؼتةجيَ و سِووبةسيَلي طوجناوي بؤ تةسخاْ
دةكشيَت هة ُةخؼةكةدا بؤ ئةوةي صةوية كؼتوكاهَيةكاْ تا بلشيَت كةًرت خبشيَتة طةس
ُةخؼة بِةسِةتي يةكة بةو ثيَيةؾ كة سِاُية دةكةويَتة دةػيت بيتويَّ و صةويةكاُي ٓةس
ضواس الي جطة هة الي باكوسي كة ضياي كيَوةسِةػة صةوي كؼتوكاهَني دةبواية صياتش صةوي بؤ
باهَةخاُةي ُيؼتةجيَ تةسخاْ بلشيَت ٓةسضةُذة هة ُةخؼةكةدا ُاوضةيةن بؤ ئةو
ًةبةطتة دياسي كشاوة بةالََ بة بةساوسد هةطةأل صؤسبوُي رًاسةي داُيؼتواْ سِووبةسيَلي
كةًة و ٓيض ثشؤرةيةكي ُيؼتةجيَبووُي طتووُي تيادا ئةجناَ ُةدساوة.
 -3ناوضةيي بازرطاني -:
هة ٓةسػاسيَلذا ٓةسضةُذة قةباسةػي بضون بيَت ُاوضةيةن ٓةية بؤ باصسطاُي كشدْ و
دابني كشدُي ثيَذاويظيت ٓاوالَتياْ سِووبةسي ئةَ ُاوضةيةؾ بة ثيَضةواُةي ُاوضةي
ُيؼتةجيَ تا ػاسةكة طةوسةتشبيَت ئةو ُاوضةيةؾ طةوسةتش دةبيَت .
هة ُةخؼةي بِةسِةتي سِاُيةدا ُاوضةي ُاوةُذي ػاس كة صياتش ًؤسكي باصسطاُي ثيَوةدياسة
كشاوةتة ُاوضةي باصسطاُي بةالََ ٓيض ػةقاًيَلي طةسةكي وةن تةوةسي باصسطاُي دياسي
ُةكشاوة كةصؤسبةي ئةو صةوياُةي دةكةوُة ئةَ بةس و ئةو بةسي ئةو ػةقاًاُة خواطيت
بةكاسٓيَِاُي باصسطاُياْ هةطةسة .
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 -4ناوةندةكةرتيةكان (خسمةتطوزاري )-:
بؤ خضًةتلشدُي ُاوضة ُيؼتةجيَلاْ بة ثيَ ي سِووبةسي ئةو ُاوضاُة و رًاسةي ُيؼتةج َي
بواْ صةوي تايبةت تةسخاُذةكشيَت بؤ ُاوةُذة كةستيةكاْ بؤ دسوطتلشدُي بِلةي
تةُذسوطيت و بِلةي ثؤهيع و فةسًاُطة خضًةتطوصايةكاُي تش و باصاسِي بضون بؤ
بةكاسٓيَِاُي سِؤراُةي ٓاوالَتياْ .
بةالََ هة ُةخؼةي بِةسِتي سِاُيةدا ئةو ُاوضاُة صؤس كةًّ و بة يةكظاُيؽ دابةؾ ُةكشاوْ
بةطةس ُاوضة ُيؼتةجيَلاُذا.
 -5ناوضةي شارشتاني (بيناي طشيت ):
هة داُاُي ُةخؼةي بِةسِةتي ٓةس ػاسيَم ُاوةُذيَم ياْ ُاوضةيةكي ػاسطتاُي دادةُشيَت و
سِووبةسيَم بؤ ئةو ًةبةطتة تةسخاْ دةكشيَت بة ثيَي رًاسةى داُيؼتواُى ػاسةكة كة بيِاي
فةسًاُطة و دةصطاكاُي ًريي تيَذا دسوطت دةكشيَت بؤ خضًةتي داُيؼتواُي ػاسةكة ،بةالََ هة
ُةخؼةي بِةسِةتي سِاُيةدا ئةو ُاوضةية سِووبةسةكةي صؤسكةًة و هة ضةُذ ػويَِيَلي
ػاسةكةػذا جيَطريكشاوْ بؤية ٓةس فةسًاُطة و دةصطايةن هة ُاوضةيةكي جياي ػاسةكةدا
دسوطتلشاوة و دسووطت دةكشيَت كة ئةًةؾ دةبيَتة ٓؤي دسووطت بووُي طشفيت ٓاتوضؤ بؤ
ٓاوالَتياْ و تةسخاُلشدُى كاتى صياتش بؤ ئيؽ و كاسةكاُياْ .
 -6ناوضةي ثيشةشازي -:
كاسي ثيؼةطاصي كاسيَلي ػاسطتاُي ثيَويظتةٓ ،ةُذيَم هة تويَزةساْ ثيَياْ واية كة ثيؼةطاصي
بؤتة ٓؤي طةػةكشدُي ػاسةكاْ و دسوطت بووُي ٓةُذيَلياْ ٓةسضةُذة ػاسيؽ طةوسةبيَت
