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  پىخخه     

مىو َه له یهم دیاردٍكان، ئهییهوایی و ژیىگهئاووَه ثرصییهمه له كێكهصاڵی یهوعكه

پارێسی ەرچەهد . َی باراهیان زۆٍرڕێٍژ ظ كهو هاوچاههت لههاههدات ثهك ڕوو دٍیههاوچه

و اڵم باراهەكەیان جێگیر هییهكی باراهاوی لەقەڵەم دەدرێً، بهیههاوچه به بجهڵهو َه صلێماوی

ی  ئاماری ٍور عیكردههصهخد لهبێد. ثىێژیىەوەكەمان جهثىش ی َەڵبەزودابەزو وعكەصاڵی دٍ

ێىاوی داثای َهبه صاڵی دەكاثەوە، بهی وعكهو صیىۆپخیكی دیاردٍ وایی َهی ئاووردوو بىكهكاَر

ڕووی ڕادەو هاصین و خضخىه ٍوئاماهجی ثىێژیىه(. ECMWF & NOAAمریكی )وروپی و ئهئه

َۆكارە صیىۆپخیكییەكاوی ڕووداوی ڵ گهله صاڵییهكاوی وعكی ماهگاهەو وعكهدووبارەبىهەوەی ماٍو

وعكەصاڵی. ثىێژیىەوە بەچەهد ئەهجامێك گەیغد، گرهگتریيیان: س ێ صاڵ بە وعكەصاڵی 

(، َەروەَا دەركەوت 7004-7003، 7003-7002(،)8444-8443ەرفراوان دەصخىیغاهكرا )ب

وعكی ژمارەی دووبارەبىهەوەی ڕادەی وعكی ماهگاهە لە ماوەی ثىێژیىەوە جیاوازە بەم جۆرە )

جارو وعكی 81َێز جار، وعكی به 70جار، وعكی الواز  72هدجار، وعكی مامىاٍو 94َێز زۆربه

. ئەهجامێكی ثر پیغاهیدا لە ماوەی ثىێژیىەوە ماهگی )جغرینی یەكەم و مایط( جار (804هۆرماڵ 

بە ڕادەی وعكی زۆر بەَێز كاریگەرثریً ماهگەكان بە وعكی بىون. َاوكات بە پێی جیاوازی 

عىێنی ثێكڕای ڕادەی وعكەصاڵی دەركەوت وێضحگەی پێىجىێً لە وێضحگەكاوی ثر زیاثر بە 

وەی ثىێژیىەوە كاریگەربىوە. َەروەَا َۆكارە صیىۆپخیكیە ثێكڕای هرخی وعكەصاڵی لە ما

كاریگەرەكان لەصەر ڕووداوی دیاردەكە ئەماهەن: لەئاصتی ڕووی دەریا زاڵبىووی بەرزەپەصحاوی 

بەصەر هاوچەی ثىێژیىەوەو دەریای هاوەڕاصحدا، یان دروصخبىووی پغحێىەی  صیبیری

َـ.پ( پێغڕەوی پغحێىەی  350) بەرزەپەصحان لە ئازۆرییەوە بۆ صیبیری. لە ئاصتی

بەرزەپەصحاوی عەرەبضحان و پغحۆكەكەی  بەرزەپەصحاوی هیمچەخىلگەیی بەثایبەت زاڵبىووی
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، َەریەك لەم عێىازە صیىۆپخیكیاهە (Ridgeھـ.پ( جىڵەی ئاصۆیی بایەكان و عێىازی پغحۆكی َێڵەكاوی یەكضاوی پەصحان)500لەصەر هاوچەی ثىێژیىەوە، لە ئاصتی )

لە ئاصحە جیاوازەكاوی پەصحان، َۆكاری ڕووداوی وعكەصاڵین لە پارێسگای صلێماوی و َەڵەبجە.

 پێغەكی        

 ٍورییهژێر كاریگه ههكان بخهڵگه مرۆییهكان و كۆمهصروعخیه ثىهدی ئیكۆصیضحمه ثىاهً بهكان دٍلىولهردٍصاڵی، الفاوو گهت وعكهثایبهكان بهواییهئاووَه ٍدًارد

 و دیاردٍله هككێصاڵی یه. وعكهبىوٍر ژیاوی مرۆڤ َهصهرییان لهیگهكار ٍوماههدێرزٍ كان لهواییهئاووَه ٍدًاردَا روٍ( َه80، 8940حیمی، ٍڕ له رگیراٍو)لی، ٍو

