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 ەپوخت  
دیاردەی وشكی ئاوويىوایی وەك یىكێك لى دەرئىهجامىكاهی   

گىرمبٌوهی گۆی زەوی و گۆڕاهی ئاوويىوا، بىیىكێك لى گاریگىرترین 
دادەهرێت كى كاریگىری سلبی گىورەی لىسىر فاكتىرە هازیودوەكان 

بى  (ڕووپۆشی ڕووەكی)ژیوگىی سروشتی بىگشتی و بىرگی زیودەگی 
تایبىتی يىیى. وشكی دیاردەیىكی ئاوويىوای جیًاهییى لى ژیوگىی 

ئىوەی سوٌرە كارگێڕی و سیاسییىكان   جۆراوجۆر بٌوهی يىیى بى بێ
پلىی گىرمی، بىيێزی بواسێت، روودەدات بى يۆی گۆڕاهی دایوامیكی 

تیشكی خۆر، يىروەيا دابىزیوی تێكڕاكاهی دابارین. واڵتان و 
دامىزراوە زاهستی وئىكادیمییىكان پىها دەبىهى بىر ڕێگىی جۆراوجۆر 
بۆ چاودێریكردهی ژیوگىی سروشتی و دەرخستوی دەرئىهجامىكاهی 
وشكی و كىمكرهىوەی كاریگىریىكاهی، كى یىكێك لى ڕێگا و كاریگىر و 
زاهستییىكان بریتییى لى پشت بىستن بى زاهستی يىستكردن لى 

. ئىم تٌێژیوىوەیى يىوڵێكی زاهستییى، (Remote Sensing)دورەوە 
كى ئاماهجی سىرەكی ئىهجامداهی بریتییى لى هاساهدهی تایبىتمىهدییى 
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ئاوويىواییىكاهی هاوچىكى و شیكردهىوەی كاریگىری دیاردەی وشكی 
هی ڕووپۆشی ڕووەكی و دیاریكردهی بڕی ئاوويىوای لىسىر گۆڕا

گۆڕاهكارییىكان لىڕوپۆشی ڕوەكی لى هاوچىی دەربىهدیخان، ئىمىش 
لى ڕێگىی شیكردهىوەی وێوىی ماهگىدەستكردەكان و زاهیارییى 
ئامارییى ئاوويىوایىكاهی هاوچىكى، بى بىكاريێواهی میتۆدێكی كاریگىر 

یایدا زاهیارییى كى ت (Object Based Image Analysis)بى هاوی 
 (Spatial and Spectral information)شٌێوی و شىبىهگییىكان 

بىیىكىوە كۆكراوهىتىوە لى پێواو گىیشتن بى ئاماهجىكاهی 
تٌێژیوىوەكى بى شێٌەیىكی دروست و ورد. يىڵسىهگاهدهی زاهستی 

بۆ ئىهجامىكاهی تٌێژیوىوەكى كراوە،  (Accuracy Assessment)ورد 
ەی زاهستی بۆ ئىهجامى بىدەستًاتٌوەكان كراوە لى پاشان شیكردهىو

پێواو دەرخستوی پىیٌەهدی هێٌان وشكی و گۆڕاهی ڕووپۆشی 
 ڕووەكی.

ئىهجامىكاهی تٌێژیوىوەكى ئاماژە بۆ ئىوە دەكىن كى بىگشتی هاوچىی 
لێكۆڵیوىوە هاوچىیىكی هیمچى شێدارە، لىگىڵ ئىوەی چىهد جارێك 

بیویٌە، و يىروەيا ئىهجامی وشكی ئاوويىوای بى خۆیىوە 
يىڵسىهگاهدهی وردی پشتڕاستی وردی و كاریگىری میتۆدی 
بىكاريێوراو دەكاتىوە و ئىوە دەسىلمێوێت كى ئىهجامىكان بڕوا 
پێكراون بىو پێیىی تێكڕای وردی بۆ سىرجىم قۆهاغىكاهی 

بٌوە. لى شیكردهىوەی  %.93.3بۆ  %9..9تٌێژیوىوەكى لى هێٌان 
ەی وشكی و گۆڕاهی پشتێوىكاهی ڕووەكی سروشتی، پىیٌەهدی دیارد

 كاریگىری دیاردەی وشكی ئاوويىوای سىلمێوراوە
میتۆد و ئىهجامىكاهی ئىم تٌێژیوىوەیى دەكرێت ببێت بى بوچیوىیىكی 
گرهگ بۆ ئىوەی لى داياتٌودا لىسىر سىرجىم ڕووبىری يىرێمی 
كٌردستان جێبىجێبكرێت، بۆ ئىوەی تٌێژەران و الیىهی 

ەهدیدارەكان و يىروەيا پالهداهىران سٌود لى ئىهجامىكاهی پىیٌ
تٌێژیوىوەكى ببیوین بۆ داهاهی پالهی گٌهجاو بۆ روبىڕوبٌوهىوەی 

 ئااڵهگارییى ژیوگىی و ئاوويىواییىكان بى باشترین شێٌە.
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 Introduction یمەػێپ   
و  یرٍەگ ەیپي یرزەو ب ِیباراّبار ڕیب یٍەم ۆیهەب ،ییەمات ییواەئاووه یضروغت یمەیەاردی( دDrought) یوغن

 ظەٍەئ ،ەوغنتر ییئاضا یخۆبارود ەب راوردەب ەم ەیەیٍاو وەى ییەتیو بر دات،ەوودڕ ەوەَبىوّەڵهەب ڕیب یرۆز
 ڕیبەى لڵێضا ّذەچ اُی لێٍاّگ ّذەچ اُی كەیەفتەه ّذەچ ەیٍاو ۆب ِیباراّبار ذاێیت ەم ،ەیەوەئاو یضتذاّەدەى یّجاٍەئەى

 رێژ یئاو یو ئاضت ەوەتێبەٍذەم ماُەزاّەو خ ەاچیرەد یئاو ڕیو ب ماُەووبارڕو  ًەچ یو ئاو ،ەٍترەم ۆیخ ییئاضا
 ییەچاالم رەض ەماتەمارد ەم تێّرەداد ماُییەضروغت ییەترضەٍ ِیرترەگیمارەى لێمیە ەب ظەٍەئ ت،ێزەبەداد عیوەز
و  یتیەەاڵٍۆو م یئابىر یّیەال رەض ەماتەمارد ەیەاردید ًەئ ا،یجۆىەمْەت یوتْەػنێپ یاەڕرەض ۆڤٍر یماّەاوازیج
 ۆڕییەپطپ یراّەژێتىەى لێرۆز یذاّێپ یو گرّگ خیەبا ەیگێج یوغن ەیاردید ۆیەربەه ع،یّذروضتەت تاەو ه ەییْگیژ
و  ەژاّڕۆ یرٍەگ یوداەٍ ەم ەوەتێبەد ەدووبار ماُەوغن ەَچیوغل و ّ ەّاوچەى یرۆزەب ەیەاردید ًەئ ،ەماّەاوازیج

و  رداُە/ ئاودَبىوُەڵهەب ڕیب یرۆز ۆیهەتێبەد ظەٍەئ ،ەیەه اّذایْیباراّبار ڕیبەى رۆز ییاڕاڕو  ەرزەب اُەیّاڵضا
 لێرۆز طتاداێئەى ِیْیبەد، (140، ص2018افراح ابرأٍه مشدٕ، ) خاك ەیوەو وغنبىوّ یمەووڕ یغۆووپڕ ەیوەٍبىوّەم
 ًەئ یووەڕووبڕ ەیەه یوغن ەَچیوغل و ّ یواەئاووه ەیمەخام ەیربۆز ەم عیراقێع اّذایىاّێّەو ى هاُیج یتاّاڵوەى
و  یمەووڕ یغۆووپڕ ەیوەٍبىوّەم مىەو یضروغت ەیْگیژ یماّەزەگڕە رەض ەماتەمارد ظەٍەئ ،ەوەتەبىوّ ەیەػێم
 ەیاردید یرەگیمار رێژ ەتەتىوّەم هاُیج یتاڵ( و07) طتادایئەى لێرۆجەب اباّبىوُ،یبەب ەیاردید یادبىوّیز رداەراّبەبەى

 اباّبىوُیبەب ەیاردید یدووچار ەم ِیژەد ەوغناّ ەّاوچ وەى هاُیج یػتىواّیداّەى ُیۆ( ٍي077) ەینیو ّس ،ەوییەوغن
 داەاّییدوا ڵەیضا ْجێپ ًەى ەَّىوّ ۆب ،ەاّذووەیگ هاُیج یتاّاڵوەى لێرۆزەب ەیورەگ یاّیز یوغن ەیاردید ،ەوەتەبىوّ

 یاڕنێت ەم ەرخطتىوەد اُەیوەئ ماُەتاز ەوەْیژێتى ،ەاّذووەیگ نایٍرەئ یماّەمگرتىویە ەتیەالیوەب یاّیز الرۆد اری( ٍي96)
 وەئ ەیىیّ ەینیّس لێرۆجەب مات،ەاددیز ماُەوغن ەّاوچەى یوغن ەیاردیدەب ربىوەگیمار یرەووبڕ%( 1) ەّاڵضا
و  تیپێب یخام ۆب تڕێبگى ًەرهەب ەو ب تیپەب یخام یرەووبڕ ماتەواد ظەوەئ ً،ەرهەبێب یوەز ۆب تۆڕێگەد ەیەژڕێ
بٔاٌ حكائل )اجلفاف ّاثارِ ی)مەووڕ یغۆووپڕ یرەووبڕ یحطاب رەضەى اباّبىوُیبەب ەیاردید یادبىوّیو ز ً،ەرهەبێب

و  یضروغت یمەووڕ یماّەْێپػت یاّۆڕگ ەوەتر یمیەالەى. (.3-1االقتصادٓ٘ ّاالجتناعٔ٘(، التغري اىل التصحر، الْالٓات املتحذٗ، ص
 یهاّیج ەیاّەیْگیژ ّگارییەئاال وەدوو ى یواەئاووه یوغن ەیاردید هاەروەه ماُ،ەدارضتاّ یرەووبڕ ەیوەٍبىوّەم
 :Yves, Tramblay, and other. (2020)) ـتێمرەد ەویەبارەى  اُیو باض ەو قط وڕٍػتىٍ ِیرترۆز ەم ُڕۆٍەئ

 ەیوەٍبىوّەو م یگػتەب یوەز یْاّێمارهەب یاّۆڕگ وا،ەئاووه یبىار یاّۆڕو پطپ راُەژێتى ەى رۆز ینێغەب. (.103348
 واەئاووه یاّۆڕو گ یوەز ۆیگ یرٍبىّەگ ەیاردید یماّیەمەرەض ەمارۆه ەى لێمیە ەب ماُەییەرەٍەم ییەباراّاو ەدارضتاّ

 ەدارضتاّ ەیوەْڕیب ەاضتڕ: ِەڵێد ویەوا اُیچىوّۆتر ب ینێغەب ًەاڵب. (.dos Santos, et. al, (2021): 05308) زاِّەد
 ەم یەوا اُیچىوّۆب ٍاّناتذاەهەى ،یهاّیج یئاضت رەضەى یەوەز ۆیگ یرٍبىّەگ یمەرەض یمارۆه ماُەییەرەٍەم ییەباراّاو

 ماُ،ەدارضتاّ ەیوەٍبىوّەو م یمەووڕ یغۆپڕۆ یاّۆڕگ یماّەمارۆه ەى ەنێمیە یوغن ەیاردیو د واەئاووه یاّۆڕگ
 ەوەئ رەبەى. (.Klos, Ryan J., G, et. al, (2009): 699-708) ماّذاەوغن ەَچیوغل و ّ ڵییەماۆى ەّاوچ ەى تەبیتاەب

 ەى ەّیەدوو ال یمیەّذەىەیو پ نردووُێمارى ەیْگیژ ەیػێدوو م یواەئاووه یو وغن یمەووڕ یغۆووپڕ یاّۆڕگ یتەباب
 ەوۆیەخەب تاّیوال یرۆز ینێغەو ب(، .Chang, Heejun, and Jon Franczyk. (2008): 1549-1579ەیە )ه اّذایىاّێّ