سِووبةسي ُاوضةي ثيؼةطاصي فشاواُرت دةبيَت ،كاسي ثيؼةطاصي كاسيَلي ئاهَؤصة هة سِووي جؤس
و دابةػبووُي بةطةس ُاوضةكاُي ػاسدا كة ٓةُذيَم جاس هةطةيَ بةكاسٓيَِاُي تشدا تيَلةيَ
دةبيَت وبةئاطاُي هيَم جياُاكشيَتةوة .وة جؤسةكاُي ثيؼةطاصي دابةؾ دةكشيَّ
بةثيَي(وةبةسٓيَّ و بةكاسٓيَّ ) ياْ (بِضيِةيي و الوةكي) ياْ (قوسغ و طوون)ياْ (كةستي
تايبةت و كةستي طؼيت و كةستي تيَلةالَو) ياْ هة سِووي ريِطةوة بة(ثان وثيع) ُاو دةبشيَت.
هة ُةخؼةي بِةسِةتي سِاُيةدا ُاوضةيةن تةسخاُلشاوة بؤ ثيؼةطاصي بةالََ هةطةس ٓيض
بِةًايةكي جؤسةكاُي ثيؼةطاصي دابةؾ بووُي بؤُةكشاوة .
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 -7ناوضةي زانكؤ وثةميانطا-:
هةبةسئةوةي كة سِاُية دةكةويَتة ُاوةُذي ضةُذ ُاوضةيةكي فشاواُةوة وةن ثؼذةس و بيتويَّ
و خؤػِاوةتي و دوكاْ و بةسي ًةسطة و ٓةسوةٓا دوسي ػاسةكة هة ٓةوهيَش و طويٌَاُي و
صيادبووُي رًاسةي داُيؼتواُي ػاسةكة بؤية سِاُية ػويَِيَلي طوجناوة بؤ داًةصساُذُي
صاُلؤيةن هة ػاسةكةدا بةالََ هة ُةخؼةي بِةسِةتيذا ٓيض ُاوضةيةن بؤ ئةو ًةبةطتة
تةسخاْ ُةكشاوة ،كة ئةًةؾ وايلشد ػاسةواُي هة فشاواُلشدُي طاهَي 2226دا ُاوضةيةن صياد
بلات بؤ ػويَين صاُلؤي سِاثةسِيّ.
 -8ناوضةي طةشتوطوزار -:
هة ُةخؼةكةدا ُاوضةيةن داُذساوة بؤ طةػت وطوصاس كة ئةويؽ دةكةويَتة داًيَين
طةسضاوةي ئاوي قوهةوة بةدسيَزايي سِيَشِةوي ئاوةكة دسيَزبؤتةوة ئةو ُاوضةيةؾ بشيتية هة
ُاوضةيةكي كؼتوكاهَي بةساو ٓةسوةٓا طةسِةكي قةالَت كة طةسِةكيَلي كؤْ و ًيَزوويية بةالََ
ٓيض ثشِؤرةيةكي طةػت و طوصاسي هيَ دسووطت ُةكشاوة ػاسةواُي هة فشاواُلشدُي
ُةخؼةكةدا هة طاهَي  2224صياتش هة ُيوةي سِووبةسةكةي طؤسِي بة ُاوضةي ُيؼتةجيَ.
 -9ناوضةي كراوةو ثشودان -:
هةطةيَ طةوسةبووُي ػاسدا طشُطي ُاوضةي ثؼوداْ و حةواُةوة دةسدةكةويَت كة بؤ ثؼوداُي
ٓاوالَتياْ و دووسكةوتِةوةياْ هة جةجناهَي ػاس طوودي هيَ وةسدةطرييَت و ضةُذ ضاالكيةكي
تيَذا ئةجناَ دةدسيَت وةكو ثاسن و ػاسي ياسي و طيِةًا و ػاُؤ و باخضةي ئارةالَْ و طاصيِؤ
و ًؤصةخاُة و ثيَؼةُطاي فؤهلوؤسي و ضةُذ ضاالكيةكي تشي جؤساوجؤسي(ٓوُةسي و
وةسصػي و ثؼوداْ) ثيَؼِياسي ُةخؼةكيَؼاْ ئةوةية كة سِووبةسةكةي %12ى سِووبةسى ُةخؼة
بِةسِةتيةكة كةًرت ُةبيَت و تا سِووبةسي ػاسيؽ فشاواُرتبيَت سِووبةسي ُاوضةي كشاوة صياد
دةكات هةُةخؼةي بِةسِةتي سِاُيةدا ٓيض سِووبةسيَلي صةوي بؤ ئةو ًةبةطتة تةسخاْ
ُةكشاوة.
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 -51ناوضةي شةوزايي ودارشتان -:
بووُي ُاوضةي طةوصايي و داسطتاْ صؤسطشُطة بؤ ُةٓيَؼتين ثيظبووُي ريِطة و ثيَذاُي
