َن
ثامشاوةى رِةقى ماال
م .ساكار

تةوةرى يةكةم
"ناساندنى ناوضةى ليَكؤلَينةوة ،بابةتى ليَكؤلَينةوة"
يةكةم /ناساندنى ناوضةى ليَكؤلَينةوة-:
شارى هةوليَر دةكةويَتة ثاريَزطاى هةوليَر ،لة هةمان كاتدا دةكةويَتة بةشى باكوورى
َتى
َتى لةطةلَ وال
َتى توركياية ،لة رِؤذهةال
َتى عيَراق و سنوورى باكوورى لةطةلَ وال
رِؤذهةال
ئيَران هاوسنوورة ،لة باشوورةوة لةطةلَ هةردوو ثاريَزطاى كةركوك و سليَمانى هاوسنوورة ،لة
بةشى رِؤذئاوا لةطةلَ ثاريَزطاى موسلَ هاوسنوورة).(1
َى كار ليَكردن لة نيَوان هةردوو ذينطةى سروشتى جياواز،
شارى هةوليَر دةروازةيةكة بؤ خال
َت بةرةو
كة ئةويش ناوضةى ضيايى و ناوضةى دةشتايية ،هةرضةندة بةرةو باكوورى رِؤذهةال
ثيَش بضني بةرزى رِووى زةوى بةرةو زياد بوون دةضيَت .هةرضةندة بةرةو باشوورى رِؤذئاوا بضني
بةرزى و ليَذى رِووى زةوى شارةكة بةرةو كةم بوونةوة دةضيَت).(2
َى
َةكانى دريَذى و بازنةكانى ثانى دةكةويَتة نيَوان هيَل
شويَنى شارى هةوليَر بة طويَرةى هيَل
دريَذى ( ً )34º 85َ 85و ( ً )33º 4َ 85و بازنةى ثانى ( ً )45º 7َ 84و ( ً.)45º 43َ 34
ئةوةى ثةيوةستة بة شويَنى جوطرافى شارى هةوليَر دةكةويَتة بةشى ناوةرِاستى ثاريَزطاى
هةوليَر و مةيلى بةالى باشوور و باشوورى رِؤذئاواية).(3
طرنطى شارى هةوليَر لة رِووى شويَنى جوطرافييةوة لة الى ثادةشتة ناوضةييةكانى كوردستان
دةردةكةويَت ،بةسةر دةشيتَ:ى كراوةدا دةرِوانيَت).(4

) (1هاشم خضري اجلنابي ،مدينة أربيل ،دراسة يف جغرافية احلضر ،جامعة موصل ،املوصل ،7891 ،ص.1
) (2سروه دشتى وهاب ،حتليل جغرايف للموقع الرتفيهية يف مدينة أربيل ،رسالة ماجسرت ،جامعة صالح الدين ،كلية اآلداب ،أربيل،4002 ،
غري منشورة ،ص .
) (3هونةر عبداهلل امحد ،تغريات استعماالت األرض يف مدينة أربيل ،رسالة ماجسرت ،مقدمة إىل كلية اآلداب ،جامعة صالح الدين ،أربيل،
 ،4002غري منشورة ،ص.1
) (4خليل امساعيل حممد ،أربيل – دراسات دميوغرافية – اقتصادية ،طبعة أوىل ،مديرية مطبعة ثقافة ،أربيل ،4002 ،ص.702

دووةم /ناساندنى بابةتى ليَكؤلَينةوة-:

َن و
َن بريتيية لة ثامشاوةكانى ماال
َن :مةبةست لة ثامشاوةى رِةقى ماال
 -4ثامشاوةى رِةقى ماال
ضيَشتخانة و ئوتيَلةكان..هتد .ئةو ثامشاوانة بريتني لة ضةند كةرستةيةكى ناسراو وةكو
ثامشاوةى خؤراك و كاغةز و شوشة و ثالستيك ،دةتوانريَت كؤبكريَنةوة و بطوازريَنةوة و
ضارةسةر بكريَن بىَ ئةوةى مةترسى بؤ سةر تةندروستى هةبيَت).(1
بة بؤضوونى من ثامشاوة رِةقةكان ئةو كةرستة فرِيَدراوانةن كة ئادةميزاد ثيَويستى ثيَيان نيية،
لة دؤخى رِةقى بيَت يان نيمضة رِةق ،كة لة ئةجنامى ضاالكى و كردارةكانى رِؤذانة و بذيَوى لة
شار دروست دةبيَت ،سةرضاوةى ئةم ثامشاوانةش بريتيية لة مالَ ،بازارِ (ضاالكى بازرطانى)،
ثامشاوةى كارطةكان ،دةزطا خزمةتطوزارييةكان (قوتاخبانة ،باخضةكان ،نةخؤشخانةكان)،
َن و شةقامةكان.
كؤال
 -3ضةمكى ثيس بوونى ذينطة :ديارة شتيَكى ئاسان نيية ئيَمة ثيَناسةى ثيس بوون بكةين،
ضونكة لة رِوانطةى هةنديَك كةسةوة ئةستةمة ،ديارة ئةمةش لة رِاستيدا دةطةرِيَتةوة بؤ
سروشتى ثيس بوونةكة خؤى .هةروةها لةبةر ئةوةى ثيس بوون خؤى زؤر رِيَطاى هةية لة
َؤزى هةية كة بة جؤريَك هةموو بوارةكانى ذيانى
هةمان كاتدا هؤكارى زؤر و كاريطةرى ئال
داثؤشيوة).(2
ليَرةدا هةولَ دةدةين ثيَناسةى ثيس بوون بكةين ،ئةويش بة ضةند جؤريَك-:
لة زمانى ئينطليزيدا وا ثيَناسةى ثيس بوون دةكةن وةك لة ئينسكلؤثيدياى ذينطةيى كة لة
َيَت( :رِشتنى يان بةتالَ كردنى مادةيةك بةشيَوةيةكى
َى  ،4993دةل
لةندةن دةرضووة لة سال
مةبةست ياخود بىَ مةبةست كة زيان بة ذيان دةبةخشيَ يان هةرِةشة لة ذيان دةكات لة
ذيَنطة بة هةر رِيَطايةك بيَت).(3
) (1أمين سليمامن زاهرة و على فاحل شوابكة ،البية و اجملتمع ،طبعة أوىل ،دار الشروق للنشر و التوزيع ،4002 ،ص.708
) (2رشيد احلمد و حممد سعيد ،البيئة و مشكالتها ،سلسلة عامل املعرفة اجمللس الوطين للثقافة الفنون و اآلدب ،الكويت ،7818 ،ص.728
) (3هةمان سةرضاوة  ،ص.481