 یتڵەوەىدیو ّ یَێرەو ه ۆیّاوخ یئاضت رەضەى یزاّطت ەیوەبىوّۆو م ۆڕو م ّفراّصۆم ِیّذەچ ەّاڵضا ،ەنردووڵرقاەض
 ەیوەٍنردّەو م یتەبیتاەب ماُەو دارضتاّ یگػتەب یمەووڕ یغۆووپڕ یذاّێپەرەپاراضتِ و پ ْاوێپ ەى تێمرەضازد

 یغۆووپڕ یاّۆڕگ یماّیەرەگیمار ەیوەٍنردّەم ۆب كەیەچار گاڕێ ەیوەْیزۆد هاەورەهو  یوەز ۆیگ یرٍبىّەگ
  .یواەئاووه یو وغن یمەووڕ

 ەو ى واًەردەب یادبىّیـ: زیضروغـت یمەووڕ یماّەْێپػت یاّۆرگ رەض ەماتەمارد ۆییو ٍر یضروغت یمارۆه ِیّذەچ
 یمػـاّ ماُ،ەدارضـتاّ ەیوەْڕیب ماُ،ەغار یفراواّبىوّ ،ۆڤٍر یماّییەطتیذاوێپ یادبىوّیز ،یوەز یػتىاّیداّ یرەدەبەادڕ
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و  داُەذاریــئ یخراپــ هــاەورەو ه ضــتەّقەئەب یضــىتاّ ،یضروغــت یمــەووڕ یماّەْێپػــت رەضــ ەى ماُڵییەمػــتىما ییەچــاالم
 رەضـ ەتۆمـرد ەیورەگ یرەگیمـار ەم  ِْێّـرەداد ەاّۆیـٍر ەمـارۆه وەئ ِیگرّگتـر ەب ماُییەضروغـت ەرچاوەض یىبردّەڕێب
-Tahiru, Abdulai A., et. al, (2020): 1) ماُەدارضـتاّ یراّنردّـێو و یو ضروغـت یمـەووڕ یماّەْێپػـت ەیوەٍبـىوّەم

 یرٍبـىوّەگ ەیاردیـو د واەئـاووه یاّۆڕگـ یمـاّەّجاٍەرئەد ەى لێـمیە كەو یواەئاووه یوغن ەیاردید ٍاّناتذاەهەى .(.14
 ەتۆمــرد ەیورەگ یرەگیمــار ّــذایەژخاێو در وداەمــىرت ٍ ەیٍــاوەى ۆوخەاضــتڕو ّا ۆوخەاضــتڕ یمەیەىێغــەب ،یوەز ۆیگــ

 یماّەْێپػــت ەى رۆز ینــێرەووبڕ ەّاڵضــا ماُ،ەدارضــتاّ ماُەْێپػــت ەیوەٍبــىوّەو م یمــەووڕ یغــۆووپڕ یاّۆڕگــ رەضــ
 ەَچیوغــل و ّــ ەّــاوچ ەى تەبیتــا ەب ەوەبــْەّــاوچىوُ د ەوغــنبىوُ ضــىوتاُ ى یترضــەٍ یوەڕووبڕ یضروغــت یمــەووڕ

 ەى لێـرۆز ەوەئ رەبەى(. .Jiang, et. al, (2020): 3380-3397ە )وییەواەئاووه یوغن ەیاردید یووداّڕ ۆیهەب ماّذاەوغن
 یپالّــ یداّــاّ ۆبــ ِْێمــاردەب اوازیــج ەیگڕێــو  دۆتــیٍ ەیْگیــژ یاّۆڕو پطــپ راُەژێو تــى ماُیەزاّطــت ەزراوداٍە و تــاُوال

 .یواەئاووه یوغن ەیاردید یماّیەرەگیمار ەیوەٍنردّەو م یضروغت یمەووڕ یماّەْێپػت ینردّیرێچاود ۆگىّجاو ب
و  گاڕێ وەى ەنێمیە ماُییەجىگراف ییەاریزاّ یطتَیض ەڵمەى ەیوەمردّۆو م ەوەدورەى ضتنردُەه یزاّطت یْاّێمارهەب

 تێْرێهەماردەب وتىوەػنێپ تاّیوال ەى واڵربەب یمەیەىێغ ەب داڕۆٍەئ یژگارڕ ەى ەم ەیاّیو ئابىر رەگیورد و مار ەدۆتیٍ
 یاّۆڕگ ەى ػتِەیگێو ت ەوەنردّیغ ۆب داتەد راُەْێمارهەبەب ەگڕێ ذایایت ە. مماُەیەْگیژ ییەّگاراڵئا ینردّیریچاود ۆب
و  ەیّىومەه یخۆبارد ەیوەنردّیغ هاەروەو ه ابردوودڕ ەى یضروغت یمەووڕ یماّەْێو پػت یوەز یْاّێمارهەب

 .ماُەضتنردەد ەٍاّگ ەیْێو ەیوەنردّیغ ەب ضتِەب غتەب ظەٍەداهاتىو ئ ۆپالّذاّاُ ب
 ەى اوازیج ینیمْەو ت دۆتیٍ ِیّذەچ ت،ێوەمەردەد ّجاٍذراوُ،ەئ داەبىار وەى ەم ػترێپ یماّەوەْیژێتى ەب ەوەذاچىّێپەى

 یمەووڕ یماّەْێو پػت یوەز یْاّێمارهەب یاّۆڕگ ینردّیریچاود ۆب ەذراوێپ اُەیرەپ  ەوەدوورەى ضتنردُەه یّاو زاّطت
 Object-based image analysis OBIA, Pixel-based classification, machine learning) ەواّەى یضروغت

techniques).  ەَچیّ یمەیەگڕێ یْنردّیساید ەیگەڕێى ،ەضتىوەب ەاّیو ئابىر رەگیمار ینێدۆتیٍ ەب یپػت ەیەوەْیژێتى ًەئ 
 یضتەبەٍەب ظەٍەئ ەوەْۆڵینێى ەیّاوچ ەى یضروغت یمەووڕ یماّەْێپػت ینردّیّذەْبێىۆپ ەیضۆپر ۆب ینیٍاتۆتۆئ

  .یواەئاووه یوغن یرەگیمار رێژ ەى ابردووداڕ ەیٍاو ەى یضروغت یمەووڕ یماّەْێپػت یاّۆڕگ ەیوەنردّیغ
OBIA: كەو یماّیەنیمالض ەنیمْەو ت دۆتیٍ ەب راوردەبەب رەگیورد و مار ینێدۆتیٍ ەى ییەتیبر (Pixel-based 

classificationو  نخطتِەڕێى یەتیبر ەدۆتیٍ ًەئ یمەرەض یئاٍاّج دا،ڕۆٍەئ یژگارەڕۆى تێْێهەماردەب اتریز رۆ( و ز
ە وەماّەاوازیج ەىۆپ ەب ماُیەّگەبەغ یّذەتَەبیتا ەیوەضتْەو ب ماُەىێهاوغ ییەّگەبەغ ییەاریزاّ ۆب ماُڵەنطێپ یْۆڕیگ
(Silveira, et. al, (2019): 175-188. )ییەاریزاّ تێتىاّرەد ،یەذاێت یرۆز ینێتەٍروّ ەم ەوەتێمرەادیج ەوەب ەدۆتیٍ وەئ 

 یّگاّذّەطەڵه داتەد رەْێمارهەبەب ەگڕێو  ەوەتێبنرۆم ەوەمەیەب راُەْێمارهەب یاریو زاّ ماُیەّگەبەو غ یْێغى
 یذاّێپەرەپ ۆب ەضىود ەب ظەٍەئ تێبێپ یتاۆم نردُیّذەْبێىۆپ ەیضۆپر ەیوەئ عێبنات پ ماُەّجاٍەرئەد ۆب ەختەػىێپ
 راُەْێمارهەب ەم ماتەد ظەػنێپ ەوەئ یتەرفەد ظەوەىەجگ( .Attarzadeh, R., et. al, (2019): 127-129) ماُەّجاٍەئ

 ەب ًەم ینێماتەى ینیٍاتۆتۆئ ەَچیّ اُی ینیٍاتۆتۆئ یمەیەىێغ ەب ُەبن یوەز یْاّێمارهەب یاّۆڕگ ۆب ەوەنردّیبتىاِّ غ
 (..Pedersen, G. B. M. (2016): 29-40) راێخ یمەیەىێغ

 یْێىۆپ ەیرێگىەب تێّرەداد ذارێغ ەَچیّ یمەیەّاوچ ەب ەّذەرچەه ،ەیەمەوەْیژێتى ەیّاوچ ەم خاُیّذەربەد یزاەق
 ەیّاوچ یتاۆم ەتۆوتەم ەمەّاوچ ێیەیپ وەب ،ەوییەواەئاووه یووڕ ەى ەاریضتەه یمەیەّاوچ ًەاڵب بِ،ۆم یواەئاووه

(، و طتاُێو مى اُیرٍە)گ یغاخاو ەَچیو ّ یغاخاو ەیّاوچ ىاُێّ ەى ەیەوەرەسێگى یمەیەو ّاوچ ،یغاخاو ەَچیّ
و  ەذارێغ ەَچیّ ەیّاوچ یتاۆو م تێمرەذیدەداباربِ ب یاماّڕنێت ەى رۆز یاڕاڕ ەوەػیواەئاووه یووەڕى هاەروەه
 ییەّ رەدەتر ب یمەیەّاوچ رەه كەو خاُیّذەربەد یزاە. قماتەذێضتپەوغل د ەَچیوغل و ّ ەیّاوچ رەبەرەب ەوەىێوەى
 ًەئ یماّەّجاٍەئ ِ،یبار ِیبارا یاڕاڕو  یواەئاووه یوغن ەیاردید یووداّڕو  واەئاووه یاّۆڕگ یماّیەرەگیمار ەى
 ،ییەزاّطت ینڵێوەه ەیەوەْیژێتى ًەئ ۆیە. بتێمرەذێپ یضتەه داەمەّاوچەى یمەووڕ یغۆوپڕ یاّۆڕگ ەئاغنرا ى ەب ەیەاردید
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 ەیوەنردّیو غ ُۆَارتید ەیػێهاوم ەیرێگى ەب ەوەْۆڵینێى ەیّاوچەى ییواەئاووه یوغن یْنردّێىۆپ ۆب داتەذڵوەه
 ەیّاوچ ەى ِێمات و غى ەیرێگى ەب یمەوڕ یغۆوپەڕى ماُییەاّنارۆڕگ ڕیب ینردّیاریو د یمەووڕ یغۆووپڕ یاّۆڕگ
 ەب ظەٍەئ ،ەمەّاوچ یماّیەواەئاووه ییەئاٍار ییەاریو زاّ ماُەضتنردەد ەٍاّگ ەیْێو ەیوەنردّیغ ەیگەڕێى خاُیّذەربەد

 ەیّاوچ ەى یمەووڕ یغۆپڕۆ یاّۆڕگ رەضەى یواەئاووه یوغن ەیاردید یّذەىەیپ یرەگیمار یرخطتْەد یئاٍاّج
 .ەوەْۆڵینێى

  Study area ەوەْۆڵینێى ەیّاوچ .1
 یَێرەه یتەاڵژهڕۆ ەتێوەمەد ،ییەَاّێضي یسگاێپار ەربەض ەم خاُ،یّذەربەد یزاەق ەى ییەتیبر ەوەْۆڵینێى ەیّاوچ

و  ِیقەخاّ یزاەق ەوەباغىرەو ى ەبجەڵەه یسگاێپار ەوەتەاڵژهڕۆ یبامىرەو ى زورەغار یزاەق ەویەبامىرەمىردضتاُ، ى
 ەتێوەمەد ەوییەٍۆّۆضترەئ یووەڕى ،ەوتىوەنەڵه داغەرەق یزاەق ەوەػیتەاڵژهەڕۆو ى الرەم یزاەق ەژئاواوڕۆ یباغىرەى
 07  96  30° - 77  09) یژێدر ێڵیدووه ىاُێبامىر، ّ ی (96  00  43° - 47 13  40°) یپاّ ەیدووبازّ ىاُێّ

 ەیّاوچ ەتێوەمەد ەمەّاوچ ەوییەجۆىیۆج یّذەتَەبیتا یووەڕى .9مٌ(090) ەیمەرەووبڕ( 1ەیخػە)ّ ت،ەاڵژهڕۆ ی (30°
 Jassim, Saad Z., and) (High Folded Zone) ماُەرزەب ەٍاوەچ ەیْێپػت رەضە(، ىUnstable Shelf) ەوەریگێّاج یىارێى