طيٌايةكي جواْ بة ػاسةكاْ ،ئةو سِووبةسةى كة ثيَويظتة تةسخاْ بلشيَت بؤ ُاوضةى
طةوصايى بشيتية هة(  ) 2َ22 – 2َ 12بؤ ٓةس تاكة كةطيَم.
هة ُةخؼةكةدا ضةُذ سِووبةسيَلي طةوصايي دياسي كشاوة بةالََ ئةو سِووبةساُة صؤس كةًّ بة
بةساوسد هةطةيَ طتاُذاسي تةالسطاصي و ُةخؼةداُاُي ئاوةداُي كة كةًرتة ()%5ي سِووبةسي
ُةخؼةكة .وة داسطتاُي سِاُية كة دةكةويَتة بِاسي ضياي كيَوةسِةؾ و الي سِؤرٓةالَتي
ػاسةكة ٓيض ئاًارةيةكي ثيَِةكشاوة و ُةخشاوةتة طِوسي ُةخؼةكةوة بؤ ئةوةي وةكو
ُاوضةي طةوصايي جيَطري بلشيَت و ٓيض ثشؤرةيةكي تيادا ئةجناَ ُةدسيَت.
هة فشاواُلشدُى طاهَى  2222دا سِيَزةى  %16سِووبةسى ُاوضةي طةوصايي كةًلشايةوة و طؤسِدسا
بؤ ُيؼتةجآ.
 -55ياريطاي نيَودةولَةتي -:
هة ُةخؼةكةدا سِووبةسيَم تةسخاُلشاوة بؤ ياسيطا بةالََ ػويَِةكةي طوجناو ُية بؤ ئةو
ًةبةطتة ض هة سِووي ٓةهَلةوتةي ػويَِةكةي هة ػاسةكةدا كة دةكةويَتة ُاوةُذي ػاس و ُضيلة
هة طةسِةكة ُيؼتةجيَلاُةوة و ض هةسِووي تؤبؤطشافيةوة كة هيَزايي صةويةكة طوجناو ُية بؤ
ياسيطا وة كاتيَم ثشِؤرةي ياسيطاكة جيَبةجيَ كشا كيَؼةي صؤسي تيَلةوت وةن بشِيّ و
ثشِكشدُةوةيةكي صؤسي طىَ بؤ سِاطتلشدُةوةي صةوي ياسيطاكة هةطةيَ دسوطتلشدُي ديواسي سِاطشِ
كة بشِةكةي ُضيلةي  3َ4222ديواسي بةسد بوو بة بةسصي صياتش هة .َ 6
-52تؤرِي رِيَطاوبان -:
تؤسِي سِيَطاوباْ بةػيَلي طشُطي ُةخؼةي بِةسِةتي ٓةس ػاسيَلة كة ثةيوةُذي ٓةية بة
ضاالكي سِؤراُة و مجوجؤهَي ٓاوالَتياْ هة ػاسةكةدا صؤسبةي صؤسي ػةقاًةكاُي
ػاسةطةوسةكاْ سِؤراُة تووػي كيَؼةي جةجناهَي و خِلاُي ٓاتوضؤ دةبِةوة .
ئةًةؾ دةبيَتة ٓؤي ئةوةي داُيؼتواُي ئةو ػاساُة ُةتواُّ بة ئاطاُي بطةُة ػويَين كاسو
خويَِذْ و ثؼوداْ و ػويَِة خضًةتطوصاسيةكاُي تشي وةكو ُةخؤػداُة و فةسًاُطةكاُي
تش جةجناهَيؽ تةُٔا كيَؼة ُية كة سِؤر بة سِؤر هة صيادبووُذاية بةهَلو سِووداوةكاُي ثيع
بووُي ريِطةؾ بشيتني هةو طشفتاُةي كة بةٓؤي ٓؤكاسي طواطتِةوة دسوطت دةبّ كة هة
%82ي راوةراوي ػاس و  %62ي ثيع بووُي ٓةواكةي بةٓؤي ئةو ٓؤكاساُةي طواطتِةوةوة
دسوطت دةبّ.
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جؤسي ٓيَوَةكاُي ٓاتوضؤي ٓةس ػاسيَم ثةيوةُذي بة بةسصي و ُضًي و كةؾ و ٓةواي
ػويَين ػاسةكةوة ٓةية ٓةسوةٓا ثةيوةُذي ٓةية بة جؤسي ٓيَوةكاُي طةسةتاي دسوطت
بووُي ػاسةكة ،هةبةسئةوةى سِاُية طآ الى بةضيا دةوسة دساوة كةئةًةؾ كاسيطةسى تةواوى
دةبيَت هةطةس دياسيلشدُى ػيَوةى ُةخؼةكة و جؤسى ٓيَوَةكاُى ٓاتووضؤ كة ئةًةؾ بة
ٓيَِذ وةسُةطرياوة هة كاتى داُاُى ديضاُى ُةخؼة بِةسِةتيةكة.

