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پوخته

مەبەست لە ئەنجامدانی ئەم توێژینەوەیە دەرخستتنی خەسڵەتەکانی تۆپۆگرافیا و    

کارهێنانی میتۆدی شیکاری  کاریگەرییانە لەسەر ڕوپۆشی ڕوەکی لە دۆڵی سماقوڵی بە به

 Geographic Informationتەکینیکی سیستەمی زانیارییەکانی جوگرافیا )  ست به پشت به

System وه ورهد  ستكردن له (و هه (Remote Sensing بۆ ئه ،) كانی ئاسمانی بۆ  وێنه  سته به م مه

کە لە ڕێگەی مانگی   رگیراوه سوودیان لێوه 2015یلول( سالی  كانی )شوبات و مایس و ئه مانگه

 ستهاتوون. ده تایبەت بە ناوچەی لێکۆڵینەوە به (Landsat8) دەستکردی ئەمریکی

ش جۆری  شه  به  داپۆشراوه  وه ی لێكۆڵینه ناوچه  كه  ی كه نجامه رئه و ده ئه  گاته ده  كه وه توێژینه

  بریتین له (. كهNDVIكی ) ی ڕوپۆشی ڕوه وه ی جیاكردنه های هاوكۆلكه بهپێی   به وی ڕوپۆشی زه

یارو خێرۆك،  وی به ستكرد، زه دارستانی ده ، دارستانی سروشتی، وێڵه دانه وی داچێندراو به ) زه

 سروشتی، پانتای ئاو(.رگای  وه له

وی، دۆڵی  وی، پۆلینكردن، روپۆشی زه ی روپۆشی زه وه ری جیاكردنه : پێوه وشهكلیله

 وی. كارهێنانی زه ، بهRSدور ستكردن له كردنی هه سماقوڵی، پیاده

كی:پێشه

ندی و  تمه تایبهجیاوازى لەسەر خەسڵەتی تۆپۆگرافیا یەکێکە لەو هۆکارانەی کە کاریگەریی    

ڕوپۆشی ڕوەکی و جۆرەکانی بەکارهێنانی زەوی لە ناوچەی لێکۆڵینەوەدا هەیە، ئەم  یی ورێژه

، کە بریتین لە  یهتۆپۆگرافیا  وانه كێك له یهڕەگەز  لێك كۆمهش دەکەونە ژێر کاریگەریی  جیاوازیانه

 ) هو دوره ستكردن له بەرزی لە ئاستی ڕوی دەریا و لێژی و ئاڕستەی ڕوەکانی ڕوی زەوی. هه

Remote Sensing) رچاوی  ی ئێستا رۆڵی به مه رده م سه گرنگ وكاراكانی ئه  ئامرازه  له  كێكه یه

ت و  سڵه ناساندنی خه گروپكردنیان بهكان و جوگرافییه  ی دیارده وه بۆ جیاكردنه  یه هه

ش  مه وی ئه كارهێنانی زه كانی به كی و جۆره بواری ڕوپۆشی ڕوه  تیش له تایبه شبوونیان، به دابه
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ركردنیان  سه و چاره  وه خۆگرتنی زۆرترین زانیاری دواتریش كۆكردنه بۆ توانای له  وه رێته گه ده

ێگاکانی تر کارئاسانی زیاتر بریاری دروست بە بەراورد بە ڕ  یشتن به ستی گه به مه به

 دەرەخسێنیت بۆ توێژەر و کات و کۆششی کەمتری پێویست دەبێت . 

  له  شێكی گرنگه  وی به زه ر رووپۆشی سه كانی تۆبۆگرافیا له ته سله ری خه رخستنی كاریگه ده

نی كا رێگای پۆلینكردنی جۆره له  ی كه پێدانی ژینگه ره كانی كرداری په ستنیشان توانسته ده

توانێت  كان ده ئاسمانییه  و وێنه  وه دوره ستكردن له ش هه مه دی، بۆ ئه  وی دێته كارهێنانی زه به

شبوونی  رخستنی دابه كات بۆ ده كی فراوان بكات وكار ئاسانی ده یه بۆ ناوچه  وه شیكردنه

ران  ێك بۆ پالندارێژهر رێبه  ی ببێتیه وه وی بۆ ئه كارهێنای زه كانی به وی و جۆره جوگرافی ڕوپۆشی زه

 ربگرن.   یی سوودی لێ وه تی و ژینگه اڵیه كانی ئابوری و كۆمه جیاوازه  داهاتوودا بتوانن بواره له  كه

ربرێندپرسیارێكدهیچهشێوههبكهوهوگریمانیتوێژینهكرێتكێشهده

كانی  ته سله ری خه هۆی كاریگه  وی به كانی ڕوپۆشی زه نێوان جۆره  نگی له ودای هاوسه مه .1

 تۆبۆگرافیا جیاواز تێدایه؟

كانی تۆپۆگرافیا لە  ته سله بێت لە نێوان دابەش بوونی ڕوپۆشی ڕوەکی و خه ندی ده یوه ند ه تاچه .2

 ناوچەی لیکۆڵینەوە؟

ی  خشه ستهێنانی نه ده بكرێ بۆ به كنیكێك پیاده ك ته توانرێت هەستکردن لە دور وه ند ده تا چه .3

   ؟ وه ی لێكۆڵینه ناوچه  وی له كانی ڕوپۆشی زه جۆرهدیجتالی بۆ 

ڕێژەی  جوگرافی ودابەش بوونی ندی  تمه رخستنی تایبه له ده  بریتیه  كه وه ئامانجی توێژینه

وی لە دۆڵی سماقوڵی و دەرخستنی کاریگەریی هەریەکە لە ) بەرزی ، لێژی و  ڕوپۆشی زه

ی  های هاوكۆلكه به  رگرتن له سود وه بهوی  ئاڕاستەی ڕوەکانی زەوی( لەسەر ڕوپۆشی زه

(NDVI)   Normalized Difference Vegetative Index

وهورێگاكانیتوێژینهستهرهكه1-1

وهیلێكۆڵینهناوچه1-1-1

نتەری  سه  کیلۆمەتر( له 15بە دوری )  زای كۆیه شی باكوری قه به  وێته كه .  ناوچەی لێکۆڵینەوە ده

باكوری خۆرهەاڵتی شاری هەولێر، دۆڵی سماقوڵی   تر( له كیلومه 50و بە دوری )   شاری كۆیه

ماقوڵی گەلی، سێنان و گرێت)سماقوڵی گرتک،سماقوڵی سەروچاوە، س خۆ ده پێنج گوند له

ری  قەزای کۆیەن،هەرچی شوێنی  نته سه  ر به سه  وه روی كارگێرییه ش له م گوندانه کرۆژ( ئه

باکوور و  0(36.16.26 - 36.06.11) دۆڵی سماقوڵی( دەکەوێتە نێوان بازنەی پانی ) ئەسترۆنۆمیه

ری  ( روبه1نەخشەی )  نهخۆرهەالت دایە، بروا 0(44.25.48 - 44.35.44لە نێوان هێڵی درێژی )

هێنێ  پێك ده  زای كۆیه ری گشتی قه %( ی كۆی روبه6.2ی) ( نزیكه2كلم 126.7)  كه ناوچه

كات بۆ  ست پێده م(ده 694) له  وه ی لێكۆڵینه رزی ناوچه (ه، به2كم2052)  زاكه ری قه كاتێكدا روبه له

جیاوازی   گێرێت له رچاو ده ری به یگهكار  كه ، تۆبۆگرافیای ناوچه ریا ئاستی روی ده  م( له1478)

چیا   نێۆ سێ زنجیره  وێته كه ده  كه  كه ی دۆڵه وته ڵكه هۆی هه  ش به مه كی ئه جۆری ڕوپۆشی ڕوه

