
بةشى دووةم
ئابوورى دةرامةتى زةوى



:ضةمكي ئابووري دةرامةتي زةوي:يةكةم
Resource economics ground

هةبوو، ئةوا رِيَذةيي دةرامةتى زةوى خةسَلةتى دةطمةنى كاتيَك 
دةرامةتى زةوى كةمرت دةبيَت لة خواستةكةى، خستنةرِووى 

ليَرةدا زانستى دةرامةتى زةوى جةخت لةسةر ئةو طريوطرفتانة  
. زةوى و بةكارهيَنانى دةبيَتةوةرِووبةرِووى دةكاتةوة، كة 



كةواتة زانستى ئابوورى دةرامةتى زةوى بريتيية لة 
ليَكؤَلينةوة لة طريوطرفتةكانى ئابوورى بؤ بةكارهيَنانى  

زةوى، بة ئاماجنى زيادكردن و ضاككردنى خؤشطوزةرانى 
. ئابوورى

ضارةسةرىهةروةها زانستى ئابوورى دةرامةتى زةوى 
ثةيوةست بة تيَضوون و نرخ و داهات و طريوطرفتةكانى 

شيَوازةكانى رِيَكخستنى بةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى 
دةكات، ئةويش بةوةى زةوى يةكيَكة لة هؤكارةكانى 

. بةرهةمهيَنان



واتة زانستى ئابوورى دةرامةتى زةوى باس لةاليةنة ئابووريةكانى •
بةكارهيَنانى زةوى كشتوكاَلى و دارستان و كانةكان و سةرضاوةكانى  
ئاوو هةوا بؤ بةرهةمهيَنانى خؤراك و سوتةمةنى و طذوطيا شويَنى  

نيشتةجيَ بوون و طواستنةوة دةكات، سةربارى بةكار هيَنانى دةرامةتى  
زةوى بؤ مةبةستى طةشتيارى، بة دةستةواذةيةكى ديكة ئةو زانستة 

دةكات، جا ئةمةش لة كةرتى  طريوطرفتةكانى ليَكؤَلينةوة لة زةوى و 
. كشتوكاَلى يان كةرتة ناكشتوكاَلييةكان بيَت



، كة دةتوانرتيَت ثيَناسةى زانستى ئابوورى دةرامةتى زةوى بكريَتبةطشتى 
بريتيية لةو زانستةى، كة ليَكؤَلينةوة لة ثةيوةندى زةوى بةمرؤظ دةكات، 
. بةمةش باس لة طريوطرفتى بةكارهيَنانى مرؤظ لةدةرامةتى زةوى دةكريَت

ئةويش لة ميانةى كؤمةَليَك دياركةر، كة هةنديَكيان فيزيكى يان ثيَ 
جؤرى دووةم  بايلؤجى،بةاَلم دةطوتريَت و هةنديَكيش ثيَ ى دةَليَن دياريكةرى 

ثيَ ى دةطوتريَت دياركةرى ريَكخسنت هةرضى دياركةرى فيزيكى ية يان 
دؤخى ئاو هةوا، رووى خاك، شويَنى دةرامةتى زةوى )لةبايلؤجي ية ئةوا خؤى 

بةالم دياركةرى ، (دةبينيتةوةو بةكارهيَنانةكةى و نةخؤشيية كشتوكاَلييةكان 
ريَكخسنت بريتيية لة كؤمةَليَك ئاستةنط و ياساكة دةردةكةويَت بؤ 
ريَكخستنى بةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى، كة لة كؤمةَلطايةك بؤ 

كؤمةَلطايةكى ديكة جياوازة، سةربارى داب ونةريتةكان كة كاريطةرى لةسةر  
.ضؤنيةتى بةكارهيَنانى مرؤظ بؤ دةرامةتى زةوى هةية



زةوىبةكار هيَنانةكانى دةرامةتى :دووةم
بةكارهيَنانةكانى دةرامةتى زةوى جؤراوجؤرة، بة طشتى جؤرى 

هؤكار كاريطةر  زةوى بة كؤمةَليَك بةكارهيَنانى دةرامةتى 
دا يةكيَك لة دابةشكردنةكانى بةكارهيَنانى ةليَر. دةبيَت

-:دةخةينةرِوو دةرامةتى زةوى 



كشتوكالَىبةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى لةبةرهةمى -1

بةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى بؤ سةر سيَ  دةتوانريَت 
-:بةكارهيَنانى سةرةكى دابةش بكريَت، كة بريتيية لة 

.بةكارهيَنانى زةوي بؤ بةرهةمى كشتوكاَلى/ أ
.بةكارهيَنانى زةوي بؤ شونكارةيي/ ب
.بةكارهيَنانى زةوي بؤ دارستان/ ج



بةشيَوةيةكى طشتى بةكارهيَنانى زةوى بؤ بةرهةمى كشتوكاَلى ريَذةيةكى  
ئةمةو  . طرنط لة بةكارهيَنانى زةوى بةشيَوةى ئابوورييانة ثيَك دةهيَنيَت

بةكارهيَنانى زةوى بؤ مةبةستى كشتوكاَلى ئةم خةسَلةتانةى خوارةوةى هةية  
:-
ئةو جؤرة بةكارهيَنانةى زةوى يةكةى بةرهةمدارى زؤر دةطريَتةوة،  -1

.هةروةها بريتيية لة رووبةرى بةرفرةوانى زةوى
ئةو جؤرة بةكارهيَنانةى زةوى ثشت بة سروشت و بايلؤجى دةبةستيَت، -2

.بؤية بةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى كشتوكاَلي طوجناوة بؤ زؤر بةروبووم
بةكارهيَنانى زةوى بؤ مةبةستى كشتوكاَلى ثيَويستى بةبرى طةورة  -3

لةسةرماية بؤ ثرؤسةى بةرهةمدارى هةية، ئةمةش بةسروشتى خؤى ئةوةية  
.ريَذةى تيَضوونى نةطؤر بؤ سةرجةمى تيَضوونةكان بةرزة

بةكارهيَنانى زةوى بؤ مةبةستى كشتوكاَلى بةثلةيةكى بةرز مرؤظ  -4
بةخيَودةكات و زؤر لة ثيَداويستى يةكانى بنةرةتى لة خؤراك و جل و بةرط و 

.شويَنى نيشتةجيَ بوون دابني دةكات