جؤزةكانى تؤزِى زِيَطاوبان-:

 -1جؤسي ضواسي (ػةتشجني) -:
ئةًةؾ بةٓؤي دابةػلشدُي صةوي ػاسةكة ياْ بةػيَلي بةػيَوةي ضواسطؤػة ياْ
الكيَؼة دةبيَت كة تيادا ٓةس ػةقاًيَم ػةقاًيَلي تش دةبشِيَت بة طؤػةيةكي وةطتا و
ئةَ جؤسة ػةقاًاُةؾ بؤ ئةو ػاساُة طوجناوْ كة هةطةس صةويةكي دةػت
دسوطتذةكشيَّ.
 -2جؤسي تيؼلي -:
ئةًةؾ بشيتية هة ضةُذ ػةقاًيَلي طةسةكي كة هة ُاوةُذي ػاسةوة ياْ هة ضةُذ
ُاوةُذيَلي تشةوة دةسدةضّ بة ئاساطتةي دةسةوة بة ػيَوةيةكي الس و سِاطتةٓ َيىَ ئةَ
ػةقاًاُةؾ بة ضةُذ ػةقاًيَلي تش بةيةكةوة دةبةطرتيَِةوة .
 -3جؤسي باصُةيي -:
هةَ جؤسةياُذا ػةقاًةكاْ بشيتني هة باصُةي كيَؼشاو بةدةوسي يةكرتيذا كة هة كؤتاييذا
ػاسةكة ػيَوةي باصُةيي ياْ ُيٌضة باصُةيي وةسدةطشيَت .هة تايبةمتةُذيةكاُي ئةو
جؤسة ػةقاًاُة ئةوةية كة ئاطاُلاسي دةكات بؤ ٓاتوضؤي ُيَواْ طةسِةكةكاُي ػاسةكة و
بةطتِةوةياْ بةيةكةوة.
ئةَ جؤسةؾ بؤ ئةو ػاساُة دةبيَت كة هةطةس قةتجاهَي ضياكاْ ياْ هة هيَواسي دةسياو
دةسياضةكاْ دسوطتذةكشيَّ.
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 -4جؤسي ُاسِيَم -:
هةَ جؤسةياُذا ػةقاًةكاْ ػيَوةي سِيَم وةسُاطشْ ُة هة سِووي ئاساطتة و ُة هة سِووي ثاُي
كة صياتش بشيتني هة ػةقاًي تةطم و باسيم و كؤالَُي ضةًاوة ئةَ جؤسةؾ هة ػاسة
كؤُةكاُذا ياْ هةطةسِةكة كؤُةكاُي ػاسةكاُذا دةسدةكةويَت.
وة هة صؤسبةي ػاسة كؤُةكاُذا ػةقاًيَم ياْ ضةُذ ػةقاًيَلي ُويَي سِاطت بةو طةسِةكة
كؤُاُةدا تيَجةسِدةكشيَت و ػيَوةكةي هة دةطت دةدات و دةبيَتة ػيَوةيةكي هيَلذساو هة دوو
جؤس ياْ صياتش.
ٓةُذيَم هةػاسةطةوسةكاْ ضةُذجؤسيَم هةوجؤساُةي ػةقاًةكاُي تيَذاية وًيَزووي
دسوطتبوْ وطةػةكشدُي ػاسةكة دةطيَشُِةوة بةثيَ ي طةسدةًة ًيَزوويةكاُي ػاسةكة .