گرد( لە باکوری خۆرئاوا بەرەو خۆرهەاڵتی ناوچەی لێکۆڵینەوە درێژ  چیای ئاوه  میان )زنجیره كه یه
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ە چیای سەفینە. بەرزترین چیای ناوچەکەیە کە بە دەبێتەوە، کە هەمان درژبوونەوەی زنجیر

کم(، کە نزیکەی 20.5ریا ، درێژی ئەم زنجیرە چیایە ) ئاستی روی ده  م(له1478ی ) كه بەرزییه

شی باکوری  لە به ( 2ی) خشه هێنێ، نه کم(دەکەوێتە سنوری ناوچەی لێکۆڵینەوە پێك ده17)

  له م(1336( بەرزی ئەم زنجیرە چیایە ) باوییه نه زنجیرە چیای به خۆرئاواوە بەرەو خۆرهەاڵت)

کم(، دەکەوێتە ناو سنوری ناوچەی 14کم( کە نزیکەی )22ریا، درێژیەکەی ) ئاستی روی ده

ئەم زنجیرە چیایە هەمان درێژبوونەوەی زنجیرە   چیای باواجی(یه  میان )زنجیره لێکۆڵینەوە، سێیه

باشوری خۆرهەاڵتی سنوری ناوچەی چیای هەیبەت سوڵتانە کە بەشەکانی خۆرهەاڵت و 

لێکۆڵینەوەی پێکهێناوە، ئەم زنجیرە چیایە چەند لوتکەیەکی بەرزی تێدایە کە بەرزترینان دەگاتە 

  كه ناوچه  كه  تۆبۆگرافیا وایكردووه   ته سڵه م خه م( لە ئاستی ڕووی دەریاوە، بوونی ئه1293)

ش بری باران  مه ربگرێ به راست وه ریای ناوه هوای شێداری هاتووی د زۆرترین هه  بتوانێت سوود له

ی  ماوه  تێكرای بری باران له دینه  الحه ی سه وێستگه  كه  پێی نزیكترین وێستگه  به  كه ناوچه له

  نده مه وڵه ده  وه ی لیكۆڵینه ها ناوچه روه ،هه1( 2013ملم(ه)عمر، 576.5()2013-1981نێوان سااڵنی)

)روباری   وه بینێته یی ده میشه بونی دوو روباری هه  ش خۆی له وه وی ئه رزه ئاوی سه  به

کم(  22.1درێژی ئەم لقە ڕووبارە لە سەرچاوەکەیەوە تا گوندی سێنان نزیکەی )  كه  سماقوڵی( 

یان )روباری  وی كه ، ئه  لیتر/چرکە(یه 5799.5ی ) كه خێرایی لە بەر ڕۆیشتنی ئاوه دەبێت تێكرای

. خێرایی لە بەر  کم (یه 11.9تا گوندی کرۆژ )  وه یه ە ڕووبارە لە سەرچاوەكهدرێژی ئەم لق   كرۆژ(ه

 .,Gardi)2 2015لیتر/چرکە ()1470ی دەگاتە ) كه ڕۆیشتنی ئاوه

سەرچاوەیزانیاریەکان1-1-2

لەم تویژینەوەیە دا بۆ دەستکەوتنی داتاکان سود لە چەندین سەرچاوە و ڕێگا وەرگیراوە بۆ بە     

هێنانی داتاکان ، لە دارترینیان : دەست 

ناوچەی لێکۆڵینەوە کە لە مانگی الندساتی هەشت  بەکارهێنانی وێنەی ئاسمانی .1

 20/4/2015وەرگیراوە لە بەرواری 

ش گونجانی  مه ( ئهERDAS( Earth Resources Date Analysis Systemی )) رنامه به .2

 GISی   رنامه ڵ به گه له  ئاسانه

 . وه ی لێكۆڵینه (ی ناوچهDEMی ) خشه نه .3

ساڵی چاندنی   له  ی كه روبومانه و به بۆ زانینی ئه  كه ڵ جوتیارانی ناوچه گه وتن له چاوپێكه .4

 چێنراون. 2014-2015

كی و  كانی پۆلینكردنی ڕوپۆشی ڕوه گرنگه  قۆناغه  له  كێكه یه (Filed Work) یدانی كاری مه .5

ی  ( نزیكه25/4/2015تاکو  25/3لە بەرواری )   سته به م مه ران بۆ ئه وی، توێژه كارهێنانی زه به

                                                      
 

، التغیرات المناخیة واثرها على متطلبات تحقیق التنمیة الزراعیة في محافظة اربیل، اطروحة 2013لقمان وسو عمر،  1-

 .147ص، 2013( جامعة كويه، كلیة التربیة،  دكتورا،)غیر منشوره
2- Lookman Magdid Gardi, 2016,Hydrology AND Hydrogeology of The SMAQULI CATCHMENT in ERBIL 

Governorate IRAQI KURDISTAN REGION, PhD , COLLEGE OF SCIENCE , UNIVERSITY OF BAGHDAD,p61. 
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سامپڵ( وەرگیراوە لەوەرگرتنی ژمارەی سامپڵەکانیش دا ڕەچاوی تایبەتمەندی ناوچەکە و  80)

راوە، سامپڵەکانمان لە ناو ئامێری سیستەمی دیاریکردنی دابەش بوونی ڕوپۆشی ڕوەکی ک

 دا تۆمار کراون.  GPS شوێنی

 . 1/3/2015لە بەرواری Google earth وێنەی ئاسمانی وەرگیراو لە بەرنامەی   .6

 سم. 50000:  1نەخشەی تۆبۆگرافی قەزای کۆیە بە پێوەری  .7

 كهوهمیتۆدیتوێژینه 1-1-3

كانی  ته سله ری خه بەمەبستی بەدەست هێنانی داتا و زانیاری نوێ بۆ دەرخستنی كاریگه    

راوردكاری  ی به وه میتۆدی شیكردنهوی هەوڵمان دا  ر دابەش بوونی ڕوپۆشی زه سه تۆبۆگرافیا له

 Normalizedڕێگای پێوەری جیاکردنەوەی ڕوپۆشی ڕوەکی )  رگرتن به سوود وه كاربهێنین به به

Difference Vegetation Index) (NDVI :بۆ ئەم مەبەستەش پشت بەم یاسایە بەستراوە )

(Belward,1990. ) 

NDVI= (NIR-RED)/(NIR+RED) 

( :NDVI( واتە )Normalized Difference Vegetation Index بە مانای پێوەری جیاکردنەوەی )

 ڕوپۆشی ڕوەکی دێت . 

