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پوختە

دیاردەی وشكی ئاوويىوایی وەك یىكێك لى دەرئىهجامىكاهی

گىرمبٌوهی گۆی زەوی و گۆڕاهی ئاوويىوا ،بىیىكێك لى گاریگىرترین

فاكتىرە هازیودوەكان دادەهرێت كى كاریگىری سلبی گىورەی لىسىر
ژیوگىی سروشتی بىگشتی و بىرگی زیودەگی (ڕووپۆشی ڕووەكی) بى

تایبىتی يىیى .وشكی دیاردەیىكی ئاوويىوای جیًاهییى لى ژیوگىی

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

دورەوە ( .)Remote Sensingئىم تٌێژیوىوەیى يىوڵێكی زاهستییى،

كى ئاماهجی سىرەكی ئىهجامداهی بریتییى لى هاساهدهی تایبىتمىهدییى
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ئاوويىواییىكاهی هاوچىكى و شیكردهىوەی كاریگىری دیاردەی وشكی

ئاوويىوای لىسىر گۆڕاهی ڕووپۆشی ڕووەكی و دیاریكردهی بڕی
گۆڕاهكارییىكان لىڕوپۆشی ڕوەكی لى هاوچىی دەربىهدیخان ،ئىمىش

لى ڕێگىی شیكردهىوەی وێوىی ماهگىدەستكردەكان و زاهیارییى
ئامارییى ئاوويىوایىكاهی هاوچىكى ،بى بىكاريێواهی میتۆدێكی كاریگىر

بى هاوی (  )Object Based Image Analysisكى تیایدا زاهیارییى
شٌێوی و شىبىهگییىكان ( )Spatial and Spectral information

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

ورد ( )Accuracy Assessmentبۆ ئىهجامىكاهی تٌێژیوىوەكى كراوە،
پاشان شیكردهىوەی زاهستی بۆ ئىهجامى بىدەستًاتٌوەكان كراوە لى

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

وشكی ئاوويىوای بى خۆیىوە بیویٌە ،و يىروەيا ئىهجامی
يىڵسىهگاهدهی وردی پشتڕاستی وردی و كاریگىری میتۆدی
بىكاريێوراو دەكاتىوە و ئىوە دەسىلمێوێت كى ئىهجامىكان بڕوا

پێكراون بىو پێیىی تێكڕای وردی بۆ سىرجىم قۆهاغىكاهی

تٌێژیوىوەكى لى هێٌان  %9..9بۆ  %93.3.بٌوە .لى شیكردهىوەی

پىیٌەهدی دیاردەی وشكی و گۆڕاهی پشتێوىكاهی ڕووەكی سروشتی،
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

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

ئااڵهگارییى ژیوگىی و ئاوويىواییىكان بى باشترین شێٌە.
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پێػەمی Introduction

وغنی ( )Droughtدیاردەیەمی ضروغتی ئاووهەوایی ماتییە ،بەهۆی مەٍی بڕی باراّباریِ و بەرزی پيەی گەرٍی و
زۆری بڕی بەهەڵَبىوّەوە ڕوودەدات ،و بریتییە ىەو ٍاوەیەی مە بەراورد بە بارودۆخی ئاضایی وغنترە ،ئەٍەظ
ىەئەّجاٍی ىەدەضتذاّی ئاوەوەیە ،مە تێیذا باراّباریِ بۆ ٍاوەی چەّذ هەفتەیەك یاُ چەّذ ٍاّگێل یاُ چەّذ ضاڵێل ىەبڕی
ئاضایی خۆی مەٍترە ،و ئاوی چەً و ڕووبارەماُ و بڕی ئاوی دەریاچە و خەزاّەماُ مەٍذەبێتەوە و ئاضتی ئاوی ژێر
زەویع دادەبەزێت ،ئەٍەظ بە یەمێل ىەماریگەرتریِ ٍەترضییە ضروغتییەماُ دادەّرێت مە ماردەماتە ضەر چاالمییە
جیاوازەماّی ٍرۆڤ ضەرەڕای پێػنەوتْی تەمْەىۆجیا ،ئەً دیاردەیە ماردەماتە ضەر الیەّی ئابىری و مۆٍەاڵیەتی و
ژیْگەیی و هەتا تەّذروضتیع ،هەربۆیە دیاردەی وغنی جێگەی بایەخ و گرّگی پێذاّی زۆرێل ىەتىێژەراّی پطپۆڕییە
جیاوازەماّە ،ئەً دیاردەیە بەزۆری ىەّاوچە وغل و ّیَچە وغنەماُ دووبارە دەبێتەوە مە ٍەودای گەرٍی ڕۆژاّە و
ضااڵّەیاُ بەرزە و ڕاڕایی زۆر ىەبڕی باراّباریْیاّذا هەیە ،ئەٍەظ دەبێتەهۆی زۆری بڕی بەهەڵَبىوُ /ئاودەرداُ و
مەٍبىوّەوەی ڕووپۆغی ڕووەمی و وغنبىوّەوەی خاك (افراح ابرأٍه مشدٕ ،2018 ،ص ،)140دەبیْیِ ىەئێطتادا زۆرێل
ىەواڵتاّی جیهاُ و ىەّێىاّیاّذا عێراقیع مە زۆربەی خامەمەی ئاووهەوای وغل و ّیَچە وغنی هەیە ڕووبەڕووی ئەً
مێػەیە بىوّەتەوە ،ئەٍەظ ماردەماتە ضەر ڕەگەزەماّی ژیْگەی ضروغتی وەمى مەٍبىوّەوەی ڕووپۆغی ڕووەمی و
ىەبەراّبەردا زیادبىوّی دیاردەی بەبیاباّبىوُ ،بەجۆرێل ىەئیطتادا ( )07واڵتی جیهاُ مەتىوّەتە ژێر ماریگەری دیاردەی
وغنییەوە ،و ّسینەی (ٍ )077يیۆُ ىەداّیػتىواّی جیهاُ ىەو ّاوچە وغناّە دەژیِ مە دووچاری دیاردەی بەبیاباّبىوُ
بىوّەتەوە ،دیاردەی وغنی زیاّی گەورەی بەزۆرێل ىەواڵتاّی جیهاُ گەیاّذووە ،بۆ َّىوّە ىەً پێْج ضاڵەی دواییاّەدا
(ٍ )96يیار دۆالر زیاّی بەویالیەتە یەمگرتىوەماّی ئەٍرینا گەیاّذووە ،تىێژیْەوە تازەماُ ئەوەیاُ دەرخطتىوە مە تێنڕای
ضااڵّە ( )%1ڕووبەری ماریگەربىو بەدیاردەی وغنی ىەّاوچە وغنەماُ زیاددەمات ،بەجۆرێل ّسینەی ّیىەی ئەو
ڕێژەیە دەگۆڕێت بۆ زەوی بێبەرهەً ،ئەوەظ وادەمات ڕووبەری خامی بەپیت و بە بەرهەً بگىڕێت بۆ خامی بێپیت و
بێبەرهەً ،و زیادبىوّی دیاردەی بەبیاباّبىوُ ىەضەر حطابی ڕووبەری ڕووپۆغی ڕووەمی(بٔاٌ حكائل (اجلفاف ّاثارِ
االقتصادٓ٘ ّاالجتناعٔ٘) ،التغري اىل التصحر ،الْالٓات املتحذٗ ،ص .).3-1ىەالیەمی ترەوە گۆڕاّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی و
مەٍبىوّەوەی ڕووبەری دارضتاّەماُ ،هەروەها دیاردەی وغنی ئاووهەوای دوو ىەو ئاالّگارییە ژیْگەیاّەی جیهاّی
ئەٍڕۆُ مە زۆرتریِ ٍػتىٍڕو و قطە و باضیاُ ىەباریەوە دەمرێـت ( Yves, Tramblay, and other. (2020):
 .)103348.بەغێنی زۆر ىە تىێژەراُ و پطپۆڕاّی بىاری ئاووهەوا ،گۆڕاّی بەمارهێْاّی زەوی بەگػتی و مەٍبىوّەوەی
دارضتاّە باراّاوییە مەٍەرەییەماُ بە یەمێل ىە هۆمارە ضەرەمیەماّی دیاردەی گەرٍبىّی گۆی زەوی و گۆڕاّی ئاووهەوا
دەزاِّ ( .)dos Santos, et. al, (2021): 05308.بەاڵً بەغێنی تر بۆچىوّیاُ وایەو دەڵێِ :ڕاضتە بڕیْەوەی دارضتاّە
باراّاوییە مەٍەرەییەماُ هۆماری ضەرەمی گەرٍبىّی گۆی زەویە ىەضەر ئاضتی جیهاّی ،ىەهەٍاّناتذا بۆچىوّیاُ وایە مە
گۆڕاّی ئاووهەوا و دیاردەی وغنی یەمێنە ىە هۆمارەماّی گۆڕاّی ڕۆپۆغی ڕووەمی و مەٍبىوّەوەی دارضتاّەماُ،
بەتایبەت ىە ّاوچە ىۆماڵییە وغل و ّیَچە وغنەماّذا ( .)Klos, Ryan J., G, et. al, (2009): 699-708.ىەبەر ئەوە
بابەتی گۆڕاّی ڕووپۆغی ڕووەمی و وغنی ئاووهەوای دوو مێػەی ژیْگەی مارىێنردووُ و پەیىەّذیەمی دوو الیەّە ىە
ّێىاّیاّذا هەیە ( ،)Chang, Heejun, and Jon Franczyk. (2008): 1549-1579.و بەغێنی زۆری والتاّی بەخۆیەوە
ضەرقاڵنردووە ،ضااڵّە چەّذیِ مۆّفراّص و مۆڕ و مۆبىوّەوەی زاّطتی ىەضەر ئاضتی ّاوخۆی و هەرێَی و ّیىدەوڵەتی
ضازدەمرێت ىە پێْاو پاراضتِ و پەرەپێذاّی ڕووپۆغی ڕووەمی بەگػتی و دارضتاّەماُ بەتایبەتی و مەٍنردّەوەی
گەرٍبىّی گۆی زەوی و هەورەها دۆزیْەوەی ڕێگا چارەیەك بۆ مەٍنردّەوەی ماریگەریەماّی گۆڕاّی ڕووپۆغی
ڕووەمی و وغنی ئاووهەوای .
چەّذیِ هۆماری ضروغتی و ٍرۆیی ماردەماتە ضەر گۆراّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغـتی :زیـادبىّی بەردەواً و ىە
ڕادەبەدەری داّیػتىاّی زەوی ،زیادبىوّی پێذاویطتییەماّی ٍرۆڤ ،فراواّبىوّی غارەماُ ،بڕیْەوەی دارضـتاّەماُ ،مػـاّی
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چــاالمییە مػــتىماڵییەماُ ىە ض ـەر پػــتێْەماّی ڕووەم ـی ضروغــتی ،ضــىتاّی بەئەّقەضــت و هەورەهــا خراپ ـی ئی ـذارەداُ و
بەڕێىبردّی ضەرچاوە ضروغـتییەماُ بە گرّگتـریِ ئەو هۆمـارە ٍرۆیـاّە دادەّـرێِْ مە مـاریگەری گەورەی مـردۆتە ضـەر
مەٍبـىوّەوەی پػـتێْەماّی ڕووەمـی و ضروغـتی و وێراّنردّـی دارضـتاّەماُ (Tahiru, Abdulai A., et. al, (2020): 1-
 .)14.ىەهەٍاّناتذا دیاردەی وغنی ئاووهەوای وەك یەمێـل ىە دەرئەّجاٍەمـاّی گـۆڕاّی ئـاووهەوا و دیـاردەی گەرٍبـىوّی
گ ـۆی زەوی ،بەغ ـێىەیەمی ڕاضــتەوخۆ و ّاڕاضــتەوخۆ ىەٍــاوەی مــىرت ٍەودا و درێژخایەّــذا مــاریگەری گەورەی مــردۆتە
ضــەر گــۆڕاّی ڕووپۆغــی ڕووەمــی و مەٍبــىوّەوەی پػــتێْەماُ دارضــتاّەماُ ،ضــااڵّە ڕووبەرێنــی زۆر ىە پػــتێْەماّی
ڕووەم ـی ضروغــتی ڕووبەڕوی ٍەترض ـی وغــنبىوُ ضــىوتاُ ىە ّــاوچىوُ دەبــْەوە بە تــایبەت ىە ّــاوچە وغــل و ّ ـیَچە
وغنەماّذا بەهۆی ڕووداّی دیاردەی وغنی ئاووهەواییەوە ( .)Jiang, et. al, (2020): 3380-3397.ىەبەر ئەوە زۆرێـل ىە
والتــاُ و داٍەزراوە زاّطــتیەماُ و تــىێژەراُ و پطــپۆڕاّی ژی ـْگەی ٍیت ـۆد و ڕێ ـگەی جی ـاواز بەمــاردێِْ ب ـۆ داّــاّی پالّ ـی
گىّجاو بۆ چاودێرینردّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی و مەٍنردّەوەی ماریگەریەماّی دیاردەی وغنی ئاووهەوای.
بەمارهێْاّی زاّطتی هەضتنردُ ىەدورەوە و مۆمردّەوەی ىەمەڵ ضیطتَی زاّیارییە جىگرافییەماُ یەمێنە ىەو ڕێگا و
ٍیتۆدە ورد و ماریگەر و ئابىریاّەی مە ىە ڕژگاری ئەٍڕۆدا بە غێىەیەمی بەرباڵو ىە والتاّی پێػنەوتىو بەماردەهێْرێت
بۆ چاودیرینردّی ئااڵّگارییە ژیْگەیەماُ .مە تیایذا ڕێگە بەبەمارهێْەراُ دەدات بۆ غینردّەوە و تێگەیػتِ ىە گۆڕاّی
بەمارهێْاّی زەوی و پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ىە ڕابردوود و هەروەها غینردّەوەی باردۆخی هەّىومەی و
پالّذاّاُ بۆ داهاتىو ئەٍەظ بەغت بەضتِ بە غینردّەوەی وێْەی ٍاّگە دەضتنردەماُ.
ىەپێذاچىّەوە بە تىێژیْەوەماّی پێػتر مە ىەو بىارەدا ئەّجاٍذراوُ ،دەردەمەوێت ،چەّذیِ ٍیتۆد و تەمْینی جیاواز ىە
ّاو زاّطتی هەضتنردُ ىەدوورەوە پەرەیاُ پێذراوە بۆ چاودیرینردّی گۆڕاّی بەمارهێْاّی زەوی و پػتێْەماّی ڕووەمی
ضروغتی ىەواّە (Object-based image analysis OBIA, Pixel-based classification, machine learning
 techniques).ئەً تىێژیْەوەیە پػتی بە ٍیتۆدێنی ماریگەر و ئابىریاّە بەضتىوە ،ىەڕێگەی دیسایْنردّی ڕێگەیەمی ّیَچە
ئۆتۆٍاتینی بۆ پرۆضەی پۆىێْبەّذینردّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ىە ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە ئەٍەظ بەٍەبەضتی
غینردّەوەی گۆڕاّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ىە ٍاوەی ڕابردوودا ىە ژێر ماریگەری وغنی ئاووهەوای .
 :OBIAبریتییە ىە ٍیتۆدێنی ورد و ماریگەر بەبەراورد بە ٍیتۆد و تەمْینە مالضینیەماّی وەك ( Pixel-based
 )classificationو زۆر زیاتر بەماردەهێْێت ىەڕۆژگاری ئەٍڕۆدا ،ئاٍاّجی ضەرەمی ئەً ٍیتۆدە بریتیە ىەڕێنخطتِ و
گۆڕیْی پێنطڵەماُ بۆ زاّیارییە غەبەّگییە هاوغێىەماُ و بەضتْەوەی تایبەتَەّذی غەبەّگیەماُ بە پۆىە جیاوازەماّەوە
( )Silveira, et. al, (2019): 175-188.ئەو ٍیتۆدە بەوە جیادەمرێتەوە مە ٍروّەتێنی زۆری تێذایە ،دەتىاّرێت زاّیارییە
غىێْی و غەبەّگیەماُ و زاّیاری بەمارهێْەراُ بەیەمەوە مۆبنرێتەوە و ڕێگە بەبەمارهێْەر دەدات هەڵطەّگاّذّی
پێػىەختە بۆ دەرئەّجاٍەماُ بنات پێع ئەوەی پرۆضەی پۆىێْبەّذینردُ مۆتای پێبێت ئەٍەظ بە ضىودە بۆ پەرەپێذاّی
ئەّجاٍەماُ ( )Attarzadeh, R., et. al, (2019): 127-129.جگەىەوەظ دەرفەتی ئەوە پێػنەظ دەمات مە بەمارهێْەراُ
بتىاِّ غینردّەوە بۆ گۆڕاّی بەمارهێْاّی زەوی بنەُ بە غێىەیەمی ئۆتۆٍاتینی یاُ ّیَچە ئۆتۆٍاتینی ىەماتێنی مەً بە
غێىەیەمی خێرا (.)Pedersen, G. B. M. (2016): 29-40.
قەزای دەربەّذیخاُ مە ّاوچەی تىێژیْەوەمەیە ،هەرچەّذە بە ّاوچەیەمی ّیَچە غێذار دادەّرێت بەگىێرەی پۆىێْی
ئاووهەوای مۆبِ ،بەاڵً ّاوچەیەمی هەضتیارە ىە ڕووی ئاووهەواییەوە ،بەو پێیەی ّاوچەمە مەوتۆتە مۆتای ّاوچەی
ّیَچە غاخاوی ،و ّاوچەیەمی گىێسەرەوەیە ىە ّێىاُ ّاوچەی غاخاوی و ّیَچە غاخاوی (گەرٍیاُ و مىێطتاُ) ،و
هەروەها ىەڕووی ئاووهەوایػەوە ڕاڕای زۆر ىە تێنڕاماّی داباربِ بەدیذەمرێت و مۆتای ّاوچەی ّیَچە غێذارە و
ىەوێىەوە بەرەبەر ّاوچەی وغل و ّیَچە وغل دەضتپێذەمات .قەزای دەربەّذیخاُ وەك هەر ّاوچەیەمی تر بەدەر ّییە
ىە ماریگەریەماّی گۆڕاّی ئاووهەوا و ڕووداّی دیاردەی وغنی ئاووهەوای و ڕاڕای بارایِ باریِ ،ئەّجاٍەماّی ئەً
دیاردەیە بە ئاغنرا ىە گۆڕاّی ڕوپۆغی ڕووەمی ىەّاوچەمەدا هەضتی پێذەمرێت .بۆیە ئەً تىێژیْەوەیە هەوڵێنی زاّطتییە،
Page 31

