
:و هؤكارانةى خستنةرووى دةرامةتى زةوى ديارى دةكةنئة
برى دةرامةتى زةوى خراوة رووى ئابوورى بةذمارةيةك 

-:هؤكار كاريطةرة، كة بريتني لة 
هؤكارى سروشتى لةطرنطرتينيان  :هؤكارى سروشتى/ 1

بريتيية لة دؤخى ئاو هةوا و رووى خاك و مةوداى بوونى  
دةرامةتى ئاوى ثيَويست بؤ زةوى كشتوكالَى، بةهةمان  

.شيَوة شويَنى زةوى يةكة



سةبارةت بةبةكارهيَنانى كشتوكالَى بؤ دةرامةتى زةوى  
ثلةى طةرما و شيَ و تيَكراى بارينى باران  )دؤخى ئاو هةوا

كاريطةرى ئاشكراى لةسةر بةرهةمى كشتوكالَى  ( هتد... 
ى طؤى زةوى  بارانى  %(34)هةية، ئةطةر ئةوة بزانريَت كة

ى طؤى  %(1)ثيَويستى ليَ دةباريَت، هةروةها كةمرت، 
زةوى ثشت بةئاوديَرى دةبةستيَت، بةمةش مةوداى  

طرنطى هؤكارى بارامنان بؤ بةديار دةكةويَت، ئينجا ئةطةر 
بيَتو خاك و ثلةى  طةرماش خبةينة سةر هؤكارى ثيَشوو  

. رؤلَى طةورةى هؤكارى سروشتيمان بؤ بةديار دةخات



بةالَم سةبارةت بةبةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى بؤ  
شارستانى، ئةوا هؤكارى شويَن و نزيكى لة بازارِ 

.  دةطريَتةوة، سةربارى بوونى طرنطى هؤكارى سروشتى
بةشيَوةيةكى طشتى طةشةى شارستانى جةخت   
لةسةر اليةنى ضاالكى بازرطانى و كةرستةى خاو 

.دةكاتةوة



طؤران لةئاستى تةكنةلؤذيا  -:هؤكارى تةكنةلؤذى/ 2
دةبيَتة هؤى طؤران لة بةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى،  

ئةويش لةريَطةى كاريطةري دروست كردن لةسةر تيَضوونى  
بةكارهيَنان، يان كاريطةرى لةسةر تيَضووى ثةرةثيَدانى  

بةكارهيَنان، دواى ئةوة ثيَشكةوتنى شيَوازةكانى  
تةكنةلؤذيا دةبيَتة هؤى زيادبوونى خستةرووى ئابوورى بؤ  

.يزةو



ريَكخسنت  هؤكارى : هؤكارةكانى ريَكخسنت/ 3
كاريطةرى لةسةر هةنديَك لة بةكارهيَنانة ئابوورييةكانى  

دةرامةتى زةوى دةبيَت، هؤكارى ريَكخسنت ياساى  
خاوةنداريةتى، و ياساكانى بةكارهيَنانى زةوى لة خؤ 

دةطريَت وةك ياساى ريَطرتن لة طؤرانى  
زةويةكشتوكالَييةكانى بؤ زةوى نيشتةجيَ بوون،  

.بةمةبةستى ثاراستين زةويية كشتوكالَييةكان



:هؤكارة ئابوورييةكان/ 4
طرنطى ئابوورى بؤ دةرامةتى زةوى لة بةكارهيَنانى وة ديار  

دةكةويَت، ئةمةو طؤرانى ئابوورى وةك نرخ و خواست و تيَضوون  
و رِكابةرى بةكارهيَنان كاريطةرى لةسةر برِ و سروشيت دةرامةتى 

.زةوى خراوةرِوو بؤ بةكار هيَنة جياجياكان دةبيَت
ئينجا كاتيَك مرؤظ زةوى بؤ بةرهةمى كشتوكالَى بةكار دةهيَنيَت،  