 ( :IR( واتە  کورتکراوەی )Infrared.  تیشکی ژێر سور ) 

 (R ( واتە  کورتکراوەی :)Red.تیشکی سور ) 

( نزیک 1( دایە بە جۆرێک ئەگەر بەهاکە لە )1-بۆ  1لە نێوان )  NDVIبەهای بەدەستهاتووی ))

بوو، واتە ئەو ڕوە زیاتر بە ڕوەک داپۆشراوە بەاڵم کە بەهاکەی لە )سفر ( نزیک بووە ئەوڕوە بە ئاو 

( ئەوە ئەو ڕوە ڕوتەنە و ڕویەکی خاکی یە 1-داپۆشراوە، لەکاتێک دا کە بەهاکە نزیک بوو لە )

 ( .2010)الشیخ ، 

Digital Image processing كان:دیجتالییهركردنیوێنهسهچاره1-1-4

ند  كان چه ئاسمانییه  وێنه  پێویسته  وه دوره ستكردن له كنیكی هه كارهێنانی ته كردای به له   

نجام بدرێ بە ئامانجی کەمکردنەوەی هەڵە شوینیەکان و  ركردنی بۆ ئه سه كردارێكی چاره

  وانیش ۆخی ڕاستەقینەی ئەو شوێنەی کە وێنەکەی لێ وەرگیراوە ئهگونجاندنی لەگەڵ د

(و ڕاستکردنەوەی ئەندازەیی Radiometric Correctionڕاستکردنەوەی ڕادیۆمەتری )  بریتیتن له

(Geometric Correction( و ڕاستکردنەوەی تۆبۆگرافی )Topographic Correction )

ش بۆ گۆرینی وردی  مه ئه  3(Janseen,2001)( Spatial Enhancement ی شوێنی ) وه راستكردنه

 م .15م بۆ 30  له (Resolution imageg)  كه وێنه

 

   

 

                                                      
3-Lucas L.f. Janssen and Gerrit C.Huurneman, 2001, Principle of Remote Sensing AN introductory textbook, ITC 

Educational Text book Series, second edition &Paul Klee, chosen site, pp 236-245.  
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 ( ناوچەی لێکۆڵینەوە بە پێی پارێزگای هەولێر و قەزای کۆیە1نەخشەی )

 ARC GIS10.1 هەولێر و قەزای کۆیە و بەکارهێنانیسەرچاوە : ئامادەکراوە پشت بەست بە نەخشەی کارگێری پارێزگای 
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 ( تۆپۆگرافیای ناوچەی لێکۆڵینەوە2ی) خشه نه

 (Resolution- 30m( بە )Landsat8(وەرگیراو لە )DEMسەرچاوە :ئامادەکراوە پشت بەست بە )

 

كانی  ته سڵه خهری  رخستنی كاریگه بۆ ده  نجامدراوه كادیمی ئه ی ئه وانه ندین  لێكۆلینه چه

دور و  ستكردن له ی هه رنامه به  رگرتن له سود وه  كی به ر ڕوپۆشی ڕوه سه تۆبۆگرافیا له

:ش وانه كان له جوگرافییه  می زانیارییه سیسته

تصنیفالغطاءاألراضيفيقضاءبە ناونیشانی )  4(2015،لێکۆڵینەوەیەک لە الیەن )عزیز .1

النباي  NDVIکویسنجقبإستخدامدلیلالغطاء ( ، مەبەستی سەرەکی  NDBIو

                                                      
، NDBI و  NDVI ، تصنیف الغطاء االرضي في قضاء کویسنجق بإستخدام دلیل الغطاء النباتي2015روستم سالم عزیز،  - 4

 .، هولیر٣٤جلة أکادیمی کوردي،عدد م
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ئەم توێژینەوەیە پۆلێنکردنی ڕوپۆشی ڕوی زەوییە لە قەزاکە دا ، بۆ ئەم مەبەستەش پشتی 

بەستوە بە بەکارهێنانی تەکنیکەکانی هەستکردن لەدوور و سیستەمی زانیارییەکانی 

پۆلینی   كه وه توێژینه، 8لە مانگی دەستکردی ئەمریکی الندساترگرتن  سوود وه بهافیا ، جوگر

%( ی كۆی 60ی ) كان نزیكه رگا سۆروشتییه وه وت جۆر تێیدا له بۆ حه  وی كردووه بۆ ڕوپۆشی زه

  . ی داپۆشیوه زاكه ری قه ڕوبه

علیالخصائصالطبوغرابە ناونیشانی )  5(2010لێکۆڵینەوەی )حمادة، .2 تأثیرها و فیة

(وGISالغطاءالنباتيفيمحافظةنابلسبإستخدامنظمالمعلوماتالجغرافیة)

(،توێژەر هەوڵی داوە وێنەیەک لە ڕوپۆشی ڕوەکی لە پارێزگای نابلس اإلستشعارعنبعد

لە ڕوی چڕی و جۆر و دابەش بوونی کۆمەڵگا ڕوەکییەکان نیشان بدات ، بۆ ئەم مەبەستەش 

، بە SPOTپشتی بەستوە بە وێنەی ئاسمانی وەرگیراو لە مانگی دەستکردی فەرەنسی 

ر سروشتی ڕوپۆشی ڕوەکی بەتایبەتی مەبەستی دەرخستنی کاریگەریی تۆپۆگرافیا لەسە

هەریەک لە ڕەگەزەکانی بەرزی و لێژی و ئاڕاستەی ڕوەکان . بە بەرزبوونەوە لە ئاستی ڕوی 

دەریا گۆڕان بەسەر چڕی و جۆری ڕوەکەکان دا دێت، بە هەمان شێوەش پلەکانی لێژی 

یشە بە ڕەنگدانەوەیان لەسەر ڕوپۆشی ڕوەکی بەدی دەکرێت ، هەرچی ئاڕاستەی ڕوەکان

ئاشکرا کاریگەرییان  هەیە، بە جۆرێک ئەو ڕووانەی دەکەونە ئاڕاستەی باکوور چڕی ڕوەکیان 

 زیاترە بە بەراورد بەو ڕووانەی ئاڕاستەیان ڕووەو باشوورن.

المکانيلێکۆڵینەوەیەک بە ناونیشانی ) .3 التوزیع تقوصالتضاریسعلی عامل تأثیر

( لە الیەن  منظمالمعلوماتالجغرافیةللنباتالطبیعيفيمنطقةأتروشبإستخدا

، مەبەستی توێژینەوەکە نیشاندانی خەسڵەتی بەرزی و نزمی  نجامدراوه ئه 6(2010)جرجس،

ناوچەی ناوبراوە لەسەر ڕوپۆشی ڕوەکی ، بۆ ئەم مەبەستەش پشت بەستراوە بە 

ینەوا کە ( تایبەت بەپارێزگای نەHGTبەکارهێنانی وێنەی ئاسمانی وەرگیراو لە ڕاداری )

لەالیەن دەزگای ناسای ئەمریکی بە یارمەتی مانگی دەستکردی الندساتی حەوت تۆمارکراوە 

. 

 Effect of topography onبە ناونیشانی) 7(HAMILTON,2013لێکۆڵینەوەیەک لە الیەن) .4

the spatial variation of landcover distribution in a Sandhill ecosystem 

ە بەجیا کاریگەریی رەگەزەکانی تۆپۆگرافیا لەسەر ڕوەک و بەشداری (توێژەر هەوڵی داو

کردنیان لە پێکهاتەی ژینگەی سروشتی نیشان بدات. بۆ ئەم مەبەستەش پشتی بەستوە بە 

                                                      
، الخصائص الطبوغرافیة و تأثیرها علی الغطاء النباتي في محافظة نابلس بإستخدام 2010صفاء عبد الجلیل کامل حمادة ، -5

و اإلستشعار عن بعد ، رسالة ماجستیر )غیر منشورة ( ، کلیة الدراسات العلیا ، جامعة  (GIS) نظم المعلومات الجغرافیة

  نجاح الواطنیة ، نابلس ، فلسطینال

،  تأثیر عامل تقوص التضاریس علی التوزیع المکاني للنبات الطبیعي في منطقة أتروش 2010أسماء خالد جرجیس ، 6 -

 . ، الموصل ٤، العدد ١٧بإستخدام نظم المعلومات الجغرافیة ، مجلة التربیة و العلم ، جامعة الموصل ، المجلد
7-  TAYLER KAELAN HAMILTON , 2013,EFFECT OF TOPOGRAPHY ON THE SPATIAL VARIATION OF LANDCOVER 

DIVERSITY  

AND DISTRIBUTION IN A SANDHILL ECOSYSTEM, University of LETHBRIDGE  , ALBERTA , CANADA . 

  https://uleth.ca/dspace/bitstream/handle/10133/3369/hamilton,%20tayler.pdf?sequence=1-  

https://uleth.ca/dspace/bitstream/handle/10133/3369/hamilton,%20tayler.pdf?sequence=1-
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داتا و زانیاری وێنە دیجیتاڵیەکان کە لە رێگەی مانگە دەستکردەکانەوە بەدەستی هێناوە . لە 

کە پەیوەندیەکی نێوەندگیرانە لە نێوان جیاوازی ئەنجامی ئەم کارەشی دا دەرکەوتوە 

تۆپۆگرافی و جیاوازی ڕوپۆشی ڕوەکی دا هەیە، هەروەها پەیوەندی بەهێز لە نێوان جیاوازی 

ڕوەکی و ژینگەی سروشتی لەگەڵ شێوە جیاوازەکانی بەرزی و نزمی لە دورگەکەدا بەدی 

 دەکرێت .

