
-:ضرِى بةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى :ضوارةم

دةتوانريَت ضرى بةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى بةوة ثيَناسة 
بكريَت، كة بريتيية لة ريَذةى نيَوان بةهاى هؤيةكانى 

بةرهةمهيَنانى بةكارهيَنراو لة ناوضةيةكى دياريكراو لة  
. دةرامةتى زةوى لةطةلَ رووبةريَك لةو ناوضةية

دةطوتريَت ضرى بةكار هيَنان بةرزة، ئةطةر بيَت و  ئةو ريَذةية  
. بةرزبيَت، ثيَضةوانةكةشى رِاستةكةيةتى



دواى ئةوة دةتوانريَت كشتوكالَ بؤ دوو جؤرى سةرةكى بة ثيَ ى 
مةوداى ضرى بةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى كشتوكاَلى دابةش 

: بكريَت
دةطوتريَت كشتوكاَليَكى ضرة، ئةطةر بيَتو  ريَذةى هؤيةكانى  

بةرهةمهيَنانى بةكارهيَنراو لة بةرهةمى كشتوكاَلى بةرز بوو، بيَجطة  
لة زةوى بؤ رووبةرى ضيَنراو، هةروةها دةطوتريَت كشتوكاَليَكى سووك،  

بةشيَوةيةكى طشتى كشتوكاَلى ضر لةو  .ئةطةر ئةو ريَذةية نزم بيَت
ناوضانة لة ئاراداية، كة ذمارةى دانيشتوانيان بةرزة بؤ رووبةرى  

ضيَنراو، كة بةهؤيةوة خواست لةسةر بةرهةمة خؤراكي يةكان  
بةرزدةبيَتةوة، ئةمةش جوتيار هان دةدات زةوي يةكةى لةماوةى  

ساَليَكدا ضةند جاريَك بضيَنيَت، 



هةروةها سةرماية و كار بةشيَوةى ضر بةكار بهيَنيَت، بة ئاماجنى 
بةدةستهيَنانى بةرزترين برِ لةبةرهةم، بةتايبةتى ئةطةر  

ريَطةيان بةمةدا، وةك دابةزينى كريَ ى ( سةرماية ، كار)نرخى
كريَكار لةو واَلتانةى كة ذمارةى دانيشتوانيان بةرزة،  

لةبةرامبةردا جؤرى دووةم كشتوكاَلى سووك، لةو والتانة لة 
ئاراداية، كة ذمارةى دانيشتوانى نزمة بة بةراورد بةرِووبةرى  

زةوى كشتوكاَلى، ليَرةدا ئاستى نرخ بؤ زةوى نزمة، و ئاستى نرخ 
. بؤ هؤيةكانى ديكةى بةرهةم بةرزة



ليَرةدا كاريطةرى ئاستةكانى نرخ بؤ بةرهةمى كؤتايي 
لةسةر ثلةى ضرِى بةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى 

كاتيَك سةيرى شيَوةى خوارةوة دةكةين رِادةوةستيَت،
شيَوةى ضةماوةكانى نيَوةجنى تيَضوون و تيَضوونى رادةدار 

أ ، ب ، ج ) بؤ ضوار ثلةى دةرامةتى زةوى كشتوكاَلى 
. رِوون دةكاتةوة( ،د

هةروةها ئةوة رِوون دةبيَتةوة، كة ضةماوةكانى نيَوةجنى 
بؤ ( أ)تيَضوون بؤ سةرةوة بةرز دةبيَتةوة، كاتيَك لة زةوى

. دةطؤريَت( ج ،د، هتد)بؤ زةوى( ب)زةوى



ئةمةش ماناى ئةوةية، كة تيَضوونى بةرهةم بة شيَوةى ثلةدار بةرز دةبيَتةوة،  
طرميان ئاستى نرخى بةرهةمى  . هةر كاتيَك لة ثلةيةك بؤ ثلةيةكى تر دةضني

ديارى دةكريَت، ئةوا قةبارةى منوونةيي بةرهةم لةيةكسان  ( س)كؤتايي لة ئاستى 
ديارى ( ا)سةبارةت بةزةوى( ه)بوونى تيَضوونى رِادةدارو داهاتى رادةدار لة خاَلى 