Journal of the University of Garmian (Special issue), 2022 The 10 th Scientific Conference:
Drought and Water Scarcity Management

هەوڵذەدات بۆ پۆىێْنردّی وغنی ئاووهەوایی ىەّاوچەی ىێنۆڵیْەوە بە گىێرەی هاومێػەی دیَارتۆُ و غینردّەوەی
گۆڕاّی ڕووپۆغی ڕووەمی و دیارینردّی بڕی گۆڕاّنارییەماُ ىەڕوپۆغی ڕوەمی بە گىێرەی مات و غىێِ ىە ّاوچەی
دەربەّذیخاُ ىەڕێگەی غینردّەوەی وێْەی ٍاّگە دەضتنردەماُ و زاّیارییە ئاٍارییە ئاووهەوایەماّی ّاوچەمە ،ئەٍەظ بە
ئاٍاّجی دەرخطتْی ماریگەری پەیىەّذی دیاردەی وغنی ئاووهەوای ىەضەر گۆڕاّی ڕۆپۆغی ڕووەمی ىە ّاوچەی
ىێنۆڵیْەوە.
ّ .1اوچەی ىێنۆڵیْەوە Study area
ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە بریتییە ىە قەزای دەربەّذیخاُ ،مە ضەربە پارێسگای ضيێَاّییە ،دەمەوێتە ڕۆژهەاڵتی هەرێَی
مىردضتاُ ،ىەبامىریەوە قەزای غارەزور و ىەبامىری ڕۆژهەاڵتەوە پارێسگای هەڵەبجە و ىەباغىرەوە قەزای خاّەقیِ و
ىەباغىری ڕۆژئاواوە قەزای مەالر و ىەڕۆژهەاڵتیػەوە قەزای قەرەداغ هەڵنەوتىوە ،ىەڕووی ئەضترۆّۆٍییەوە دەمەوێتە