هةروةها ثيس بوون وةك رِيَكخراوى (هةرةوةزى بوذانةوةى ئابوورى) ثيَناسةى دةكات ،كة ئةم
َوة وة لة الى زانايان بة هةند وةرطرياوة ،دةَلىَ:
ثيَناسةية زؤر بال
ثيس بوون بريَتيية-:
َسانى مرؤظ بة رِيَطاى رِاستةوخؤ يان نارِاستةوخؤ بة زياد كردنى مادة يان وزة بؤ
هةل
َكة بوونى زيانى خراث.كة تواناى هةية تةندروستى مرؤظ
ذينطة ،ئةمةش دةبيَتة هؤى كةل
خباتة ذيَر مةترسى يان سامانة سروشتييةكانى ذينطة تيَك دةدات وة يان سيستةمة
ذينطةييةكان تيَك دةدات كة ئةمانة دةبنة هؤى ئةوةى كة مرؤظ نةتوانىَ ذينطة بة كار
بهيَنيَت بة هيض جؤرى (.)4
بة رِاى من ثيس بوون بريتيية لة هةموو ئةو طؤرِانةى كة لة سيستةمة ذينطة ياخود
سيستةمةكانى ذينطة رِوودةدات ،بةهؤى مرؤظةوة بيَت يان هؤكارى سروشتى ،بةشيَوةيةكى
رِاستةوخؤ يان نارِاستةوخؤ.

()4صالح الدين عامر،محاية البيئة ابان املنازعات املسلحة يف البحار،اجمللد،39،4994ص7

رِةطةزةكانى ثيس بوونى ذينطة
زؤربةى ثيَناسةكان دةربارةى ثيس بوونى ذينطة لةسةر ئةوة كؤكن كة ثيس بوون
بةشيَوةيةكى سةرةكى لةسةر سىَ رِةطةز دةوةسيتَ-:
 -4رِوودانى طؤرِانكارى لة ذينطة يان ناوةندى سروشتى ئاوى يان ئامسانى يان زةوينى،
ئةمةش بةهؤى مادةى ثيسكةر (شل ،رِةق ،طاز)ى هةروةها وزةش ئةمانة هةموويان
ثيَيان دةطوتريَت مادةى ثيسكةر ،ضونكة نائارامى لة سيستةمى ذينطةدا دروست
دةكةن.
 -3بوونى اليةنى دةرةكى لة رِوودانى يان لة ثشت ئةم رِوودانة ئةمةش دةبيَتة هؤى
رِوودانى طؤرِانكارى بةشيَوةيةكى رِاستةوخؤ .زؤر جار دةَليَن ئةم دةستة مرؤظة وةك
َوبوونةوةى تؤز و خؤل،
ئةجنامدانى هةندىَ تاقيكردنةوة وةك تاقيكردنةوةى ناوةكى بال
هةروةها بةتالَ كردنى هةندىَ ثامشاوةى ذةهراوى لةناو ئاوى دةريا و زةرياكان يان ناو
َكو دةستى طةورةن و قةدةرة وةك زريان و
زةوى .هةندىَ جار ئةم دةستة مرؤظ نيية بةل
رِووداوة سروشتييةكان.
 -4زيان طةياندن بة ذينطة و هةندىَ جار بة رِةطةزةكانى كة دةبنة سةرضاوةى هةرِةشة و
هةندىَ جار جيَى بايةخى مرؤظ نابىَ ئةمةش لةبةر ئةوةى كاريطةرى لةسةر مرؤظ يان
زيندةوةر نابىَ).(1

) (1امحد عبدالكريم سالمة ،قانون محاية البيئة ،جامعة امللك سعود ،رياض ،7881 ،ص.12 – 12

تةوةرى دووةم
ثامشاوةى رِةقى ماالَن
ثامشاوة رِةقةكان ضةندين ثؤليَنكارى جياوازيان هةية دةتوانيَت بة طويَرةى
َن ،ثامشاوةى ثيشةسازى و ثامشاوةى بازرطانى،
سةرضاوةكانيان ثؤليَنيان بكةن بؤ ثامشاوةى ماال
ثامشاوةكان ثؤليَن بكةين بؤ ثامشاوة ئةندامييةكان و نائةندامييةكان وة ئةو ثامشاوانةى
دةستووتيَن ئةوانةى ناسووتيَن).(1
يةكةم /سةرضاوةكانى ثامشاوةى رِةق-:
ثيَش ئةوةى باسى سةرضاوةكانى ثامشاوةى رِةق بكةين ،ثيَويستة بزانني ثامشاوةى رِةق ضيية،
ئةويش بريتيية لة مادة فرِيَدراوةكان ،ئةوانةى مرؤظ ثيَويستى ثيَيان نيية ،ض لة دؤخى رِةق
بيَت ( )Solid Stateياخود نيمضة رِةق كة لة ئةجنامى ضاالكييةكانى مرؤظ دروست
دةبيَت).(2
سةرضاوةكانى ثامشاوة رِةقةكان بة طشتى دةتوانني بةم شيَوةيةى خوارةوة ثؤليَن بكةين-:
َن فرِىَ دةدريَنة دةرةوة لة ضوارضيَوةى كةرتى نيشتةجيَ بوون.
 -4ئةو ثامشاوانةى لة ماال
َن ،كةرستةكانى تووشى تيَكضوون دةبن) لة ويَنةى ذمارة ()4
(ضيَشتخانةى ماال
دةردةكةويَت

) (1صاحل وهيب ،االنسان و البيئة و التلوث البيئي ،جامعة دمشق ،توزيع دار الفكر بدمشق ،ط ،7دمشق ،4004 ،ص.711
َن العربي ،عدد ،17
) (2فؤاد قادر ،معاجلات ختطيطية للتخلص من النفايات العلمية يف املدن الكوردستانية ،مدينة أربيل أمنوذجاً ،طوال
آب ،4000 ،ص.722

ويَنةى ذمارة ()4

 -3ثامشاوةى رِةقى بازرطانى ،ئةمةش لة بازارِ و دوكانةكان فرِىَ دةدريَتة ناو شار.
َنيش جطة لة ضيَشتخانة وةك كاغةز و شووشة و كانزا و
هةروةها لة ماال
كةرستةكانى تووشى تيَكضوون نابن .لةويَنةى ذمارة ()3روون كراوةتةوة.

ويَنةى ذمارة ()3

 -4ثامشاوة رِةقةكانى ثيشةسازييةكان ،كة لة كارطةكان فرِىَ دةدريَتة دةرةوة ،لة
كارطةكانى كةرتى حكومى و تايبةت لة شارى هةوليَر.
 -3ثامشاوة فرِىَ دراوةكانى دام و دةزطا و قوتاخبانة و ثةميانطا دابةش بووةكانى جوطرافى
لة شارى هةوليَر ،بة ثيَى ضرِى انيشتوانى دةزطاكان.

َتيان بة بةرثرسياريَتى و
َنةكان و هةست نةكردنى هاوال
 -8ثامشاوةى سةر شةقام و ناو كؤال
نزمى ئاستى هؤشيارى.لة ويَنةى ذمارة ()4روون كراوةتةوة.
َنة كة ثيَك هاتووة لة
ئةوةى ليَرةدا ئيَمة مةبةستمانة باسى ليَوة بكةين ،ثامشاوةى رِةقى ماال
ثاشةرِؤى خواردن و شتى بةكارهاتووى رِؤذانةى مرؤظ بةشيَوةيةكى طشتى.

