
مةبةستى بةكار هيَنانى دةرامةتى زةوى بؤ / 2
-:شارستانى

دةرامةتى زةوى بؤ بةكارهيَنانى شارستانى لةرووى بةهاوة  
بةثلةى يةكةم ديَت، هةميشة سةرجنى ئةوة دةدريَت، كة نرخى 

ئةو جؤرة زةوييانة بةرزة، كة بؤ نيشتةجيَ بوون و ضةندان 
مةبةستى ديكة بةكار دةهيَنريَت، بةاَلم دةتوانني بَليَني ريَذةي 

كةم  ريَذةيةكى بةكارهيَنانى زةوى بؤ مةبةستى شارستانى 
.بةكاردةهيَنيَتلةرووبةرى  دةرامةتى زةوى 



-:بةكارهيَنانى دةرهيَنان لة دةرامةتى زةوى دا / 3
ئةو جؤرة بريتيية لةوةى زةوى بؤ مةبةستى دةرهيَنانى 

نةوت و خةَلوزى بةردين و طازى سروشتى و ضةندان 
دةرامةتى تر بةكاردةهيَنريَت ئةو جؤرة زةوييانةش 

دةطمةنن، سةربارى بوونى بةرزى مةترسى لةو جؤرة 
زةويانة، بةتايبةتى لة قؤناغةكانى سةرةتايي بةكارهيَنان  

ئةمةش بةشيَوةيةكى سةرةكى بؤ بةرزى تيَضوونى 
.ثشكنني و طةرِان لةو دةرامةتة دةطريَتةوة



• -:بةكار هيَنانى دةرامةتى زةوى بؤ طواستنةوة / 4
• رِيَطاوبان جؤرة بةكارهيَنانة لة دةرامةتى زةوى بؤ ئةو 

و شةقامةكان و هيَلى شةمةندةفةرو طشت ئةو 
دامةزراوانة دةطريَتةوة، كة خزمةتى طواستنةوةو 

طةياندن دةكةن، ئةو جؤرة بةكارهيَنانة بةوة 
دةناسريَتةوة،كة ريَذةى بةرز لة سةرمايةيي ضةسثاو 

بةكار دةهيَنن، بةبةراورد لةطةلَ بةكارهيَنانةكانى ترى 
.زةوى



بةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى بؤ مةبةستى / 5
-:طةشت وطوزار 

ئةم جؤرة بةكارهيَنانة هةموو دةرامةتى زةوى بؤ •
مةبةستى طةشت و طوزار دةطريَتةوة، ئةو جؤرة 

بةكارهيَنانة رووبةريَكى بةفراوان دةطريَتةوة و ريَذةى 
.سةرماية وكارى تيَدا نزمة

سةرةراي جؤراوجؤرى بةكارهيَنانى زةوى بةالم زؤر لة •
بةكارهيَنانةكان لةطةلَ يةكرت تيَكهةَلكيَشن هةروةها 

زةوى هةية لةيةك كاتدا بؤ ذمارةيةك مةبةست  
.بةكاردةهيَنريَت



:بةكارهيَنانى منوونةيي بؤ دةرامةتى زةوى:سيَيةم
• ةمةوثيَش ئاماذةمان بةوة كرد، كة دةرامةتى زةوى بؤ ل

مةبةستى جؤراوجؤر بةكاردةهيَنريَت لةطةلَ ماوةي كاريطةرى  
ئةو بةكارهيَنانة لةسةر دؤخى سروشتى و بايلؤجى و  

بؤ دةرامةتى زةوى  بةكارهيَنانى منوونةيي . ريَكخستندا
بةرهةمدارى وزةى بريتيية لةو بةكارهيَنانةى كة بةرزترين 

.دةداتة دةستةوة
ئةم شيَوة بةيانييةيي خوارةوة ثةيوةندى نيَوان ووزةى •

بةكارهيَنانى زةوى بة خواست لةسةر دةرامةتى زةوى روون  
دةكاتةوة و ئةوةى كاريطةرى لةسةر ثوختةى دةسهاتى 

.بةكارهيَنانة جياجياكان هةية



 ( شيَوة  بةياني)
 بةكارهيَنانى منوونةيي بؤ دةرامةتى زةوى

 



كة وزةى بةكار  ئةم شيَوة بةيانييةيي سةرةوة ئةوة بةديار دةكةويَت، 
هيَنانى دةرامةتى زةوى كةمدةكات بةئاراستةى الى راست، ئةويش  

بةهؤى طؤرانى جؤرى بةكارهيَنانةكةية، ئةمةش ماناى ئةوةية  
بةدابةزينى خواست لةسةر بةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى، ثوختةى  
دةسهاتى ئةو دةرامةتة دادةبةزيَت، بةمةش ووزةى بةكارهيَنانى 

. دةرامةتى زةوى دادةبةزيَت
ى ئاماذة ثيَكردنة لةم بوارةدا ووزةى بةكارهيَنانى زةوى بة ثيَى  جيَ 

بةكارهيَنانة جياجياكان لة كاتيَك بؤ كاتيَكى تر طؤرانى بةسةر  
ئةمةش بةهؤى ذمارةيةك دؤخ و هؤكارةوة، كة كاريطةرى  . داديَت

لةسةر ئةو بةكارهيَنانة هةية، هةروةها رةنطة كؤمةَليَك  
.بةكارهيَنانى زةوى لةسةر ثارضة زةوي يةك ركابةرى يةكرت بكةن