م وثنی ئهركهاڵم دٍ(، به9، 8932)معصىم پىر،  ٍورییهژێر كاریگه خاثهكاوی دوهیا دٍت عێدار(ٌهاههوعك و ثه )وعك، هیمچه هاوچه زۆرێك له واكه واییاههئاووَه

 ( 80، 8940حیمی، ٍڕ له رگیراٍو)برها، ٍو كان زیاثٍروعكه عك و هیمچهو هاوچه یه لهدیاردٍ

و ٍوبێحهصاڵی دٍی وعكهڕووی دیاردٍی ڕاڕایی ڕوبهعێٍىبه و ماهگاههكان، صااڵههییهخىلگه هیمچه هاوچه ی جىگرافییەكەی لهوثهڵكهَۆی َهرێمی كىردصحان بهَه

َا روٍڵداری، َهكاوی كغحىكاڵ و ئاٍژبىاٍر ی  گرهگً لهدووهاوچه چىهكه بجهڵهَا پارێسگای صلێماوی و َهروٍوێد. َهكهدٍ كاوی ئابىری و وزٍرثهكه رزیاوی زۆر به

كاوی رییهثىاهێد كاریگهدٍ یهم هاوچهصاڵی لهعكهڕووداوی و دێد، بۆیه ٍورێمی كىردصحاههی َهٍوٍردٍ له یهم هاوچهی ئاوی ئهوزٍ عێكی زۆر لهی بهٍوَۆی ئهبه

صاڵی زیاهێكی زۆری پێ هاو وعكه( هاوبه7083-7082بۆ  8449-8447ی )ماٍو له ٍوی ثىێژیىهرێمی كىردصحان. هاوچهی َهكاوی دیكههاوچه راورد بهزیاهبارثربێ به

خػ بێد بۆ ثىاهێد صىدبهصاڵی دٍَۆی وعكه بێحهی دٍٍو. هاصینی بارودۆخی صیىۆپخیكی، ئهێىیضد و بایەخدارەزۆر پ م بىاٍرله ٍو، لەبەرئەمە ثىێژیىهیاهدووٍگه

صاڵیهوعك ڕووداوی( synoptic patternكاوی صیىۆپخیكی )پێغبیىیكردن و هاصینی عێىاٍز  خحهكاوی پێغٍىثىاهرێد زیاههظ دٍكهپێغبیىیكردوی دیاردٍ َا بهروٍَه،

َۆی كاوی َاویً بهوعكه ماهگه یلىل وماهگی ئه ی ئاماری، ٍوٍوبۆ عیكردهه ڵبژێردراٍوم ثا مایط( َهكهباران )جغرینی یه وەرزیدا یهٍوم ثىێژیىه. لهٍومتر بكرێحهكه

زۆر  ی صیىۆپخیكی ماهگهٍوعیكردهه ثە بهویتر ثایبهی ئاماری، ئهٍوعیكردهه هثە بكەم ثایبه، یهظ كراٍور دابهٍوبۆ دوو ثه كهٍورك كراون. ثىێژیىهبێ باراهیان ثه

.ٍوی ثىێژیىهماٍو كان لهوعكه

 كێغەی جىێژیىەوە

روعتی و مرۆیی بۆ كێغەی ثىێژیىەوە بریخیە لە دیاردەی وعكەصاڵی لە پارێسگای صلێماوی و َەڵەبجە كە لە ئەهجامی چەهدیً كاریگەری هەرێنی لەصەر ژیىگەی ص    

اڵهە ثىش ی َەڵبەزودابەزی ثىێژیىەوە دیاریكراوە. دیاردەی وعكەصاڵی لە ئەهجامی كەمبىوهەوەی بڕی باراهە، َەر بۆیە بڕی باران لە پارێسگای صلێماوی و َەڵەبجە صا

 پەیىەهدی بە جمىجۆڵی صیضحمەكاوی پەصحاهەوە َەیە. زۆر دەبێد و وعكەصاڵی ڕووبەرێكی فراواوی هاوچەكە دەخاثەژێر كاریگەرییەوە، بێگىمان بڕی باراهیػ

 پرصیارەكاوی جىێژیىەوە:

  َـ.پ( كاردەكەهە صەر دیاردەی وعكەصاڵی لە پارێسگای َەڵەبجەو صلێماوی؟ 500ھـ.پ،  350ریا، ر ڕووی دٍ: َۆكارە صیىۆپخیكیەكان چۆن لە ئاصتی  )صه8پ

)زۆربەَێز، بەَێز، مامىاوەهد، الواز( لە ماوەی ثىێژیىەوە چۆهە؟: ئایا دووبارەبىهەوەی وعكی ماهگاهە بەڕادەی 7پ