Jeremy C. Goff, 2006, P56.)  ەیّاوچ ییتاۆم ەتێوەمەد ەوەْۆڵینێى ەیّاوچ ەّذەرچەه ەوییەو ّسٍ یرزەب یووەڕى 
 ەریو زّج ەىىتن ِیّذەو چ ەیەه یزڵۆئا یمییەو ّسٍ یرزەب ًەاڵب ماُ،ەضاد چێپ ەّاوچەى ەوەمىردضتاّ یَێرەه یغاخاو

 ەواّەتر ى یماّیەضروغت ییەّذەتَەبیتا رەضەى ەبىوەه ەیوەّگذاّڕە ظەٍەئ وتىوُ،ەرمەد ەمەّاوچەى اوازیج یرزەب ەب ایچ
 ەزامەق یباغىر یغەب ەتێوەمەد ەم ەمەّاوچ ڵیخا ِیّسٍتر یگػتەب ،یضروغت یمەووڕ یماّەْێپػت یغبىوّەداب

(ً 1061) یرزەب ەب ۆیەزٍْام یایچ ەىىتن ەم ڵیخا ِیرزترەو ب ماتەذێپ ضتەد ەاویرەد یووڕ یئاضتە(ً ى476) یرزەبەى
 ینیّس ۆب ظەوەئ یمارۆه ،ەیەه یمذاچىویەّاوەب ڕیپچڕو پچ زڵۆئا یمییەو ّسٍ یرزەب یگػتەب ەمەّاوچ ت،ێد ییتاۆم

 یْنارێىۆپ ەیرێگى ەب ،ەوەْۆڵینێى ەیّاوچ یواەئاووه ەب تەبارە. ضەوەتەڕێگەد ەوەماّەتەیپي ینذاداّێپ ەیّاوچەى ەمەّاوچ
(Koppen-1936و پػت ب )ەَچیّ یواەئاووه ەیىێچىارچ ەتێوەمە( د9791-9772) یّاڵضا یواەئاووه یداتا ەب ضتە 

 یەٍذاەدوو یماّىوّ یٍاّگەى یرٍەگ ەیپي ِیّسٍتر ەش م˚ (99,12) ەماتەد ەیّاڵضا یرٍەگ ەیپي یاڕنێت ()(Csa) ەوەذارێغ
ش، ˚(99,01) ەماتەد ەّاڵضا یرٍەگ یوداەش، واتا ٍ˚ (43,60) یەٍَىزداەت یٍاّگەى یرٍەگ ەیپي ِیرزترەش و ب˚ (2,39)

 ەتێوەمەد ەٍيٌ( وات022,93) ەماتەد ەیّاڵضا یْیرباراّبا ڕیو ب ،ەیەه ییایرەد ەدور یرەػىیم ینێْێغى ەمەّاوچ ەوات
 ۆب ەوەنڵێضاەى ظەباراّ ڕەب ًەئ ت،ێبارەد فرەب لێّذجارەچ ەّاڵضا ەیوەى ەجگ ەٍەئ ،ەوەرەگۆٍط یْیباراّبار ەیّاوچ

 نراێتەب ،ەوەْۆڵینێى ەیّاوچەبا ى ییراێخەب تەبارەض ،یتەیەمەباراّ یارید یفاتیض ییاراڕو  ت،ۆڕێگەتر د ینڵێضا
  ٍيٌ(.993,67) عیَبىوّەڵهەب ڕی%( و ب30,99) ەییژڕێ ێیغ ڕیب یاڕنێو ت یە(ەً/چرم1,27)

 یراقێع یخام ۆ( بBurring 1960) یّذۆڵەه یزاّا ییەیْنارێىۆپ وەئ ێیپەب ەمەّاوچ یخامەب تەبارەض یرچەه
 ەیوەْۆڵینێى ەیّاوچ یوەز یووڕ ەوەاوازیج یّذەتَەبیو تا یضتىرەئ ەخاك ب یاوازیج یرۆج ْجێپ ذاێیت ،ەمردوو

 یّنەت ەییضتاّەم یخام ضتىر،ەئ ەییضتاّەم یخام ضتىر،ەئ ًەم یضىرباو ەییقاو ی)خام ەى ِیتیبر عیواّەئ ،ەىیغۆداپ
 یتەراٍەد یرۆج ێرضەه ەب ەوەْۆڵینێى ەیّاوچ ەوییەئاو یتەراٍەد یووەڕالفاومرد(. ى یخام اماُ،یچ یخام ِ،یردەب

 یٍەچ ِیّذەچ ەى ەجگ یوەز رەض یئاو ەب تەبارەض ،ەّذەٍڵەوە( دیوەز رێژ یئاو ،یوەز رەض یئاو ِ،ی)دابار ییئاو
 ەمەّاوچەى ظەىاّێد یووبارەڕو ىق رواُیض یووبارڕ ت،ێبەدەڕپێت ذاێپ اُیئاو ماّذاەذارێغ ەرزەوەى ەم یرزەو
 ەمەّاوچەى یوەز رەض یئاو ەیرچاوەض ِیفراواّتر ەب خاُیّذەربەد ەیاچیرەد هاەروەه ِ،ەییػیٍەه یئاو ەیرچاوەض
 4,00) ەمەاچیرەد یئاو یمردّەْیّجەگ یتىاّا ،ەوەْۆڵینێى ەیّاوچ یضْىر ەتێوەمەد یرۆز ینێغەب تێردرێژٍەد
 واوەت یّذەروبەضەى طتاێئ ەم ەىاّێد یّذاوەب ەوەى اوازیج ،ەرمردوویداگ ەیمەّاوچ یفراواّ ینێرەووبڕو  ،یە(4/ًاریٍي

 یوەز رەض یئاو اُی ِیدابار یچ ەاّییئاو ەرچاوەض ًەئ ت،ێبەد ی( ئاو4/ًُیۆٍي 91) یمردّەْیّجەگ یتىاّا یەبىّذا
 .یوەز رێژ یئاوەب ەمەّاوچ یّذبىوّەٍڵەوەد ۆیه ەتەبىوّ
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  :، و بەپػت بەضتِ بە(Arc Map GIS 10.8) ضەرچاوە/ ماری تىێژەراُ بە بەمارهێْاّی پرۆگراٍی
مىردضتاّی عێراق، عێراق وجیهاُ، چاپخاّەی تێْىوش، چاپی یەمەً، هاغٌ یاضیِ وئەواّی تر، ئەتڵەضی هەرێَی ( 1

 .21، ه9776
 .9797( وەزارەتی پالّذاّاُ، بەڕێىەبەرایەتی ئاٍاری ضيێَاّی، ّەخػەی مارگێری پارێسگای ضيێَاّی، 9

  Data and methodsداتا و ٍیتۆدە بە مارهاتىوەماُ .9
ىەپێْاو گەیػتِ بە ئاٍاّجی ضەرەمی تىێژیْەوەمە، چەّذیِ داتای جۆراوجۆر بەمارهێْراوە، هەروەها چەّذیِ 

 ٍیتۆد و تەّنْینی ماریگەر جێبەجێنراوُ، مە خۆی ىەً هەّگاواّەی خىارەوە دەبیْێتەوە: 

  Data used and preparation بەمارهاتىوەماُ. مۆمردّەوە و ئاٍادەمردّی داتا 4-1
(. 1ىەً تىێژیْەوەیەدا چەّذیِ داتای جۆراوجۆر بەمارهێْراوە مە ىە ضەرچاوەی جۆراوجۆر وەرگیراوُ )خػتەی

، (9712، 9710، 9719) بۆ ٍاّگی تەٍىزی ضاڵەماّی (47ً) ەوردی( ب2و0ّذضات )چىار وێْەی ٍاّگی دەضتنردی ال
( /https://earthexplorer.usgs.govرینی )پێىی خاك و جیۆىۆجی ئەٍوىەپێگەی فەرٍی دەزگای ڕو (9791)هەروەها 

مۆمراوّەتەوە، پاغاُ بەمارهێْراوُ بۆ چاودێرینردّی گۆڕاّی ڕوپۆغی ڕووەمی و دەضتنەوتْی ّەخػەی پػتێْەماّی 
ڕووەمی ضروغتی ىە ٍاوە ئاٍاژەپێنراوەماُ. ىە پێْاو گەیػتِ بە ئاٍاّجی تىێژیْەوەمە و بەدەضتهێْاّی ئەّجاٍێنی ورد و 

وا پێىیطتی مردووە چەّذیِ پڕۆضەی پێػىەختە ئەّجاٍبذەیِ ىەضەر وێْە ئاضَاّییە بەمارهاتىوەماُ. ىەضەرتادا دروضت 
 Gram-Schmidtٍەتر تەمْینی ) 10ٍەتر بۆ  (47)ىە  0و  2بەٍەبەضتی زیادمردّی وردی وێْە ئاضَاّییەماّی الّذضات 

Pan sharpeningْاّی( جێبەجێنراوە، ئەٍەظ ىە ڕێگەی بەمارهێ Panchromatic Band  ٍەتری،  10باّذی پاّنرٍاتیل
 Atmosphericو ڕاضتنردّەوەی ئەتَۆضفیری Radiometric correction ضەرەڕای ئەٍە ڕاضتنردّەوەی ڕادیۆٍەتری

correction  ُبۆ ضەرجەً وێْەماُ مراوە ئەٍەظ ىە پێْاو مەٍنردّەوەی ماریگەرییە ّەرێْییەماّی ئەتَۆضفیر و ضێبەرەما
 ەى. (.Rokni, Komeil et. al (2015): 226-234) و گۆغەماّی مەوتْی تیػنی خۆر ىەضەر وێْەی ٍاّگە دەضتنردەماُ

 یٍاّەبْ رەضەى ظەٍەئ ایج ەب لێّاعۆق رەه ۆب ەوەتەراوامیج ماُەچامنراو ەْێو ەى ەوەْۆڵینێى ەیّاوچ یضْىر ذایتاۆم
 .ەوەْۆڵینێى ەیّاوچ یضْىر
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 داەیەوەْیژێتى ًەى ماُەْراوێمارهەداتا ب ەی( پىخت1) ەیخػت

داتا 
وردی  بەروار جۆری داتا بەمارهێْراوەماُ

 غىێْی
باّذی 

 ّاضێْەری وێْەی ٍاّگە دەضتنردەماُ بەمارهێْراو

Landsat ETM+ Raster 
تةموزى 

2102 

 6 مةتر 01

LE07_L1TP_168036_20120715_20161130_01_T1 

Landsat OLI Raster 
تةموزى 

2101 
LC08_L1TP_168036_20150716_20170407_01_T1 

Landsat OLI Raster 
تةموزى 

2102 
LC08_L1TP_168036_20180708_20180717_01_T1 

Landsat OLI Raster 
تةموزى 

2120 
LC08_L1TP_168036_20210716_20210721_01_T1 

Aster DEM Raster 
 

 1 مةتر 01
 

سهورى ناوضةى 
 ليَكؤلَيهةوة

Vector 
(Polygon) 

2021 
  

 

 داتاى ئاووهةواى

داتاى 
ويَستطةى 
 كةشهاسى

2008 
– 

2021 
  

 

ٍەتری  10(ی DEM- digital elevation modelهەروەها ّەخػەماّی ىێژی و ئاڕاضتەی ىێژی و تۆبۆگرافی مە ىە )
ّاوچەمە بەرهەٍهێْراوُ، مە وەك هۆمارینی یارٍەتیذەر ىە پڕۆضەی پۆىێْبەّذینرّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی 

 ,normalized difference water index-NDWIضىودیاُ ىێبیْراوە. ضەرەڕای ئەوە هەریەمە ىە ئیْذێنطەماّی، )

normalized difference built-up index-NDBI normalized difference vegetation index-NDVI ىەڕێگەی )
ابتَال تكٕ ) (، بەپػت بەضت زاّیارییە غەبەّگەیەماّی وێْە ئاضَاّییەماُ ئەژٍارمراو4ُ، 9، 1بەمارهێْاّی هاومێػەماّی )

 ْراوُێمارهە( بOB classification) ەیضۆپر ەى رەذیتەارٍیگرّگ و  ینێمارۆه كەو ەنطاّێْذیئ ًەئ ەم،  (.(2014) حسً
و  یّذەىەیپ یرخطتەد یضتەبەٍەب ەوەتر یمیەال ە. ىەوەْۆڵینێى ەیّاوچ ەى نراویارید یىۆپ لێّذەه ەیوەامردّیج ۆب