 Influence of slope andونیشانی )بە نا  8(BENNIE,2006لێکۆڵینەوەیەک لە الیەن ) .5

aspect on long – term vegetation change in British chalk grassland  )

نوسراوە. لەم توێژینەوەیەدا هەوڵ دراوە ئەو گۆرانکاریانە کە ڕوبەروی ڕوپۆشی ڕوەکی دەبنەوە 

یکی ڕوەکەوە لە ناوچەی دیاریکراو نیشان بدرێن، جا ئەو گۆرانکاریە بە هۆی سروشتی فیز

بۆ ئەم  ،بێت یان بە هۆی کاریگەرییەکانی تۆپۆگرافیا و خاک و گۆڕانی کەشەوە بێت

مەبەستەش بەراوردکاری لە سەر دوو کاری مەیدانی ناوچەکە کراوە کە لە  کاتی جیاواز دا  

و ئەویتریشیان لە هەمان مانگی  1952ئەنجام دراوە، یەکەمیان لە مانگی ئایاری ساڵی 

کراوە، لە ئەنجام دا دەرکەوتوە کە گۆڕانکاری پچڕ پچڕ هەیە ، هەروەها  2001ساڵی 

دەرکەوتوە کە کەم بوونەوە لە جۆر و چڕی ڕوپۆشی ڕوەکی دا هەیە بە جۆرێک هەندێک 

 جۆری ڕوەک بەرەوە کەم بوونەوە چووە . 

نجام:رئهگفتوگۆوده1-2

  NDVIی  های هاوكۆلكه پێی به  به  وه ی لێكۆڵینه ناوچه  لهوی  پۆلینكردنی ڕوپۆشی زه 1-2-1

پۆڵێنکردنی ڕوپۆشی ڕوی زەوی بە بەشێکی گرنگ دا دەندرێت بۆ دارشتنی پالنێکی گشتگیر     

بە مەبەستی کێشانی نەخشەی پەرەپێدان لە داهاتوودا، هەروەها گرنگیەکی تایبەتی لە 

وی هەیە. ئەمەش لە ڕێگەی کرداری هەستکردن لە دووبارە بەکارهێنانەوەی شێوەکانی ڕووی زە

دورەوە بە پشت بەستن بە وێنەی مانگە دەستکردەکانەوە دەبێت کە ئامرازێکی گرنگن بۆ 

 فراوان لە خۆ دەگرێت.  شیکردنەوەی بەرگی زەوی بەتایبەتی لەو ناوچەیەی کە ڕوبەرێکی 

ینەوە دا پشت بە وێنەی مانگە زەوی لە ناوچەی لێکۆڵ روپۆشیکرداری پۆلێن کردنی جۆرەکانی 

دەستکردەکان بەستراوە، کە سێ وێنە لە خۆ دەگرێت و لە کاتی جیاوازدا وەرگیراون بە 

ڕەچاوکردنی تایبەتمەندی گۆڕانی وەرزانە، چونکە بەکارهێنانی زەوی بە پێی وەرزە جیاوازەکانی 

بە جۆرێک وێنەی یەکەم  ساڵ دەگۆڕێت بە تایبەتی لە بواری بەکارهێنانی بۆ چاالکی کشتوکاڵی،

كانی زستان لە  وەرزه  له 2015ساڵی و وێنەی دوەم لە  2014لە هاوین دا و لە مانگی ئابی 

وەرگیراون. ئامانجی  مان ساڵدا ههمانگی شوباتی و وێنەی سێیەم لە  بەهاردا لە مانگی ئایاری 

ۆشی زەویە لە ناوچەی وەرگرتنی ئەم وێنانە لە کاتی جیاواز دا نیشاندانی جیاوازی جۆری روپ

لێکۆڵینەوەدا، جگە  لە پشت بەستن بە زانیارییە بە دەستهاتووەکان لە ڕێگەی وێنە 

ئاسمانیەکانەوە، کاری مەیدانی و بە دواداچوون و تێبینی کردن ڕێگایەکی تری دیاری کردن و 

                                                      
8-  Jonathan Bennie and so on,2006 ,  Influence of slope and aspect on long – term vegetation change in British 

chalk grassland ,Durham Unifersity  Journal of Ecology , N 94 , UK. 
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 هەڵسەنگاندنی جۆرەکانی بەکارهێنانی زەویە لە ناوچەی لێکۆڵینەوە.  

ەوە بە هۆی چاالککردنی ) (ARC GIS10.1وەکان لە ڕێگەی بەکارهێنانی پرۆگرامی وێنە وەرگیرا

دا ێ( خراونەتە ناو یەکتریەوە و کراون بە یەک نەخشە تSpatial Analysis Campaign فەرمانی )

(. کە 3پۆلێنکاری جۆری بەکارهێنانی زەوی لە ناوچەی لێکۆڵینەوە نیشان دەدات، نەخشەی )

ەکارهێنانێکی زەوی نیشان دەدات و فراوانی و ئاستی دابەش بوونی کار و ڕوبەری هەر جۆرە ب

چاالکی مرۆی دەردەخات لە چاالکییەکانی چاندنی دانەوێڵە و دارستانی دەستکرد و...هتد . 

بە بێ تیشک  وی روپۆشی زهو نیشان دانی ڕێژەی ڕوبەری  وی زهلێکۆڵینەوە لە ڕوپۆشی 

ك لە کاڵ و کرچی پێوە دیار دەبێت، چونکە چەند جۆرێک لە خستنە سەر بەکارهێنانی زەوی جۆرێ

بەکارهێنانی زەوی وەک چاندنی دانەوێڵە و دارستانی دەستکرد و جێ هێشتنی زەوی بە 

وی لە ناوچەیەکی دیاری کراودا،  بەیاروخێرۆک بەشدارن لە پێکهێنەری ڕێژەی ڕوپۆشی زه

انی بەکارهێنانی زەوی هەیە، هەر هەروەها خەسڵەتی تۆپۆگرافیا کاریگەریی لەسەر جۆرەک

وەک چۆن هەمان ئەو کاریگەریەی لەسەر ڕوپۆشی ڕوەکی هەیە. لەمەوە تێدەگەین کە ئاسان 

وی ڕێژەی بەکارهێنانی زەوی و جۆرەکانی فەرامۆش  نییە لە کاتی لێکۆڵینەوە لە ڕوپۆشی زه

 بکرێت. 
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 ناوچەی لێکۆڵینەوەدابەشبوونی جۆرەکانی بەکارهێنانی زەوی لە ( 3ی ) خشه نه

 Arc GIS10.1( و بەکارهێنانی پرۆگرامی Landsat8سەرچاوە: ئامادەکراوە پشت بەست بە وێنەی ئاسمانی )

 

لە ناوچەی لێکۆڵینەوە، تەنها لە  وی ڕوپۆشی زه( دەردەکەوێت کە 1) ی تێبینی كردنی خشته  به