سةبارةت ( ز)و خاَلى ( ب)سةبارةت بةزةوى( و)دةكريَت، هةروةها لةخاَلى
هةروةها لةو شيَوةيةدا  . زةرةر مةند دةبيَت( د)، لةهةمان كاتدا زةوى(ج)بةزةوى

( ه ، و)قازانج لةخاَلى( ب)و زةوى ( أ)ئةوة روون دةبيَتةوة كة هةريةك لة زةوى 
، (زةوى سةرةوةى رادةدار)بةدةست دةهيَنيَت، بةم دوو منوونةش دةطوتريَت

نة قازانج و نة زةرةر دةكات، كة ثيَ ى دةطوتريَت  ( ج)لةهةمان كاتدا، زةوى
زةرةر دةكات، ضونكة زةوييةكة، زةوى ذيَر ( د) زةوى رادةدار، بةالم لة زةوى

طرميان خواست لةسةر بةرهةمى كؤتايي زيادى كرد، .رادةدارى ثيَ دةطوتريَت
بةرز بؤوة، ئةو ( 1س)بؤ( س)دواى ئةوة ئاستى نرخ بؤ ئةو بةرهةمة لة

(  أ ) زيادبوونةىنرخيش دةبيَتة هؤى زيادبوونى برى يةكةى بةرهةمى زةوى لة
بةرز دةبيَتةوة، ( 1هـ )بؤ( هـ ) لة



(  و)بةرهةمى دةهيَنيَت لة( ب)هةروةها زيادبوونى ئةو برةى، كة زةوى 
( ج ) ، بةهةمان شيَوة زيادبوونى برى يةكةى بةرهةمى زةوى(1و )بؤ
دةخةينة ثرؤسةى بةرهةمدارى و ( د)، هةروةها زةوى(1ز )بؤ( ز ) لة

لة زةوى ( ج ) بةواتايةكى تر زةوى . بةرهةم دةهيَنيَت( ي ) برى 
لة ( د)رادةدار بؤ زةوى سةرةوةى رادةدار دةطؤرين، بةهةمان شيَوة زةوى

.زةوى خوار رادةدار بؤ زةوى رادةدار دةطؤرين
ليَرةدا دةتوانني بَليَن ئاساية زيادبوونى بةرهةمى يةكةى زةوى لة 

بةرهةمى كؤتايية، ئةمةش خواست لةسةر ئةجنامى بةرزبوونةوةى 
ناهيَتة دةست تةنيا بةزيادبوونى ضرى بةكارهيَنانى هؤيةكانى بةرهةمى 

ئةو يةكة زةويية نةبيَت، بةم شيَوةية واتة بةرزبوونةوةى ئاستةكانى  
بةرهةمى كؤتايي دةبيَتة هؤى بةرزبوونةوةى ضرى بةكارهيَنانى  

.دةرامةت، ثيَضةوانةكةشى راستةكةيةتى
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( 2) شَيوةي ذمارة 

(      أ)زةوي (                               ب)زةوي (                            ج)زةوي (                     د)زةوي 

هَ   هوَ    و                                          زَ      ز              ي                   
بِري بةرهةم 



هةروةها دةتوانريَت كاريطةرى طؤرانى تيَضوونى بةرهةم لةسةر  
ثلةى ضرى بةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى ديارى بكريَت، طرميان  
ثيَشكةوتنى تةكنةلؤذى روويدا، ئةمةش دةبيَتة هؤى دابةزينى  

تيَضوونى بةرهةم لة ئاستى يةكةم بؤ ئاستى كةمرت، ياخود 
دابةزينى تيَضوونى بةرهةم لة ئةجنامى دابةزينى ئاستى نرخى 
هؤيةكانى بةرهةمهيَنان، ئةم دابةزينةش لة تيَضوونى بةرهةم 

لة زةوى رادةدار بطؤريَت، بة ( ج)دةبيَتة هؤى ئةوةى زةوى
لة زةوى خوار رادةدار بؤ زةوى رادةدار  ( د)هةمان شيَوة زةوى

بطؤريَت، بةمةش زةوى نويَ ديَتة نيَو ثرؤسةى بةرهةمدارى  
بةمةش دةبيَتة هؤى ضرى بةكارهيَنانى هؤيةكانى بةرهةمهيَنان 

.سةبارةت بةيةكةى زةوييةوة


