تةوةرى يةكةم
چهمكىجوگرافیاىكشتوكاڵوسهرههڵدانى
ناوهندهكشتوكاڵیهسهرهتاكان
- 1چهمكىجوگرافیاىكشتوكاڵ.:جوگرافیاى كشتوكاڵ لقێكه له لقهكانى
جوگرافیاى مرۆیى.
جوگرافیاىكشتوكاڵلهدوووشهپێكهاتووه:
 - 1جوگرافیا بهماناى زانستى جوگرافیا.

 - 2كشتوكاڵ چاالكیهكی سهرهكى مرۆیى.
جوگرافیاى كشتوكاڵى پێكدێت لهزانیارى جوگرافى و پهیوهندى بهزانیارى كشتوكاڵى


جوگرافیااااى كشاااتوكاڵ ساااهرهتا لاااهچوارچێوهى جوگرافیااااى ێاااابورى دههوێنااادرا دواى ێاااهو
پێشااااكهوتنهى لااااهبوارهكانى زانیااااارى روویاناااادا بهشااااێوهیهكى گشااااتى جوگرافیاااااى كشااااتوكاڵ
بوهبهشێكى سهربههۆ.

جیهانى ێهمرۆ نزیكهى (  ) 7.75ملیاار كهساه وا ساهیرى كشاتوكاڵ دهكاات كاه كلیلاى چارهساهرى
كێشهكانى هۆراك دهكات لهجیهان.

 ێهگااهر ساااهدهى نااۆزده شۆرشاااى پیشهسااازى بههۆیاااهبینى كااه رورساااایى ێااابورى باااۆپیشهسازى بوو سهردهمى ێێستا پێویستى بهشۆرشێكى سهوز ههیهو كشتوكاڵ بااڵ دهست
دهبێ و ێاڕاستهى ژیاانى ێاابورى و رامیاارى و كۆمهاڵیاهتى دهكاات ێهماهه وا دهكاات
بهێاڕاساااتهى بهرهاااهمى كشاااتوكاڵى هاااهنتاو بناااێن بهتایباااهت لاااهو شاااوینانهى كاااه بناااهما
سروشتیهكانى بهرههم هێنانى كشوكاڵیان ههیه.

- 2پێناسهكانىجوگرافیاىكشتوكاڵو ضةند بؤضوون يَك دةربارةى طرنطرتين ئةةو
شويَنانةى كصتوكالَى ىلَ دةكريَت
جوگرافیاااى كشااتوكاڵ .:دابااهه بوون چۆنیااهتى ێهنجامدانى هااهروهها دهستنیشااانكردنى
هۆكارهكااانى چاناادن و بههێوكردنیان شاایكردنهوهى جیاااوازى كااردارى ێهنجاماادانیان و
پهیوهندى نێوان هۆكاره كاریتهریهكانى و كات و ساتى چاندنیان .
جوگرافیااااىكشاااتوكاڵ.:بریتیاااه لهێهنجامااادانى توێژیناااهوه لهساااهر دیاااارده سروشاااتى و
مرۆییهكان كهكاریتهریان ههیه لهسهر بهروبومى كشتوكاڵى بههاهردوو لقاى رووهكاى و
ێاژهڵى تادهبێته هۆى جیاوازى شوێنى و كاتى .

جوگرافیااى كشاتوكاڵ .:یاهكێ لااهڕونترین پێناساه بریتیاه لاه پێناسااهى زاناا (ریاد) لهساااڵى
 1964دهڵااێ (جوگرافیاااى كشااتوكاڵ توێژینااهوه دهكااات دهربااارهى جیاوازیااهكانى شااوێنى
كشتوكاڵ كاردن و شایكردنهوهى ێهوجیاوازیاهى كاه لاهكردارى كشاتوكاڵ كردنهكاه باهدى
دهكرێ).

له پێناسانهى زانا(رید) چهند دهرێهنجامێك دهردهكهوێت :
 .1جوگرافیاااى كشااتوكاڵ توێژینااهوه دهكااات لااه بااهروبومى كشااتوكاڵى
(روهكى و ێاژهڵى) .
 .2دابهه بوونى ێهم بهروبومانه .
 .3دهست نیشانكردنى هۆكارهكان .
 .4دهست نیشانكردنى پهیوهندى نێوان هۆكارهكان لهگهڵ شیكردنهوهیان
كه له ێهنجامدا جیاوازى شوێنى دروست دهبێ .
 .5كات .