ّێىاُ دووبازّەی پاّی ( )°40 13 47 - °43 00 96ی بامىرّ ،ێىاُ دووهێڵی درێژی (09 77 - °30 96 07
 )°30ی ڕۆژهەاڵتّ( ،ەخػەی )1ڕووبەرەمەی ()090مٌ .9ىەڕووی تایبەتَەّذی جیۆىۆجییەوە ّاوچەمە دەمەوێتە ّاوچەی
ىێىاری ّاجێگیرەوە ( ،)Unstable Shelfىەضەر پػتێْەی چەٍاوە بەرزەماُ (Jassim, Saad Z., and ( )High Folded Zone
 )Jeremy C. Goff, 2006, P56.ىەڕووی بەرزی و ّسٍییەوە هەرچەّذە ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە دەمەوێتە مۆتایی ّاوچەی
غاخاوی هەرێَی مىردضتاّەوە ىەّاوچە پێچ ضادەماُ ،بەاڵً بەرزی و ّسٍییەمی ئاڵۆزی هەیە و چەّذیِ ىىتنە و زّجیرە
چیا بە بەرزی جیاواز ىەّاوچەمە دەرمەوتىوُ ،ئەٍەظ ڕەّگذاّەوەی هەبىوە ىەضەر تایبەتَەّذییە ضروغتیەماّی تر ىەواّە
دابەغبىوّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ،بەگػتی ّسٍتریِ خاڵی ّاوچەمە مە دەمەوێتە بەغی باغىری قەزامە
ىەبەرزی ( ً)476ىەئاضتی ڕووی دەریاوە دەضت پێذەمات و بەرزتریِ خاڵی مە ىىتنە چیای زٍْامۆیە بە بەرزی (ً)1061
مۆتایی دێتّ ،اوچەمە بەگػتی بەرزی و ّسٍییەمی ئاڵۆز و پچڕپچڕی بەّاویەمذاچىوی هەیە ،هۆماری ئەوەظ بۆ ّسینی
ّاوچەمە ىەّاوچەی پێنذاداّی پيەیتەماّەوە دەگەڕێتەوە .ضەبارەت بە ئاووهەوای ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە ،بە گىێرەی پۆىێْناری
( )Koppen-1936و پػت بەضت بە داتای ئاووهەوای ضااڵّی ( )9791-9772دەمەوێتە چىارچێىەی ئاووهەوای ّیَچە
غێذارەوە ( )()Csaتێنڕای پيەی گەرٍی ضااڵّەی دەماتە ( ˚)99,12ش مە ّسٍتریِ پيەی گەرٍی ىەٍاّگی ماّىوّی دووەٍذایە
( ˚)2,39ش و بەرزتریِ پيەی گەرٍی ىەٍاّگی تەٍَىزدایە ( ˚)43,60ش ،واتا ٍەودای گەرٍی ضااڵّە دەماتە (˚)99,01ش،
واتە ّاوچەمە غىێْێنی میػىەری دورە دەریایی هەیە ،و بڕی باراّباریْی ضااڵّەی دەماتە (ٍ022,93يٌ) واتە دەمەوێتە
ّاوچەی باراّباریْی ٍطۆگەرەوە ،ئەٍە جگە ىەوەی ضااڵّە چەّذجارێل بەفر دەبارێت ،ئەً بڕە باراّەظ ىەضاڵێنەوە بۆ
ضاڵێنی تر دەگۆڕێت ،و ڕارایی ضیفاتی دیاری باراّەمەیەتی ،ضەبارەت بەخێرایی با ىەّاوچەی ىێنۆڵیْەوە ،بەتێنرا
(/ً1,27چرمە)یە و تێنڕای بڕی غێی ڕێژەیی ( )%30,99و بڕی بەهەڵَبىوّیع (ٍ993,67يٌ).
هەرچی ضەبارەت بەخامی ّاوچەمە بەپێی ئەو پۆىێْنارییەی زاّای هۆڵەّذی ( )Burring 1960بۆ خامی عێراقی
مردووە ،تێیذا پێْج جۆری جیاوازی خاك بە ئەضتىری و تایبەتَەّذی جیاوازەوە ڕووی زەوی ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەی
داپۆغیىە ،ئەواّیع بریتیِ ىە (خامی قاوەیی ضىرباوی مەً ئەضتىر ،خامی مەضتاّەیی ئەضتىر ،خامی مەضتاّەیی تەّنی
بەردیِ ،خامی چیاماُ ،خامی الفاومرد) .ىەڕووی دەراٍەتی ئاوییەوە ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە بە هەرضێ جۆری دەراٍەتی
ئاویی (داباریِ ،ئاوی ضەر زەوی ،ئاوی ژێر زەوی) دەوڵەٍەّذە ،ضەبارەت بە ئاوی ضەر زەوی جگە ىە چەّذیِ چەٍی
وەرزی مە ىەوەرزە غێذارەماّذا ئاویاُ پێذا تێپەڕدەبێت ،ڕووباری ضیرواُ و ىقەڕووباری دێىاّەظ ىەّاوچەمە
ضەرچاوەی ئاوی هەٍیػەییِ ،هەروەها دەریاچەی دەربەّذیخاُ بە فراواّتریِ ضەرچاوەی ئاوی ضەر زەوی ىەّاوچەمە
دەژٍێردرێت بەغێنی زۆری دەمەوێتە ضْىری ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە ،تىاّای گەّجیْەمردّی ئاوی دەریاچەمە (4,00
ٍيیار)4ً/یە ،و ڕووبەرێنی فراواّی ّاوچەمەی داگیرمردووە ،جیاواز ىەوە بەّذاوی دێىاّە مە ئێطتا ىەضەروبەّذی تەواو
بىّذایە تىاّای گەّجیْەمردّی (ٍ 91يیۆُ )4ً/ئاوی دەبێت ،ئەً ضەرچاوە ئاوییاّە چی داباریِ یاُ ئاوی ضەر زەوی
بىوّەتە هۆی دەوڵەٍەّذبىوّی ّاوچەمە بەئاوی ژێر زەوی.
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) غىێْی قەزای دەربەّذیخاُ بەپێی هەرێَی مىردضتاُ و عێراق1( ّەخػەی
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ضەرچاوە /ماری تىێژەراُ بە بەمارهێْاّی پرۆگراٍی) ، (Arc Map GIS 10.8و بەپػت بەضتِ بە :
 )1هاغٌ یاضیِ وئەواّی تر ،ئەتڵەضی هەرێَی مىردضتاّی عێراق ،عێراق وجیهاُ ،چاپخاّەی تێْىوش ،چاپی یەمەً،
 ،9776ه.21
 )9وەزارەتی پالّذاّاُ ،بەڕێىەبەرایەتی ئاٍاری ضيێَاّیّ ،ەخػەی مارگێری پارێسگای ضيێَاّی.9797 ،
 .9داتا و ٍیتۆدە بە مارهاتىوەماُData and methods
ىەپێْاو گەیػتِ بە ئاٍاّجی ضەرەمی تىێژیْەوەمە ،چەّذیِ داتای جۆراوجۆر بەمارهێْراوە ،هەروەها چەّذیِ
ٍیتۆد و تەّنْینی ماریگەر جێبەجێنراوُ ،مە خۆی ىەً هەّگاواّەی خىارەوە دەبیْێتەوە:

 .1-4مۆمردّەوە و ئاٍادەمردّی داتا بەمارهاتىوەماُ Data used and preparation

ىەً تىێژیْەوەیەدا چەّذیِ داتای جۆراوجۆر بەمارهێْراوە مە ىە ضەرچاوەی جۆراوجۆر وەرگیراوُ (خػتەی.)1
چىار وێْەی ٍاّگی دەضتنردی الّذضات (0و )2بەوردی ( ً)47بۆ ٍاّگی تەٍىزی ضاڵەماّی (،)9712 ،9710 ،9719
هەروەها ( )9791ىەپێگەی فەرٍی دەزگای ڕووپێىی خاك و جیۆىۆجی ئەٍرینی ()/https://earthexplorer.usgs.gov
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
دروضت وا پێىیطتی مردووە چەّذیِ پڕۆضەی پێػىەختە ئەّجاٍبذەیِ ىەضەر وێْە ئاضَاّییە بەمارهاتىوەماُ .ىەضەرتادا
بەٍەبەضتی زیادمردّی وردی وێْە ئاضَاّییەماّی الّذضات  2و  0ىە (ٍ )47ەتر بۆ ٍ 10ەتر تەمْینی ( Gram-Schmidt
 )Pan sharpeningجێبەجێنراوە ،ئەٍەظ ىە ڕێگەی بەمارهێْاّی  Panchromatic Bandباّذی پاّنرٍاتیل ٍ 10ەتری،
ضەرەڕای ئەٍە ڕاضتنردّەوەی ڕادیۆٍەتری  Radiometric correctionو ڕاضتنردّەوەی ئەتَۆضفیری Atmospheric
 correctionبۆ ضەرجەً وێْەماُ مراوە ئەٍەظ ىە پێْاو مەٍنردّەوەی ماریگەرییە ّەرێْییەماّی ئەتَۆضفیر و ضێبەرەماُ
و گۆغەماّی مەوتْی تیػنی خۆر ىەضەر وێْەی ٍاّگە دەضتنردەماُ ( .)Rokni, Komeil et. al (2015): 226-234.ىە
مۆتایذا ضْىری ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە ىە وێْە چامنراوەماُ جیامراوەتەوە بۆ هەر قۆّاعێل بە جیا ئەٍەظ ىەضەر بْەٍاّی
ضْىری ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە.
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خػتەی ( )1پىختەی داتا بەمارهێْراوەماُ ىەً تىێژیْەوەیەدا
داتا
بەمارهێْراوەماُ

جۆری داتا
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Raster
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Raster
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Landsat OLI

Raster

Aster DEM
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Raster
Vector
)(Polygon

داتاى ئاووهةواى

داتاى
ويَستطةى
كةشهاسى

بەروار

وردی
غىێْی

باّذی
بەمارهێْراو

تةموزى
2102
تةموزى
2101
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ّاضێْەری وێْەی ٍاّگە دەضتنردەماُ

LE07_L1TP_168036_20120715_20161130_01_T1
LC08_L1TP_168036_20150716_20170407_01_T1
 01مةتر

