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 (Economics)-:زانستى ئابوورى -:يةكةم 
ظ  زانستى ئابوورى زانستيَكة ليَكؤلَينةوة لة ضاالكييةكانى مرؤ

دةكات، ئةويش بة بةكارهيَنانى دةرامةتة سنووردار و  
ر و  رِيَذةييةكانةوة، بؤ مةبةستى تيَركردنى ثيَداويستية جؤراوجؤ

نى طةشةكردووةكانةوة، يان زانستيَكة ليَكؤلينةوة لة خؤشطوزةرا
و  ئابوورى دةكات، ياخود زانستيَكة طرنطى بة بةرهةم هيَنانى كاالَ

ى بةمةبةستدةكات دابةش خزمةتطوزارى دةدات  بةسةر كةسةكان 
.   بةكاربردنى

و ضةمكةكانثيَناسة : يةكةمبةشي 
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 يان هونةريَكة بؤ ضاندنى زةوى، واتة بةرهةمهيَنانى دانةويَلَة و سةوزة وزانستيَكة

.هتد لة كيَلَطةى دياريكراودا...هتد لةطةلَ ثةروةردةكردنى ئاذةلَ و ثةلةوةر...ميوة
تةكانى  كشتوكالَيش وةكو هةر زانستيَكى ديكة ثشت بة كؤمةلَيَك بنةما و بنضينةى زانس

...  تر دةبةستيَت وةكو زانستى بايلؤجى و كيميا و رِووةك و ئاذةلَ و ئةندازةو ئامار
.  هتد

 رؤظ دةتوانني بلَيَني كشتوكالَ هونةرة، ضونكة ثشت بة شارةزايى و كارامةيى مهةروةها
ؤراك  بطاتة دةسكةوتى خيةبؤئةوةهةولَدانى دةبةستيَت، ضونكة مرؤظ بةدريَذايى ذيان 

.ريَطاو شويَنى نيشتةجىَ بوون بةباشرتين 

كشتوكالَيش لةدووبةشى سةرةكى ثيَكديَت:-
1 )بةشى رِووةكى.
2 )بةشى ئاذةلَى .

كشتوكالَ: دووةم 
Agriculture




وطرفتانةى  يةكيَكة لة لقة سةرةكييةكانى ئابوورى، بريتيية لة ليَكؤلينةوةى ئةو طري

.  كة رِووبةرِووى مرؤظ دةبيَتةوة، كة تايبةتن بةكشتوكالَ 
 ئةمةو سةرهةلَدانى ئةو زانستة و طةشةكردنى بؤكؤتايى سةدةى نؤزدةهةم و

هةموو  ديارة زانكؤكانى ئةلَمانيا ثيَشةنطى. سةرةتاى سةدةى بيستةم دةطةرِيَتةوة
زانكؤكانى جيهان بوون لةبارةى ليَكؤلَينةوة لة ئابوورى كشتوكالَى و لقة 

.  جؤراوجؤرةكانييةوة
كةواتة ئابوورى كشتوكالَى زانستيَكى ثرِاكتيكيية،  لةبنةما و بنضينةكان و

.  هؤيةكانى هةولَى مرؤظ لةرِووى ضاالكى كشتوكالَييةوة دةكؤليَتةوة
ةر  يان بريتيية لة كؤمةلَيَك هزر و تيؤرى كشتوكالَى بةمةبةستى زالَ بوون بةس

ئاستةنطةكانى كشتوكالَ تا قةبارةى بةرهةم زياد بكات و زؤرترين ثيَداويستى
.ثرِبكاتةوة

كشتوكالَىئابوورى : سيَيةم 
Agricultural Economics




لةبريتييةكشتوكالَجؤرةكانىلةطرنطرتين:-

:سةرةتايىكشتوكالَى(1

ل و جؤرى كشتوكالَ و ثيَشكةوتنى لةسةر ئاستى جيهانى بةندة بةو طة
ولَاتانةي، كة بةكارى دةهيَنن، بؤمنوونة كشتوكالَى جيَطؤرِكىَ لة 
تى  هةريَمةكانى ئيستوا ئةجنام دةدريَت، بةالَم كاتيَك ئةو زةويية بةثي

ؤض  نةما، ئةوا جوتيارةكانى ناوضةى ئيستوائى بؤ ثارضة زةوييةكى نوىَ ك
ى دةكةن، واتة هةولَ نادةن زةوييةكة بةثيت بكةن، ئةمةش بةهؤى الواز