رگا  وه له ،زەوی دا بەدی دەکرێت ڕوپۆشی یەک جۆر پێک نایەت، بەڵکو جیاوازی لە جۆری

هێکتار(   5322دەگاتە )   كه ناوچه  وی له داپۆشینی ڕوی زه  م دێن له كه ی یه پله  كان به سروشتییه

پلەی   به كان هسروشتیی  ه%( کۆی ڕوبەری ناوچەکە و لە دوايدا ڕوبەری دارستان42ڕێژەی لە )  به

ری داچێندراو  ڕوبه  وایكردووه  كه تی تۆبۆگرافیای ناوچهخ اڵم سه %(، به39.7ی) رێژه دێت بهم  دووه

ری  %(ی كۆی روبه13.6ی) نزیكه  وی به ی ڕوپۆشی زه رێژه    ربگرێ له م وه ی سێیه پله  وێله دانه  به

%( 1.1ناسرێت ڕێژەی لە ) هەرچی زەوی جێهڵدراوە کە بە زەوی بەیار و خێرۆک ده ، كه ناوچه

دارستانی دەستکرد بەشێکن لە اڵم  به هێكتار(139.5رەکەی دەگاتە )ناوچەکە پێک دەهێنێت ڕوبە
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 وی ناوچەی لێکۆڵینەوە دا دەپۆشێت ڕوپۆشی زه كۆی%(ی 3.2کە ڕێژەی ) ناوچەی لێکۆڵینەوە

 (1خشتەی )

  وه ی لێكۆڵینه ناوچه  كی له ری ڕوپۆشی ڕوه ی روبه شبونی رێژه دابه

 ڕێژە% ڕوبەر / هێکتار جۆری بەکارهێنان ژمارە

 13.6 1734.9 دانەوێڵە ١

 1.1 139.5 بەیار و خێرۆک ٢

 3.2 408.3 دارستانی دەستکرد ٣

 39.7 5041.4 دارستانی سروشتی ٤

 42 5322 لەوەڕگا ٥

 0.18 23.9 پانتای ئاوی ٦

 %100 12670 کۆی گشتی

 Arc GIS10.1( بە بەکارهێنانی پرۆگرامی3سەرچاوە : ئامادەکراوە پشت بەست بە نەخشەی )

 

پانتای ئاویش بەشیکە لە بەکارهێنان ی زەوی لە ناوچەکە دا بە جۆریک ڕوبەری داپۆشراو  بە ئاو 

%( کۆی ڕوبەری ناوچەی لێکۆڵینەوە پیک دەهینیت. 0.2ڕێژەی لە )  بههێکتار ( 32.9دەگاتە )

چاالکیەکانی  سەختی و ئاڵۆزی تۆپۆگرافیای ناوچەکە بەکارهێنانی زەوی بۆ ویت كه رده دا ده لێره

، هەر لە بەر ئەمەشە زۆرترین ڕوبەری ناوچەکە بە بێتمرۆی تەنها لە سنورێکی بەرتەسک دا 

 لەوەرگا ودارستانی سروشتی پشکی شێریان بەر بکەوێت.

زەویڕوپۆشیکاریگەریبەرزیڕویزەویلەسەر1-2-2

کۆمەڵگا ڕوەکیەکانی قەدپڵی چیاکان بە بەزبوونەوە لە ئاستی ڕوی دەریا دا گۆڕانکاریان       

تیش  تایبه  كان به جوگرافییه  زه گه ری و گۆرانكاری ره هۆی كاریگه ش به مه ، ئهبەسەردا دێت

م( بۆ  694) له  وه ی لێكۆڵینه رزی ناوچه ئاستی به ،9(2005وا)ابو سمور،  كانی ئاووهه زه گه ره

جیاوازی لە نێوان بەرزترین خاڵ و نزمترین خاڵ    ی كه و واتایه به   ریایه ئاستی روی ده  م( له1478)

ناوچەی لێکۆڵینەوە لە ڕوی بەرزیەوە بەسەر شەش ئاست دا  ،  ریاوه ئاسنی روی ده لهم.( 784)

ڕوەکی هەیە، دابەش دەبێت و هەریەکێک لەو ئاستانەش کاریگەریی  لەسەر ڕێژەی ڕوپۆشی 

هەرچی پەیوەستیشە بە کاریگەریی ئاستەکانی بەرزی لەسەر بەکارهێنانی زەوی بۆ چاالکیە 

  تێبینی كردن له  جۆراوجۆرەکان بەڕونی کاریگەرییان لەسەر بەکارهێنانی زەوی دەردەکەوێت، به

 :  وه ی خواره نجامانه م ئه ئه  ینه گه ( ده2ی ) ( و خشته4كانی) خشه نه

-694كانى بەرزی نێوان ) ئاسته  كی له ری ڕوپۆشی ڕوه كان زۆرترین روبه ا سروشتییهرگ وه له .1

                                                      
 102، ص، الجغرافیة الحیویة و التربة ، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ، الطبعة االولی 2005حسن ابو سمور ،  - 9
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%( 38.8)  گاته ده  كه  ( 1694.7هكتار( و) 996.9ی ) هێنن، نزیكه م(  پێك ده900-808م( و)808

دێت   وێڵه دانه  م داچێنراو به ی دووه پله  وی، به ری ڕوپۆشی زه %( ی كۆی گشتی روبه55.4و)

 .رزی ردوو ئاستی به ك بۆ هه دوای یه %( به21.2%( و)26.7ی) ێژهر  به

ی  ناوچه  وی له ڕوپۆشی زه  رچاو له كی به یه ی رێژه وه ڵ ئه گه كان له رگا سروشتییه وه له .2

ئاستی روی   له  وه رزبوونه به  بهاڵم  به هێنن رزی پێك ده كانی به م ئاسته رجه سه  له  وه لێكۆڵینه

ری  پێی روبه  م( پێی به1478رزترین ئاستی) م( بۆ به694رزی ) نزمترین ئاستی به له  ریا ده

%(ی كۆی 19.2%( بۆ )38.8)  له  وه بێته م ده كان كه رگا سروشتییه وه له  وی به رپۆشی زه

 .  كه ری گشتی ناوچه روبه

  وی به ڕوپۆشی زه ی ریا رێژه ئاستی روی ده  له  وه رزبینه كو به كی گشتی  تاوه یه شێوه به .3

وی  ی ڕوپۆشی زه رزترین ئاست رێژه به  جۆرێك له  كات به كان زیاد ده سروشتییه  دارستانه

كانی  جۆره  وی به ی ڕوپۆشی زه ردا رێژه رامبه به  ری گشتی، له %( ی كۆی روبه75.8)  گاته ده

ستكرد،  و دارستانی ده  وێله انهد  تیش  چێنراو به تایبه به  وه بێته م ده وی كه كارهێنانی زه تری به

ئاستی   م( له808-694رزی ) ئاستی به  وێڵ له دانه  كارهێنراو به وی به ی زه ك رێژه یه شێوه به

  ش ریك هاوشانه مه %( ئه4.4كات بۆ ) م ده ری گشتی كه %(ی كۆی روبه26.7)  ریا له روی ده

ختای بوار  وی ته بوونی زه ختی و نه هۆی سه  هب كان  رزاییه به  ناو چه  ی كه و یاسایه  ڵ ئه گه له

 نجام بدرێ. چاالكی كشتوكاڵی تێدا ئه  نادات كه

  له  وه بێته ده كانیان كه ره كان  روبه ستكرده ده  ریا دارستانه ئاستی روی ده  له  وه رزبوونه به به .4

ریا  بۆ  دهئاستی روی   م( له808 -694رزی) ئاستی به  ری گشتی  له %(ی كۆی روبه10.9)