ويَنةى ذمارة()4

دووةم /ثيَكهاتةى ثامشاوةى ماالَن-:
ثيَشكةوتن لة ذياندا هاوكاتة لةطةلَ زياد بوونى بةكارهيَنان ،ئةمة واتا زياد بوونى
ثامشاوةكان .برِى ئةو ثامشاوانة رِؤذانة لة شارة بضووك و مامناوةندييةكان دةطاتة هةزاران
تةن .رِزطار بوون لةم جؤرة ثامشاوانة بة بابةتيَكى زؤر طرنط دادةنريَت لةسةر ئاستى طشت
شارةكان ،بة ثيَى سروشتى ئةو ثامشاوانة ثيَويستة بةخيَرايى ليَى رِزطار بني بةهؤى جؤراوجؤرى
ثيَكهاتةكانيان لة مادة خؤراكييةكان و سةوزةوات و جل و بةرطى بةكارهاتوو ،ثالستيك و
شووشة و كانزا جؤراوجؤرةكان ..هتد).(1
ثامشاوة رِةقةكان بة تيَثةرِبوونى كات و لة نيَوان ثةرةثيَدانى ئابوورى و زياد بوونى بةرهةم
هيَنانى بةردةوام و بةكارهيَنانى بةردةوام ،ثامشاوة رِةقةكان زؤر دةبيَت).(2
شارى هةوليَر بةشيَوةيةكى طشتى جياوازييةكى ئةوتؤى نيية لةطةلَ شارةكانى تر لة رِووى
ثيَكهاتةى ثامشاوةكان .ئةطةر منوونةيةك لةو ثامشاوةية وةربطرين و شي بكةينةوة دةبينني لة
ضةند جؤرة شتيَك ثيَك هاتووة وةك ،كةرستةى ثالستيك و نايلؤن و كاغةز و وردة ئاسن و دار
َى كانزايى و جل و بةرطى كؤن و ثامشاوةى خؤراك كة ثيَى دةطوترىَ
و شووشة و قوتووى بةتال
ثامشاوة ئةندامييةكان ليَرةدا دةتوانني ئةم ثيَكهاتانة و رِيَذةيان لة خشتةى ذمارة ( )4رِوون
بكةينةوة.

) (1فؤاد حسن صاحل و مصطفى حممد ابو فرين ،تلوث البيئة – اسبابه – اخطاره  -مكافحة ،ط ،7دار الكتب الوطنية ،بنغازي،7884 ،
ص.481
) (2حممد عبدالبديع ،اقتصادية محاية البيئة ،دار األمني للطباعة ،قاهرة7242 ،هـ 4002 -م ،ص.220

خشتةى ذمارة ()1
*
َن
شيكردنةوةى جؤر و برِى منوونةيةك لة ثيَكهاتةى ثامشاوةى ماال
ثيَكهاتةى ثامشاوة

رِيَذةيان %

كةرستة خؤراكييةكان (مادةى ئةندامى)
كاغةز و كارتؤن

%84
%47

ثالستيك و نايلؤن
جل و بةرط و ثةرِ و بالَ
شووشة
ثارضة دار

%44
%5
%3
%4

طلَ و بةرد

%4
%4

َى بةدواداضوونى كار و ضاالكييةكانى
*سةرضاوة :سةرؤكايةتى شارةوانى هةوليَر ،ليذنةى باال
كؤمثانياى جةنائني تايبةت بة ثاك كردنةوةى شارى هةوليَر.

هؤكارةكانى كاريطةر لة دروستبوونى ثامشاوة
َينةوةى
ئةطةر ئيَمة مبانةويَت باسى ضؤنييةتى يان هؤكارى دروستبوونى ثامشاوة و ليَكؤل
َيَكدا كؤى بكةينةوة بةم شيَوةيةى خوارةوة-:
لةسةر بكةين ،دةتوانني لة ضةند خال
 -4رِوانطةى ئابوورى شارةكة ،ئةطةر شارةكة شاريَكى ثيشةسازى بوو ،ئةوة ثامشاوةى
َم
ثيشةسازى تيَيد زياد دةبيَت وةك قوتووى كانزايى و كاغةز و شووشة و كانزا .بةال
َى بوون ئةوة ثامشاوةى فرِيَدراوى شارةكة زياتر
ئةطةر شارةكة ئارِاستةى بةرةو كشتوكال
مادةى ئةندامى دةبيَت كة تواناى شيبوونةوةى و تيَكضوونى هةية).(1
 -3رِيَذة و برِ و جؤرى ثامشاوةكان بة ثيَى وةرزةكانى سالَ جياوازى هةية ،بةشيَوةيةكى
َ).(2
طشتى لة وةرزى بةهار لة هةموو وةرزةكانى ترى سال زياترة
َيةتى بةها و دابة و نةريتى تايبةتى لة قةبارة و برِى
 -4كاريطةرى بارودؤخى كؤمةال
ثامشاوةكان.
 -3قةبارةى طشتى دانيتشتوان و دابةش بوونى جوطرافى و ضرِى دانيشتوان لة كةرتةكانى
نيشتةجىَ بوون لة شار رِؤَليَكى طةورةى هةية لة دروستبوونى برِى ثامشاوةكان.
 -8هةروةها قةبارةى خيَزانةكان (خيَزانى طةورة) كاريطةرى هةي لةسةر دروستبوونى
ثامشاوةكان ،خيَزانيَكى دوو كةس جياوازى هةية لةطةلَ خيَزانيَكى ثيَكهاتوو لة شةش
كةس ،هةروةها جياوازى هةية ئةطةر طةرِةكى باداوة بةراورد بكةين لةطةلَ طةرِةكى
شؤرِش يان ئازادى.
 -5ئاستى ئابوورى خيَزان و دةستهاتيان ،ئةمةش كاريطةرى هةية لةسةر برِى
دروستبوونى ثامشاوةكان).(3
) (1فؤاد قادر ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.444
) (2فؤاد حسن صاحل و مصطفى حممد ابو فرين ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.395
) (3فؤاد قادر ،هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.444

سيَيةم /قةبارةى ثامشاوةى ماالَن-:

َن ديارى بكةين لة شارى هةوليَر ،ئةوا دةتوانني لة
ئةطةر مبانةويَت ثامشاوةى رِةقى ماال
رِيَطاى ئةو داتايانةى كة لة سةرؤكايةتى شارةوانى هةوليَر وةرمانطرتووة بؤمان دةردةكةويَت
َنة نزيكةى ( 495111تةن)
َى ( 881( )3113تةن) رِؤذانة فرِيَدراوة ،واتة ساال
كة لة سال
ثامشاوةى رِةق فرِيَ دةدريَت  ،وة بةشدارى هةر تاكيَك لة شارى هةوليَر لة رِيَذةى ئةم ثامشاوانة
دةطاتة ( 1,94كغم) رِؤذانة .لة كؤى ذمارةى دانيشتوانى شارى هةوليَر ( )858954كةس
َى ( )3113شارى هةوليَر لة ()85
بوو ،بةسةر ( )85طةرِةكدا نيشتةجىَ بوون ،واتا سال
َى ( )3115ئةم رِيَذانةى سةرةوة ئةوا زؤر
طةرِةك ثيَك هاتبوو .ئةطةر بةراوردى بكةين بة سال
َن رِؤذانة طةيشتؤتة
جياوازة ،برِى ئةم ثامشاوانة زؤر زيادى كردووة ،قةبارةى ثامشاوةكانى ماال
َنةى دةطاتة ( 451,111تةن) بةشدارى تاك لةم رِيَذةى ثامشاوانة
( 4111تةن) وة رِيَذةى ساال
رِؤذانة طةيشتؤتة ( 4,4كغم) لة رِؤذيَكدا وةك لة خشتةى ذمارة ( )3دةردةكةويَت ،ديارة
َى ()3115
ئةمةش دةطةرِيَتةوة بؤ زياد بوونى ذمارةى طةرِةكةكانى شارى هةوليَر كة لة سال
بووة ( )73طةرِةك واتة ( )43طةرِةك لة شارى هةوليَر زيادى كردووة ،هةروةها لةطةلَ
ئةمةش ذمارةى دانيشتوان زيادى كردووة طةيشتؤتة ( )558855هةروةها باش بوونى بارى
َطا و لة هةمان كاتدا داواكارى زياد بوون لةسةر كةل و ثةىل جؤراوجؤر
ئابوورى تاكى كؤمةل
و زياد بوونى سةنتةرة بازرطانييةكان لة بازارِ ياخود لة طةرِةكةكانى شار تايبةت بة خواردن
َى ثيَشوو*.
زؤر زيادى كردووة بةراورد بة سال

() 4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ بةرِيَز( ،عبدالكريم خدر سعدون) سةرؤكايةتى شارةوانى هةوليَر ،ليذنةى بةدواداضوونى كار و ضاالكييةكانى
كؤمثانياى جةنائني)  ،3119/4/43كات4 :ى دواى نيوةرِؤ.

خشتةى ذمارة ()2
*

برِى ثامشاوةكان لة شارى هةوليَر ()311 – 311
برِى رِؤذانة بة

برِى مانطانة بة

َنة بة
برِى ساال

بةشى هةر تاكيَك لة

سالَ

تةن

تةن

تةن

ثامشاوةى رِؤذانة بة
كيلؤطرام

3113

881

45811

495111

1,94

3115

41111

41111

451111

4,4

* كارى تويَذةر ثشت بةسنت بة:
 -4سةرؤكايةتى شارةوانى هةوليَر ،ليذنةى بةدواداضوونى كار و ضاالكييةكانى كؤمثانياى
جةنائني.
 -3حكومةتى هةريَمى كوردستان ،سةرؤكايةتى ئةجنوومةنى وةزيران ،دةستةى ئامارى
هةريَمى كوردستان ،وةزارةتى ثالن دانان ،بةرِيَوةبةرايةتى ئامارى ثاريَزطاى هةوليَر.

تةوةرى سيَيةم
هةلَسةنطاندنى بةرِيَوةبردنى ثامشاوة رِةقةكان لة شارى هةوليَر
يةكةم /بةرِيَوةبردنى ثامشاوةى رِةق (زبلَى ماالَن)-:
َن جؤرة
َدةسنت بة بةرِيَوةبردنى ثامشاوةى رِةقى ماال
سةبارةت بةو اليةنانةى هةل
َتان بةشيَوةيةكى طشتى ،ئةم جياوازيية خؤى لةوةدا دةبينيَتةوة
جياوازييةك هةية لة نيًَوان وال
َتان حكومةت ئةو جؤرة كارانة دةداتة دةست ضةند بريكاريَكى كةرتى
كة لة هةندىَ وال
َتانى تر ئةو كارة لة رِيَطاى فةرمانطةكانى خؤيان ئةجنامى
َم لة هةندىَ وال
تايبةت بةال
دةدةن).(1
َن لة اليةن
َطرتنةوةى ثامشاوةى ماال
ئةوةى تايبةتة بة شارى هةوليَر كؤكردنةوة و هةل
سةرؤكايةتى شارةوانى هةوليَرةوة دراوة بة كؤمثانياى (جةنائني).
ئةم كؤمثانياية لة رِيَطاى ضةند كريَكاريَكةوة ئةم كارة بةرِيَوة دةبات كة ذمارةيان ()4311
كريَكارة ،جيَطاى ئاماذة ثيَكردنة ( )431ئاميَرى تايبةت بةم بوارة (ئؤتؤمبيَلى زبلَ) هةية.
رِؤذانة ئةم كريَكارانة بة سىَ كاتى جياواز كار دةكةن ،شةفتى يةكةم لة كاتذميَر (– 5
)44ى بةيانى ،شةفتى دووةم ()3 – 4ى ئيَوارة ،شةفتى سيَيةم ()9 – 5ى شةو.
ئةوةى ليَرةدا ماوة باسى بكةين ئةم خزمةتطوزاريية نةيتوانيوة بةشيَوةيةكى تةواو
خزمةت بة تةواوى طةرِةكةكانى شار بطةيةنيَت ،ضونكة ضةند طةرِكيَكى وةك ( ،93باداوة،
َنةكان بةرضاو دةكةويَت ،ئةمةش نةك
َن لة كؤال
زانايان) رِؤذانة برِيَكى بةرضاو ثامشاوةى ماال
َكو لة هةمان كاتدا نزمى ئاستى
تةنيا بؤ كةم و كورتى اليةنى ثةيوةنديدار دةطريَتةوة بةل
َتيان رِؤلَ دةبيَنىَ ،كة رِؤذانة ثامشاوةكانى خواردن و كةل و ثةلة
هؤشيارى هاوال
َنةكان و سةر شةقامةكان.
بةكارهاتووةكانيان فرىَ دةدةنة ناو كؤال
) http://www.pnic.gov.ps/arabic/environment/envi-revel.htm (1لة رِيَكةوتى .4008/3/43

ثاش كؤكردنةوةى ئةو ثامشاوانة لة اليةن كريَكارانى كؤمثانياكةوة لة رِيَطاى ئؤتؤمبيَلةكان
َةكان و سةرشةقامةكان و ناو بازارِ كؤدةكريَتةوة و لة ثاشان دةطوازريَتةوة بؤ
ثامشاوةى مال
َة*.
َخانةى كانى قرِذال
زبل

* ضاوثيَكةوتنى تايبةت لةطةلَ بةرِيَز (عبدالكريم خدر سعدون) ئةندامى ليذنةى بةدواداضوونى كار و ضاالكييةكانى كؤمثانياى جةنائني ،لة
سةرؤكايةتى شارةوانى هةوليَر ،3119/4/43 ،كاتذميَر4 :ى دواى نيَوةرِؤ.