: ئایا جیاوازی لە ڕادەو ژمارەی وعكەصاڵی هاوچەی ثىێژیىەوەدا َەیە؟ كام هاوچە زیاثر بە ثێكڕای وعكەصاڵیەكان كاریگەربىوە؟9پ

 گریماهەكاوی جىێژیىەوە

عێىازەكاوی پەصحان لە ئاصحە جیاوازەكاوی كەظ پەیىەهدی ڕاصحەوخۆیان لەگەڵ ماوەكاوی وعكەصاڵی گریماهەی یەكەم: صیضحمە صیىۆپخیكییەكان و دابەعبىووی 

 .َەیە

، مامىاوەهد، الواز( زیاثرە.گریماهەی دووەم: دووبارەبىهەوەی ڕادەكاوی وعكی ماهگاهە جیاوازی َەیەو دووبارەبىهەوەی وعكی هۆرماڵ لە ڕادەكاوی ثر )زۆربەَێز، بەَێز

ـد.صێیەم: جیاوازی لە ژمارەی وعكەصاڵی وێضحگەكاهدا َەیەو ئەو وێضحگاهەی بڕی باراهیان زۆرە زیاثر وعكەصاڵیان بە ڕادەی زیاثر بەردەكەوێگریماهەی 

 ئاماهجەكاوی جىێژیىەوە

عیكردهەوەی صیىۆپخیكی كاریگەری صیضحمە  :همان بریحین لَەمىو ثىێژیىەوەیەك  بۆ بەدەصتهێىاوی چەهد ئاماهجێكی زاوضحییە، ئاماهجەكاوی ثىێژهەوەكه

ر صهله ە ڕووهكردهەوەو خضخىەڕووی چۆهێتی كاریگەری عێىازە صیىۆپخیكیەكان، وصیىۆپخیكییەكان لەصەر دیاردەی وعكی و وعكەصاڵی لە ئاصحە جیاوازەكاوی كەظ

گەكاوی هاوچەكەو دیاریكردوی ژمارەی دووبارەبىهەوەكان و ڕادەی وعكی ماهگاهە و دیاریكردوی ژمارەی صااڵوی وعكەصاڵی لە وێضحە َاروٍَه .7كاوی وعكی ماهگاهەماٍو

  كاریگەرثریً وێضحگە بە وعكەصاڵیەكان لە ماوەی ثىێژیىەوە.

 گرهگی و َۆی َەڵبژاردوی جىێژیىەوە

ی جىگرافی و گرهگی عیكردهەوەی صیىۆپخیكی دیاردە جىگرافییەكان پێىیضخیەكی گرهگی بىاری زاوضحە صروعتی و جىگرافیەكاهە. هاوچەی ثىێژیىەوە بەَۆی َەڵكەوثە

اڵی دەبێد و دەرەهجامی خراپی لەصەر لە بىاری كغحىكاڵدا ڕۆڵێكی جێ بایەخی لە كىردصحاهدا َەیە، ئەم هاوچەیە هاوبەهاو صااڵهە وەكى صیفەثێكی كاجی ثىش ی وعكەص

كی حەثمی زاهرا، لەپێىاو عیكردهەوەو هاصینی ماوەكاوی وعكەصاڵی و َۆكارەكاوی صیىۆپخیكی وعكەصاڵی بە پێىیضخیه-ژیىگە دەبێد. لەبەرئەمە ثىێژیىەوەی ئاماری

 ڕووداوی، ئەمەظ گرهگە بۆ هاصین و پێغبیىیكردوی دیاردەكە. 

                                                      
7
ن لەڕووی صیىۆپخیكییەوە وەرگرثنی َەر وعكی ماهگاهەیە دەبێحەَۆی وعكەصاڵی صااڵهە، كاثێك ثێكڕای باراوی ماهگاهە كەم دەكات ڕاصحەواهە باراوی صااڵهەظ كەم دەكات.  پاعا 

ووَەوایی بۆ بارودۆخی صاڵێك بە هەخغەوە َیچ جیاوازییەكی ڕۆژ واثە صااڵهە، چىهكە عیكردهەوەی ئا 915هەخغەی ثێكڕای ماهگاهە زۆر ڕاصتر دەبێد وەك لە ثێكڕای هەخغەی 

دیاردەكەمان پیغان هادات و عێىازە كاریگەرەكان ثێیدا ون دەبً.  
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 :صىىری جىێژیىەوە