 یغْاضەم ەیطتگێو یداتاەضىود ى یتضروغ یمەووڕ یماّەْێپػت رەضەى یواەئاووه یوغن ەیاردید یرەگیمار
 ەّاڵضا یاماّڕنێت راُەژێتى ُیەالەپاغاُ ى ەراویرگەو ماُییەرٍەف ەزراوەداٍ ەخاو ى یمیەداتا كەو ەم ەْراویب خاُیدەربەد
 .ەْراویبێى اُیضىود یواەئاووه یوغن ەیاردید یػاّنردّیضتْەد ەیضڕۆپ ەى ْراوُێرهەد

NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED) ____________1 

NDBI = (NIR – SWIR) / (NIR – SWIR) ___________2  

NDWI = (GREEN – NIR) / (GREEN + NIR)____________3 

  Meteorological Droughtییواەئاووه یوغن یْنردّێىۆپ  .4-9
 ڕیب یٍەم ۆیهەب ،ییەمات ییواەئاووه یضروغت یمەیەاردید ،ەمراو ۆب ەیئاٍاژ عیػترێپ كە(: وDrought) یوغن

 ەب راوردەب ەم ەیەیٍاو وەى ییەتیو بر دات،ەوودڕ ەوەَبىوّەڵهەب ڕیب یرۆو ز یرٍەگ ەیپي یرزەو ب ِیباراّبار
 اُی كەیەفتەه ّذەچ ەیٍاو ۆب ِیباراّبار ذاێیت ەم ،ەیەوەئاو یضتذاّەدەى یّجاٍەئەى ظەٍەئ ،ەوغنتر ییئاضا یخۆبارود

و  ەاچیرەد یئاو ڕیو ب ماُەووبارڕو  ًەچ یو ئاو ،ەٍترەم ۆیخ ییئاضا ڕیبەى لڵێضا ّذەچ اُی لێٍاّگ ّذەچ
 یئاو ڕیو ب تێػێبن ەژێدر ەیەٍاو وەئ رەگەئ ت،ێزەبەداد عیوەز رێژ یئاو یو ئاضت ەوەتێبەٍذەم ماُەزاّەخ
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 یوغن ۆب تۆڕێگەد ەوییەوغن ەیٍاوەى واەئ راو،یرگەو یئاو ەب راوردەب تێب واًەردەب ەوەٍبىوّەمەى ضتچىوەدەى
 (.Oxford( )Michale Allaby, 2008, p.179) ػذایْاضیوەز یّگەرهەفەى. (.R. Nagarajan,  2009, p.3) (Drought -)اىجفاف
 ەٍترەم اُی تێضتەوەد یواوەت ەباراُ ب ذاێیت ەم ەیەیٍاو وەب ماتەد ەئاٍاژ ەمەیەزاراو ەم ،ەمراوەْاضێپ ەوەب یدا وغن

 ینێرۆج ّذە. چیضروغت یمەووڕو  ڵو مػتىما ۆڤٍر ۆئاو ب یْاّێمىرته ۆیهەتێبەد ّجاٍذاەئەو ى ۆیخ ییئاضا ڕیبەى
 ظەارداّید ًەو ئ یجۆىۆذریها یخاك و وغن ێیغەى ی( و وغنیجۆىۆریۆتی)ٍ ییواەئاووه یوغن ەواّەى ەیەه یوغن

 یو بىار ەْگیژ یماّەزەگڕە رەضەى یارید یرەگیو مار ەوەتێبەدەدووبار ماّذاەوغن ەَچیوغل و ّ ەّاوچەى یرۆزەب
 ەّاوچەى یداهاتىودا وغن ڵیضا چوەى ەم ُەمەد ەوەئ یْیػبێپ واەئاووه یاّۆڕگ ۆب ماُەتاز ێڵەدۆ. ٍتێبەد یئابىور

 ذاێیت ەم ەیەیٍاو وەى یەتیبر ەم ییەواەئاووه یوغن یوغنەى ضتەبەٍ داەرێى ت،ێبەوتىّذ د رۆز ماّذاەوغن ەَچیوغل و ّ
 اُی لڵێضا ّذەچ ەیٍاو ۆب تێبەد واًەردەب دا،ەٍاو ٍاُەهەى ىیبار یباراّ ڕیبەى ەاتریز رداُەبىوُ/ئاود ٌەڵهەب ڕیب
، 9719 ِ،یٍحَذ اٍ ِیّصراىذ ۆرێه) ِەیغبنەمات داب ێیپ ەب لێرۆج ّذەچ ۆب یوغن ِیتىاّەد داەرێى ك،ەیەیەد ّذەچ
 :عیواّەئ ،(103-104ه

تێیذا بڕی بەهەڵٌ بىوُ/ ئاودەرداُ زیاترە ىەبڕی باراُ باریِ، ىەهەٍىو  (Permanent Drought) : وغنی هەٍیػەیی  -
  .ضاڵذاوەرزەماّی 

ئەً جۆرە تەّها ىەٍاوەی وەرزی گەرٍی ضاڵذا ڕوودەدات، مە باراُ  (Seasonal Drought) : وغنی وەرزاّە  -
 .ىەوەرزێنی دیارینراو دەبارێت و ىەوەرزەماّی تردا دەبڕێت

هاّذا دووبارە بەهۆی ّاڕێنی و ڕاڕایی ىەباراُ باریِ ىەّاوچە جیاجیاماّی جی (Contingent Drought) : وغنی ىەّاماو  -
 .دەبێتەوە، مەزیاتر ىەّاوچە ّیَچەوغل و ّیَچە غێذارەماّذا ڕوودەدات و ماردەماتە ضەر ژیْگەی ضروغتی ئەو ّاوچەیە

(: بریتیە ىەمەٍبىوّەوەی غێی ّاو هەوا و خاك و مەٍبىوّەوەی غێی ڕۆژاّە و Invisible Droughtوغنی ّەبیْراو ) -
 یطتیەتی و مار دەماتە ضەر ڕووەك و ژیْگەی ّاوچەمە بەگػتی.ٍاّگاّە ىەو ئاضتەی مە ڕووەك پێى

 :(1043-1042، ص2018افراح ابرأٍه مشدٕ، ) عیواّەئ ت،ێبەدەڕپێت ّاغذاۆق چىارەب یوغن
 .قۆّاغی یەمەً وغنی ئاووهەوایی بە مەٍبىوّەوەی باراّباریِ ىەتێنڕای ضااڵّەی دەضت پێذەمات بۆ ٍاوەیەمی درێژ(  1
 .دووەً بریتییە ىەضەرّەمەوتْی مػتىماڵ و دابەزیْی بەروبىوًقىّاغی (  9
قۆّاغی ضێیەً وغنی هایذرۆىۆجی ماتێل ڕوودەدات مە ئاضتی ئاوی ضەر زەوی و ژێر زەوب دادەبەزێت ىەتێنڕای (  4

 .ئاضتی پێػتری
مەٍبىوّەوەی ئاو  قۆّاغی چىارەً وغنی ئابىری و مۆٍەاڵیەتی ماتێل ڕوودەدات مە ٍرۆڤ و الیەّی ئابىری بە(  3

 .تىوغی گرفت دەبِ

ىەً تىێژیْەوەیەدا، بۆ دەرخطتْی هەرێَی ئاووهەوای و پۆىێْنردّی وغنی ئاووهەوای ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە پػت  
( 3) ەیػێهاوم ەیگەڕێى ەضتراوەب ِیو باراّبار یرٍەگ ەیپي ەپػت ب ذاێیت ەم ،ەضتراوەب (De Martonneبەهاومێػەی )

 یٍاەبْ رەضەى رە(. ه9ەی)خػت رۆ( ج0) ۆب ەغنراوەوغل داب یماّەئاٍاژ ەمەػێهاوم یماّەّجاٍەئ ەیرێگىەب ەم
(، ذارێغ رۆ)ز 9712(، ذارێ)غ 9710(، ذارێغ ەَچی)ّ 9719 یماّڵەضا راُەژێتى ،ەیەػێهاوم ًەئ ینردّێجەبێج یماّەّجاٍەئ

 یمەووڕ یماّەْێپػت ەیخػەّ یو دروضتنردّ ەمەوەْیژێتى یماّەٍاو ۆب ەنردوویارید ەَّىّ كەوغل( و ەَچی)ّ 9791
علٕ ی )ضروغت یمەووڕ یماّەْێپػت رەضەى یواەئاووه یوغن یماّییەرەگیمار ەى ەوەْیژێتىێى یضتەبەٍەو ب یضروغت

 :(.232، ص1978شلش ّاخرٌّ، 

 ەّاڵضا یْیباراُ بار ڕیب                      
 (3ــــــــــــــــ  ............  )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ یوغن ەیىنۆهاوم

 17+  ەّاڵضا یرٍەگ ەیپي یاڕنێت          
 (De Martonne) ەیىنۆهاوم ێیپەب یوغن یماّە( ئاٍاژ9) ەیخػت

 ئاٍاژەی وغنی ئةجنام
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 وغل 1كةمرت لة 
 ّیَچە وغل 01 – 1

 ّیَچە غێذار 21 – 01
 غێذار 01 – 21

 زۆر غێذار 01زياتر لة 

  Image segmentation. بەغبەغنردّی وێْە ئاضَاّییەما4-4ُ
پرۆضەی بەظ بەظ مردّی وێْەماُ بە یەمێل ىە ضەرەمیتریِ هەّگاوەماّی پرۆضەی پۆىێْبەّذینردّی وێْەی ٍاّگە 

دادەّرێت. ئەً پرۆضەیە بریتیە ىە دابەغنردُ یاُ دابڕیِ و گروپنردّی پێنطڵەماُ ( OBIAدەضتنردەماُ ىە ٍیتۆدی )
 اُی، (.Hossain, Mohammad D., and Dongmei Chen. , (2019): 115-134) بەگىێرەی ئۆبجێنتەماّی وێْەمە

 ەى ظەٍەئ ەییژڕێ یاوتىخَه ینێغەب ّذەچ ۆب ماُیەئاضَاّ ەْێّاو و یماّەنهاتێپ یغنردّەداب ەى ییەتیبر ِڵێیب ِیتىاّەد
 یضتخطتْەدەب ْاوێپ ەى ەمەْێو یماّەغەب یماّیەرەنطچێو ت یْێو غى یّگەبەغ ییەّذەتَەبیتا یْاّێمارهەب ەیگڕێ

 رەضەى تێبەد ۆیوخەاضتڕ یرەگیمار داەیەضۆپر ًەى مارهاتىوەب یتَیرۆىگو ئا ماُەرەىێپ ینردّیاری. دّجاًەئ ِیباغتر
 اوازیج یرتَۆو ئاىگ رەىێپ ِیّذەچ. (.Duro, Dennis C., et. al, (2012): 259-272) ماُەامراویج ەىۆپ ەیبارەو ق رۆج
 Multi-resolution یورد ەفر یغنردّەداب یتَیرۆئاىگ ًەاڵب ماُ،ەْێو یغنردّەغبەب ەیضۆپر ۆب تێْرێهەماردەب

segmentation پػت  غذاەیەوەْیژێتى ًە. ىداڕۆٍەئ یٍەردەضەى ەیەه یْاّێمارهەب ِیرترۆو ز تێّرەداد ِیگىّجاوتر ەب
 یبژاردّەڵه ۆب ماُەضتنردەد ەٍاّگ ەْێو رەضەى ماُەرەتیپاراٍ ەیختەػىێپ ەیوەنردّیتاق ەیگڕێ ەى ەضتراوەب ەنیمْەت ًەب

 ًەى Scale parameter 50, Shape 0.4, and compactness 0.6 یماّەرەتیپاراٍ ّجاٍذاەئ ەى اُ،یْیگىّجاوتر
 .(1ەیْێو ەواّڕ)ب ماُەْێو ًەرجەض ۆب نراوُێجەبێج داەیەوەْیژێتى

ەضەر وێْەی ٍاّگە ( َّىٍەیەك ىە ئەّجاٍی جێبەجێنردّی تەمْینی بەغبەغنردُ ى1وێْەی )
 ڕێگەی پاراٍیتەرەماّیدەضتنردەماُ ىە

 Scale parameter 50, Shape 0.4, and compactness 0.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Journal of the University of Garmian (Special issue), 2022 The 10
th