دووةم /شويَنةوارة زيانبةخشةكانى ثامشاوةى رِةق-:

طومانى تيَدا نيية ثامشاوة رِةقةكان ضةندين شويَنةوارى زيانبةخشى هةية لةسةر ذيانى
َنةى خوارةوة رِوونى دةكةينةوة-:
ئادةميزاد و سيستةمةكانى ذينطة ،كة لةم خاال
 -4زيانى تةندروستى :ثامشاوة رِةقةكان كاريطةرييةكى طةورةى هةية لةسةر تةندروستى
طشتى ،بةشدارى لة ثيس بوونى هةوا دةكات ،دةبيَتة هؤى سةرضاوةيةك بؤ
طواستنةوةى نةخؤشى ،هةروةها ثةناطةيةك بؤ ميَش و مةطةزى زيانبةخش دروست
دةكات.
 -3مةترسى ئاطركةوتنةوة :ثامشاوة رِةقةكان رِيَذةيةكى بةرزى مادةى تيَداية كة تواناى
َوبوونةوةى ئاطر دةدات.
سووتانيان هةية ،سةرضاوةيةكة بؤ سووتان و يارمةتى بال
 -4زيانى دةروونى :كؤبوونةوةى ثامشاوة لة ناوضةيكدا دةبيَتة شيَواندنى جوانى ،كار
دةكاتة سةر بيَزاركردنى دانيشتوانى ناوضةكة).(1
 -3ثيس بوونى خاك :ثيسييةكانى ثامشاوة لة رِيَطاى خاكةوة دةطوازريَتةوة بؤ ئاوى سةر
زةوى و ذيَر زةوى ،دةبيَتة هؤى ثيس بوونيان و زؤربوونى بةكرتيا و ظايرؤس بة تايبةت
َى نايةت).(2
َكى كشتوكال
خاكةكة بة كةل

) (1أبو بكر صديق سامل و نبيل حممود عبداملنعم ،التلوث املعضلة و احلل ،سلسلة األسس التكنولوجية ،ط ،7مركز الكتب الثقافة ،بريوت،
7208هـ 7898 -م ،ص.722 – 724
) (2زكريا طاحون ،التلةث خطر واسع األنتشار ،ط ،7نزهة جديدة ،قاهرة ،4002 ،ص.742

سيَيةم /رِيَطاكانى رِزطار بوون لة ثامشاوةى رِةقةكان (ثامشاوةى ماالَن)-:

قؤناغى رِزطار بوون لة ثامشاوة رِةقةكان بة يةكيَك لة كارة طرنطةكان دادةنريَت بؤ
بنياتنانى شاريَكى ئاسايش و تةندروست هةر هةنطاويَك بؤ ضارةسةركردنى ثامشاوة بة بىَ
دووربينى ياخود نةخشة بؤكيَشراو دةبيَتة هؤى زياد كردنى طرفتةكة و زياتر زياد بوونى ثيس
َى بؤ دةدةن ،بةشيَوةيةكى طشتى ضونكة رِيَطايةك
بوونى هةوا و خاك لةم ناوضةية كة هةول
هةية بؤ ضارةسةرى طوجناو و رِزطار بوون لة ثامشاوانة ،ئةويش-:
 -4طواستنةوةى ثامشاوةكان بؤ شويَنيَكى دوور-:
ئةم رِيَطاية يةكيَكة لة كؤنرتين رِيَطا بةكارهاتووةكان بؤ رِزطار بوون لة ثامشاوة ،كة
َيَكى بةتالَ ،ئةم رِيَطاية مةترسى بؤ سةر ئاوى ذيَر
َيَكى طةورة ياخود دؤل
فرِى دةدريَتة ضال
َوبوونةوةى
زةوى دروست دةكات ،هةنديَك جار بة مادةيةك دادةثؤشريَت كة رِيَطا لة بال
بةكرتيا و زؤربوونى ميَش و مةطةز دةطريَت ،هةنديَك جاريش بة ضينيَك لة خؤلَ
دادةثؤشريَت).(3
 -3رِيَطاى سووتاندن-:
ئةم رِيَطايةش يةكيَكة لة رِيَطا كؤنةكان لة زؤربةى ناوضةكان بةكارديَت ،دةتوانريَت
َمة
سوود لةو طةرميية وةربطرييَت كة لة ئةجنامى ثامشاوةكان دروست دةبيَت ،ئةو هةل
َم كةم و كورتى ئةم
بةكار دةهيَنريَت بؤ طةرم كردنةوة و بةرهةم هيَنانى كارةبا .بةال
َوبوونةوةى هةنديَك طاز لة هةوا بةو طازانة دةضيَت كة
رِيَطاية لةوةداية كة دةبيَتة هؤى بال
َوز و بةترؤل دروست دةبيَت ،ئةمةش خؤى لةخؤيدا دةبيَتة ثيس
لة كاتى سووتانى خةل
بوونى هةوا).(1
َخانةكانى قةتةوى ثةيرِةو
جيَطاى ئاماذة ثيَكردنة ئةم رِيَطاية لة شارى هةوليَر لة زبل
َكو لةسةر زةوى
َم بة رِيَكى مةرجةكانى سووتاندنى جيَبةجىَ نةدةكرا ،بةل
دةكرا ،بةال
بةشيَوةيةكى رِةها دةسووتيَنرا كة ئةمةش خؤى لةخؤيدا ثيس كردنى ذينطةية .ئةم
) (3فؤاد حسن صاحل و مصطفى حممد ابو فرين ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل .411
) (1حممد عبدالبديع ،اقتصاد محاية تلوث ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.433