كان   لێواری روباره  وێت كه كه رده ش ده مه م(، به1478-1214رزترین ئاست  ) به  %( له0.3)

 كان.  ستكرده ده  كارهێنان بۆ دارستانه ستی به به مه ی شیاون به ناوچه

 
 م 900-808رزی  بهئاستی م                      808-694رزی  ئاستی به                                     
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 م 1095-996رزی  ئاستی به                  م       996-900رزی  ئاستی به

 

 
 م 1478-1214رزی  ئاستی به       م            1214-1095رزی  ئاستی به                                

  وه ی لێكۆڵینه ناوچه  رزایی له كانی به پیی ئاسته  وی به كانی ڕوپۆشی زه شێوازه( 4كانی ) خشه نه

 Arc GIS10.1( و بەکارهێنانی پرۆگرامی Landsat8سەرچاوە: ئامادەکراوە پشت بەست بە وێنەی ئاسمانی )

 

 وی لە ناوچەی لێکۆڵینەوە ئاستەکانی بەرزی و کاریگەرییان لەسەر روپۆشی زه (2خشتەی )
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 (3سەرچاوە: پشت بەست بە نەخشەکانی )

کاریگەرییلێژیڕویزەویلەسەربەکارهێنانیزەوی1-2-3

لێژی ڕوەکانی زەوی یەکێکە لە ڕەگەزە سەرەکییەکانی تۆپۆگرافیا و کاریگەریی دیاری لەسەر  

جوڵە و چاالکییەکانی مرۆڤ و زیندەوەران هەیە. جیاوازی ئاستی لێژی ڕوەکان ڕەنگدانەوەی 

  تێبینی كردن له یه، به ههبەرچاوی لەسەر بەکارهێنانی زەوی و چاالکییە مرۆییەکان 

وی  ڕوپۆشی زهکاریگەریی هەریەک لە پلەکانی لێژی لەسەر  (3ی ) ( و خشته5)كانی  خشه نه

 : وه ی خواره نجامانه رئه م ده ئه  ینه گه ده

كان بڕۆین جۆرەکانی ڕوپۆشی زەوی  رزه بە شێوەیەکی گشتی تاکو بە ئاڕاستەی پلە لێژە به .1

 او بە دانەوێڵە دەردەکەوێتدەگۆڕێت، بە جۆرێک لە ناوچە پلە لێژە کەمەکان زۆرتر زەوی داچێندر

بەاڵم پێ بە پێ لەگەڵ ئاڕاستەی پلە لێژاییە بەرزەکان بەکارهێنانی زەوی زۆرتری دەگۆڕێت بۆ 

 دارستانی سروشتی و لەوەڕگا.

گرێت  رده م وه كه ی یه پله  وێله دانه  ری داچێندراو به روبه 0(12-0كانی نێوان) نزمه  كانی لێژه پله  له .2

وی و ئاسانكاری  ختایی زه ته  بۆ بوونی جۆرێك له  وه رێته گه ش ده مه وی، ئه شی زهی  ڕوپۆ رێژه  له

 كرداری كێالن.  له

جۆرێك  كات به م ده كان كه ستكرده ده  پێ دارستانه  وی پێ به كانی لێژی روی زه زیادبوونی پله به .3

ی  پله  %( له0.3بۆ )  وه بێته م ده كه 0(2-0ی ) پله  ری گشتی له %(ی كۆی روبه33.6)  له

م تاكو  كه كانی)یه ئاسته  كان له م لێژه كه  وێت ناوچه كه رده ش ده مه ، به0(65 تر له وره لێژی)گه

 .كارهێنانه به  م جۆره ی گونجاون بۆ ئه م( ناوچه سێیه

ی  جۆرێك رێژه كات به هرگاكان زیا د وه ی ولهسروشت  دارستانه ری روبهكانی لێژی  زیادبوونی پله به .4

ی  پله  ری گشتی له %( ی كۆی روبه29.4)  كان له سروشتییه  دارستانه  ری داپۆشراو به روبه

كانی  زه گه ری ره دا كاریگه رزترین ئاستی لێژی، لێره به  %( له66.2بۆ )  وه بێته رزده به 0(2-0لێژی)



 جملة جامعة كرميان                    Journal of Garmian University                   طؤظاري زانكؤي طةرميان 

119 |                              acadj@garmian.edu.krd                 Vol.4, No.4 (December, 2017) 

 متر بگات. ستی مرۆڤی كه ده  كه  كان وایكردووه زۆر لێژه  ختی ناوچه وا و سه ئاووهه

كانی لێژی  م پله رجه سه  یارو خێرۆك له به  وی به بە شێوەیەکی گشتی جۆری رپۆشی زه .5

كارهێنانی  بۆ چری به  یه ش ئاماژه مه هێنن ئه پێك ده  وه ی لێكۆڵینه می ناوچه ری زۆر كه روبه

كی سروشتی و  ی ڕوه شه وا بۆ گه ستی كشتوكاڵ و شیاوی بارودۆخی ئاووهه به مه وی به زه

 دارستان. 

 

 
 0(5-2كانی لێژی) پله                             0(2-0كانی لێژی ) پله                

 

 
 0(12-8كانی لێژی) پله                                 0(8-5كانی لێژی ) پله             
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 0(20-15كانی لێژی) پله                                   0(15-12كانی لێژی ) پله           

 

 

 
 0(65-30كانی لێژی) پله                                  0(30-20كانی لێژی ) پله       
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 (و زیاتر 065 كانی لێژی ) پله

  وه لێكۆڵینهی  ناوچه  كانی لێژی له پێی پله وی به ( پۆلینكردنی ڕوپۆشی زه5كانی) خشه نه

 Arc GIS10.1( و بەکارهێنانی پرۆگرامی Landsat8ئامادەکراوە پشت بەست بە وێنەی ئاسمانی ) سەرچاوە:

 

 

 ڵینەوەلە ناوچەی لێکۆ وی ڕوپۆشی زهندی لەسەر جۆرەکانی  یوه ( پلەکانی لێژی و په3خشتەی )
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 (4)سەرچاوە : ئامادەکراوە پشت بەست بە نەخشەکانی 
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 کاریگەری ئاڕاستەكانی ڕوی زەوی لەسەر ڕوپۆشی  زەوی.  1-2-4

چاالكی و  كی ڕوپۆشی ڕوهڕەنگدانەوەی بەرچاوی لە سەر  وی زه جیاوازی ئاڕاستەی ڕوەکانى  

كارهێنانی  لەگەڵ تیشکی خۆر کاریگەرییان لەسەر جۆری به وی روی زهئاڕاستەكانى  كشتوكاڵ،

کە برێکی زۆر لە تیشکی خۆریان بەردەکەوێت بۆ چاندنی دانەوێڵە  ی ئاراستانه. ئەو  یه هه وی زه

ئەمەش جیای دەکاتەوە  ،دانەوێڵە  پێویستی بە تیشکی خۆرە بۆ گەشە کردنی  گونجاون، چونكه

ی  وه های مانه بهلە چێندراوەکانی تر. ئەو ڕوانەی کە کەمتر تیشکی خۆریان بەردەکەوێت 

گونجاون هەر لەبەرئەمەشە  كات دهاتر پارێزگاری لە شێی خاک زی  ش مه كات به دابارینی زیاد ده

 .  10(2000)الزوکة ،  كان كی سروشتی ودارستانه ی ڕوه شه بۆ گه

دابەش کردنی ناوچەیەکی دیاریکرا بۆ چەند ئاڕاستەیەک دەوەستێتە سەر تایبەتمەندی  

نەوەیەدا ناوچەی سروشتی ناوچەکە بۆ چەند ئاڕاستەیەک ناوچەکە دابەش دەکات. لەم توێژی

لێکۆڵینەوە بۆ چوار ئاڕاستەی سەرەکی )باکور، خۆرهەاڵت، باشور، خۆرئاوا( دابەش دەبێت لەگەڵ 