  Scientific Conference: 

 Drought and Water Scarcity  Management  

 

  
Page 38 

 
  

  Object-Based Image classificationٍاّگە دەضتنردەماُ ىەضەر بْەٍای . پۆىێْبەّذینردّی وێْەی4-3
(، ىەً تىێژیْەوەیەدا OBIAپۆىێْبەّذینردّی وێْە ئاضَاّییەماُ، مۆتا هەّگاوی پرۆضەی پۆىێْبەّذینردّە ىە ّاو ٍیتۆدی )
دابەغنردُ و مۆٍەڵەمردّی دوای مۆمردّەوە و ئاٍادەمردّی پێػىەختەی داتاماُ و هەروەها ئەّجاٍذاّی تەمْینی 

( ئەّجاٍذراوە، بۆ جیامردّەوەی Object-Basedوێْەماُ، پرۆضەی پۆىێْبەّذینردّی ویْە ئاضَاّییەماُ ىەضەر بْەٍای )
غەظ پػتێْەی ڕووەمی ضروغتی، هەروەها جیامردّەوەی ڕووبەرە ئاوویەماُ و ّاوچەماّی ّیػتەجێبىوُ ىە ّاوچەی 

 Standard nearest neighbour( و )assign classىە ڕێگەی جێبەجێنردّی تەمْینی )(، ئەٍەظ 4ىێنۆڵیْەوە )خػتەی

classifier و بەمارهێْاّی زاّیارییە غەبەّگیەماّی وێْە ئاضَاّییەماُ، و زاّیارییە غىێْییەماُ و ئیْذێنطەماُ، مە تیایذا )
ئەوەی گىّجاوتریِ بەها دەضتْیػاّبنرێت دوای  پػنْیِ و تاقینردّەوەی پێػىەختە بۆ هەریەمێل ىەو زاّیاریاّە مراوە بۆ

(، پرۆضەی پۆىێْبەّذینردُ بۆ جیامردّەوەی غەظ پػتێْەی ڕووەمی ضروغتی 9دڵْیابىوُ ىە گىّجاوی بەهاماُ )وێْەی
ئەّجاٍذراوە. ىەضەرەتای پرۆضەمەدا ڕوبەری ئاویەماُ ىەڕێگەی چەّذ پۆىێنی الوەمی و بەمارهێْاّی بەهای جۆراوجۆری 

( جیامراوەتەوە، هەروەها ّاوچەماّی ّیػتەجێبىوُ Mean DEM, Mean slope, Ratio B2, NDWI, NDVIوەك )
 ,Mean DEM, Mean slope, mean brightness, RatioB5, mean B1, NDBIىەڕێگەی بەمارهێْاّی بەهای وەك )

NDVIمی ضروغتی ىەو ّاوچاّەی تر مە ،( جیامراوەتەوە ىە پۆىێنی ضەربەخۆدا. ىە هەّگاوی دووەٍذا غەظ پۆه ىەڕووە
دوای جیامردّەوەی ئەً دوو پۆىە پۆىێْەبەّذیْەمراوُ جیامراوّەتەوە ىە ڕێگەی بەمارهێْاّی و دیارینردّی بەها غىێْی و 

 ,Mean slope, NDVIرووەمەماُ )زەوی ڕووت( ىە ڕێگەی بەمارهێْاّی بەهای )  غەبەّگیەیەماُ. بە جۆرێل زەوییە بێ
NDBI, Brightness, Ratio B1, Asymmetry پۆىێْنراوە. هەریەك ىە پػتێْەماّی دارضتاّی چڕ و دارضتاّی چڕی )

( بۆىێِ مراوُ، هەروەها پػتێْەی Mean DEM, Mean Aspect, NDVIٍاٍْاوەّذ و مراوە ىەضەر بْەٍای بەهای )
( پۆىێْنراوە. Mean slope, NDVI, Mean B5ڕووەمی ىێىار چەً و ڕوبار و باخ ىە ڕێگەی بەمارهێْاّی بەهای )

ضەبارەت بە پػتێْەی گژووگیای ّاوچەی غێذار، هەروەها گژوگیای ّاوچەی وغل )مىرتەگیا( ىەرێگەی بەمارهێْاّی 
( بۆىێْنراوُ. دوای ئەّجاٍذاّی پرۆضەی Mean DEM, Mean slope, Brightness, NDVI, Mean B5بەهای )

جەً پۆىیەماّی رووەمی ضروغتی و بەمارهێْاّەماّی تر ىە ّاو بەرّاٍەی پۆىێْبەّذینردُ و تەواوبىوّی پرۆضەمە بۆ ضەر
(eCognition developer 9.0.0 ئەّجاٍەماُ بەغێىەی داتای ئاڕاضتەمراو )vector data  دەرهێْراوُ، پاغاُ ىەڕێگەی

ضروغتی بۆ ( ّەخػەماّی پػتێْەماّی ڕووەمی GIS ready( جێبەجێنردّی تەمْینی )ArcMap GIS 10.8بەرّاٍەی )
ضەجەً قۆّاغەماّی تىێژیْەوەمە دروضتنراوُ. ئەً پرۆضەیە بە غێىەی جیا بۆ ضەرجەً وێْە ئاضَاّییەماُ و 

 قۆّاغەماّی تىێژیْەوە ئەّجاٍذراوە.
 نراوُیّذەْبێىۆپ ەیەوەْیژێتى ًەى ەتر م یماّەْاّێمارهەو ب یضروغت یمەووڕ یماّەْێپػت ی( ّاضاّذ4ّ) ەیخػت

ڕووەمی پػتێْەماّی 
 ضروغتی

 ّاضاّذّی پػتێْەماُ

 ئەو دارضتاّاّە دەگرێتەوە مە چڕیەمی زۆریاُ هەیە، بەغی زۆری خامەمە بە دارضتاُ داپۆغراوە دارضتاّی چڕ

دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و 
 مراوە

ئەو دارضتاّاّەُ مە چڕیەمی ٍاّاوەّذ یاُ مراوەُ، ىەگەڵیذا گژووگیاُ گەغەی مردووە، بە ىەوەڕگەی 
 باظ دادەّرێِ

 ڕووەمە ئاوییەماُ
ضەرجەً ئەو دارو دەوەُ گژووگیا دەگرێتەوە مە ىەوەرزی هاویِ ضەرچاوەی ئاویاُ هەیە، یاُ 

ىەالیەُ ٍرۆڤ ئاودێریذەمرێـِ، مە بەگػتی پێنذێت ىە دارودەوُ و ڕووەمی ىێىار چەً ڕووبارەماُ، 
 .باغات

ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دار و 
 دەوُ

ّاوچە غێذارەماُ، مە پێنذێِ ىە پاواُ، گژووگیای چڕ، ىەگەڵیذا دار و دەوەّی تامی  بریتیە ىە ڕووەمی
 جۆراوجۆر دەبیْرێت

مىرتە گیا )ّاوچەی هەژار بە 
 ڕووەك(

ئەو ّاوچاّە دەگرێـتەوە مە هەژارُ بە گژووگیا، ئەً پػتێْەیەی ڕووەمی ضروغتی بە گػتی پێل دێت 
 ىە ڕووەمی مىرتەگیا و مەً چڕ
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 ڕووەك )ڕووت(  بێزەوی 
ضەرجەً ئەو زەویاّە دەگرێتەوە مە بەتەواوەتی خاڵیِ ىە ڕووەمی ضروغتی، زیاتر بریتیە ىەو 

 زەویاّەی مە خامی پێىە ّییە، یاُ زۆر ىێژُ، یاُ بە هۆی ضىوتاّەوە داٍاڵراوُ ىە ڕووەمی ضروغتی

 ڕوبەرە ئاوییەماُ
و ىەواّە )ڕووبارەماُ، بەغێل ىە دەریاچەی ضەرجەً ئەو زەویاّە دەگرێتەوە مە داپۆغراوُ بە ئا

 دەربەّذیخاُ، خەزاُ و حەوزەماّی ٍاضی

 غار و غارۆچنە و گىّذ داٍەزراوە پیػەضازیەماُ دەگرێتەوە ّاوچەی ّیػتەجێبىوُ

 
( پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی و دیاردەماّی ڕووی زەوی ىە  بەغێنی ّسیننراوە ىە ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە ىەگەڵ ّىاّذّی 9وێْەی )

 ,A) False colour composite band (5, 4, 3), B) NDVI, C) NDBI, D) NDWI, E) DEMزاّیارییە غىێْی و غەبەّگیەماُ: 

F) Slope 
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  Accuracy assessmentهەڵطەّگاّذّی وردی ئەّجاٍەماُ. 4-0
پرۆضەیەمە ئەّجاٍذەدەرێت بۆ هەڵطەّگاّذّی ئەّجاٍە بەدەضتهاتىوەماُ  Accuracy assessmentهەڵطەّگاّذّی وردی 

بەماربێت بۆ پۆىێْبەدینردّی وێْە ئاضَاّییەماُ و دروضتنردّی ّەخػەی  ( یاُ هەر ٍیتۆدێنی تر مەOBIAىەٍیتۆدی )
ئەً هەّگاوە پرۆضەی پۆىێْبەّذینردُ هیچ   بەمارهێْاّەماّی زەوی، ئەً پرۆضەیە یەمێنە ىە پێىیطتییە بْچیْەیەماُ و بەبێ

 .Hossen, S., M. K) بەهایەمی زاّطتی ّابێت و پروضەیەمی بڕواپێنراوّابێت، و ّاتەواو دەبێت ىە الیەّی زاّطتییەوە

Hossain, and M. F. Uddin. (2019): 544-554.) .ەى ەم ماُەامراویج ەىۆپ یراوردمردّەب ەى یەتیبر یورد یّگاّذّەطەڵه 
 ەیگڕێ ەى اُی ەاتریز یورد ەتر م یمەیەرچاوەض ەب ەوەتەامراوّیج ماُەرۆراوجۆج یەّگەبەغ ەضتنردەد ەٍاّگ ەیْێو

 ەیپروض ەى ْراوێمارهەب یدۆتیٍ یورد یتیەّذەچ یّگاّذّەطەڵه یەتیبر ەیەضۆپر ًەئ ی. ئاٍاّجیذاّەیٍ یمار
 یْاّێضتهەدەب ْاوێپەى ظەٍەئ ماُەڵەه یوداەٍ ینردّیاریو د ماُەضتهاتىوەدەب ەّجاٍەئ یاضتڕ هاەروەو ه ػِەینیفیمالض

 :Ye, Su, et. al. (2018)ی )ضروغت یمەووڕ یماّەْێپػت ەیخػەّ ِیگىّجاوتر یو ورد و دروضتنردّ اضتڕ ینێّجاٍەئ

 ًەاڵب نردُ،یّذەْبێىۆپ ەیپروض یماّەّجاٍەئ یورد یىاّێپ ۆب تێْێهەماردەب اوازیج ینیمْەو ت دۆتیٍ ِیّذەچ. (.137-147
(error matrix approach )یپػت داەیەوەْیژێتى ًە، و ى تێْرێهەماردەب واڵربەب یمەیەىێغەب ەم ەیناّیمْەت ەى ەنێمیە 
تر  یْاّێمارهەو ب یضروغت یمەووڕ یىۆپ غتەه ەیوەامردّیو ج نردُیّذەْبێىۆپ ەیپروض یّجاٍذاّەئ ی. دواەضتراوەبێپ
 training ّگاّذُەطەڵه ەیّىمت 177 ەینیّس ینردّیارید ەیگەڕێى ەمراوۆب اُیّگاّذّەطەڵپاغاُ ه ػىودا،ێو پ یّگاوەهەى

validation point ماُەرزەب ییەورد ییەئاضَاّ ەْێو یْاّێمارهەب ەب ضتەپػت ب ەب یضروغت یمەووڕ یمەیەْێپػت رەه ۆب 
چاو،  ەیوەنردّیغ ەب ضتە( پػتبSAS planet open source) ّاوەى ماُییەژویٍ ەْێو هاەروە( و هGoogle earth pro) ەى
(، Overall Accuracy) یورد یاڕنێت ّجاٍذاەئ ە. ىەوەْۆڵینێى ەیّاوچ یماّەاوازیج ەّاوچ ۆب یذاّەیٍ یرداّەض هاەروەه