6
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تةموزى

LC08_L1TP_168036_20210716_20210721_01_T1

2120
 01مةتر

1

2021
2008
–
2021

هەروەها ّەخػەماّی ىێژی و ئاڕاضتەی ىێژی و تۆبۆگرافی مە ىە ()DEM- digital elevation modelی ٍ 10ەتری
ّاوچەمە بەرهەٍهێْراوُ ،مە وەك هۆمارینی یارٍەتیذەر ىە پڕۆضەی پۆىێْبەّذینرّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی
ضىودیاُ ىێبیْراوە .ضەرەڕای ئەوە هەریەمە ىە ئیْذێنطەماّیnormalized difference water index-NDWI, ( ،
 )normalized difference built-up index-NDBI normalized difference vegetation index-NDVIىەڕێگەی
بەمارهێْاّی هاومێػەماّی ( ،)4 ،9 ،1بەپػت بەضت زاّیارییە غەبەّگەیەماّی وێْە ئاضَاّییەماُ ئەژٍارمراوُ (ابتَال تكٕ
حسً  ،)(2014).مە ئەً ئیْذێنطاّە وەك هۆمارێنی گرّگ و یارٍەتیذەر ىە پرۆضەی ( )OB classificationبەمارهێْراوُ
بۆ جیامردّەوەی هەّذێل پۆىی دیارینراو ىە ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە .ىە الیەمی ترەوە بەٍەبەضتی دەرخطتی پەیىەّذی و
ماریگەری دیاردەی وغنی ئاووهەوای ىەضەر پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ضىود ىەداتای وێطتگەی مەغْاضی
دەربەدیخاُ بیْراوە مە وەك داتایەمی خاو ىە داٍەزراوە فەرٍییەماُ وەرگیراوە پاغاُ ىەالیەُ تىێژەراُ تێنڕاماّی ضااڵّە
دەرهێْراوُ ىە پڕۆضەی دەضتْیػاّنردّی دیاردەی وغنی ئاووهەوای ضىودیاُ ىێبیْراوە.
NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED) ____________1
NDBI = (NIR – SWIR) / (NIR – SWIR) ___________2
NDWI = (GREEN – NIR) / (GREEN + NIR)____________3
 .9-4پۆىێْنردّی وغنی ئاووهەوایی Meteorological Drought
وغنی ( :)Droughtوەك پێػتریع ئاٍاژەی بۆ مراوە ،دیاردەیەمی ضروغتی ئاووهەوایی ماتییە ،بەهۆی مەٍی بڕی
باراّباریِ و بەرزی پيەی گەرٍی و زۆری بڕی بەهەڵَبىوّەوە ڕوودەدات ،و بریتییە ىەو ٍاوەیەی مە بەراورد بە
بارودۆخی ئاضایی وغنترە ،ئەٍەظ ىەئەّجاٍی ىەدەضتذاّی ئاوەوەیە ،مە تێیذا باراّباریِ بۆ ٍاوەی چەّذ هەفتەیەك یاُ
چەّذ ٍاّگێل یاُ چەّذ ضاڵێل ىەبڕی ئاضایی خۆی مەٍترە ،و ئاوی چەً و ڕووبارەماُ و بڕی ئاوی دەریاچە و
خەزاّەماُ مەٍذەبێتەوە و ئاضتی ئاوی ژێر زەویع دادەبەزێت ،ئەگەر ئەو ٍاوەیە درێژە بنێػێت و بڕی ئاوی
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ىەدەضتچىو ىەمەٍبىوّەوە بەردەواً بێت بەراورد بە ئاوی وەرگیراو ،ئەوا ىەٍاوەی وغنییەوە دەگۆڕێت بۆ وغنی
(اىجفاف .)R. Nagarajan, 2009, p.3.( )Drought -ىەفەرهەّگی زەویْاضیػذا ()Michale Allaby, 2008, p.179.( )Oxford
دا وغنی بەوە پێْاضەمراوە ،مە زاراوەیەمە ئاٍاژە دەمات بەو ٍاوەیەی مە تێیذا باراُ بە تەواوی دەوەضتێت یاُ مەٍترە
ىەبڕی ئاضایی خۆی و ىەئەّجاٍذا دەبێتەهۆی مىرتهێْاّی ئاو بۆ ٍرۆڤ و مػتىماڵ و ڕووەمی ضروغتی .چەّذ جۆرێنی
وغنی هەیە ىەواّە وغنی ئاووهەوایی (ٍیتیۆرۆىۆجی) و وغنی ىەغێی خاك و وغنی هایذرۆىۆجی و ئەً دیارداّەظ
بەزۆری ىەّاوچە وغل و ّیَچە وغنەماّذا دووبارەدەبێتەوە و ماریگەری دیاری ىەضەر ڕەگەزەماّی ژیْگە و بىاری
ئابىوری دەبێتٍ .ۆدێڵە تازەماُ بۆ گۆڕاّی ئاووهەوا پێػبیْی ئەوە دەمەُ مە ىەچو ضاڵی داهاتىودا وغنی ىەّاوچە
وغل و ّیَچە وغنەماّذا زۆر وتىّذ دەبێت ،ىێرەدا ٍەبەضت ىەوغنی وغنی ئاووهەواییە مە بریتیە ىەو ٍاوەیەی مە تێیذا
بڕی بەهەڵٌ بىوُ/ئاودەرداُ زیاترە ىەبڕی باراّی باریى ىەهەٍاُ ٍاوەدا ،بەردەواً دەبێت بۆ ٍاوەی چەّذ ضاڵێل یاُ
چەّذ دەیەیەك ،ىێرەدا دەتىاّیِ وغنی بۆ چەّذ جۆرێل بە پێی مات دابەغبنەیِ (هێرۆ ّصراىذیِ ٍحَذ اٍیِ،9719 ،
ه ،)103-104ئەواّیع:
 وغنی هەٍیػەیی ) : (Permanent Droughtتێیذا بڕی بەهەڵٌ بىوُ /ئاودەرداُ زیاترە ىەبڕی باراُ باریِ ،ىەهەٍىووەرزەماّی ضاڵذا .
 وغنی وەرزاّە ) : (Seasonal Droughtئەً جۆرە تەّها ىەٍاوەی وەرزی گەرٍی ضاڵذا ڕوودەدات ،مە باراُىەوەرزێنی دیارینراو دەبارێت و ىەوەرزەماّی تردا دەبڕێت.
 وغنی ىەّاماو ) : (Contingent Droughtبەهۆی ّاڕێنی و ڕاڕایی ىەباراُ باریِ ىەّاوچە جیاجیاماّی جیهاّذا دووبارەدەبێتەوە ،مەزیاتر ىەّاوچە ّیَچەوغل و ّیَچە غێذارەماّذا ڕوودەدات و ماردەماتە ضەر ژیْگەی ضروغتی ئەو ّاوچەیە.
 وغنی ّەبیْراو ( :)Invisible Droughtبریتیە ىەمەٍبىوّەوەی غێی ّاو هەوا و خاك و مەٍبىوّەوەی غێی ڕۆژاّە وٍاّگاّە ىەو ئاضتەی مە ڕووەك پێىیطتیەتی و مار دەماتە ضەر ڕووەك و ژیْگەی ّاوچەمە بەگػتی.
وغنی بەچىار قۆّاغذا تێپەڕدەبێت ،ئەواّیع (افراح ابرأٍه مشدٕ ،2018 ،ص:)1043-1042
 ) 1قۆّاغی یەمەً وغنی ئاووهەوایی بە مەٍبىوّەوەی باراّباریِ ىەتێنڕای ضااڵّەی دەضت پێذەمات بۆ ٍاوەیەمی درێژ.
 ) 9قىّاغی دووەً بریتییە ىەضەرّەمەوتْی مػتىماڵ و دابەزیْی بەروبىوً.
 ) 4قۆّاغی ضێیەً وغنی هایذرۆىۆجی ماتێل ڕوودەدات مە ئاضتی ئاوی ضەر زەوی و ژێر زەوب دادەبەزێت ىەتێنڕای
ئاضتی پێػتری.
 ) 3قۆّاغی چىارەً وغنی ئابىری و مۆٍەاڵیەتی ماتێل ڕوودەدات مە ٍرۆڤ و الیەّی ئابىری بە مەٍبىوّەوەی ئاو
تىوغی گرفت دەبِ.
ىەً تىێژیْەوەیەدا ،بۆ دەرخطتْی هەرێَی ئاووهەوای و پۆىێْنردّی وغنی ئاووهەوای ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە پػت
بەهاومێػەی ( )De Martonneبەضتراوە ،مە تێیذا پػت بە پيەی گەرٍی و باراّباریِ بەضتراوە ىەڕێگەی هاومێػەی ()3
مە بەگىێرەی ئەّجاٍەماّی هاومێػەمە ئاٍاژەماّی وغل دابەغنراوە بۆ ( )0جۆر (خػتەی .)9هەر ىەضەر بْەٍای
ئەّجاٍەماّی جێبەجێنردّی ئەً هاومێػەیە ،تىێژەراُ ضاڵەماّی ّ( 9719یَچە غێذار)( 9710 ،غێذار)( 9712 ،زۆر غێذار)،
ّ( 9791یَچە وغل) وەك َّىّە دیارینردووە بۆ ٍاوەماّی تىێژیْەوەمە و دروضتنردّی ّەخػەی پػتێْەماّی ڕووەمی
ضروغتی و بەٍەبەضتی ىێتىێژیْەوە ىە ماریگەرییەماّی وغنی ئاووهەوای ىەضەر پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی (علٕ
شلش ّاخرٌّ ،1978 ،ص:).232

بڕی باراُ باریْی ضااڵّە
هاومۆىنەی وغنی = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )3( ............
تێنڕای پيەی گەرٍی ضااڵّە 17 +
خػتەی ( )9ئاٍاژەماّی وغنی بەپێی هاومۆىنەی ()De Martonne
ئةجنام

ئاٍاژەی وغنی
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كةمرت لة 1
01 – 1
21 – 01
01 – 21
زياتر لة 01

وغل
ّیَچە وغل
ّیَچە غێذار
غێذار
زۆر غێذار

 .4-4بەغبەغنردّی وێْە ئاضَاّییەماُ Image segmentation
پرۆضەی بەظ بەظ مردّی وێْەماُ بە یەمێل ىە ضەرەمیتریِ هەّگاوەماّی پرۆضەی پۆىێْبەّذینردّی وێْەی ٍاّگە
دەضتنردەماُ ىە ٍیتۆدی ( )OBIAدادەّرێت .ئەً پرۆضەیە بریتیە ىە دابەغنردُ یاُ دابڕیِ و گروپنردّی پێنطڵەماُ
بەگىێرەی ئۆبجێنتەماّی وێْەمە ( ،)Hossain, Mohammad D., and Dongmei Chen. , (2019): 115-134.یاُ
دەتىاّیِ بڵێیِ بریتییە ىە دابەغنردّی پێنهاتەماّی ّاو وێْە ئاضَاّیەماُ بۆ چەّذ بەغێنی هاوتىخَی ڕێژەیی ئەٍەظ ىە
ڕێگەی بەمارهێْاّی تایبەتَەّذییە غەبەّگی و غىێْی و تێنطچەریەماّی بەغەماّی وێْەمە ىە پێْاو بەدەضتخطتْی
باغتریِ ئەّجاً .دیارینردّی پێىەرەماُ و ئاىگۆریتَی بەمارهاتىو ىەً پرۆضەیەدا ماریگەری ڕاضتەوخۆی دەبێت ىەضەر
جۆر و قەبارەی پۆىە جیامراوەماُ ( .)Duro, Dennis C., et. al, (2012): 259-272.چەّذیِ پێىەر و ئاىگۆرتَی جیاواز
بەماردەهێْرێت بۆ پرۆضەی بەغبەغنردّی وێْەماُ ،بەاڵً ئاىگۆریتَی دابەغنردّی فرە وردی Multi-resolution
 segmentationبە گىّجاوتریِ دادەّرێت و زۆرتریِ بەمارهێْاّی هەیە ىەضەردەٍی ئەٍڕۆدا .ىەً تىێژیْەوەیەغذا پػت
بەً تەمْینە بەضتراوە ىە ڕێگەی تاقینردّەوەی پێػىەختەی پاراٍیتەرەماُ ىەضەر وێْە ٍاّگە دەضتنردەماُ بۆ هەڵبژاردّی
گىّجاوتریْیاُ ،ىە ئەّجاٍذا پاراٍیتەرەماّی  Scale parameter 50, Shape 0.4, and compactness 0.6ىەً
تىێژیْەوەیەدا جێبەجێنراوُ بۆ ضەرجەً وێْەماُ (بڕواّە وێْەی.)1

وێْەی (َّ )1ىٍەیەك ىە ئەّجاٍی جێبەجێنردّی تەمْینی بەغبەغنردُ ىەضەر وێْەی ٍاّگە
دەضتنردەماُ ىەڕێگەی پاراٍیتەرەماّی
Scale parameter 50, Shape 0.4, and compactness 0.6
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 .3-4پۆىێْبەّذینردّی وێْەی ٍاّگە دەضتنردەماُ ىەضەر بْەٍای Object-Based Image classification