َى سووتانةكة
رِيَطاية ثيَويستى بة ضةند ئاميَريكى ميكانيكى هةية تاكو طاز و دوكةل
َم
َم ثيَويستى بة تيَضوونيَكى زؤر هةية) .(2بةال
َوبوونةوةى بطرن ،بةال
َمذن و رِيَطة لة بال
هةل
ئةم رِيَطاية شيَوازي بةكارهيَنانى نةماوة لة شارى هةوليَر.
َنانى دروست-:
 -4شيَوازى لة ضال
َنى ( )4914 – 4911لة زؤربةى شارةكانى جيهان
ئةم رِيَطاية لة نيَوان ساال
َكة ببةسرتىَ
َيَك باشرت واية ضال
َكةندنى ضال
بةكارهاتووة ،ئةم كردارة ثشت دةبةستىَ بة هةل
بةهؤى باطوردان تاكو كاريطةرى نةكاتة سةر ئاوى ذيَر زةوى ،بة تايبةتى شارى هةوليَر
َيى (31سم)
كة ثشت بة ئاوى ذيَر زةوى دةبةستىَ ،هةر ضيَنيَك لة ثامشاوةكة بة قوال
َى بةسةر دابكريَت و بثةسرتيَت ضني ضني ئةم كارة بةردةوام بيَت تاكو ضينى
جاريَك خؤل
كؤتايى بة ضينيَكى ئةستور لة خاك دابثؤشريَت بة ئةستورايى (81سم)  ،بةشيَوةيةكى وا
رِيَطة لة هاتووضؤى ميَش و مةطةز بطريَت).(3
َكاودا ثاش ئةوةى ثامشاوةكان
وة لة هةنديَك ناوضة ،بة تايبةتى ناوضةى زؤنط و زةل
َةكانى زؤنطةكان ثاشان بة ضينيَكى ئةستور لة قورِ بة
َيَك لة ضال
دةخريَنة ناو ضال
ئةستورايى  33ثىَ دادةثؤشريَت ،ثاشان ئةو ناوضةية بؤ ثةرةثيَدان لة ضةندينَ بوارى تر
بةكار دةهيَنريَت).(4
َة ثةيرِةو دةكريَت .بؤ
َخانةى كانى قرذال
ئةم رِيَطاية ئيَستا لة شارى هةوليَر لة زبل
بةكارهيَنانى ئةم رِيَطاية ثيَويستة رِةضاوى ثاراستنى ئاوى ذيَر زةوى بكريَت لة ثيس بوون،
َى تيَ دةكريَت ثامشاوةكة بةشيَوةيةكى باش بثةسرتيَت تا بؤن
هةروةها دةبىَ ئةو ضينةى طل
زيندةوةرى دروستبوو نةتوانيَت بيَتة دةرةوة هةروةها وا باشرتة ئةستورى ئةم ضينة لة
نيَوان 71 – 81سم بيَت).(5
) (2فؤاد قادر ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل .443
) (3فؤاد قادر ،هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ،ل 443
) (4توماس اميل ،البيئة ،و اثرها علم احلياة السكانية ،ترمجة ،زكريا امحد الربادعي ،مكتبة الوعي العربي ،بدون سنة طبع ،ص.772
) (5انور حممد عبدالواحد ،مكافحة تلوث البيئة ،مكتبة النهضة املصرية ،قاهرة ،7814 ،ص.479

َةكانى كارطةى كةرثوض و ضةو و مل بةكار دةهيَنريَت بؤ حةشاردانى
 هةنديَك جار ضالَن.
ثامشاوةى ماال
َى دريَذ (خندق) ىلَ دةدريَت بؤ حةشاردانى ثامشاوةكان و ثاشان
 هةديَك جار ضالداثؤشينى بة ضينيَك لة طلَ.
َنانى ثامشاوة ،لةم رِيَطاية دةبىَ
َى سروشتى بةكار دةهيَنريَت بؤ لة ضال
 هةنديَك جار دؤلرِةضاوى ئاستى ئاوى ذيَر زةوى بكريَت).(1
َى (-:)Compositing
 -3طؤرِينى ثامشاوةكان بؤ ثةينى كشتوكال
طؤرِينى ثامشاوة رِةقةكان بؤ ثةين بةم رِيَطايانةى خوارةوة دةكريَت:
أ -بةكارهيَنانى موطناتيسى بؤ جياكردنةوةى كتنزاكان لة ثامشاوةكان.
ب-هارِينى ثامشاوةكان و ثاشان ئاوى تىَ دةكريَت.
َدريَت تاكو بة تةواوى شى دةبيَتةوة،
َةيةكة بؤ ماوةيةك بةجىَ دةهيَل
جـ -تيَكةل
ثلةى طةرماكةى رِيَك دةخريَت.
د -هةنديَك جار برِيَك لة فؤسفؤر و نايرتؤجني و ثؤتاسيؤمى تىَ دةكريَت بؤ ضاك
كردنةوةى تايبةمتةندييةكانى بة ثةين ثاشان بؤ فرؤشنت ئامادة دةكريَت).(2
شايانى طرنطى ثيَدانة ئةم رِيَطاية سوودى هةية بؤ بة ثيت كردنى خاك ،لة رِيَطاى
َييةكاندا
طؤرِينى مادة ئةندامييةكان بؤ مادةى وشك و بىَ بؤن ،ثاشان بةسةر زةويية كشتوكال
َطاى نيمضة
َودةكريَتةوة .طومانى تيَدا نيية ئةم رِيَطاية سوودى زؤرة ،بة تايبةتى بؤ كؤمةل
بال
َيية.
ضونكة ئابوورى كوردستان ئابوورييةكى كشتوكال

) (1فؤاد قادر ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل .443
) (2أبو بكر صديق سامل و نبيل حممود عبداملنعم ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ص.458

 -8رِيَطاى دووبارة بةكارهيَنانةوةى ثامشاوةكان-:
يةكيَكة لة نويَرتين رِيَطاكان و باشرتينيان لة رِووى ئابوورييةوة ،بؤ بةرهةم هيَنانى
كةل و ثةىل نوىَ ،لة رِيَطاى جياكردنةوةى هةر جؤريَك لة ثيَكهاتةكان ،بةكارهيَنانى
كةرستة كانزاييةكان بؤ بةرهةم هيَنانى كةل و ثةىل كانزايى ،وة بةكارهيَ،انى كةرستةى
سليلؤزى و كاغةزى كؤن بؤ بةرهةم هيَنانى كاغةز لة ثيشةسازييةكانى كاغةز و كارتؤن
و بةرط كردنى ،ثامشاوةكانى شووشة بؤ بةرهةم هيَنانى جؤرة شووشةيةك كة ثاكييةكةى
كةمرتة لة كةل و ثةىل شووشةى نوىَ ،هةروةها كةرستة شلةكان و طازييةكان لة رِيَطاى
كار ليَكردنى كيميايى دةتوانريَت هةنديَك كةرستةى سةرةتايى بؤ بةرهةمى ثيشةسازى
ىلَ وةبةر بهيَنريَت).(3
ئةوى تايبةتة بة شارى هةوليَر ،ئيَستا كارطةيةك لة اليةنكؤمثانياى جةنائني لة
َم
َة دامةزراوة تايبةت بةم بوارة بؤ ليَك جياكردنةوةى ثيَكهاتةى ثامشاوةكان بةال
كانى قرذال
َكو ئةم كارة بةدةست لة اليةن كريَكارانةوة كةرستةى
تاكو ئيَستا نةكةوتؤتة كار ،بةل
ثالستيك و نايلؤن جيادةكريَتةوة بؤ دووبارةى سوود وةرطرتن ليَيان.
جيَطاى خؤيةتى ئاماذة بةوة بكةين كة كةرستةى ثالستيكةكان و نايلؤنةكان بةشيَكى
زؤرى ثامشاوةكان ثيَك دةهيَنيَت ،ضونكة لة زؤربةى بوارةكانى ذيان بةكار دةهيَنريَت وةك
َى و
كةل و ثةىل رِؤذانة و قاث و قاضاغ و دةرطا و ثةجنةرة و كةرةستةكانى كشتوكال
ثيشةسازى و قوتووى ئاو و دةرمان و شري و رِؤن و هةروةها ثيشةسازى ئؤتؤمبيَل ..هتد.
كةرةستةيةكى زؤر زيانبةخش بة تةندروستى ئادةميزاد ،ضونكة برِيَكى زؤر لة كلؤريدى
فينيل ،مادةيةكى ئةندامى هالؤجينية ،هةروةها ئةستيلينى تيَداية بةكار دةهيَنريت لة
َينةوة و تويَذينةوة ثزيشكييةكان رِوونيان كردؤتةوة و
كاتى دروستكردنى ،زؤربةى ليَكؤل