 یماّەىۆپ ًەرجەض ۆ( بProducer Accuracy) رەْێٍهەرهەب یورد هاەروە(، هUser Accuracy) رەْێمارهەب یورد
 .ەْراوێرهەد ەمەوەْیژێتى یماّەّاغۆق ًەرجەضەى یمەووڕ یغۆووپڕ

  Resultsئەّجاٍەماُ  .4
 ىەئەّجاٍی جێبەجینردّی ٍیتۆدەماّی تىێژیْەوەمە، گەیػتىویِ بەً ئەّجاٍاّەی خىارەوە:

 Meteorological. دیاردەی وغنی ئاووهەوای و ئەگەری دوبارەبىوّەوەی ىە ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە 3-1

Drought at study area  
( بەضەر داتا ئاووهەواییەماّی ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەدا، ئەّجاٍەماُ De Martonneپاظ جێبەجێنردّی هاومۆىنەی )

دەمەوێتە چىارچێىەی هەرێَی ئاووهەوای ّیَچە غێذارەوە وەك  ( دا پیػاّذراوە: ّاوچەمە بەگػتی3ىەخػتەی ژٍارە )
( دەمەوێتە چىارچێىەی هەٍاُ هەرێَی ئاووهەواییەوە، بەاڵً ئەً Koppen-1936ئەوەی پێػتریع بەپێی پۆىێْناری )

ِ بارودۆخە جێگیر ّییە و ىەضاڵێنەوە بۆ ضاڵێنی تر دەگۆڕێت، هۆماری ئەوەظ بۆ ڕاڕایی ضااڵّەی بڕی باراّباری
( ضاڵی ّیَچە غێذارە مە گىزارغت ىەبارودۆخی 6( ضاڵ، )13دەگەڕێتەوە، دەبیْیِ ىەٍاوەی وەرگیراودا مە بریتییە ىە )

( ضاڵی غێذارە و 9( ضاڵی ّیَچە وغنە مە بەئاراضتەی وغنی الیذاوە و )9ئاووهەوای باوی ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە دەمات، )
 غێذاری ڕۆیػتىوُ.( ضاڵیع زۆر غێذارە ئەٍاّەظ بەئاراضتەی 1)

هەر ىەبەرئەوەظ بۆ غینردّەوە و دەرخطتْی پەیىەّذی و ماریگەری دیاردەی وغنی ئاووهەوای ىەضەر گۆڕاّی 
ڕووپۆغی ڕووەمی ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە، چىار ضاڵی جیاواز بەپێی ئاٍاژەماّی وغنی ىەّاوچەی ىێنۆڵیْەوە وەرگیراوە 

ییەماُ پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی جیامراوەتەوە، مە بریتیِ تیایذا پػت بەضت بە غینردّەوەی وێْە ئاضَاّ
 ( زۆرغێذار.9712( غێذار و )9710( َّیچە غێذار و )9719( ّیَچە وغل و )9791ىەضاڵەماّی )

ضەبارەت بە پێػبیْینردُ بۆ ئەگەری دووبارەبىوّەوەی دیاردەی وغنی ئاووهەوایی ىەهەر ّاوچەیەك، بەً غێىەیە 
( دەمرێت، ئەّجاٍی ئەً 177ّی وغنی ىەٍاوەی وەرگیراودا دابەظ مۆی ضااڵّی وەرگیراو ىێنذاُ بە )دەبێت، ژٍارەی ضااڵ

علٕ خملف سعذ، اشْام عبذالهرٓه ) هاومێػەیە دەبێتە ئەگەری دووبارەبىوّەوەی دیاردەی وغنی بۆ ٍاوەی ضەد ضاڵی داهاتىو
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وغل  ەچیَّ ڵی( ضا9) ذاێیت ڵ( ضا13) ەى ییەتیبر ،ەوەْۆڵینێى ەیّاوچەى راویرگەو ەیٍاو ەَّىوّ ۆب، (.238، ص2019حمنذ، 
 ًەئ رەضەى ەواتەم ،ەمەّاوچ یواەئاووه یخۆبارود یگػت یاڕنێت ەب راوردەب ماتەد یوغن یّاڵضاەگىزارغت ى ەم ،ەیەه
 .ەوەْۆڵینێى ەیّاوچ یداهاتىو ڵیضا دەض ۆب ەیەه یوغن ڵی( ضا13) ەیوەبىوّەدووبار یرەگەئ ت،ێب یەٍاەبْ

( بەٍەبەضتی پۆىێْنردّی وغنی ئاووهەوایی De Martonne( ئەّجاٍی جێبەجێنردّی هاومۆىنەی )3خػتەی )
 ىەّاوچەی ىێنۆڵیْەوە

(17)پيەی گەرٍی +  باراّبایِ )ٍيٌ( پيەی گەرٍی )ش( ضاڵ  ئاٍاژەی وغنی ئەّجاٍی هاومۆىنە 

 ّیَچە وغل 9.35 31.83 297.70 21.83 2008
 ّیَچە غێذار 18.56 30.66 569.20 20.66 2009
 ّیَچە غێذار 18.37 33.29 611.70 23.29 2010
 ّیَچە غێذار 18.64 31.29 583.20 21.29 2011
 ّیَچە غێذار 17.94 32.12 576.10 22.12 2012
 ّیَچە غێذار 19.86 31.87 632.80 21.87 2013
 ّیَچە غێذار 15.89 32.20 511.50 22.20 2014
 غێذار 21.89 32.29 706.80 22.29 2015
 ّیَچە غێذار 17.70 32.20 569.80 22.20 2016
 ّیَچە غێذار 12.48 32.20 402.00 22.20 2017
 زۆر غێذار 31.85 32.62 1039.00 22.62 2018
 غێذار 29.59 31.89 943.60 21.89 2019
 ّیَچە غێذار 17.26 32.44 559.80 22.44 2020
 ّیَچە وغل 6.90 33.67 232.20 23.67 2021

 ّیَچە غێذار 18.31 32.18 588.24 22.18 تيَكرِا

ضەرچاوە/ ماری تىێژەراُ بەپػت بەضتِ بەداتای ئاووهەوایی ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە و غینارمردّی هاومۆىنەی 
(De Martonne.) 
   OB classification Accuracyئەّجاٍی هەڵطەّگاّذّی وردی پرۆضەی پۆىێْبەّذینردُ. 3-9

بۆ ئەّجاٍەماّی پرۆضەی  Accuracy Assessmentدوای جێبەجێنردّی پرۆضەی هەڵطەّگاّذّی وردی 
بۆ قۆّاغەماّی  Overall Accuracyپۆىێْبەّذینردُ ىە هەّگاوی پێػىودا، بەگىێرەی ئەّجاٍەماّی پرۆضەمە تێنڕای وردی  

%(، 64.90%، 64.49%، 64.76%، 69.6( یەك ىەدوای یەك برتیی بىوە ىە )9791، 9712، 9719، 9719تىێژیْەوەمە )
-% )ڕووەمە ئاوییەما26.9ُبۆ ضەرجەً پػتێْە پۆىێْنراوەماُ ىەّێىاُ  User Accuracyهەروەها وردی بەمارهێْەر 

 Producer Accuracy( بىوە، هەرچی ضەبارەت بەوردی بەرهەٍهێْەر 9712-% )ڕووبەرە ئاوییەما62.1ُ( بۆ 9719
و ّسٍتریِ وردی ىەپػتێْەی دارضتاّی  9712% ضاڵی 60.2زۆرتریِ وردی ىەپۆىێی ڕووبەرە ئاوییەماُ بىوە بە ڕێژەی 

. ىەبەرئەوە دەتىاّیِ یڵێیِ ئاضتی وردی ٍیتۆدی بەمارهێْراو و ئەّجاٍەماّی ئەً 9719% بىوەىە ضاڵی 67,2چڕ 
، بەو پێیەی تێنڕای )(Very High Confidence in Classification (VHCC))تىێژیْەوەیە ىە ئاضتێنی بەرز بڕواپێنراوە 

وردی پۆىێْەبەّذینردُ بۆ ضەرجەً قۆّاغەماُ و وردی بەمارهێْەر و وردی بەرهَهێْەر بۆ ضەرجەً پػتێْە پۆىێِ 
  ()(%20) مراوەماُ ىە ضەرووی

  LULC changes analysisگۆڕاّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ىە ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە  3-4
دوای جێبەجێنردّی هاومۆىنەی دیَارتۆُ بەٍەبەضتی پۆىێْنردّی وغنی ئاووهەوای ىە هەّگاوی پێػتر، ىە 
ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە غەظ پۆه ىەپػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی و ڕووبەری ئاوی و ّاوچەماّی ّیػتەجێبىوُ 
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، 4( ىەٍاوەی تىێژیْەوەمەدا، ئەّجاٍەماُ ىەّەخػەی )9791، 9712، 9710، 9719پۆىێْبەّذینراوُ بۆ چىار قۆّاغی جیاواز )
 .( خراوّەتەڕوو9، 0، 3
 
 ڵیضا ۆ( بOBIA) یدۆتیٍ ەییرێگى ەب یضروغت یمەووڕ یماّەْێپػت ینردّیّذەْبێىۆپ یّجاٍە(  ئ9) ەیخػەّ

9719 
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( بۆ ضاڵی OBIAپػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی بە گىێرەیی ٍیتۆدی )(  ئەّجاٍی پۆىێْبەّذینردّی 4ّەخػەی )

9710 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9712( بۆ ضاڵی OBIA(  ئەّجاٍی پۆىێْبەّذینردّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی بە گىێرەیی ٍیتۆدی )3ّەخػەی )
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( بۆ ضاڵی OBIAئەّجاٍی پۆىێْبەّذینردّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی بە گىێرەیی ٍیتۆدی ) (0ّەخػەی )

9791 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

% 49.9پػتێْەی ڕووەمی مىرتەگیا )ّاوچەی هەژار بە ڕووەك( بە ڕێژەی  9719ىەقۆّاغی یەمەٍی تىێژیْەوەمە 
زۆرتریِ ڕووبەری ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەی داپۆغیىە. هەریەمە ىەپػتێْەماّی )ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دار و دەوُ، دارضتاّی 

وت(، هەروەها ڕووەمە ئاوییەماُ( یەك ىەدوای یەك ڕێژەی ڕووەك )ڕو  چڕی ٍاٍْاوەّذ و مراوە، دارضتاّی چڕ، زەوی بێ
ڕیسبەّذی پػتێْەماّی  9710%( ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەیاُ داپۆغیىە. بەاڵً ىەضاڵی %1.72، %0.33، 0.90، %12.2، 93.0%)

ووەمی ڕووەمی ضروغتی بە هەٍاُ غێىە بىوە، ىەگەڵ گۆڕاّێنی مەً ىە ڕووبەری پػتێْەماُ، هەریەمە ىە پػتێْەماّی )ڕ
مىرتەگیا )ّاوچەی هەژار بە ڕووەك(، ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دارودەوەُ، دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و مراوە، دارضتاّی چڕ، 

ڕووەك )ڕووت(، هەروەها ڕووەمە ئاوییەماُ( بە غێىەیەمی ڕیسبەّذی و یەك ىەدوای یەك ڕێژەی ىەضەدا   زەوی بێ
دا،  9712ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەی داپۆغیىە. بەاڵً ىە قۆّاغی ضاڵی  %(%7.20، %9.24، %0.43، %12.4، %47.4، 44.6)

% زۆرتریِ ڕووبەری ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەی داپۆغیىە، هەریەمە ىە 43.1ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دار و دەوەُ بە ڕێژەی 
  ەوی بێپػتێْەماّی تر )مىرتەگیا )ّاوچەی هەژار بە ڕووەك(، دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و مراوە، دارضتاّی چڕ، ز

%، 0.30%، 12.3%، 96.6ڕووەك )ڕووت(، هەروەها ڕووەمە ئاوییەماُ( بە ڕیسبەّذی و یەك ىەدوای یەك ڕێژەی )
، مىرتە گیا )ّاوچەی هەژار بە 9791%( ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەیاُ داپۆغیىە. بەاڵً ىەمۆتا قۆّاغی تىێژیْەوەمە %1.19، 9.92
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ۆی ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەی داپۆغیىە، هەریەمە ىە پػتێْەماّی تر % م30.9ڕووەك( بەپيەی یەمەً هاتىوە، ڕێژەی 
ڕووەك )ڕووت(، هەروەها   )دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و مراوە، ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دار و دەوُ، دارضتاّی چڕ، زەوی بێ