ئەو ڕوانەی تەخت و بێ ئاڕاستەن، ڕوبەری هەریەکێکیان دەرهێندراوە و کاریگەریی و 

وبەرەکان ڕەنگدانەوەیان لەسەر جۆرە جیاوازەکانی بەکارهێنان ی زەوی نیشان دراوە .بەجۆرێک ڕ

تێبینی كردن   ، بهبۆ جۆرە جیاوازەکانی بەکارهێنان  بە پێی ئاڕاستەکان گۆرانیان بەسەر دا دێت

             : وه ی خواره نجامانه م ئه ئه  ینه گه ( ده4ی ) ( و خشته6كانی) خشه نه  له

ن و ڕوی ڕوبەری ئەو زەویانەی کە بێ ئاڕاستە  واتهبەکارهێنانی زەوی لە ڕوە تەختایەکان  .1

هێنن  پێك ده  وه ی لێكۆڵینه ناوچه  وی له می ڕوپۆشی زه رێكی كه روبهزەویەکانیان تەختاییە 

جۆرەکانی بەکارهێنانی زەوی لە خۆ  موو ی هه وه ڵ ئه گه له  یه م ناوچه ئههێکتار، (6) ى نزیكه كه

و دارستانی   هوێڵ دارستانی سروشتی و دانه ستی به مه وی به كارهێنانی زه الم به بهدەگرێت، 

ك  %( یه13.2%( و)31.2%( و)44.2ی) رێژه م دێن به م وسێیه م و دووه كه ی یه پله  ستكرد ده

 . هێنن پێك ده  یه م ئاراسته ری گشتی ئه ی كۆی روبهك دوای یه به

كانی)باكور، باشور،  ر چوار ئاراسته هه رگاو دارستانی سروشتی له وه كی گشتی له یه شێوه به .2

  دارستانه  الم دارستانه هێنن، به وی پێك ده ی ڕوپۆشی زه اڵت، خۆرئاوا( زۆرترین رێژه خۆرهه

  گرن له رده وی وه ڕوپۆشی زه  م له كه ی یه اڵت پله خۆرهه باكوركانی  ئاراسته  كان له سروشتییه

ش  مه ئه  %(45.9ی) رێژه اڵت به ی خۆرهه ئاراسته %( و له42.9ی) رێژه  ی باكور به ئاراسته

ری  رای كاریگه ره سه  مه ، ئه كه ردوو ئاراسته ر هه سه ری بای شێدار به بۆ كاریگه  وه رێته گه ده

خۆ   ندین دۆڵ ونسار له چه  ی باكور كه ئاراسته  تیش له تایبه به  كه ردوو ئاراسته وه هه درێژبوونه

  راورد به به یاتر بكات بهی باران وشێ ز وه های مانه به  كه  ش وایكردووه مه گرێت ئه ده

 كانی تر. ئاراسته

داپۆشینی روی   م دێن له كه ی یه پله  كان به رگا سروشتییه وه كانی باشور خۆرئاوا له ئاراسته  له .3

رزی  به %(،48.3ی) رێژه ی خۆرئاوا به ئاراسته  %( و له43.4ی) رێژه  ی باشور به ئاراسته  وی له زه

ری تیشكی خۆر  بۆ كاریگه  وه رێته گه ده  ردوو ئاراسته هه  رگاكان له وه له  وی به ی ڕوپۆشی زه رێژه

                                                      
 األسکندریة ، مصر،، الجغرافیا الزراعیة ، دار المعریفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع ،  2000محمد خمیس الزوکة ،  10 -

 .106ص
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كان  ش كرداری برینی داره مه له  كی سروشتی ، جگه ی ڕوه شه بۆ زیادبوونی گه  هۆكاره  كه

وەک سەرچاوەیەکی سوتەمەنی بەکارهاتوون بەتایبەتی ئەو ناوچانەی کە بەرزیان کەم بووە 

 . وه كان جێگایانی گرتۆته رگا سروشتییه وه ش له مه ، بهئاسان دەستیان پیگەیشتوە

 

 
 باكور  كانی رو له خت                        ئاراسته ی روته ئاراسته له

 

 
 باشور  كانی رو له ئاراسته                  اڵت خۆرهه  كانی رو له ئاراسته
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 خۆرئاوا  كانی رو له ئاراسته

 وی لە ناوچەی لێکۆڵینەوە روی زه كانی پێی ئاراسته  كی به ( پۆلینكردنی ڕوپۆشی ڕوه6كانی) خشه نه

 Arc GIS10.1( و بەکارهێنانی پرۆگرامی Landsat8ئامادەکراوە پشت بەست بە وێنەی ئاسمانی ):  رچاوه سه

 وی لە ناوچەی لێکۆڵینەوە زه كانی روی ئاراسته  ندییان به یوه كی په ( پۆلینكردنی ڕوپۆشی ڕوه4خشتەی )

 جۆرەکانی

        

 بەکارهێنان
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1.931.20.11.60.813.22.744.20.58.20.11.66.1تەختای

383.612.728.60.991.631292.942.91214.540.23.20.13014.4باکور

400.412.134.031131.741514.945.91211.236.74.70.23296.9خۆرهەاڵت

545.215.542.51.2103.831293.836.71528.543.47.70.23521.5باشور

403.914.334.31.280.52.8937.0733.11367.348.38.20.32831.3خۆرئاوا

 (5)سەرچاوە : ئامادەکراوە پشت بەست بە نەخشەکانی 

نجام:رئهده

كان  جوگرافییه  می زانیارییه دورو سیسته ستكردن له كارهێنانی هه های  به به  كه وه توێژینه  له .1

كانی  وی و جۆره ی وردی دیجتاڵی بۆ ڕوپۆشی زه خشه ستهێنانی نه ده به  وێت له كه رده ده

 نی تر. رێگا كا  راورد به به مترین تێچوو به كه كی خێراو به یه شێوه  وی به كارهێنانی زه به

وی  بریتین له )زه  وێت كه كه رده وی  ده ڕوپۆشی زه  ش جۆر له شه  وه ی لێكۆلینه ناوچه  له .2
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ستكرد، دارستانی سروشتی ،  یارو خێرۆك، دارستانی ده وی به ، زه وێڵه دانه داچێندراو به

  و دارستانه رگا وه له  ری داپۆشراویش بریتین له رگای سروشتی، پانتای ئاو( زۆرترین روبه وه له

 ری گشتی. كۆی روبه  ك له دوای یه ك به %( یه39.7%( و )42ی) رێژه  كان به سروشتییه

  وی به ر جیاوازی ڕوپۆشی زه سه  له  یه رچاویان هه ری به كان كاریگه تۆبۆگرافییه  ته سله خه .3

ی ڕوپۆشی  ێژی رێژهكانی ل زیادبوونی پله  ریا و به ئاستی روی ده  له  وه رزبینه كو به جۆرێك تاوه

  ئاسته  ناوچه  له  ش به وه وانه پێچه  كات به كان زیا ده سروشتییه  رگاو دارستانه وه له  وی به زه

كات  ستكرده ده  و دارستانه وێله دانه  وی داچێندراو به ری ڕوپۆشی زه كان روبه م لێژه كان و كه نزمه

 كات. زیاد ده

كان  سروشتییه  دارستانه  ری داپۆشراو به اڵت روبه ور و خۆرههباك  وی له كانی روی زه ئاراسته له .4

ی زیاتر  رگاكان رێژه وه ری له كانی باشورو خۆرئاوا روبه ئاراسته  الم له ستهێنن به ده به  كه ی یه پله

 وی.  كانی تری ڕوپۆشی زه جۆره  راورد به به گرن به رده وه

كان:پێشنیازه

ئاسمانی توانا بەرز و خاوەن وردیەکی زۆر وەک وێنەی مانگە  هەوڵدان بۆ بەکارهێنانی وێنەی -1

( بۆ ناوچەکە . Quick Bird( و کویک بێرد)Ikonos( و ئایکۆنس)Spotدەستکردەکانی سپۆت )

چونکە زۆر پێویستە هەبێت تاکو وەک بنچینەیەکی وەرگرتنی داتا وزانیاری بۆ دانای نەخشەی 

 بنەڕەتی ناوچەکە سودی لێوەربگیرێت .