پۆىێْبەّذینردّی وێْە ئاضَاّییەماُ ،مۆتا هەّگاوی پرۆضەی پۆىێْبەّذینردّە ىە ّاو ٍیتۆدی ( ،)OBIAىەً تىێژیْەوەیەدا
دوای مۆمردّەوە و ئاٍادەمردّی پێػىەختەی داتاماُ و هەروەها ئەّجاٍذاّی تەمْینی دابەغنردُ و مۆٍەڵەمردّی
وێْەماُ ،پرۆضەی پۆىێْبەّذینردّی ویْە ئاضَاّییەماُ ىەضەر بْەٍای ( )Object-Basedئەّجاٍذراوە ،بۆ جیامردّەوەی
غەظ پػتێْەی ڕووەمی ضروغتی ،هەروەها جیامردّەوەی ڕووبەرە ئاوویەماُ و ّاوچەماّی ّیػتەجێبىوُ ىە ّاوچەی
ىێنۆڵیْەوە (خػتەی ،)4ئەٍەظ ىە ڕێگەی جێبەجێنردّی تەمْینی ( )assign classو ( Standard nearest neighbour
 ) classifierو بەمارهێْاّی زاّیارییە غەبەّگیەماّی وێْە ئاضَاّییەماُ ،و زاّیارییە غىێْییەماُ و ئیْذێنطەماُ ،مە تیایذا
پػنْیِ و تاقینردّەوەی پێػىەختە بۆ هەریەمێل ىەو زاّیاریاّە مراوە بۆ ئەوەی گىّجاوتریِ بەها دەضتْیػاّبنرێت دوای
دڵْیابىوُ ىە گىّجاوی بەهاماُ (وێْەی ،)9پرۆضەی پۆىێْبەّذینردُ بۆ جیامردّەوەی غەظ پػتێْەی ڕووەمی ضروغتی
ئەّجاٍذراوە .ىەضەرەتای پرۆضەمەدا ڕوبەری ئاویەماُ ىەڕێگەی چەّذ پۆىێنی الوەمی و بەمارهێْاّی بەهای جۆراوجۆری
وەك ( )Mean DEM, Mean slope, Ratio B2, NDWI, NDVIجیامراوەتەوە ،هەروەها ّاوچەماّی ّیػتەجێبىوُ
ىەڕێگەی بەمارهێْاّی بەهای وەك ( Mean DEM, Mean slope, mean brightness, RatioB5, mean B1, NDBI,
 )،NDVIجیامراوەتەوە ىە پۆىێنی ضەربەخۆدا .ىە هەّگاوی دووەٍذا غەظ پۆه ىەڕووەمی ضروغتی ىەو ّاوچاّەی تر مە
دوای جیامردّەوەی ئەً دوو پۆىە پۆىێْەبەّذیْەمراوُ جیامراوّەتەوە ىە ڕێگەی بەمارهێْاّی و دیارینردّی بەها غىێْی و
غەبەّگیەیەماُ .بە جۆرێل زەوییە بێ رووەمەماُ (زەوی ڕووت) ىە ڕێگەی بەمارهێْاّی بەهای ( Mean slope, NDVI,
 )NDBI, Brightness, Ratio B1, Asymmetryپۆىێْنراوە .هەریەك ىە پػتێْەماّی دارضتاّی چڕ و دارضتاّی چڕی
ٍاٍْاوەّذ و مراوە ىەضەر بْەٍای بەهای ( )Mean DEM, Mean Aspect, NDVIبۆىێِ مراوُ ،هەروەها پػتێْەی
ڕووەمی ىێىار چەً و ڕوبار و باخ ىە ڕێگەی بەمارهێْاّی بەهای ( )Mean slope, NDVI, Mean B5پۆىێْنراوە.
ضەبارەت بە پػتێْەی گژووگیای ّاوچەی غێذار ،هەروەها گژوگیای ّاوچەی وغل (مىرتەگیا) ىەرێگەی بەمارهێْاّی
بەهای ( )Mean DEM, Mean slope, Brightness, NDVI, Mean B5بۆىێْنراوُ .دوای ئەّجاٍذاّی پرۆضەی
پۆىێْبەّذینردُ و تەواوبىوّی پرۆضەمە بۆ ضەر جەً پۆىیەماّی رووەمی ضروغتی و بەمارهێْاّەماّی تر ىە ّاو بەرّاٍەی
( )eCognition developer 9.0.0ئەّجاٍەماُ بەغێىەی داتای ئاڕاضتەمراو  vector dataدەرهێْراوُ ،پاغاُ ىەڕێگەی
بەرّاٍەی ( )ArcMap GIS 10.8جێبەجێنردّی تەمْینی (ّ )GIS readyەخػەماّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی بۆ
ضەجەً قۆّاغەماّی تىێژیْەوەمە دروضتنراوُ .ئەً پرۆضەیە بە غێىەی جیا بۆ ضەرجەً وێْە ئاضَاّییەماُ و
قۆّاغەماّی تىێژیْەوە ئەّجاٍذراوە.

خػتەی (ّ )4اضاّذّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی و بەمارهێْاّەماّی تر مە ىەً تىێژیْەوەیە پۆىێْبەّذینراوُ
پػتێْەماّی ڕووەمی
ضروغتی
دارضتاّی چڕ
دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و
مراوە
ڕووەمە ئاوییەماُ
ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دار و
دەوُ
مىرتە گیا (ّاوچەی هەژار بە
ڕووەك)

ّاضاّذّی پػتێْەماُ
ئەو دارضتاّاّە دەگرێتەوە مە چڕیەمی زۆریاُ هەیە ،بەغی زۆری خامەمە بە دارضتاُ داپۆغراوە
ئەو دارضتاّاّەُ مە چڕیەمی ٍاّاوەّذ یاُ مراوەُ ،ىەگەڵیذا گژووگیاُ گەغەی مردووە ،بە ىەوەڕگەی
باظ دادەّرێِ
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.
بریتیە ىە ڕووەمی ّاوچە غێذارەماُ ،مە پێنذێِ ىە پاواُ ،گژووگیای چڕ ،ىەگەڵیذا دار و دەوەّی تامی
جۆراوجۆر دەبیْرێت
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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زەوی بێ ڕووەك (ڕووت)
ڕوبەرە ئاوییەماُ
ّاوچەی ّیػتەجێبىوُ

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
ضەرجەً ئەو زەویاّە دەگرێتەوە مە داپۆغراوُ بە ئاو ىەواّە (ڕووبارەماُ ،بەغێل ىە دەریاچەی
دەربەّذیخاُ ،خەزاُ و حەوزەماّی ٍاضی
غار و غارۆچنە و گىّذ داٍەزراوە پیػەضازیەماُ دەگرێتەوە

وێْەی ( )9پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی و دیاردەماّی ڕووی زەوی ىە بەغێنی ّسیننراوە ىە ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە ىەگەڵ ّىاّذّی
زاّیارییە غىێْی و غەبەّگیەماُA) False colour composite band (5, 4, 3), B) NDVI, C) NDBI, D) NDWI, E) DEM, :
F) Slope
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 .0-4هەڵطەّگاّذّی وردی ئەّجاٍەماُ Accuracy assessment

هەڵطەّگاّذّی وردی  Accuracy assessmentپرۆضەیەمە ئەّجاٍذەدەرێت بۆ هەڵطەّگاّذّی ئەّجاٍە بەدەضتهاتىوەماُ
ىەٍیتۆدی ( )OBIAیاُ هەر ٍیتۆدێنی تر مە بەماربێت بۆ پۆىێْبەدینردّی وێْە ئاضَاّییەماُ و دروضتنردّی ّەخػەی
بەمارهێْاّەماّی زەوی ،ئەً پرۆضەیە یەمێنە ىە پێىیطتییە بْچیْەیەماُ و بەبێ ئەً هەّگاوە پرۆضەی پۆىێْبەّذینردُ هیچ
بەهایەمی زاّطتی ّابێت و پروضەیەمی بڕواپێنراوّابێت ،و ّاتەواو دەبێت ىە الیەّی زاّطتییەوە ( Hossen, S., M. K.
 .)Hossain, and M. F. Uddin. (2019): 544-554.هەڵطەّگاّذّی وردی بریتیە ىە بەراوردمردّی پۆىە جیامراوەماُ مە ىە
وێْەی ٍاّگە دەضتنردە غەبەّگیە جۆراوجۆرەماُ جیامراوّەتەوە بە ضەرچاوەیەمی تر مە وردی زیاترە یاُ ىە ڕێگەی
ماری ٍەیذاّی .ئاٍاّجی ئەً پرۆضەیە بریتیە هەڵطەّگاّذّی چەّذیەتی وردی ٍیتۆدی بەمارهێْراو ىە پروضەی
مالضیفینەیػِ و هەروەها ڕاضتی ئەّجاٍە بەدەضتهاتىوەماُ و دیارینردّی ٍەودای هەڵەماُ ئەٍەظ ىەپێْاو بەدەضتهێْاّی
ئەّجاٍێنی ڕاضت و ورد و دروضتنردّی گىّجاوتریِ ّەخػەی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ( Ye, Su, et. al. (2018):
 .)137-147.چەّذیِ ٍیتۆد و تەمْینی جیاواز بەماردەهێْێت بۆ پێىاّی وردی ئەّجاٍەماّی پروضەی پۆىێْبەّذینردُ ،بەاڵً
( )error matrix approachیەمێنە ىە تەمْیناّەی مە بەغێىەیەمی بەرباڵو بەماردەهێْرێت  ،و ىەً تىێژیْەوەیەدا پػتی
پێبەضتراوە .دوای ئەّجاٍذاّی پروضەی پۆىێْبەّذینردُ و جیامردّەوەی هەغت پۆىی ڕووەمی ضروغتی و بەمارهێْاّی تر
ىەهەّگاوی و پێػىودا ،پاغاُ هەڵطەّگاّذّیاُ بۆمراوە ىەڕێگەی دیارینردّی ّسینەی ّ 177ىمتەی هەڵطەّگاّذُ training
 point validationبۆ هەر پػتێْەیەمی ڕووەمی ضروغتی بە پػت بەضت بە بەمارهێْاّی وێْە ئاضَاّییە وردییە بەرزەماُ
ىە ( )Google earth proو هەروەها وێْە ٍیژوییەماُ ىەّاو ( )SAS planet open sourceپػتبەضت بە غینردّەوەی چاو،
هەروەها ضەرداّی ٍەیذاّی بۆ ّاوچە جیاوازەماّی ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە .ىە ئەّجاٍذا تێنڕای وردی (،)Overall Accuracy
وردی بەمارهێْەر ( ،)User Accuracyهەروەها وردی بەرهەٍهێْەر ( )Producer Accuracyبۆ ضەرجەً پۆىەماّی
ڕووپۆغی ڕووەمی ىەضەرجەً قۆّاغەماّی تىێژیْەوەمە دەرهێْراوە.
 .4ئەّجاٍەماُ Results
ىەئەّجاٍی جێبەجینردّی ٍیتۆدەماّی تىێژیْەوەمە ،گەیػتىویِ بەً ئەّجاٍاّەی خىارەوە:
 . 1-3دیاردەی وغنی ئاووهەوای و ئەگەری دوبارەبىوّەوەی ىە ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە Meteorological
Drought at study area
پاظ جێبەجێنردّی هاومۆىنەی ( ) De Martonneبەضەر داتا ئاووهەواییەماّی ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەدا ،ئەّجاٍەماُ
ىەخػتەی ژٍارە ( )3دا پیػاّذراوەّ :اوچەمە بەگػتی دەمەوێتە چىارچێىەی هەرێَی ئاووهەوای ّیَچە غێذارەوە وەك
ئەوەی پێػتریع بەپێی پۆىێْناری ( )Koppen-1936دەمەوێتە چىارچێىەی هەٍاُ هەرێَی ئاووهەواییەوە ،بەاڵً ئەً
بارودۆخە جێگیر ّییە و ىەضاڵێنەوە بۆ ضاڵێنی تر دەگۆڕێت ،هۆماری ئەوەظ بۆ ڕاڕایی ضااڵّەی بڕی باراّباریِ
دەگەڕێتەوە ،دەبیْیِ ىەٍاوەی وەرگیراودا مە بریتییە ىە ( )13ضاڵ )6( ،ضاڵی ّیَچە غێذارە مە گىزارغت ىەبارودۆخی
ئاووهەوای باوی ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە دەمات )9( ،ضاڵی ّیَچە وغنە مە بەئاراضتەی وغنی الیذاوە و ( )9ضاڵی غێذارە و
( )1ضاڵیع زۆر غێذارە ئەٍاّەظ بەئاراضتەی غێذاری ڕۆیػتىوُ.
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
تیایذا پػت بەضت بە غینردّەوەی وێْە ئاضَاّییەماُ پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی جیامراوەتەوە ،مە بریتیِ
ىەضاڵەماّی (ّ )9791یَچە وغل و (َّ )9719یچە غێذار و ( )9710غێذار و ( )9712زۆرغێذار.
ضەبارەت بە پێػبیْینردُ بۆ ئەگەری دووبارەبىوّەوەی دیاردەی وغنی ئاووهەوایی ىەهەر ّاوچەیەك ،بەً غێىەیە
دەبێت ،ژٍارەی ضااڵّی وغنی ىەٍاوەی وەرگیراودا دابەظ مۆی ضااڵّی وەرگیراو ىێنذاُ بە ( )177دەمرێت ،ئەّجاٍی ئەً
هاومێػەیە دەبێتە ئەگەری دووبارەبىوّەوەی دیاردەی وغنی بۆ ٍاوەی ضەد ضاڵی داهاتىو (علٕ خملف سعذ ،اشْام عبذالهرٓه
Page 40