) (3حممد عبدالبديع ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.433

سةملاندوويانة ثةيوةندييةكى بةهيَز هةية لة نيَوان نةخؤشى شيَرثةجنةى جطةر و زيانى
تةندروستى وةك طرىَ شيَرثةجنةييةكان).(1
َةى دانةثؤشراوا(كوام مفتوحة) (-:)Open Dumps
 -5كؤمةل
ئةم رِيَطاية بةشيَوةيةكى زؤر لة رِابردوو بةكار دةهات و ئيَستاش لة طةرِةكة
بضووكةكان ثةيرِةو دةكريَت ،ئةمةش هةميشة لة رِيَطاى كؤكردنةوةى ثامشاوةكان لة
َن كؤدةكريَتةوة بىَ ئةوةى دابثؤشريَت ،رِةضاوى تةندروستى و
شويَنيَكى دوور لة ماال
مةترسى تةندروستى و تيَكضوونى سيستةمةكانى ذينطةى ناوضةكانى دةوروبةر ناكريَت.
ثامشاوةكان دةسووتيَنريَت كة ثامشاوةكان شويَنةوارى خراثرتيان بؤ ذينطة دةبيَت ،بىَ
َوبوونةوةى طازى
طومان ئةم رِيَطاية يةكيَكة لة مةترسيدارترين رِيَطا دةبيَتة هؤى بال
زيانبةخشى و ميَش و مةطةز).(2
لة شارى هةوليَر ئةم رِيَطاية لة طةرِةكة ميللييةكان ثةيرِةو دةكريَت ،لة اليةن
َةكانييان زؤر دوور
َةكانيان كؤدةكةنةوة لة شويَنيَكى نزيك لة مال
َتيان ،ثامشاوةى مال
هاوال
َدريَت.
ناخريَتةوة و ثاشان دةسووتيَنريَت وة هةنيَك جاريش ناسووتيَنريَت و بةجىَ بهيَل
 -7رِيَطاى شيكردنةوةى ئاوى سليلؤزى ياخود شيكردنةوةى كيميايى سليلؤزى بة بونى
ئاو ،ئةم رِيَطاية بة رِيَطاى ( )Dr. Arpotansناسراوة ،ئةمة واتة تشى كربيتيتك
دةكريَتة ناو ثامشاوةكان كة زؤربةى ثامشاوةكان لة كةرستة سليلؤزييةكان ثيَك هاتوون
(كاغةز ،دار ،ثامشاوة رِووةكييةكان) لة ئةجنامى ئةم كردارة مادةى شةكرى دروست
دةبيَت .طؤرِينى ئةو مادة شةكريية بؤ كحؤل و دووةم ئؤكسيدى كربؤن).(3

) (1عبدالوهاب رجب هاشم بن صادق ،األمن البيئي ،جامعة امللك سعود7247 ،هـ4007 -م ،ص.98
) (2هانى خورى ،اساسيات علم البيئة ،النفايات العلمية ،ط ثانية ،درار وائل للطباعة و النشر ،عمان ،اردن ،4002 ،ص.427
) (3صباح حممود حممد ،تلوث البيئة ،ط ،7مؤسسة الوراق للنشر ،عمان ،4007 ،ص.712

دةرئةجنام
َن لة شارى هةوليَر
َسةنطاندن و شيكردنةوةى ثامشاوةى رِةقى ماال
لة كؤتايى هةل
دةطةينة ئةم دةرئةجنامانةى خوارةوة-:
 -4شويَنى شارى هةوليَر كة دةكةويَتة ناوةرِاستى ثاريَزطاى هةوليَر ،يارمةتى ئةوةى داوة
َكى دةوروبةرى شارةكة و بة تايبةتى طوندةكان كؤض بكةن بؤ شارةكة ،ئةمةش
خةل
بؤتة هؤى زياد بوونى ذمارةى دانيشتوانى شار ،سالَ لة دواى سالَ ئةم زياد بوونة
َن.
زياد دةكات .ئةم زياد بوونةش دةبيَتة هؤى زياد بوونى ثامشاوةى فرِيَدراوى ماال
َتى و هةست نةكردن بة بةرثرسياريَتى ثاك رِاطرتنى
 -3نزمى ئاستى هؤشيارى هوال
َنةكان.
ذينطة ،فرِيَدانى ثامشاوة رِةقةكان لة سةر شةقام و ناو كؤال
َتيان ،واتا بةرزبوونةوةى ئاستى
 -4بةرزبوونةوةى ئاستى بذيَوى و دةستهاتى هاوال
َى لة زياد بوونى برِى ثامشاوةكان هةية.
ئابوورى رِؤل
َن فرِى دةدريَت ،بة بىَ ئةوةى سوودى ىلَ وةربطرييَت،
 -3برِيَكى زؤرى ثامشاوةى رِةقى ماال
بةهؤى ئةجنوومةنى كارطةيةكى تايبةت لةم بوارةدا بؤ دووبارة بةكارهيَنانى كةرستةى
ثامشاوةكان و دروستكردنى كةل و ثةىل نوىَ.
 -8نةبوونى ثالنيَكى طوجناو لة اليةن وةزارةتى ذينطة و ثسثؤران و رِيَكخراوى تايبةت بة
َطرتن و سوود وةرطرتن لةم ثامشاوانة.
بوارى ذينطة ،بؤ ضؤنييةتى كؤكردنةوة و هةل
 -5تاكة رِيَطا بؤ رِزطار بوون لة ثامشاوة رِةقةكان لة شارى هةوليَر ،بريتيية لة رِيَطاى لة
َنان ،بىَ طومان ئةم رِيَطاية كاريطةرى هةية بؤ ثيس بوونى ئاوى ذيَر زةوى لة
ضال
َيى خاك ،كةرستة زيانبةخشةكان
َؤثاندنى ئاو بؤ ناو قوال
كاتى باران بارين و دل
دةطوازريَنةوة بؤ ناوى ئاوى ذيَر زةوى .لة هةمان كاتدا بةشيَوةيةكى سةرةكى
دانيشتوانى شارى هةوليَر ثشت بة ئاوى ذيَر زةوى دةبةسنت.