وی  ڕوپۆشی زه  گۆرانكاری له  له  چاودێریكردنی سااڵنه ت به تی تایبه رایه به رێوه زراندنی به مهدا -2

 كان  ئاسمانییه  وێنه  رگرتن له سوود وه  ش به مه ئه  كه ناوچه  له

کردنەوەی بنکەی پۆلیسی دارستان و بەرگری شارستانی بۆ پاراستنی دارستانەکان لە بڕین   -3

 و سوتان.

ێت کە بەر بەستی دەستکرد دروست بکرێت لەو ناوچانەی کە هەڕەشەی خزان و هەوڵ بدر -4

و  له  چونكه  0(12ی ) روی پله سه  تیش له تایبه  كان به لێژه  ی پله  ناوچه  داکەوتنیان لەسەرە له

 بێت. و كرداری راماڵین وخزین چاالك تر ده ی لێژییه پله

وجوتیاران بە تایبەتی کە ئەو زەویانە بەکاربهێنن کە هۆشیارکردنەوەی دانیشتوان بە گشتی  -5

شیاون  بۆ کشتوکاڵکردن و خۆیان بە دور بگرن لە هەڵکەندن و لە ناوبردنی دارستانەکان بە 

 مەبەستی ڕەخسانی زەوی کشتوکاڵی.

كان:رچاوهسه


 ،الزراعیة ، التغیرات المناخیة واثرها على متطلبات تحقیق التنمیة 2013لقمان وسو عمر
، 2013( جامعة كويه، كلیة التربیة،  في محافظة اربیل، اطروحة دكتورا،)غیر منشوره

 .147ص
 

 ،تصنیف الغطاء االرضي في قضاء کویسنجق بإستخدام دلیل 2015روستم سالم عزیز ،
 .، هولیر٣٤، مجلة أکادیمی کوردي،عدد NDBI و  NDVI الغطاء النباتي
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  الخصائص الطبوغرافیة و تأثیرها علی الغطاء 2010،صفاء عبد الجلیل کامل حمادة ،
و اإلستشعار عن  (GIS) النباتي في محافظة نابلس بإستخدام نظم المعلومات الجغرافیة

بعد ، رسالة ماجستیر )غیر منشورة ( ، کلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الواطنیة ، 
  نابلس ، فلسطین

 ، عامل تقوص التضاریس علی التوزیع المکاني للنبات ،  تأثیر 2010أسماء خالد جرجیس
الطبیعي في منطقة أتروش بإستخدام نظم المعلومات الجغرافیة ، مجلة التربیة و العلم ، 

  ، الموصل ٤، العدد ١٧جامعة الموصل ، المجلد
  ، الجغرافیة الحیویة و التربة ، دار المسیرة للنشر و التوزیع و  2005حسن ابو سمور ،

 102، صعة ، الطبعة االولیالطبا
  ، الجغرافیا الزراعیة ، دار المعریفة الجامعیة للطبع والنشر  2000محمد خمیس الزوکة ،

 .106ص والتوزیع ، األسکندریة ، مصر،
 TAYLER KAELAN HAMILTON , 2013,EFFECT OF TOPOGRAPHY ON THE SPATIAL 

VARIATION OF LANDCOVER DIVERSITY AND DISTRIBUTION IN A SANDHILL 
ECOSYSTEM, University of LETHBRIDGE  , ALBERTA , CANADA . 

 Lookman Magdid Gardi, 2016,Hydrology AND Hydrogeology of The SMAQULI 
CATCHMENT in ERBIL Governorate IRAQI KURDISTAN REGION, PhD , COLLEGE 
OF SCIENCE , UNIVERSITY OF BAGHDAD,p61. 

 Lucas L.f. Janssen and Gerrit C.Huurneman, 2001, Principle of Remote Sensing 
AN introductory textbook, ITC Educational Text book Series, second edition 
&Paul Klee, chosen site, pp 236-245.  

 Jonathan Bennie and so on,2006 ,  Influence of slope and aspect on long – term 
vegetation change in British chalk grassland ,Durham Unifersity  Journal of 
Ecology , N 94 , UK. 

 https://uleth.ca/dspace/bitstream/handle/10133/3369/hamilton,%20tayler.pdf?s
equence=1-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://uleth.ca/dspace/bitstream/handle/10133/3369/hamilton,%20tayler.pdf?sequence=1-
https://uleth.ca/dspace/bitstream/handle/10133/3369/hamilton,%20tayler.pdf?sequence=1-


 جملة جامعة كرميان                    Journal of Garmian University                   طؤظاري زانكؤي طةرميان 

127 |                              acadj@garmian.edu.krd                 Vol.4, No.4 (December, 2017) 

فيوادیسماقوڵیاالرضيالخصائصالطبوغرافیةعلیالغطاءتأثیر

(GIS(ونظـمالمعلوماتالجغرافیة)RSاالستشعارعنبعد) باستخدام

 

الملخص:

وذلك باستخدام تقنیات يهدف هذا البحث الى  تصنیف الغطاء االرض في وادی سماقولی        

ونظم المعلومات     Remote  (ERDAS 2014) Sensingاالستشعار عن بعد

 اذ تم استخدم الصور الفضائیة الملتقطة بواسطة القمر الصناعي GIS(ArcGIS 10.2)الجغرافیة

 .2015في شهري شباط وأيار وایلول لعام 

اء عدد من الخطوات وهي التعرف على من أجل الوصول إلى تصنیف الغطاء األرضي فقد تم إجر   

 نوع الغطاء األرضي لمواقع عديدة من منطقة البحث، استخدمت معادلة دلیل الغطاء النباتي

NDVI ،اثبتت هذه الدراسة امكانیة انتاج خريطة رقمیة  كأداة تطبیقیة لتصنیف الغطاء االرضي

اصناف رئیسةهي:) االراضي  ةيمكن تحديثها باستمرار، وقد صنف البیانات الفضائیة الى ست

الزراعیة بمحاصیل الحبوب، الغابات الطبیعیة، الغابات المصطنعة)المشجرة(، االراضي 

  .(المتروكة)المبورة(، المراعي الطبیعیة،المیاه

تطبیقات التحسس  ، دلیل الغطاء النباتي ،التصنیف،,وادی سماقولی, الكلمات المفتاحیة:

 استخدامات االرض. ،النائي

 

Effect of Topographic Characteristic on Land Cover in Smaquli valley 

by Remote Sensing (RS) and Geographic Information System (GIS) 

Abstract: 

The purpose of this study is mapping of Land-use in Smaquli valley using remote sensing and 

GIS. For this study we used a time series of satellite images Landsat 8.   For this purpose, 

satellite images of the study area in the months of February, May and August 2015 were 

downloaded from the website of the United States of Geological Survey. Selecting a time series 

of satellite images based on planting and harvesting the crops. For mapping of land-use we 

used NDVI methods. The results showed that six categories of land use in the study areas 

includes agricultural land, forests, orchards, fallow land, water and rangelands are available. 

Key words: NDVI, Classification, Smaquli valley, Remote Sensing Application, Land use. 