Journal of the University of Garmian (Special issue), 2022 The 10 th Scientific Conference:
Drought and Water Scarcity Management

حمنذ ،2019 ،ص ،).238بۆ َّىوّە ٍاوەی وەرگیراو ىەّاوچەی ىێنۆڵیْەوە ،بریتییە ىە ( )13ضاڵ تێیذا ( )9ضاڵی َّیچە وغل
هەیە ،مە گىزارغت ىەضااڵّی وغنی دەمات بەراورد بە تێنڕای گػتی بارودۆخی ئاووهەوای ّاوچەمە ،مەواتە ىەضەر ئەً
بْەٍایە بێت ،ئەگەری دووبارەبىوّەوەی ( )13ضاڵی وغنی هەیە بۆ ضەد ضاڵی داهاتىوی ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە.

خػتەی ( )3ئەّجاٍی جێبەجێنردّی هاومۆىنەی ( )De Martonneبەٍەبەضتی پۆىێْنردّی وغنی ئاووهەوایی
ىەّاوچەی ىێنۆڵیْەوە
ضاڵ

پيەی گەرٍی (ش)

باراّبایِ (ٍيٌ)

(پيەی گەرٍی )17 +

ئەّجاٍی هاومۆىنە

ئاٍاژەی وغنی

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
تيَكرِا

21.83
20.66
23.29
21.29
22.12
21.87
22.20
22.29
22.20
22.20
22.62
21.89
22.44
23.67

297.70
569.20
611.70
583.20
576.10
632.80
511.50
706.80
569.80
402.00
1039.00
943.60
559.80
232.20

31.83
30.66
33.29
31.29
32.12
31.87
32.20
32.29
32.20
32.20
32.62
31.89
32.44
33.67

9.35
18.56
18.37
18.64
17.94
19.86
15.89
21.89
17.70
12.48
31.85
29.59
17.26
6.90

ّیَچە وغل
ّیَچە غێذار
ّیَچە غێذار
ّیَچە غێذار
ّیَچە غێذار
ّیَچە غێذار
ّیَچە غێذار
غێذار
ّیَچە غێذار
ّیَچە غێذار
زۆر غێذار
غێذار
ّیَچە غێذار
ّیَچە وغل

22.18

588.24

32.18

18.31

ّیَچە غێذار

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

دوای جێبەجێنردّی پرۆضەی هەڵطەّگاّذّی وردی  Accuracy Assessmentبۆ ئەّجاٍەماّی پرۆضەی
پۆىێْبەّذینردُ ىە هەّگاوی پێػىودا ،بەگىێرەی ئەّجاٍەماّی پرۆضەمە تێنڕای وردی  Accuracy Overallبۆ قۆّاغەماّی
تىێژیْەوەمە ( )9791 ،9712 ،9719 ،9719یەك ىەدوای یەك برتیی بىوە ىە (،)%64.90 ،%64.49 ،%64.76 ،%69.6
هەروەها وردی بەمارهێْەر  User Accuracyبۆ ضەرجەً پػتێْە پۆىێْنراوەماُ ىەّێىاُ ( %26.9ڕووەمە ئاوییەماُ-
 )9719بۆ ( %62.1ڕووبەرە ئاوییەماُ )9712-بىوە ،هەرچی ضەبارەت بەوردی بەرهەٍهێْەر Producer Accuracy
زۆرتریِ وردی ىەپۆىێی ڕووبەرە ئاوییەماُ بىوە بە ڕێژەی  %60.2ضاڵی  9712و ّسٍتریِ وردی ىەپػتێْەی دارضتاّی
چڕ  %67,2بىوەىە ضاڵی  .9719ىەبەرئەوە دەتىاّیِ یڵێیِ ئاضتی وردی ٍیتۆدی بەمارهێْراو و ئەّجاٍەماّی ئەً
تىێژیْەوەیە ىە ئاضتێنی بەرز بڕواپێنراوە (( ،()VHCC) Very High Confidence in Classificationبەو پێیەی تێنڕای
وردی پۆىێْەبەّذینردُ بۆ ضەرجەً قۆّاغەماُ و وردی بەمارهێْەر و وردی بەرهَهێْەر بۆ ضەرجەً پػتێْە پۆىێِ
()
مراوەماُ ىە ضەرووی ()%20
 4-3گۆڕاّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ىە ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە LULC changes analysis
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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پۆىێْبەّذینراوُ بۆ چىار قۆّاغی جیاواز ( )9791 ،9712 ،9710 ،9719ىەٍاوەی تىێژیْەوەمەدا ،ئەّجاٍەماُ ىەّەخػەی (،4
 )9 ،0 ،3خراوّەتەڕوو.

ّەخػەی ( )9ئەّجاٍی پۆىێْبەّذینردّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی بە گىێرەیی ٍیتۆدی ( )OBIAبۆ ضاڵی
9719
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ّەخػەی ( )4ئەّجاٍی پۆىێْبەّذینردّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی بە گىێرەیی ٍیتۆدی ( )OBIAبۆ ضاڵی
9710

ّەخػەی ( )3ئەّجاٍی پۆىێْبەّذینردّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی بە گىێرەیی ٍیتۆدی ( )OBIAبۆ ضاڵی 9712
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ّەخػەی ( )0ئەّجاٍی پۆىێْبەّذینردّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی بە گىێرەیی ٍیتۆدی ( )OBIAبۆ ضاڵی
9791

ىەقۆّاغی یەمەٍی تىێژیْەوەمە  9719پػتێْەی ڕووەمی مىرتەگیا (ّاوچەی هەژار بە ڕووەك) بە ڕێژەی %49.9
زۆرتریِ ڕووبەری ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەی داپۆغیىە .هەریەمە ىەپػتێْەماّی (ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دار و دەوُ ،دارضتاّی
چڕی ٍاٍْاوەّذ و مراوە ،دارضتاّی چڕ ،زەوی بێ ڕووەك (ڕووت) ،هەروەها ڕووەمە ئاوییەماُ) یەك ىەدوای یەك ڕێژەی
(ّ )%1.72 ،%0.33 ،%0.90 ،12.2% ،%93.0اوچەی ىێنۆڵیْەوەیاُ داپۆغیىە .بەاڵً ىەضاڵی  9710ڕیسبەّذی پػتێْەماّی
ڕووەمی ضروغتی بە هەٍاُ غێىە بىوە ،ىەگەڵ گۆڕاّێنی مەً ىە ڕووبەری پػتێْەماُ ،هەریەمە ىە پػتێْەماّی (ڕووەمی
مىرتەگیا (ّاوچەی هەژار بە ڕووەك) ،ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دارودەوەُ ،دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و مراوە ،دارضتاّی چڕ،
زەوی بێ ڕووەك (ڕووت) ،هەروەها ڕووەمە ئاوییەماُ) بە غێىەیەمی ڕیسبەّذی و یەك ىەدوای یەك ڕێژەی ىەضەدا
(ّ )%7.20 ،%9.24 ،%0.43 ،%12.4 ،%47.4 ،%44.6اوچەی ىێنۆڵیْەوەی داپۆغیىە .بەاڵً ىە قۆّاغی ضاڵی  9712دا،
ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دار و دەوەُ بە ڕێژەی  % 43.1زۆرتریِ ڕووبەری ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەی داپۆغیىە ،هەریەمە ىە
پػتێْەماّی تر (مىرتەگیا (ّاوچەی هەژار بە ڕووەك) ،دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و مراوە ،دارضتاّی چڕ ،زەوی بێ
ڕووەك (ڕووت) ،هەروەها ڕووەمە ئاوییەماُ) بە ڕیسبەّذی و یەك ىەدوای یەك ڕێژەی (،%0.30 ،%12.3 ،%96.6
ّ )% 1.19 ،%9.92اوچەی ىێنۆڵیْەوەیاُ داپۆغیىە .بەاڵً ىەمۆتا قۆّاغی تىێژیْەوەمە  ،9791مىرتە گیا (ّاوچەی هەژار بە
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ڕووەك) بەپيەی یەمەً هاتىوە ،ڕێژەی  %30.9مۆی ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەی داپۆغیىە ،هەریەمە ىە پػتێْەماّی تر
(دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و مراوە ،ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دار و دەوُ ،دارضتاّی چڕ ،زەوی بێ ڕووەك (ڕووت) ،هەروەها
ڕووەمە ئاوییەماُ) بە ڕیسبەّذی و یەك ىەدوای یەك ڕێژەی (ّ )%7.3 ،%0.29 ،%0.9 ،%10.9 ،%10.0اوچەی
ىێنۆڵیْەوەیاُ داپۆغیىە .هەرچی ضەبارەت بەو ّاوچاّەی بە ڕووبەرە ئاویەماُ داپۆغراوە ،بە درێژی ٍاوەی
ىێنۆڵیْەوەمە بە جێگیری ٍاوەتەوە گۆڕاّێنی مەٍی بەضەرداهاتىوە ىە ّێىاُ  %0.9بۆ ّ %0.30اوچەی ىێنۆڵیْەوەی
داپۆغیىە (خػتەی .)0