گرنگترینئهوشوێنانهىكشتوكاڵىلێدهكرێت
 - 1ناوضةى رؤذيةالتى دوور
ئةةم ناوضةةية ضةب ووةةاكرورى رؤذيةةالتى ك ئةرةرى ئاصة ا لةةؤددةرزيت وئاوويةةوىى وةرسى ت ةةادى
صةقامطرية وةك ثمةى رةرماى وةرس و سؤرى وارىى جطة لةوةشى واكرورى ضب  .ئةم ناوضةية دةولةمةنةةة
وةصةرضاوةى ئاو و ؤاكى وةث و يةىل وارىى واريهى سؤرة لةةوةرسى ياويهةةى ئةمةةة يةةىل صزوشة ى
رةشةكزدنى صزوش ى رووةك دةرؤضة ته  ,وةةرووورمى ضةةلو رك لةث تئةةنطى وةرووورمةة كئة ركال ة
ررجناوةكاى ود ئةم ناوضةية لةوةر ئةوة ث تئب هى دةكزيت كة ضةل رك لةم ناوضةةية صةةريًة لةةىو
جطة لةيةنةى وةرووورومى ثاقمةمةنى وةك ثاقمة و لدو ا و فاصرل ا  ,وة لةناوضةكانى وةاكرورى ضةب
و ناوضة شاؤاويةكاى ضةنةيو
وةروووروم صةريًةلوةىوة وةك

جدى شةة ثةر,كرجنى ......

 -2ناوضةى دؤىل دةرياى ناوةرىص
لةم ناوضةيةدى ئاويةوىى دةرياى ناوةرىصة ت ايةةى صةةقامطرية وةك وةارىنى سؤر لةة
وةرسى سص انةى وثمةى رةرمى وةرس ودياردةى وشةاانى لةة وةرسى ياويهةةى ؤةاكى ئةةم
ناوضةية وةث ة وةتايبةتى كةنارةكانى دةرياي ناوةرىص .

سؤروةى ؤاكى وةشةكانى رؤذئاوىى كةنارى دةرياى ناوةرىص لة جدرى ؤاكى رةشةو وةك
كةنارةكانى ووآلتانى رؤذئاوىى عةرةوى كة وزي ب لة تةرنط و جةةسىئري و مةةرىك .
وةآلم ؤاكى صرور لةوةشةكانى
رؤذيةآلتى دةرياى ناوةرىص ةى
وةروالوة كةدةش ةكانى ناوةو
كةنارةكاى دةرزيت ةوة .

 يةر لةكاتى صةريةلوةىنى مزؤظ و ن ئة ة ج تبةرونى لةةم ناوضةةيةدى
كئ ركالت ضزِ ورة ولةدةورى ئةم ناوضةيةدى صةن ةرى شارص ان ة كدنةةكاى
يةةةةوروة  .لةكةةةةنارى واشرريئةةةةوة شارصةةة ان ةتى م ضةةةزيةكاى و
لةرؤذيةآلتةوة شارص ان ةتى دؤلوى رىفةيو دريذودتةةوة ولةة واكروريةةوة
شارص ان ةتى يدناى و رؤمان ةكاى يةوروة .
 وزوةةزةى ئةةةو شارص ة ان انة كئ ة ركالت وةةروة لةوةةةرورونى وهةةةماكانى
ئةجنامةىنى كئ ركالت ت ايةى وةك وزى وارىنى ررجناو و ؤةاكى وةةث و
صةرضاوةى ئاوو ضزِى دىن ئ رىنى ناوضةكة .

 - 3ناوضةى ناوةرىص ى ئاص ا
 ئةةةم ناوضةةةية يهةةة و ودرمةةا و ئةفهانضةة اى يةةةروةيا تاجاضةة اى
وئرسواض اى لةؤد دةرزيت لةوةر فزىوىنى ئةم ناوضةية ئةاوو يةةوى ت ةادى
ج اوىسة  .كةة و يةوىى وةرسى لةوةشى واشرريةى صةةقامطرية ولةوةشةى
واكرريةى ئاوويةوىى و اوانى ووشة صةةقامطرية جطةة لةةج اوىسى ؤةاك
كةث تاةوة .