.اليةنى رِؤشنبريى جوتيارةكانةوةية

جؤرةكانى كشتوكالَ : ضوارةم
Types of agriculture





كشتوكالَى سةرةتايى 

هةنديك لةو والتانةي دةكةونة سةر هيلي 
جمهورية ,جمهورية الكونغو,غابون:ءئيستوا

الكونغو 

إندوني,الصومال,كينيا,أوغندا,الديمقراطية

.البرازيل,اإلكوادور,سيا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84



 ئارةزووى مرؤظ بةرةو سةقامطريى و جيَطريبوون دةضيَت، كاتيَك

هةرضةندة رؤشنبريي كشتوكالَيشى كةم بيَت و بةهةمان شيَوةى 
زةوى نويَش كةمة، ئةوا جوتيارةكة زةوييةكة بةسةردوو ثارضة 
دابةش دةكات و بةشيَكى دةضيَنيَت و بةشةكةى تر بة بةيارى 
دةهيَلَيَتةوة، ئةمةش وادةكات كشتوكالَي شيَوةى دووانة، يان 

.سيَيانة ئةجنام بدريَت
 بؤتة هؤى ئةوةى لةو ناوضانةى، كةدانيشتوانيان زؤرة، ئةمةش

بةهاى زةوى كشتوكالَى بةرز ببيَتةوة، وةك ناوضةى دةوروبةرى 
.رِووبارةكان

-:كشتوكالَي ضرِ -(2





كشتوكالَي ضرِ 




 جؤرة كشتوكالَة لةو ناوضانة ئةجنام دةدريَت، كة زةوى ئةم

كشتوكالَى زؤرييان هةية، بةالَم بةشيَوةيةكى تيَروتةسةل
ة، بةكارناهيَنريَت، ئةمةش بةهؤى كةمى ذمارةى دانيشتوانةوةي

كةضى كاتيَك ئاميَر و مةكينة و شارةزايى زؤر هةبوو، بةهةمان 
ةوا ثيَشكةوتوو بوو، ئشيَوة هؤكارةكانى طواستنةوةش بؤ بازارِ 

ر و ئةو زةوييانة بةشيَوةى فراوان بةكاردةهيَنريَت، ضونكة ئاميَ
مةكينةكان دةبيَتة هؤى كةمكردنةوةى بةكارهيَنانى كريَكار، 

هةروةها برِشتى دؤمنيَك لة ناوضةى كشتوكالَى ضرِ زؤرترة لةو 
.ناوضةية

-:كشتوكالَى بةرفراوان -(3





كشتوكالَى بةرفراوان 



  ة جؤرة كشتوكالَةدا، جوتيار كؤمةلَيَك بةروبووم بةرهةم دةهيَنيَت، كلةم
.  كاتثيَويستى بة هةنديَكيان هةيةو هةنديَكى تريشيان رِةوانةى بازارِ دة

-:لة طرنطرتين سوودةكانى ئةم جؤرةكشتوكالَة بريتيية لة
ثاريَزطاريكردن لة بةثيتى زةوى( ا.
دابةشكردنى كار و ئاميَر و مةكينةكان بةسةر وةرزةكانى سالَدا( ب.
تواناى بةرهةمهيَنانى زؤربةى ئةو بةرهةمانةى هةية، كة جوتيار و ( ج

.خيَزانةكةى ثيَويستيان ثىَ هةية
لة ئةطةري زةرةرمةندى لة كشتوكالَ دووردةكةويَتةوة( د.
داهاتى جوتيار بةسةر وةرزةكانى سالَ دابةش دةبيَت( ه.

-:كشتوكالَى جؤراوجؤر -(4





كشتوكالَى جؤراوجؤر 





 وونةلة تةرخانكردنى كشتوكالَ بةضاندنى يةك بةروبووم، بؤ منبريتيية:
(هتد...ضاى، لؤكة )ئةو جؤرة كشتوكالَةش يةك جؤر بةروبووم يان زياتر

ى داهاتى نةختى ساالَنةى  %50بةرهةم دةهيَنيَت، بؤ ئةوةى جوتيار 
دةست بكةويَت، ئةو جؤرة بةرهةمةش بةشيَكي زؤري بؤ ناردنة  

انى لةطرنطرتين سوودةك.دةرةوةية و بةشيَكي كةمي لة ناوخؤ بةكارديَت 
:كشتوكالَى تايبةمتةندى ئةمانةى خوارةوةن

1 ) ثرِؤسةى كشتوكالَ ئاسان دةكات، وةكو كيَالَن و درويَنة و ئاوديَرى و
.قةالَضؤكردنى ثةتاى كشتوكالَى

2 )ثرِؤسةى ثؤلينكردنى بةرهةم ئاسان دةكات.
3 )يارمةتيدةريَكة بؤ ئةجنامداني تويَذينةوةى زانستى.
4 )ثرِؤسةى خستنةبازارِ ئاسان دةكات.
5 ) شارةزايى و كارامةيى جوتيار زياددةكات.

