
1 
 

ة منووُةييةكاْباُلي ثسضياز  

بابةتي: كوزدُاضي /بةغي ثةزوةزدةي ئاييين  
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  ئةطةزٓةَهةؽ ٓةية ِزاضيت بلةوة .

 دةزيا طةوزةكاُي خةشةزو ِزةؽ و كةُداوي عةزةبي  ٓةز يةن هة ضةز كوزدضتاْ دةكةوَيتة. 

 هة ُاوةكاُي ازبَيت ، ٓةزَيٌي دجيوة يةكَيمئةوةي ُاوي كوزدضتاْ بؤ غوَيين كوزدةكاْ بةك ثَيؼ 
 .بوو ٓةزَيٌةكاُي كوزدضتاْ

 طوتبَيت . ةوة قطةييةكةَ زؤذئاوايية كة هة بازةي كوزد ،ي يؤُاُيًَيرووُووض ٓريؤدتظ 

 ُا  ثالْ بؤداُساوةدا لوذيية يةكةَ كةع بوو كة ُاوي هةو كؤًةَهياضاُاضي جوهةكة  :زافائيى
  )جيِؤضايد( . 

 . خَيصاُي شًاُي ضاًييةكاْ هة ضوازكؤًةَهة ثَيلٔاتووة 

  تًيجدةزدةبًيتكٍ بة خاكي كوزدضتاُدا  435ِزووبازي ئازاع بة دزَيري . 

 . حلوًةتي ثَيػووي عَيساق ، بة ثَيِج غَيواش خةَهلي باغووزي كوزدضتاُي جيِؤضايد كسدووة 

 .ضؤًةزييةكاْ ، هة كؤُدا ُاوي كوزدياْ بة )كازدا( دةبسد 

 ( كٍ بة كوزدضتاُدا 800( كٍ و ، هةو دزَيرييةدا ) 1900ِزووبازي دجيوة ضةزجةَ دزَيرييةكةي)
 ةِزدةبَي.تَيج

  . ضاًاُي ئاوي كوزدضتاْ هة ضواز ضةزضاوةي ضةزةكي ثَيم دَيت 

  )بةكوزدضتاُياْ دةوتهةو ٓةزَيٌاُةي كة هة كؤُدا  بوو يةكَيمُاوي ٓةزَيٌي )ِزاش   . 

 وةَ كةضة كةُاوى )كوزدضتاْ( ى َٓيِاوة.دو ى ية،ِاضَيلى ُاضساوى ئيتاَهًازكؤ ثؤهؤ جوطسافي 

 ْكيػوةزة ئةو زؤذئاواى باكووزى دةكةوَيتة ئاضياييةو واَلتَيلى ،ثازضةكاُيةوة بةٓةًوو كوزدضتا. 

 ودةُطةكاُى كوزدى.هة باضى زَيِوع  بسيتى ية خةكاُى كوزدُاضى بؤ ُةتةوةى كوزد،يةكَيم هةباية 

 كوزدى بةضةزدا دابةؽ بووة.هة كؤُدا  كةئةزًيِيا يةكَيلة هةو ٓةزَيٌاُةية  ٓةزَيٌى 

 ة( ًويٌةتس300 – 700ادةى ُاوةُدى بازاْ بازيّ )هةُاوضة غاخاوييةكاُى كوزدضتاُدا, ِز. 
 َيم ٓاتووة .ُيوةي تؤثؤطسافياي كوزدضتاْ هة ضيا ث 

  ( باضي كوزدي  كتابياقوت حةًةوي : كوزدُاضَيلي ًوضَوٌاُة، و هة كتَيبةكةيدا بةُاوي ) ْاهبودا
 كسدووة .

 ( ثوة .85-80جياواشي ثوةي طةزًي هة ُاوضةكاُي كوزدضتاْ دةطاتة ) 
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 ( كٍ ضوازطؤغةية .77)ةي شزيواز كة دةكةوَيتة ضِووزي غازي وزًَى ، زووبةكةى دةزياض 

 ضووُي شاُاي زووضي شًاُي كوزدي هة شًاُي فازضي وةزُةطرياوة، و شًاَُيلي ضةزبةخؤية، ئةًة بؤ
 ًيِؤزضلي ية .

 كسدووة ًسؤظ شًاُي هة باضيياْ ئامساُييةكاْ ئاييِة ٓةًوو . 
 ٓةًووياْ بةَهلو ، شًاَُيم ُةٓيض و ، ثريؤشة زةطةشَيم ُةٓيض ، شًاُِاضييةوة و ئاييين زووي هة  

 . يةكّ
 دياهَيلت ثةيدابووُي فاكتةزةكاُي هة يةكَيلة ، زاًيازي فاكتةزي . 
 طؤزاْ دياهَيليت غَيوةشازةكاُي هة يةكَيلة:  باجةالُي . 
 دةكةْ ثَى قطةي تةخت و هلؤْ ٓةوزاًي بةغي ٓةزدوو ٓةوزاًي دياهَيليت . 

  . ْدياهيليت باديِاُي : ئةَ دياهَيلتة داُيػتوواُي ضِووزي ثازَيصطاي دٓؤن قطةي ثَى دةكة 

 زدضتاْ( ي  بؤ واَلتي كوزداْ ًَيرووُووع )قةشوَيين( يةكةَ كةع ُةبووة كة شازاوةي )كو
 بةكازَٓيِاوة .

 . هة ئاضيت ٓوُةزيدا بةزٓةًةكاُي ئةدةبي فؤهلوؤز ُصًرتْ هة بةزٓةًةكاُي ئةدةبي ُووضساو 

 . ْضةًلي بةَٓيص يةكَيلة هة تايبةمتةُدييةكاُي ثةُدي ثَيػيِا 

  زووبةزي كوزدضتاْ دادةثؤغّ  .20دةغتاييةكاُي كوزدضتاْ هة % 

 ( ضةزضاوةي ضةزةكي ثَيم دَيت4ضاًاُي ئاوي ٓةز واَلتَيم هة ) . 
 ي وةزُةطرياوةو ضيدُي مسيظ كة شاُايةكي بةزيتاُيية ئةَهَى : شًاُي كوزدي هة شًاُي فازض

 . شًاَُيلي ضةزبةخؤية
 . ئةضتةخسي هة كتَييب ) املطاهم واملٌاهم(دا هَيلؤَهيِةوةى هة كوزد كسدووة 

 ةوةكاُي خؤيدا هَيلؤَهيِِطويصى ) وهيةَ جؤْ تؤًظ ( هة ةزى ئيشازاوةى فؤهلوؤز بؤ يةكةجماز هَيلؤَه
 كازئَيِاوة .بة

 كوزدي دابةؽ  شًاُي غةزةفخاُى بةدهيطي هة كتَيبةكةيدا )غةزةفِاًة( بةَ غَيوةية دياهيلتةكاُي
  ، طؤزاْ ( .، كةَهٔوِز، هوِز) كسًاُج :دةكا

 
 

 

 

 

  