خػتەی ( )0ڕوبەری و رێژەی ضەدی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی بە گىێرەی ٍاوەماّی تىێژیْەوەمە
ضاه
پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی
دارضتاّی چڕ
دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و مراوە
ڕووەمە ئاوییەماُ
ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دار و دەوُ

2012
مٌ

9

2015
%

مٌ

9

2018
%

مٌ

9

2021
%

مٌ

9

40.66 7.47 42.18 7.34 41.49 7.25 40.95
18.3 103.1 18.8 106.5
6.11

104

24.5 138.3

7.2

17.5 98.91 18.4

2.275 1.16 6.577 0.85 4.819 1.08
171

%

0.4

15.6 88.35 34.1 192.9 30.3

مىرتە گیا (ّاوچەی هەژار بە ڕووەك)

47.6 268.9 29.9 169.1 33.9 191.7 36.2 204.6

زەوی بێ ڕووەك (ڕووت)

5.86 33.11 2.28 12.87 2.83 16.01 5.44 30.75

ڕوبەرە ئاوییەماُ

24.84 5.31 30.01 5.36 30.29 5.64 31.85

4.4

غار و غارۆچنە

1.3

7.95

1.41

100

565

100

ضەرجەً (مٌ)9

7.367 1.15 6.496 1.06 5.969
565

100

565

100

565

خػتەی ( )9بریتیە ىە پىختەی گۆراّی ڕووبەر (زیادمردُ ،مەٍنردُ) بە (مٌ 9و )%ی پػتێْەماّی ڕووەمی
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
زیادینردووە .ضەرجەً پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی مەً و زیادیاُ مردووە ،ىەّێى پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی
پػتێْە دارضتاّییەماُ بەگػتی و دارضتاّی چڕ بە تایبەتی مەٍتریِ گۆڕاّی تێذا بەدینراوە ،بە جۆرێل ىەّێىاُ ضاڵی
 9719بۆ  9710تەّها  7,03مٌ 9ڕووبەرەمەی زیادینردووە ،هەروەها ىە ّێىاُ ضاڵی  9710بۆ ضاڵی  9712تەّها  7,96مٌ
 9زیادبىە ،هەروەها ىە ّێىاُ ضاڵی  9712بۆ  9791تەّها  1,0مٌ 9ڕوبەری دارضتاّی چڕ مەٍی مردووە .هەروەها
زۆرتریِ گۆڕاُ ىە ڕووبەری پػتێْە گژووگیاییەماُ (ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دار و دەوەُ ،مىرتە گیا (ّاوچەی هەژار بە
ڕووەك) ،زەوی بێ ڕووەك (ڕووت)) و زەوی بێ ڕووەك تۆٍارمراوە ىە ّێىاُ ٍاوە جیاوازەماّی تىێژیْەوە ،بڕواّە
غێىەی (.)1
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خػتەی ( )9گۆڕاّی ڕوبەری پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی (مەٍنردُ یاُ زیادمردُ) بە (مٌ )% ،9ىە ّێىاُ ٍاوەماّی
تىێژیْەوەمە
ضاه

9712-9710

9710-9719

9791-9719

9791-9712

پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی

گۆڕاّی
ڕوبەر
(مٌ)9

گۆڕاّی
ڕوبەر %

گۆڕاّی
ڕوبەر
(مٌ)9

گۆڕاّی
ڕوبەر %

گۆڕاّی
ڕوبەر
(مٌ)9

گۆڕاّی
ڕوبەر %

گۆڕاّی
ڕوبەر
(مٌ)9

گۆڕاّی
 %ڕوبەر

دارضتاّی چڕ

7.03

1.44

7.96

1.99

1.0-

4.9-

7.4-

7.0-

دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و
مراوە

4.3-

4.9-

7.20

7.24

0.1-

3.6-

0.9-

0.1-

ڕووەمە ئاوییەماُ

1.4-

91-

1.09

49.0

3.4-

90-

4.2-

94-

ىەوەڕگەی تێنەڵ بە دار و دەوُ

49.0

94.0

91.6

19.2

170-

03-

07-

49-

مىرتە گیا (ّاوچەی هەژار بە
)ڕووەك

14-

9.4-

94-

19-

66.2

06

93.4

41.3

)زەوی بێ ڕووەك (ڕووت

10-

32-

4.1-

97-

97.9

100

9.49

0.90

ڕوبەرە ئاوییەماُ

1.9-

3.6-

7.4-

7.6-

0.9-

10-

0-

99-

غار و غارۆچنە

7.04

2.29

7.20

14.3

7.02

0.69

1.62

44.9

غێىەی ( )1مەٍنردُ و زیادمردّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ىە ّێىاُ قۆّاغەماّی تىێژیْەوە بە %
200
150
 2012بؤ 2015

100

 2025بؤ 2018
 2018بؤ 2021
 2012بؤ 2021

50
0
-50
-100

دارستانى

دارستانى

رِووةكة

لةوةرِطةى

كورتة طيا

زةوى بىَ

رِوبةرة

شار و

ضرِ

ضرِى

ئاوييةكان

تيَكةلَ بة

(ناوضةى

رِووةك

ئاوييةكان

شارؤضكة

دار و دةون

هةذار بة

(رِووت)

مامهاوةند و

رِووةك)

كراوة
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 .0-3غینردّەوەی پەیىەّذی ّێىاُ دیاردەی وغنی ئاووهەوای و گۆڕاّی ڕووپۆغی ڕووەمی ىەّاوچەی
ىێنۆڵیْەوە
ىەً پەرەگرافاّەی ضەرەوە گەیػتیْە ئەو ئەّجاٍەی مە ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە بەگػتی ّاوچەیەمی ّیَچە غێذارە،
بەاڵً ىەٍاوەی ڕابردوودا بەالیەّی مەٍەوە چەّذ قۆّاغێنی ّیَچە وغنی بەخۆیەوە بیْیىە ،هەر ىەهەٍاُ ٍاوەدا
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
دیارینراودا ،بە ئاٍاّجی دەرخطتی پەیىەّذی وغنی ئاووهەوای و گۆڕاّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ىەو ٍاواّەدا.
ماتێل بەراوردی گۆڕاّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی دەمەیِ ىە خػتەی ( 0و  )9ىەگەڵ تێنڕاماّی داباریِ و پۆىیْی
وغنی مە ىە خػتەی ( )3دیارینراوە ،ئەوە دەردەمەوێـت مە پەیىە ّذیەمی بە هێس ىە ّێىاُ وغنی ئاووهەوای و گۆڕاّی
پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتیذا هەیە .دەبیْیِ ىە ضاڵی ّ( 9719یَچە غێذار) بۆ ضاڵی ( 9710غێذار) پػتێْەی مىرتەگیا،
زەوی بێ ڕووەك بەڕێژەیەمی بەرچاو مەٍیاُ مردووە ،ىەهەٍاُ ٍاوەدا تێبیْی زیادمردّی ڕووبەری دارضتاّەماُ و
ىەوەڕگاماُ دەمرێت ،و هەروەها ىە ٍاوەی ( 9710غێذار) بۆ ( 9712زۆر غێذار) بەهەٍاُ غێىە و ئاڕاضتە گۆڕاّەماُ
بەردەواً بىوُ ،مەچی ىە ٍاوەی ّێىاُ ضاڵی ( 9712زۆر غێذار) بۆ ّ( 9791یچە وغل) گۆڕاّی پێچەواّە ڕویذاوە،
بەجۆرێل هەریەك ىە پػتێْەی ڕووەمی (دارضتاّەماُ ،ىەوەڕگەی تێنەڵ بەدار و دەوەُ) بەڕێژەی جیاواز ڕووبەرەمەیاُ
بەرەو مەٍبىوّەوە ڕۆیػتىوُ ،هەر ىەهەٍاُ ٍاوەدا پػتێْەی ڕووەمی مىرتە گیا (ّاوچەی هەژار بە ڕووەك) و زەوی بێ
ڕووەك زیادیاّنردووە ،ىێرەدا ئەوە ڕووُ دەبێتەوە مە پەیىەّذیەمی ڕاضتەواّە ّێىاُ زیادبىوّی تێنڕاماّی باراُ و
زیادبىوّی پػتێْەماّی ڕوپۆغی ڕووەمی (دارضتاّەماُ و ىەوەڕگاماُ) دا هەیە ،بە پێچەواّەوە پەیىەّذیەمە پێچەواّە
دەبێت ىەگەڵ پػتێْەی ڕووەمی مىرتەگیا و زەوی بێ ڕووەك ،واتە تاوەمى دیاردەی وغنی زیاتر و بەهێستربێت
ڕووبەری پػتێْەی دارضتاّەماُ و ىەوەڕگاُ زیاتر بەرەوە مەٍبىوُ دەڕۆُ ،و ڕووبەری پػتێْەی ڕووەمی مىرتە گیا
(ّاوچەی هەژار بە ڕووەك) و زەوی بێ ڕووەك (ڕووت) زیاتر دەبێت ،بە پێچەواّەغەوە هەر ڕاضتە .
هەرچەّذە ىەً پەرەگرافەی ضەرەوە ئەوەٍاُ ڕووّنردەوە مە داتا ئاووهەواییەماُ و ئەّجاٍی غینردّەوەی وێْە
ئاضَاّ ییەماُ تاڕادەیەمی زۆر پەیىەّذی ّێىاُ دیاردەی وغنی و گۆڕاّی ڕوپۆغی ڕووەمی دەرخطتىوە ،بەاڵً پێىیطتە
ئاٍاژە بەوە بنەیِ مە جگە ىە دیاردەی وغنی ئاووهەوایی ،هۆمارە ٍرۆیەماّی وەك (فراواّبىوّی غارّػیْی ،چاالمییە
ٍرۆیەماُ ،بڕیْەوەی دارضتاّەماُ ،هەروەها ضىوتاّی پىظ و پاواُ و دارضتاّەماُ)یع ماریگەری گەورەیاُ هەیە ىەضەر
گۆڕاّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ىەهەر ّاوچەیەك ،و ّاوچەی ىێنۆڵیْەوەظ بەدەر ّییە ىەً ماریگەرییە ٍرۆیاّە،
ىەبەرئەوە بۆ پػتڕاضتنردُ و ضەىَاّذّی زیاتری پەیىەّذی وغنی ئاووهەوای ىەگەڵ ڕادەی ماریگەری باراُ ىەضەر
ڕووپۆغەماّی زەوی ىەً تىێژیْەوەیەدا ،هامۆڵنەی پەیىەّذی پێرضِ ( )Rو هاومۆڵنەی ( )R2یع ىەڕێگەی پرۆگراٍی
( )SPSSجێبەجێنراوە .هامۆڵنەی پەیىەّذی پێرضِ ( )Pearson Correlation Coefficientیەمێنە ىەڕێگا ئاٍارییە زۆر
بەمارهاتىوەماُ بۆ دۆزیْەوەی پەیىەّذی ّێىاُ گۆڕاوە بڕییەماُ ،ىەڕێگەی هاومۆڵنەی تایبەتەوە ئەً پەیىەّذییە
ئەدۆزرێتەوە ،مە گىزارغتە بۆ بەهێسی و الوازی پەیىەّذی ّێىاُ گۆڕاوەماُ ،ئەّجاٍی ئەً هاومۆڵنەیە ىەّێىاُ ( 1-بۆ
 )1+دەبێت ،ئەگەر ئەّجاً ىە ()1-ەوە ّسینبىو ئەوا پەیىەّذییەمی پێچەواّەیاُ هەیە و هەتاوەمى زیاتر ّسیل بێت ىە (-
)1ەوە ئەوا پێچەواّەی بەهێسە ،بەاڵً ئەگەر ئەّجاً ىە ()1+ەوە ّسینبىو ئەوا پەیىەّذییەمی ڕاضتەواّەیاُ هەیە و هەتاوەمى
زیاتر ّسیل بێت ىە () 1+ەوە ئەوا ڕاضتەواّەی بەهێسە ،ئەگەر ئەّجاً (ضفر) بىو واتا پەیىەّذی ىەّێىاُ ئەو دوو گۆڕاوەدا
ّییە (حسً علٕ مْس ،2006 ،ٙص ، ).230ضەبارەت بە پەیىەّذی ّێىاُ دیاردەی وغنی و ماریگەری باراُ ىەضەر ڕووپۆغی
زەوی بەتایبەت جۆرە جیاوازەماّی ڕووەمی ضروغتی ىەّاوچەی ىێنۆڵیْەوە ،ئەً هاومۆىنەیە جێبەجێنراوە و
دەرئەّجاٍەماُ ىەخػتەی ژٍارە ( )0دا خراوەتەڕوو.
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خػتەی ( )0پەیىەّذی ّێىاُ دیاردەی وغنی ئاووهەوایی و ڕووپۆغی زەوی ىەّاوچەی ىێنۆڵیْەوە بەپێی هاومۆڵنەی
پەیىەّذی پێرضِ ( )Rو هاومۆڵنەی ()R2
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ضەرچاوە /ماری تىێژەراُ بەپػت بەضتِ بە خػتەی ژٍارە ( ،)0و بەمارهێْاّی پرۆگراٍی ( IBM SPSS Statistics Data