 ورونةتة يدى ورونى فزة وةرووورم  .لةوةشى واشرريةى وة سؤرى وزنج و رةمنةشامى
و يةنةى ثاقمةمةنى وةك (ندك لدو ة فاصرل ا ) دةض تهزيت وةيدى ورونى ئاوو يةوىى
لةوار ورونى صةرضاوةى ئاو ت ايةى وةآلم لةوةشةى واكرريةةى ثةةمرى ي هةةى ورةة
ون ض وكةتاى وكرجنى دةضة تهزيت  ,ئةةم صةىت ناوضةةية وةوهةةماى والوورونةةوةى
وةروومةكاى لةج ًانى كدنةى يةذمار دةكزيتة لةوةةر لةيانةرنى ئاوويةةوى لةةدؤىل
دةريايى ناوةرىص و ئةوروثا  ,سؤروةى وةرووورمةكاى ررىسرىوةن ة ئةوروثا .

 - 4ك ئرةرى ئةفزيقا
ئةم ك ئرةرة وة دوىكةوترتزيو ك ئرةر ئةذمار دةكزيت لةج ًانةى جطة لةكةةنارةكانى
واكرورى كةوةصةر دةرياي ناوةرىص ةى دةروىن ت وةيدى ج تطريورونى ئاوو يةوىى رةرم و
ش تةىر لةصةن ةرةكةيةىو ئاوو يةوىى و اوانى ووش لةواشةروردى جطةة لةناوضةةيةك
لةردشةى واشرورى ك ئرةرةكة كة ئاو يةوىى دةرياى ناوةرىص ى ت ايةى ج تطرية ,

 وةرئ ى كئ ركالت لةم ك ئرةرةدى دوىكةوتروة وةيدى صةقامطريى ئاويةوىى نةشة او
لةسؤروةى يةرة سؤرى ك ئرةرةكةدى  ,لةرةل ئةوةشةى يةنةى وةةرووورم وةريةةةي تهزيت
كة وةرةضةلو دةرةريت ةوة ود ئةم ناوضةية وةك جدرةيا رة و جةد لةة ئةصة ر و ةا و
ئةريرتي ا .وةث تى يةنةىت ل تادل هةةوة تةاسة دةروةارةى رةضةةلةكى يةدسة مزؤي ةةكانى
ث تةةضىت كة ن ئ نانى صةريةلةىنى ضةنةيو يدس لةم ك ئرةرة صةريًة لةىو ت ئةمةةة
ئةوة دةرةيه ت كة مزؤظى صةرةتايى لةو ناوضةيةدى ذياوة و يةةولوى سيةادكزدنى دىوة ,
جطة لةو يةوآلنةى كة دىويةتى ود مالو ازدنى ئةاذةل  ,دؤسيهةةوةى ثةياةةرى مزؤظةى
ضةرؤى وةرديهى تاسة نشي لةناوضةيةكى

و اوانةى ووةتةن ئ ةوة كدمةل ت
ثةياةرى ئاذةلوًَى وزوزِةيى و ئاصةوىرى
نةيةنط و ئاذةلوى شريدىر دةيضةمل تهىت
كة صةرةتاى صةريًةلوةىنى مزؤظ
لةم ك ئرةرةدى وروة .

- 5ناوضةى دون اى تاسة :
ضةنةيو صةن ةرى شارص انى كدى صةةريًةلدةىوة لةةم ناوضةةيةدى لةصةةر
وهةماى ئةجنامةىنى كئة ركالوى كةلةة واشةرورى مةكضة و ئةةمزيااى
ناوةنة وةضزِى يةوروى  ,لةوىنة شارص انى (مايا) كةة وةةر لةة  500صةالت
لةم تةةذووى سىي هةةى  ,كةضةةانةنى ضةةةنةيو وةةةرووورومى كئةة ركالوى
وةك(رةمنةشامى و فاصدل ا و ثةتاتة ) ت ايةى ئةجنامةرىوة

-6كوردستانىگهوره
ناوچهیهكى لهباره بۆكشتوكاڵ لهبهرێهوهى دهراماهتى ێااوى زۆره هاهروهها
دهشتى تێدا ههیه ههروهها دانیشتووانى تێدا نیشتهجێبوه لهكۆنهوه .
لةهةةةريَ ى كورداةةةتانى قيَرا يصةةةدا لةرشاهةةةةمى شةةةارى ضةيةةةةةيا َ ناوضةةةةية
كةنااراوة بةة طونةدى ضةةريوو  ,يةكةة ديَةى كصةتوكالَى وااةاوةكةانى مةؤوى طةة
واا لةةة ونةةؤ ونيئةةك وئةةاييَر اةةةرةماييةكانى كصةةتوكالَى ميةةادا دش راوةمةةةوة  ,وة
بيَل وخاكةنا ومةور و مةوراس .