رِاسثاردةكان
َن لة شارى هةوليَر و تيشك خستنة
َينةوة لة ثامشاوة رِةقةكانى ماال
لة ميانةى ليَكؤل
سةر ئةم بابةتة لة كؤتاييدا ضةند رِاسثاردة و ثيَشنياريَك دةخةينة بةردةم اليةنى
ثةيوةنديدار وةك ئةمانةى خوارةوة-:
َك لةسةر ثيس بوونى
 -4هةولَ بدريَت بؤ زياد كردن و بةرزكردنةوةى ئاستى هؤشيارى خةل
ذينطة ،كاريطةرى نيَطةتيظى بؤ سةر تةندروستى مرؤظ ،لة رِيَطاى رِاطةياندن بة
هةردوو جؤرى بينراو و بيسرتاو ،وة هةروةها وةكو ثرؤطراميَك لة وانةكانى
قؤناغةكانى خويَندن بة تايبةتى سةرةتايى و ناوةندى ثةيرِةو بكريَت.
 -3دانانى ثالنيَكى هةمةاليةن و طشتطري لة اليةن حكومةت و ئةو رِيَكخراوانةى تايبةت
َن
لة بوارى ذينطة كار دةكةن ،بؤ رِزطار بوون و ضؤنييةتى بةرِيَوةبردنى ثامشاوةى ماال
لة شارى هةوليَر.
 -4هةولَ بدريَت بؤ زياد كردنى ذمارةى ئاميَر و ئامرازةكانى كؤكردنةوةى ثامشاوةكان،
َكو لة رِووى جؤرى ئاميَرةكان و زياد كردنى ذمارةى
نةك تةنيا لة رِووى ذمارةيان بةل
كريَكارةكان.
 -3دانانى كارطة و ئاميَرى تةكنؤلؤذياى ثيشكةوتوو ،بؤ دووبارة بةكارهيَنانةوةى ثامشاوة
فرِيَدراوةكان و سوود وةرطرتن ليَيان .هةروةها طؤرِينى ثامشاوةكان بؤ ثةينى كيميايى
َى.
و ثةرةثيَدانى بوارى كشتوكال
 -8هةولَ بدريَت بة ديارى كردنى ناوضةيةكى تةرخانكراوى تايبةت بؤ سووتانى
ثامشاوةكان ،بة مةرجيَك رِةضاوى طشت مةرجةكانى تةندروستى و ثيس بوونى ذينطة
َمذينى دوكةلَ و طازى سووتانةكة و
بكريَت ،بةهؤى دانانى ئاميَر و ئامرازى هةل
َوبوونةوةى بؤ ناو بةرطى طازى.
رِيَطةطرتن لة بال
 -5دانانى سزاى مادى لةسةر ئةو كةسانةى لة ذينطة ثاريَزى شارستانى الدةدةن.

ليستى سةرضاوةكان
كتيَبةكان
 -4امحد عبدالكريم سالمة ،قانون محاية البيئة ،جامعة امللك سعود ،رياض.7881 ،
 -3أبو بكر صديق سامل و نبيل حممود عبداملنعم ،التلوث املعضلة و احلل ،سلسلة األسس
التكنولوجية ،ط ،7مركز الكتب الثقافة ،بريوت.7898 ،
 -4انور حممود عبدالواحد ،مكافحة تلوث البيئة ،مكتبة النهضة املصرية ،قاهرة،
.7814
 -3توماس اسيل ،البيئة و أثرها على احلياة السكانية ،ترمجة زكريا امحد الربادعي،
مكتبة الوعي العربي ،بدون سنة طبع.
 -8خليل امساعيل حممد ،أربيل – دراسات دميوغرافية – اقتصادية ،طبعة أوىل ،مديرية
مطبعة ثقافة ،أربيل.4002 ،
 -5رشيد احلمد و حممد سعيد ،البيئة و مشكالتها ،سلسلة عامل املعرفة اجمللس الوطين
للثقافة الفنون و اآلدب ،الكويت.7818 ،
 -7زكريا طاحون ،التلوث خطر واسع األنتشار ،طبعة أوىل ،نزهة جديدة ،قاهرة.4002 ،
 -5صاحل وهيب ،اإلنسان و البيئة و التلوث البيئي ،جامعة دمشق ،التوزيع دار الفكر
بدمشق ،ط ،7دمش.4002 ،
 -9صباح حممود حممد ،تلوث البيئة ،ط ،7مؤسسة الوراق للنشر ،عمان.4007 ،
 -41صالح الدين عامر ،محاية البيئة ،آيات املنازعات املسلحة يف البحار ،اجمللد ،28
 ،7882بدون مكان طبع.
-44فؤاد حسن صاحل و مصطفى ابو فرين ،تلوث البيئة – اسبابه – اخطاره – مكافحة،
طبعة أوىل ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي.7882 ،
 -43حممد عبدالبديع ،اقتصاد محاية البيئة ،دار األمني للطباعة ،قاهرة7242 ،هـ،
4002م.

 -44مزاهرة ،أمين سليمان و على فاحل شوابكة ،البيئة و اجملتمع ،ط ،7دار الشروق للنشر و
التوزيع.4002 ،
 -43هاشم خضري اجلنابي ،مدينة أربيل ،دراسة يف جغرافية احلضر ،جامعة موصل،
املوصل.7891 ،
نامةكان:
 -48سروه دشتى وهاب ،حتليل جغرايف للموقع الرتفيهية يف مدينة أربيل ،رسالة ماجسرت،
جامعة صالح الدين ،كلية اآلداب ،أربيل.4002 ،
 -45هونر عبداهلل كاك امحد ،تغريات استعماالت األرض يف مدينة أربيل ،رسالة
ماجسرت ،مقدمة إىل كلية اآلداب ،جامعة صالح الدين ،أربيل.4002 ،
طؤظار:
 -47فؤاد قادر ،معاجلات ختطيطية للتخلص من النفايات الصلبة يف املدن الكوردستانية،
َن العربي ،سنة خامسة ،عدد ( )17آب.4000 ،
مدينة أربيل أمنوذجاً ،طوال
فةرمانطة حكومييةكان
 -45سةرؤكايةتى شارةوانى هةوليَر ،هؤبةى ليذنةى بةدواداضوون.
 -49حكومةتى هةريَمى كوردستان ،سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ،وةزارةتى ثالن
دانان ،دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان ،بةرِيَوةبةرايةتى ئامارى ثاريَزطاى هةوليَر.
ضاوثيَكةوتن
 -31ضاوثيَكةوتن لةطةلَ بةرِيَز (عبدالكريم خدر سعدون) ،ئةندامى ليذنةى بةدواداضوونى
كار و ضاالكى كؤمثانياى جةنائني.

سةرضاوةى ئينتةرنيَت
http://www.pnic.gov.ps/arabic/environment/envi-34
.4008/3/43  لة رِيَكةوتىrevel.htm