ی %( ّاوچە7.3%، 0.29%، 0.9%، 10.9%، 10.0ڕووەمە ئاوییەماُ( بە ڕیسبەّذی و یەك ىەدوای یەك ڕێژەی )
ىێنۆڵیْەوەیاُ داپۆغیىە. هەرچی ضەبارەت بەو ّاوچاّەی بە ڕووبەرە ئاویەماُ داپۆغراوە، بە درێژی ٍاوەی 

% ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەی 0.30% بۆ 0.9ىێنۆڵیْەوەمە بە جێگیری ٍاوەتەوە گۆڕاّێنی مەٍی بەضەرداهاتىوە ىە ّێىاُ 
 (. 0داپۆغیىە )خػتەی 

 ەمەوەْیژێتى یماّەٍاو ەیرێگى ەب یضروغت یمەووڕ یماّەْێپػت یدەض ەیژێو ر یرەوبڕ( 0) ەیخػت

 2021 2018 2015 2012 ضاه

 % 9مٌ % 9مٌ % 9مٌ % 9مٌ پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی
 7.2 40.66 7.47 42.18 7.34 41.49 7.25 40.95 دارضتاّی چڕ

 17.5 98.91 18.4 104 18.3 103.1 18.8 106.5 دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و مراوە

 0.4 2.275 1.16 6.577 0.85 4.819 1.08 6.11 ڕووەمە ئاوییەماُ

 15.6 88.35 34.1 192.9 30.3 171 24.5 138.3 ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دار و دەوُ

 47.6 268.9 29.9 169.1 33.9 191.7 36.2 204.6 (مىرتە گیا )ّاوچەی هەژار بە ڕووەك

 5.86 33.11 2.28 12.87 2.83 16.01 5.44 30.75 (ڕووەك )ڕووت  زەوی بێ

 4.4 24.84 5.31 30.01 5.36 30.29 5.64 31.85 ڕوبەرە ئاوییەماُ

 1.41 7.95 1.3 7.367 1.15 6.496 1.06 5.969 غار و غارۆچنە

 100 565 100 565 100 565 100 565 (9ضەرجەً )مٌ

 

%(ی پػتێْەماّی ڕووەمی  و 9اّی ڕووبەر )زیادمردُ، مەٍنردُ( بە )مٌر( بریتیە ىە پىختەی گۆ9خػتەی )
ضروغتی و بەمارهێْاّەماّی تر ىەّێىاُ ٍاوە جیاوازەماّی تىێژیْەوەمە، وەك دەردەمەوێت، جگە ىە ّاوچەی غارّػیْی 
مە بەغێىەیەمی جێگیر و بە پيەبەّذیەمی ڕێل ڕووبەرەمەی ىەقۆّاغی ضەرەتای تىێژیْەوەمە بۆ قۆّاغی مۆتا 

ڕووەمی ضروغتی مەً و زیادیاُ مردووە، ىەّێى پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی  زیادینردووە. ضەرجەً پػتێْەماّی
پػتێْە دارضتاّییەماُ بەگػتی و دارضتاّی چڕ بە تایبەتی مەٍتریِ گۆڕاّی تێذا بەدینراوە، بە جۆرێل ىەّێىاُ ضاڵی 

مٌ  7,96تەّها  9712ضاڵی بۆ  9710ڕووبەرەمەی زیادینردووە، هەروەها ىە ّێىاُ ضاڵی  9مٌ 7,03تەّها  9710بۆ  9719
ڕوبەری دارضتاّی چڕ مەٍی مردووە. هەروەها  9مٌ 1,0تەّها  9791بۆ  9712زیادبىە، هەروەها ىە ّێىاُ ضاڵی  9

زۆرتریِ گۆڕاُ ىە ڕووبەری پػتێْە گژووگیاییەماُ )ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دار و دەوەُ، مىرتە گیا )ّاوچەی هەژار بە 
ڕووەك تۆٍارمراوە ىە ّێىاُ ٍاوە جیاوازەماّی تىێژیْەوە، بڕواّە   ت(( و زەوی بێڕووەك )ڕوو  ڕووەك(، زەوی بێ

 (.1غێىەی )
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لةوةرِطةى  
تيَكةلَ بة 
 دار و دةون

كورتة طيا 
ناوضةى  )

هةذار بة 
 ( رِووةك

زةوى بىَ 
رِووةك 

 (رِووت)

رِوبةرة  
 ئاوييةكان

شار و 
 شارؤضكة

 2015بؤ  2012

 2018بؤ  2025

 2021بؤ  2018

 2021بؤ  2012

 یماّەٍاو ىاُێّ ە، %( ى9)مٌ ە(  بادمردُیز اُی ٍنردُە)م یضروغت یمەووڕ یماّەْێپػت یرەوبڕ یاّۆڕ( گ9) ەیخػت
 ەمەوەْیژێتى

9710-9719 ضاه  9710-9712 9712-9791 9719-9791 

 پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی
گۆڕاّی 
ڕوبەر 

(9)مٌ  

گۆڕاّی 
 ڕوبەر %

گۆڕاّی 
ڕوبەر 

(9)مٌ  

گۆڕاّی 
 ڕوبەر %

گۆڕاّی 
ڕوبەر 

(9)مٌ  

گۆڕاّی 
 ڕوبەر %

گۆڕاّی 
ڕوبەر 

(9)مٌ  

گۆڕاّی 
 % ڕوبەر

 7.0- 7.4- 4.9- 1.0- 1.99 7.96 1.44 7.03 دارضتاّی چڕ
دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و 

 0.1- 0.9- 3.6- 0.1- 7.24 7.20 4.9- 4.3- مراوە

 94- 4.2- 90- 3.4- 49.0 1.09 91- 1.4- ڕووەمە ئاوییەماُ
 49- 07- 03- 170- 19.2 91.6 94.0 49.0 ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دار و دەوُ
مىرتە گیا )ّاوچەی هەژار بە 

 41.3 93.4 06 66.2 19- 94- 9.4- 14- (ڕووەك

ڕووەك )ڕووت  زەوی بێ ) -10 -32 -4.1 -97 97.9 100 9.49 0.90 
 99- 0- 10- 0.9- 7.6- 7.4- 3.6- 1.9- ڕوبەرە ئاوییەماُ
 44.9 1.62 0.69 7.02 14.3 7.20 2.29 7.04 غار و غارۆچنە

 

 
 ( مەٍنردُ و زیادمردّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ىە ّێىاُ قۆّاغەماّی تىێژیْەوە بە %1غێىەی )
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ّاوچەی پۆغی ڕووەمی ىەووغینردّەوەی پەیىەّذی ّێىاُ دیاردەی وغنی ئاووهەوای و گۆڕاّی ڕ. 3-0
 ىێنۆڵیْەوە

ىەً پەرەگرافاّەی ضەرەوە گەیػتیْە ئەو ئەّجاٍەی مە ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە بەگػتی ّاوچەیەمی ّیَچە غێذارە، 
ّیَچە وغنی بەخۆیەوە بیْیىە، هەر ىەهەٍاُ ٍاوەدا بەاڵً ىەٍاوەی ڕابردوودا بەالیەّی مەٍەوە چەّذ قۆّاغێنی 

پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ڕووبەڕووی گۆڕاُ بىوّەتەوە. ىەضەر بْەٍای جێبەجێنردّی هاومۆىنەی دیَارتۆُ بۆ 
پۆىێْنردّی وغنی ىەّاوچەی ىێنۆڵیْەوە، پۆىێْبەّذی بۆ پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ئەّجاٍذرا ىە چىار ٍاوەی 

اّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ىەو ٍاواّەدا. ڕا، بە ئاٍاّجی دەرخطتی پەیىەّذی وغنی ئاووهەوای و گۆدیارینراود
( ىەگەڵ تێنڕاماّی داباریِ و پۆىیْی 9و  0ماتێل بەراوردی گۆڕاّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی دەمەیِ ىە خػتەی )

ّذیەمی بە هێس ىە ّێىاُ وغنی ئاووهەوای و گۆڕاّی ( دیارینراوە، ئەوە دەردەمەوێـت مە پەیىە3وغنی مە ىە خػتەی )
)غێذار(  پػتێْەی مىرتەگیا،  9710)ّیَچە غێذار( بۆ ضاڵی  9719پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتیذا هەیە. دەبیْیِ ىە ضاڵی 

 ڕووبەری دارضتاّەماُ و ڕووەك بەڕێژەیەمی بەرچاو مەٍیاُ مردووە، ىەهەٍاُ ٍاوەدا تێبیْی زیادمردّی  زەوی بێ
)زۆر غێذار( بەهەٍاُ غێىە و ئاڕاضتە گۆڕاّەماُ  9712)غێذار( بۆ  9710ىەوەڕگاماُ دەمرێت، و هەروەها ىە ٍاوەی 

)ّیچە وغل( گۆڕاّی پێچەواّە ڕویذاوە،  9791)زۆر غێذار( بۆ  9712بەردەواً بىوُ، مەچی ىە ٍاوەی ّێىاُ ضاڵی 
ەڕگەی تێنەڵ بەدار و دەوەُ( بەڕێژەی جیاواز ڕووبەرەمەیاُ بەجۆرێل هەریەك ىە پػتێْەی ڕووەمی )دارضتاّەماُ، ىەو

  بەرەو مەٍبىوّەوە ڕۆیػتىوُ، هەر ىەهەٍاُ ٍاوەدا پػتێْەی ڕووەمی مىرتە گیا )ّاوچەی هەژار بە ڕووەك( و زەوی بێ
ّی باراُ و ڕووەك زیادیاّنردووە، ىێرەدا ئەوە ڕووُ دەبێتەوە مە پەیىەّذیەمی ڕاضتەواّە ّێىاُ زیادبىوّی تێنڕاما

زیادبىوّی پػتێْەماّی ڕوپۆغی ڕووەمی )دارضتاّەماُ و ىەوەڕگاماُ( دا هەیە، بە پێچەواّەوە پەیىەّذیەمە پێچەواّە 
ڕووەك، واتە تاوەمى دیاردەی وغنی زیاتر و بەهێستربێت   دەبێت  ىەگەڵ پػتێْەی ڕووەمی مىرتەگیا و زەوی بێ

یاتر بەرەوە مەٍبىوُ دەڕۆُ، و ڕووبەری پػتێْەی ڕووەمی مىرتە گیا ڕووبەری پػتێْەی دارضتاّەماُ و ىەوەڕگاُ ز
  .ڕووەك )ڕووت( زیاتر دەبێت، بە پێچەواّەغەوە هەر ڕاضتە  )ّاوچەی هەژار بە ڕووەك( و زەوی بێ

هەرچەّذە ىەً پەرەگرافەی ضەرەوە ئەوەٍاُ ڕووّنردەوە مە داتا ئاووهەواییەماُ و ئەّجاٍی غینردّەوەی وێْە 
ییەماُ تاڕادەیەمی زۆر پەیىەّذی ّێىاُ دیاردەی وغنی و گۆڕاّی ڕوپۆغی ڕووەمی دەرخطتىوە، بەاڵً پێىیطتە ئاضَاّ

ئاٍاژە بەوە بنەیِ مە جگە ىە دیاردەی وغنی ئاووهەوایی، هۆمارە ٍرۆیەماّی وەك )فراواّبىوّی غارّػیْی، چاالمییە 
و پاواُ و دارضتاّەماُ(یع ماریگەری گەورەیاُ هەیە ىەضەر ٍرۆیەماُ، بڕیْەوەی دارضتاّەماُ، هەروەها ضىوتاّی پىظ 

گۆڕاّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ىەهەر ّاوچەیەك، و ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەظ بەدەر ّییە ىەً ماریگەرییە ٍرۆیاّە، 
ەر ىەبەرئەوە بۆ پػتڕاضتنردُ و ضەىَاّذّی زیاتری پەیىەّذی وغنی ئاووهەوای ىەگەڵ ڕادەی ماریگەری باراُ ىەض

( یع ىەڕێگەی پرۆگراٍی R2( و هاومۆڵنەی )Rڕووپۆغەماّی زەوی ىەً تىێژیْەوەیەدا، هامۆڵنەی پەیىەّذی پێرضِ )
(SPSS( ِجێبەجێنراوە. هامۆڵنەی پەیىەّذی پێرض )Pearson Correlation Coefficient یەمێنە ىەڕێگا ئاٍارییە زۆر )