-:كشتوكالَى تايبةمتةند -(5





كشتوكالَى تايبةمتةند





 كيَلَطةية، كة بةرهةمى رِووةكى و بةرهةمى ئاذةلَىئةو
جنام تيَدا بةرهةم دةهيَنريَت، كة يةكخسنت لةنيَوانيان ئة

لة دةدريَت، ئةويش بةهؤى ثالنى كيَلَطةوة، داهاتةكةشى
فرؤشتين بةرهةمى رِووةكى و ئاذةلَى ثيَكديَت، و ئةو  

.جؤرة كشتوكالَيةش تةواوكارى يةكرتن 

-:كشتوكالَي  تيَكةالَو ( 6





كشتوكالَي  تيَكةالَو





لةبريتييةكيَلَطةجؤرةكانى:-
1) كيَلَطةى بضووك:-
ليَرةدا جوتيار خاوةنى كشتوكالَة بةخؤى و خيَزانةكةى كارى تيَدادةكةن، لة بةرهةمةكةشى بةشيَك

دةفرؤشيَت و بةشيَكيشى خؤى و خيَزانةكةى بةكارى دةبةن و ئاميَر و مةكينةى كةم تيَدا 
:ئةم جؤرةش دابةش دةبيَت بؤ.بةكاردةهيَنريَت، ئةويش بةهؤى بضووكى ئةو كيَلَطةية دةبيَت

كشتوكالَى خاوةنداريةتى ( أ:-
و ئةم شيَوةية لةاليةن جوتيارة بضووكةكان بةكاردةهيَنريَت، كة ثارضة زةوييةكى بضووكييان هةية

.جوتيار و خيَزانةكةى وةبةرى دةهيَنن
سيستةمى بةكريَدان ( ب:-
 ض ثارضة زةوييةك بةرامبةر كريَيةكى دياريكراو، ئةويشنى طرتبةكرىَ ليَرةدا جوتيار هةلَدةستيَت

.نةختى يان نانةختى بيَت، ئةويش بةثيَى رِيَكةوتنى نيَوان خاوةن زةوى و كريَطرتةكة دةبيَت
سيستةمى هاوبةش ( ج:-
بريتيية لة هاوبةشى لةنيَوان خاوةن زةوى و جوتيارةكة، بةمةبةستى بةكارهيَنانى زةوى بةثيَى

.ريَكةوتنى نيَوانيان 

:(Types of farms)-:جؤري كيَلَطةكان :ثيَنجةم 





2)-( :سةرمايةدارى)كيَلَطةى دةرةبةطايةتى-
 لةم جؤرة كشتوكالَيية، كةسةكان رِووبةريَكى فراوانى زةوى

بةكاردةهيَنن بؤ ثرِؤذةكان يان كؤمثانياكان و مةبةستيشى لة 
.بةرهةمهيَنان بؤ فرؤشتنة لة بازارِدا

3 ) كيَلَطة هةرةوةزييةكان:-
ريةتى  سيستةميَكة بةشيَوةيةكى سةرةكى لةسةر بنضينةى خاوةندا

تاكةكةسى بؤ زةوى و كارطيَرِيى هاوبةش دامةزراوة، ئاماجنى 
بةت سةرةكيشى بريتيية لة هاندانى كؤكردنةوةى خاوةنداريةتى تاي

.و سوودوةرطرتن لةخةسلَةتى بةرهةمهيَنانى طةورةدا





4 ) َكيَلَطةى بةكؤمةل:-
َنان بةشيَوةيةكى طشتى خاوةنداريةتى زةوى و سةرماية و بةرهةمهي

ى خاوةنداريةتى بةكؤمةلَة و بةروبوومةكةشيان بةسةر ئةندامةكان
.يةوة دابةش دةكريَت ، ئةويش بةثيَي بةشداربوونيان 

5)- كيَلَطةى حكومى:-
 ئةم جؤرة كيَلَطةية وةكو دامةزراوةكانى ترى حكومةتة

لةرِووى رِيَكخستنى و كارطيَرييةوة، ضونكة حكومةت ئةو زةوييانة
دةضيَنيَت و سةرثةرشتى دةكات و برِيارى طوجناوى بؤ دةردةكات، 

ر و بةرطةى زةرةر و زيانيشى دةطريَت، ئةو جؤرة كشتوكالَةش لةذيَ
ضاوديَرى كؤمةلَيَك فةرمانبةر دةبيَت، جوتياريش وةكو كارمةند 

.كارى تيادا دةكةن