يةكةجمار ئةو زةوييانة بةكاردةهيَنيَت، كة تواناى بةرهةمدارى  
بةرزبيَت، بةالَم بةهؤى زيادبوونى ثيَداويستى خؤراكى، مرؤظ  

ناضار دةبيَت دةرامةتى زةوى كةم ثيت بةكار بهيَنيَت، 



ئةمة لةاليةك لةاليةكى ديكة بةهؤى زيادبوونى ثيَداويستى  
مرؤظ بؤ بةرهةمة كشتوكالييةكان، دةبيَتة هؤى  

بةرزبوونةوةى خواست لةسةر دةرامةتى زةوى، بةمةش 
. دةبيَتة هؤى بةرزبوونةوةى نرخى ئةو دةرامةتة

ئاشكراية بؤ زيادكردنى رووبةرى نويَ بؤ خستنةرووى  
ئابوورى هةمووةكى بؤ دةرامةتى زةوى ثيَويستة 

ضاكسازى لةو زةوييانة بكريَت، كة توانى بةرهةمدارييان 
ئةمةش ثيَويستى بةهةولَى جياجيا هةية، كة ئةمةش . نزمة

.ثيَويستى بة تيَضوون هةية



ئةمة لةاليةك لةاليةكى ديكة بةهؤى زيادبوونى ثيَداويستى
مرؤظ بؤ بةرهةمة كشتوكالييةكان، دةبيَتة هؤى  

بةرزبوونةوةى خواست لةسةر دةرامةتى زةوى، بةمةش  
. دةبيَتة هؤى بةرزبوونةوةى نرخى ئةو دةرامةتة

ئاشكراية بؤ زيادكردنى رووبةرى نويَ بؤ خستنةرووى  
ئابوورى هةمووةكى بؤ دةرامةتى زةوى ثيَويستة  

ضاكسازى لةو زةوييانة بكريَت، كة توانى بةرهةمدارييان  
ئةمةش ثيَويستى بةهةولَى جياجيا هةية، كة  . نزمة

.ئةمةش ثيَويستى بة تيَضوون هةية



:خواست لةسةر دةرامةتى زةوى : شةشةم
خواست لةسةر دةرامةتى زةوى لة بةكارهيَنانة جياجياكان  
دادةتاشريَت، كة دةتوانريَت لةو ريَطةيةوة ئارةزووةكان تيَر  

بةشيَوةيةكى طشتى زؤر ينةى دةرامةتى زةوى  . بكريَت
بةكاردةهيَنريَت بةشيَوةى ناراستةوخؤ لة تيَركردنى ئارةزووى  
مرؤيي يةوة، هةر وةكو بةكارهيَنانى زةوى بؤ بةرهةمى كاالَو  
خزمةتطوزارى جا ئةمة ثةيوةنددار دةبيَت بة خؤراك و جل و  

بةرط و سووتةمةنى و كةرةستةى خاو، ليَرةدا بة خواست 
لةسةر زةوى دةطوتريَت خواستى داتاشراو، بةشيَوةيةكى طشتى  

بةكارهيَنانةكانى دةرامةتى زةوى بؤ حةوت كؤمةلَة دابةش  
كشتوكالَ، دارستان، دةرهيَنان، ئاو،  )دةبيَت كة بريتيية لة

(. طةشت و طوزار، طواستنةوة، نيشتةجيَ بوون



بةالَم بةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى بؤ كشتوكالَ زياترين بةكارهيَنانى 
سةرةراى ئةوةى بةكارهيَنانى دةرامةتى زةوى بؤ تيَكراى . زةويية

ئارةزووى مرؤظة بةشيَوةى ناراستةوخؤ، لةهةمان كاتدا دةرامةتى زةوى 
بؤ تيَركردنى ئارةزووى مرؤظة بةشيَوةى راستةوخؤ، وةك بةكارهيَنانى 

.زةوى بؤ طةشت و طوزار و طواستنةوة
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