.)Editor-26
بە پػت بەضتِ بە هاومۆىنەی پەیىەّذی پێرضِ ) (Rمە ىەخػتەی ژٍارە ( )0و غێىەی ژٍارە ( )9دا ئەّجاٍەماُ
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
ڕاضتەواّەیە ،ئەٍە ىەماتێنذا پەیىەّذییەمە ىەگەڵ ئەوەی ڕاضتەواّە ،ڕاضتەواّەیەمی بەهێس دەبێت ىەگەڵ ڕووپۆغەماّی
(دارضتاّی چڕ ،ڕووەمە ئاوییەماُ ،ىەوەڕگای تێنەڵ بەدار و دەوەُ) ،بەاڵً ىەگەڵ ڕووپۆغەماّی (دارضتاّی چڕی
ٍاٍْاوەّذ و مراوە ،ڕووبەرە ئاوییەماُ)دا پەیىەّذییەمی ڕاضتەواّەی ٍاٍْاوەّذە ،ئەٍە ىەماتێنذا پەیىەّذی باراّباریِ ىەگەڵ
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
ىێنۆڵیْەوە پػت بە هاومۆىنەی ( )R2دەبەضتیِ ،وەك ىەخػتەی ژٍارە ( )0و غێىەی ژٍارە ( )4دا ئەّجاٍەماُ
خراوەتەڕوو ،دەبیْیِ زۆرتریِ ماریگەری باراُ ىەضەر ىەوەرگای تێنەڵ بەدار و دەوەُ بىوە بەڕێژەی (،)%60
ىەبەراّبەردا مەٍتریِ ماریگەری باراُ ىەضەر دارضتاّی چڕی ٍاٍْاوەّذ و مراوە بىوە بەڕێژەی ( ،)%43ىێرەدا
پێىیط تە ئاٍاژە بەوە بنرێت مە ئەو ڕووپۆغاّەی زەوی پەیىەّذی ڕاضتەواّەیاُ ىەگەڵ باراّباریْذا هەیە واتا
ئەّجاٍی هاومۆىنەی پێرضِ ( ) Rیاُ ٍىوجەبە ،ماریگەری باراُ ىەضەریاُ بە ئاراضتەی زیادبىوّی ڕووبەریاُ
بىوە ،بەپێچەواّەوە ئەو ڕووپۆغاّەی زەوی پەیىەّذییاُ ىەگەڵ باراّباریْذا پێچەواّەیە واتا ئەّجاٍی هاومۆىنەی
پێرضِ ( ) Rیاُ ضاىبە ،ماریگەری باراُ ىەضەریاُ بە ئاراضتەی مەٍبىوّی ڕووبەریاُ بىوە.
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غێىەماّی ( )9هاومۆڵنەی پەیىەّذی پێرضِ ( )Rىەضەر ڕووپۆغی زەوی ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە
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غێىەماّی ( )4هاومۆڵنەی دۆزیْەوەی ماریگەری باراُ ( )R2ىەضەر ڕووپۆغی زەوی ّاوچەی ىێنۆڵیْەوە

دارستانى ضرِى مامهاوةند

دارستانى ضرِ
42.50
42.00
41.50
41.00
40.50
40.00

y = 0.0019x + 40.083
R² = 0.9347

1500

1000

0

500

110.00
y = 0.0055x + 99.603
R² = 0.34

105.00
100.00
95.00

1500

1000

باران

500

0

باران

لةوةرِطا

رِووةكة ئاوييةكان
8.00
y = 0.005x + 1.7774
R² = 0.7363

300.00
y = 0.1329x + 62.76
R² = 0.9521

6.00
4.00

200.00
100.00

2.00
0.00
1500

1000

0

500

0.00
1500

500

1000

0

باران

باران

زةوى بىَ رِووةك

كورتة طيا

40.00

300.00

30.00

200.00

y = -0.1234x + 287.34
R² = 0.9255

20.00

y = -0.0273x + 40.628
R² = 0.7947

100.00

10.00

0.00
1500

500

1000

0.00
1500

0

1000

باران

500
باران

رِوبةرة ئاوييةكان
40.00
y = 0.006x + 25.419
R² = 0.4315

30.00
20.00
10.00
0.00

1500

500

1000
باران

Page 50

0

0

Journal of the University of Garmian (Special issue), 2022 The 10 th Scientific Conference:
Drought and Water Scarcity Management

 .0دەرئەّجاً Conclusion

گۆڕاّی بەمارهێْاُ و پۆغەری زەوی بەگػتی و گۆڕاّی پػتێْە ڕووەمیەماُ بەتایبەت ىەو مێػە ژیْگەیاّەُ مە
ٍ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،
الفاو ،هەورە بروضنە ،دیاردەی وغنی ئاوو هەوای) ىەالیەمی تر ىەگرّگتریِ ئەو هۆماراّەُ بە غێىەی ڕاضتەوخۆ و
ّاڕاضتەوخۆ ماریگەری ىەضەر گۆڕاّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی هەیە .ئاٍاّجی ضەرەمی ئەً تىێژیْەوەیە بریتیە
ىەبەمارهێْاّی ٍیتۆدێنی ماریگەر و ئابىریاّە بەٍەبەضتی غینردّەوەی ماریگەری وغنی ئاووهەوای ىەضەر گۆڕاّی
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
غینردّەوەی دیاردەی وغنی ئاووهەوای ىەڕێگەی جێبەجێنردّی هاومۆىنەی دیَارتۆُ و پۆىێْبەّذینردّی پػتێْەماّی
ڕووەمی ضروغتی ىەڕێگەي ( ) OBIAو پاغاّیع غینردّەوەی ئاٍاری داڕێژراوە .هەرچەّذە تىێژیْەوەماّی پێػتر مە
ىەبىاری ( ) OBIAئەّجاٍذراوُ پػتڕاضتی ماریگەری وردی ئەً ٍیتۆدە دەمەّەوە ،بەاڵً ىەهەٍاّناتذا تىێژیْەوەی زیاتر
ىەو بىارەدا بە پێىیطت دەزاِّ ،بەو پێیەی ئەً ٍیتۆدە هێػتا بەتەواوەتی بێ مەً و مىڕی ّییە.
ئەّجاٍەماّی هەڵطەّگاّذّی وردی ئەً تىێژیْەوەیەظ پػتڕاضتی ماریگەری و وردی ٍیتۆدی بەمارهێْراو
دەمەّەوە ،ىەهەٍاّناتذا بە گىێرەی غینردّەوەی وێْەی ٍاّگە دەضتنردەماُ و غینردّەوە ئاٍاری و ئاووهەوایەماُ،
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
بەهاردوێری گەورە ( ) RAM, CPUدەبێت ،و هەروەها بەمارهێْاّی هاومۆىنەی دیَارتۆُ بەتەّها بەش ّییە بۆ
پۆىێْنردّی وغنی ئاووهەوای ،بۆیە ٍیتۆدی ئەً تىێژیْەوەیە پێىیطتی بە تاقینردّەوە و جێبەجێنردّی زیاتر هەیە.
ىەبەرئەوە دەمرێت ىەماری داهاتىوٍاّذا ىەڕێگەی بەمارهێْاّی گۆڕاوی زیاتر و جێبەجێنردّی هاومۆىنەی تری وغنی و
غینردّەوەی ئاٍاری زیاتر و ىەڕووبەرێنی فراواتر جێبەجێبنرێت.
بەگىێرەی ئەّجاٍەماُ تێنڕای وردی بۆ ضەرجەً قۆّاغەماُ زیاتربىوە  ،%69.6و هەروەها ىە غینردّەوەی
پەیىەّذی ّێىاُ دیاردەی وغنی ئاووهەوای و گۆڕاّی پػتێْەماّی ڕووەمی ضروغتی ،پەیىەّذیەمی پێچەواّە ىەّێىاُ
زیادبىوّی تێنڕای باراُ و مەٍبىوّی وغنی ىەگەڵ مەٍبىوّەوەی زەوی بێ ڕووەك و پػتێْەی ڕووەمی مىرتەگیا
(ّاوچەی هەژار بە ڕووەك) تێبیْی دەمرێت ،بە پێچەواّەوە ،ىەگەڵ مەٍبىوّەوەی تێنڕاماّی داباریِ زیادبىوّی دیاردەی
وغنی ئاووهەوای ،ڕووبەری پػتێْە دارضتاّییەماُ و پػتێْەی گژوگیای ّاوچە غێذارەماُ (ىەوەڕگاماُ) بەرەو
مەٍبىوّەوە ڕۆیػتىوُ .ىەمۆتایذا پێَاّىایە ،ئەّجاٍەماّی ئەً تىێژیْەوەیە گرّگ و بەضىودُ بۆ تێگەیػتْی زیاتر ىە
ماریگەریەماّی وغنی ئاووهەوای ىەضەر ڕووپۆغی ڕووەمی ،و هەروەها بۆ باغتر بەڕێىەبردُ و بەمارهێْاّی زەوی و
داّاّی پالّی گىّجاو بۆ ئەو چاڵێْجە ژیْگەیاّەی مە چاوەڕواّذەمرێت ىەداهاتىدا ڕووبذەُ.
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