وە بڕییەماُ، ىەڕێگەی هاومۆڵنەی تایبەتەوە ئەً پەیىەّذییە بەمارهاتىوەماُ بۆ دۆزیْەوەی پەیىەّذی ّێىاُ گۆڕا
بۆ  1-ئەدۆزرێتەوە، مە گىزارغتە بۆ بەهێسی و الوازی پەیىەّذی ّێىاُ گۆڕاوەماُ، ئەّجاٍی ئەً هاومۆڵنەیە ىەّێىاُ )

-تر ّسیل بێت ىە )(ەوە ّسینبىو ئەوا پەیىەّذییەمی پێچەواّەیاُ هەیە و هەتاوەمى زیا1-( دەبێت، ئەگەر ئەّجاً ىە )1+
(ەوە ّسینبىو ئەوا پەیىەّذییەمی ڕاضتەواّەیاُ هەیە و هەتاوەمى 1(ەوە ئەوا پێچەواّەی بەهێسە، بەاڵً ئەگەر ئەّجاً ىە )+1

(ەوە ئەوا ڕاضتەواّەی بەهێسە، ئەگەر ئەّجاً )ضفر( بىو واتا پەیىەّذی ىەّێىاُ ئەو دوو گۆڕاوەدا 1زیاتر ّسیل بێت ىە )+
 یغۆووپڕ رەضەباراُ ى یرەگیو مار یوغن ەیاردید ىاُێّ یّذەىەیپ ەب تەبارەض،  (.230، ص2006مْسٙ،  حسً علٕ) ّییە

و  ەنراوێجەبێج ەیەىنۆهاوم ًەئ ،ەوەْۆڵینێى ەیّاوچەى یضروغت یمەووڕ یماّەاوازیج ەرۆج تەبیتاەب یوەز
 .ووەڕتە( دا خراو0) ەژٍار ەیخػتەى ماُەّجاٍەرئەد
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 ەینۆڵهاوم ێیپەب ەوەْۆڵینێى ەیّاوچەى یوەز یغۆووپڕو  ییواەئاووه یوغن ەیاردید ىاُێّ یّذەىەی( پ0) ەیخػت
 (R2) ەینۆڵ( و هاومR) رضِێپ یّذەىەیپ

بڕی باراُ  ضاڵ
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 IBM SPSS Statistics Data) یگراٍۆپر یْاّێمارهە(، و ب0) ەژٍار ەیخػت ەب ضتِەب پػتەب راُەژێتى ی/ مارەرچاوەض

Editor-26.) 
( دا ئەّجاٍەماُ 9( و غێىەی ژٍارە )0مە ىەخػتەی ژٍارە ) (R) رضِێپ یّذەىەیپ ەیىنۆهاوم ەب ضتِەپػت ب ەب

پیػاّذراوە، بۆٍاُ ڕووّذەبێتەوە مەوا پەیىەّذی ّێىاُ باراّباریِ ىەگەڵ هەریەمە ىەڕووپۆغەمەماّی )دارضتاّی چڕ، 
دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و مراوە، ڕووەمی ئاوی، ىەوەڕگای تێنەڵ بەدار و دەوەُ، ڕووبەرە ئاوییەماُ( پەیىەّذییەمی 

گەڵ ئەوەی ڕاضتەواّە، ڕاضتەواّەیەمی بەهێس دەبێت ىەگەڵ ڕووپۆغەماّی ڕاضتەواّەیە، ئەٍە ىەماتێنذا پەیىەّذییەمە ىە
)دارضتاّی چڕ، ڕووەمە ئاوییەماُ، ىەوەڕگای تێنەڵ بەدار و دەوەُ(، بەاڵً ىەگەڵ ڕووپۆغەماّی )دارضتاّی چڕی 

پەیىەّذی باراّباریِ ىەگەڵ  ٍاٍْاوەّذ و مراوە، ڕووبەرە ئاوییەماُ(دا پەیىەّذییەمی ڕاضتەواّەی ٍاٍْاوەّذە، ئەٍە ىەماتێنذا
 .هەریەمە ىەڕووپۆغەماّی )مىرتە گیا و ّاوچەی هەژار بەڕووەك، زەوی بێ ڕووەك( پەیىەّذییەمی پێچەواّەی بەهێسە

بۆ دەرخطتْی ڕاضتەواّە و پێچەواّەی پەیىەّذی ّێىاُ باراّباریِ و ڕووپۆغی زەوی ّاوچەی 
( دا ئەّجاٍەماُ 4( و غێىەی ژٍارە )0ەك ىەخػتەی ژٍارە )( دەبەضتیِ، وR2ىێنۆڵیْەوە پػت بە هاومۆىنەی )

%(، 60خراوەتەڕوو، دەبیْیِ زۆرتریِ ماریگەری باراُ ىەضەر ىەوەرگای تێنەڵ بەدار و دەوەُ بىوە بەڕێژەی )
%(، ىێرەدا 43ىەبەراّبەردا مەٍتریِ ماریگەری باراُ ىەضەر دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و مراوە بىوە بەڕێژەی )

تە ئاٍاژە بەوە بنرێت مە ئەو ڕووپۆغاّەی زەوی پەیىەّذی ڕاضتەواّەیاُ ىەگەڵ باراّباریْذا هەیە واتا پێىیط
( یاُ ٍىوجەبە، ماریگەری باراُ ىەضەریاُ بە ئاراضتەی زیادبىوّی ڕووبەریاُ Rئەّجاٍی هاومۆىنەی پێرضِ )

ریْذا پێچەواّەیە واتا ئەّجاٍی هاومۆىنەی بىوە، بەپێچەواّەوە ئەو ڕووپۆغاّەی زەوی پەیىەّذییاُ ىەگەڵ باراّبا
 ( یاُ ضاىبە، ماریگەری باراُ ىەضەریاُ بە ئاراضتەی مەٍبىوّی ڕووبەریاُ بىوە.Rپێرضِ )
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 ەوەْۆڵینێى ەیّاوچ یوەز یغۆووپڕ رەضە( ىR) رضِێپ یّذەىەیپ ەینۆڵ( هاوم9) یماّەىێغ
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 ەوەْۆڵینێى ەیّاوچ یوەز یغۆووپڕ رەضە( ىR2باراُ ) یرەگیمار ەیوەْیزۆد ەینۆڵ( هاوم4) یماّەىێغ 
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  Conclusion دەرئەّجاً .0
ژیْگەیاّەُ مە گۆڕاّی بەمارهێْاُ و پۆغەری زەوی بەگػتی و گۆڕاّی پػتێْە ڕووەمیەماُ بەتایبەت ىەو مێػە 

ٍػتىٍڕو و غینردّەوەی زۆر هەڵذەگرێت، چاالمییە ٍرۆیەماّی وەك )مػاّی غارّػیْی، ضىتاُ و بڕیْەوەی 
دارضتاّەماُ، فراواّبىوّی داٍەزراوە پیػەضازییەماُ، ... هتذ( ىەالیەك و هۆمارە ضروغتییەماّی وەك )گۆڕاّی ئاووهەوا، 

هەوای( ىەالیەمی تر ىەگرّگتریِ ئەو هۆماراّەُ بە غێىەی ڕاضتەوخۆ و الفاو، هەورە بروضنە، دیاردەی وغنی ئاوو
ّاڕاضتەوخۆ ماریگەری ىەضەر گۆڕاّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی هەیە. ئاٍاّجی ضەرەمی ئەً تىێژیْەوەیە بریتیە 

ضەر گۆڕاّی ىەبەمارهێْاّی ٍیتۆدێنی ماریگەر و ئابىریاّە بەٍەبەضتی غینردّەوەی ماریگەری وغنی ئاووهەوای ىە
پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی، ئەٍەظ ىەڕێگەی یەمگرتْیْی تەمْینی جۆراوجۆری ئاٍاری و هاومۆىنەی ئاووهەوای 
ىەگەڵ ضیطتَی زاّیارییە جىگرافییەماُ و زاّطتی هەضتنردُ ىە دوورەوە، مە ٍیتۆدی تىێژیْەوەمە ىەضەر بْەٍای 

جێنردّی هاومۆىنەی دیَارتۆُ و پۆىێْبەّذینردّی پػتێْەماّی غینردّەوەی دیاردەی وغنی ئاووهەوای ىەڕێگەی جێبە
( و پاغاّیع غینردّەوەی ئاٍاری داڕێژراوە. هەرچەّذە تىێژیْەوەماّی پێػتر مە OBIA) يڕووەمی ضروغتی ىەڕێگە

زیاتر  ( ئەّجاٍذراوُ پػتڕاضتی ماریگەری وردی ئەً ٍیتۆدە دەمەّەوە، بەاڵً ىەهەٍاّناتذا تىێژیْەوەیOBIAىەبىاری )
 مەً و مىڕی ّییە.  ىەو بىارەدا بە پێىیطت دەزاِّ، بەو پێیەی ئەً ٍیتۆدە هێػتا بەتەواوەتی بێ

ئەّجاٍەماّی هەڵطەّگاّذّی وردی ئەً تىێژیْەوەیەظ پػتڕاضتی ماریگەری و وردی ٍیتۆدی بەمارهێْراو 
غینردّەوە ئاٍاری و ئاووهەوایەماُ،  دەمەّەوە، ىەهەٍاّناتذا بە گىێرەی غینردّەوەی وێْەی ٍاّگە دەضتنردەماُ و

ئەّجاٍەماّی ئەً تىێژیْەوەیە بە تەواوەتی بڕواپێنراوُ. ضەرەڕای ئەوەظ ئەً ٍیتۆدە هێػا ضْىردارە و جێبەجێنردّی ىە 
ڕووبەرێنی فراواُ و بەتایبەت ىەگەڵ وێْە ٍاّگە دەضتنردە دیقە بەرزەماُ مارێنی قىرضە، بەوپێیەی پێىیطتی 

( دەبێت، و هەروەها بەمارهێْاّی هاومۆىنەی دیَارتۆُ بەتەّها بەش ّییە بۆ RAM, CPUورە )بەهاردوێری گە
پۆىێْنردّی وغنی ئاووهەوای، بۆیە ٍیتۆدی ئەً تىێژیْەوەیە پێىیطتی بە تاقینردّەوە و جێبەجێنردّی زیاتر هەیە. 

ۆىنەی تری وغنی و هاومو جێبەجێنردّی  ىەبەرئەوە دەمرێت ىەماری داهاتىوٍاّذا ىەڕێگەی بەمارهێْاّی گۆڕاوی زیاتر
 غینردّەوەی ئاٍاری زیاتر و ىەڕووبەرێنی فراواتر جێبەجێبنرێت.

%، و هەروەها ىە غینردّەوەی 69.6بەگىێرەی ئەّجاٍەماُ تێنڕای وردی بۆ ضەرجەً قۆّاغەماُ زیاتربىوە 
غتی، پەیىەّذیەمی پێچەواّە ىەّێىاُ پەیىەّذی ّێىاُ دیاردەی وغنی ئاووهەوای و گۆڕاّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضرو

ڕووەك و پػتێْەی ڕووەمی مىرتەگیا   زیادبىوّی تێنڕای باراُ و مەٍبىوّی وغنی ىەگەڵ  مەٍبىوّەوەی زەوی بێ
)ّاوچەی هەژار بە ڕووەك( تێبیْی دەمرێت، بە پێچەواّەوە، ىەگەڵ مەٍبىوّەوەی تێنڕاماّی داباریِ زیادبىوّی دیاردەی 

ڕووبەری پػتێْە دارضتاّییەماُ و پػتێْەی گژوگیای ّاوچە غێذارەماُ )ىەوەڕگاماُ( بەرەو  وغنی ئاووهەوای،
مەٍبىوّەوە ڕۆیػتىوُ. ىەمۆتایذا پێَاّىایە، ئەّجاٍەماّی ئەً تىێژیْەوەیە گرّگ و بەضىودُ بۆ تێگەیػتْی زیاتر ىە 

غتر بەڕێىەبردُ و بەمارهێْاّی زەوی و ماریگەریەماّی وغنی ئاووهەوای ىەضەر ڕووپۆغی ڕووەمی، و هەروەها بۆ با
 داّاّی پالّی گىّجاو بۆ ئەو چاڵێْجە ژیْگەیاّەی مە چاوەڕواّذەمرێت ىەداهاتىدا ڕووبذەُ.
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