خشتةى ذمازة ( ) 3

سِيَزةى طةدى بةكاسٓيَِاُةكاُى صةوى ُةخؼةى بِةسةتى ساُية :
ُةخؼةى بِةسِةتى
طاهَى 1995
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فشاواُلشدُى
طاهَى 2222

فشاواُلشدُى
طاهَى 2224

فشاواُلشدُى
طاهَى 2226

جؤسى بةكاسٓيَِاْ

سِووبةس
كٍ2

سيَزة
%

سِووبةس
كٍ2

سيَزة
%

سِووبةس
كٍ2

سيَزة
%

سِووبةس
كٍ2

سيَزة
%

ُيؼتةجآ

4.59

55.5

6.76

56,19

7.2

58,48

8.66

55,51

ُيؼتةجيَى طتووُى

2,146

1.76

2,146

1,21

2,146

1,18

2,146

2,94

باصسطاُى

2,293

1,13

2,293

2,77

2,293

2,75

2,293

2,6

ثيؼةطاصى

2,196

2,37

2,6

4,98

2,6

4,87

2,6

3,85

طةػت و طوصاس

2,36

4,35

2,36

2,99

2,36

2,9

2,36

2,3

طةوصايى

2,36

4,35

2,3

2,49

2,3

2,43

2,3

1,92

خضًةتطوصاسى

2,1

1,23

2,45

3,74

2,45

3,65

2,72

4,61

بيِاى طؼتى

2,15

1,81

2,34

2,83

2,34

2,76

2,34

2,18

سِيَطاى طؼتى

1,4

17

1,97

16,38

2,25

16,65

2,47

15,8

صاُلؤ

-

-

-

-

-

-

1,125

7,21

بةكاسٓيَِاُى تش

2,875

12,5

1,211

8,42

2,771

6,33

2,836

5,28

كؤى طؼتى

8,27

122

12,23

122

12,31

122

15,65

122
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 8زِاسثازدةكان -:

داُاُي ُةخؼةيةكي بِةسِةتي بؤ سِاُية هة ُضيلرتيّ ًاوةدا هةطةس بِةًايةكي صاُظيت و هة اليةْ
ثظجؤساُي بواسي ُةخؼةداُاْ و تةالسطاصييةوة كة ٓةًوو تايبةمتةُذيةكاُي ُةخؼةي بِةسِةتي
هةخؤ طشتيبَ بة هةبةسضاوطشتِى ئةَ خاآلُةى خواسةوة :
 -1هةبةسضاوطشتين ػويَين جوطشايف سِاُية و ضياكاُي دةوسوبةسي بؤ دياسي كشدُي ػيَوةي
ُةخؼةكة و تؤسِي ٓيَوَةكاُي ٓاتوضؤ.
 -2طشُطيذاْ بة ُاوضةي ُيؼتةجيَي طتوُي بؤ ئةوةي تا دةكشيَت صةوية كؼتوكاهَيةكاْ
كةًرت خبشيَِة ُاو ُةخؼةكة .
 -3طشُطيذاْ بة ُاوضةي طةوصايي كة سِيَزةكةى كةًرت ُةبيَت هة طتاُذاسدة جئاُيةكاْ.
 -4فشاواْ كشدُي ُةخؼةكة بة جؤسيَم بيَت كة طوُذةكاُي (طةيذاوا ،كوُةطيَ ،تيتؤكة،
ٓةجنرية ،بؤطليَّ) هةخؤ بطشيَت بؤ كؤُرتِؤيَ كشدُي دياسدةي دسوطت كشدُي ٓةسةًةكي
و فشاواْ بوُي بيَ ثالْ و بيَ ُةخؼة.
 -5دياسي كشدُي ػويَين هيَذاُي توُيَويَم هة ضياي كيَوةسِةؾ بؤ بةطتِةوةي ٓةسدوو ديوي
ضياكة(بيتويَّ و ثؼذةس) و طوود وةسطشتّ هة صةويةكاُي ديوي ثؼذةس بؤ فشاواُبووُي
ػاسى سِاُية ضوُلة ئةو صةوياُة بةسدةالَُة و بؤ ٓيض جؤسة كؼتوكايَ كشدُيَم ُاطوجنيَت
ٓةسوةٓا هيَذاُي ئةو توُيَوة دةبيَتة سِيَشِةويَم بؤ ٓيَِاُي ئاوي خواسدُةوة هة بِاسي ضياي
قةُذيوةوة بؤ سِاُية و ٓةسوةٓا دةبيَتة ٓؤى سِصطاسبووْ هة ًةتشطيةكاُي سِيَطاي دةسبةُذ
كة صؤسجاس داسِوخاْ هة ضياكةدا سِوودةدات و دةبيَتة ٓؤي داخظتين سِيَطاي سِاُية-قةالَدصة.

() 22

ُة خؼةي بِةسةتي ساُية

 9سةزضاوةكان -:

 اهتـٌيٌٍ االطاطي هوٌذيِة – ػشوح وتعاسيف وًواؿفات (ًِتذى ِٓذطة دوت كوَ) . ساُية ػاسي دةسواصةي سِاثةسِيّ (ُوطني وئاًادةكشدُي خاهيذ قادس حمٌذ) ُاطاُذُي ػاسيسِاُيةو دةسخظتين بةػيَم هةًيَزووي كؤْ وُويَ ي .
 العمارة احلديثة يف العراق (عقيل نوري املال حويش) . جغرافية املدن (الدكتور صربي فارس اهلييت و الدكتور صاحل فليح حسن). فةسًاُطةى ئاًاسى سِاُية . -طةسؤكايةتى ػاسةواُى سِاُية .
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