بۆ  92.73.05، كە دەكەوێحە هێىان بازهەی پاوی )7( كم78032.37ی جىگرافی هاوچەی ثىێژیىەوە بریحییە لە پارێسگاكاوی صلێماوی و َەڵەبجە. بە ڕووبەری )صىىر

اصحە جیاوازەكان، بەثایبەت خۆرَەاڵت(. صەبارەت بە صىىری ئاووَەوایی ثىێژیىەوە َەهدێك لە ئ 21.78.50بۆ  22.90.04باكىور(، هێىان َێڵی درێژی ) 91.97.80

( وێضحگە، كە لە 2َكحۆپاصكال( دەگرێحەوە. ژمارەی وێضحگە َەڵبژێردراوەكاوی ثىێژیىەوە بریخیە لە ) 500َـكحۆپاصكال(، ) 350ئاصحەكاوی )صەر ڕووی دەریا(،)

كە بە باش ی ثەواوی صىىری هاوچەی ثىێژیىەوە دابپۆعً. ( ثایبەثمەهدی َەریەكەیان پیغاهدراوە، َەروەَا بە عێىازێك وێضحگەكان َەڵبژێردراون 8خغحەی )

( بۆ 8449-8447){ی صىىری كاجی ثىێژیىەوەظ بەپێی بەردەصخبىووی داثای باراوی وێضحگەكان جیاوازە، لە وێضحگەكاوی )صلێماوی، دوكان، دەربەهدیخان( لە صااڵو

، وێضحگەكاوی }(7083-7082(بۆ )8441-8445){ثر َەیە، بەاڵم وێضحگەی كەالر یە، چىهكە مێژوویەكی كۆهتریان بەراورد بە وێضحگەكاوی }(7082-7083)

ثىێژیىەوە لە صەرەثای دەصحپێكردوی . بەمەبەصتی بەدەصتهێىاوی ئاماهجەكاوی }(7083–7082(بۆ)7008-7000){ اڵویهێىان صا)چەمچەماڵ، پێىجىێً، َەڵەبجە( له

 باران )مایط( عیكردهەوەیان بۆ كراوەو ماهگەكاوی ثر بەَۆی بێ باراهیەوە ثەرك كراون.( ثا كۆثایی َاثنی مكههباران واثە )جغرينی ً

وێضحگە َەڵبژێراوەكاوی ثىێژیىەوە گرافیثایبەثمەهدی جى( 8ی )هخغح

بەش ی ئاماری  صەرچاوە: كاری ثىێژەران پغخبەصد بە وەزارەجی گىاصخىەوەو گەیاهدن، بەڕێىەبەرایەجی گغتی كەعىاس ی و   بىمەلەرزەزاوی َەرێمی كىردصحان،         

ئاووَەوا، ثۆماری باڵوهەكراوە. َەولێر.



























 

 ذ
 بەرزی بە مەجر َێڵی درێژی  بازهەی پاوی هاوی وێضخگە

جێكڕای كۆی 

باراهبارینی صاڵی 

 ئاوی 

الداوی 

 پێىاهەیی

 16585 63886 88588 53   72 33    33 صلێماوی 1

 18382 42185 1337 53  36 33  32 پێىجىێً 7

 18383 62287 643 53  38 33  11 َەڵەبجە 3

 12686 52782 238 53  33 33  33 چەمچەماڵ 5

 14386 33686 313 53   51 33    36 دەربەهدیخان 3

 71781 67388 643 53  38 33  11 دوكان 6

 2784 74683 735 53  14 35 32 كەالر 2
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ٍوی ثىێژیىهو بەرزوهسمی هاوچه ىێنی وێضحگەكان( ع8هەخغەی )

 

ێىاوی عەیپفایلی وەزارەجی پالهداهان، دەصحەی ئاماری َەرێم،    .ArcGIS(وبەبەكارٌێنانیشۆفتوێریGISش ی )بهصەرچاوە: كاری ثىێژەران بە بەكاَر

 ڕێگاو داجاكاوی جىێژیىەوە 

بۆ گغد. َەروەَا صىد لە َاوكێغەی ئاماری بینراوە بۆ عیكردهەوەی ماهگەكان. داثاكاوی ثىێژیىەوە  ڕێگای ثىێژیىەوە بریخیە لە ڕێگای )اصحقرائی( واثە لە بەعەوە

ۆوای و ه (ECMWF)3 بریحییە لە داثای باراهباریً لە وێضحگەكاوی هاوچەی لێكۆڵیىەوە، بەاڵم داثای ڕەگەزە ئاووَەوایەكان لە هاوەهدی پێغبیىیكردوی ئەوروپا

هەخغە صیىۆپخیكییەكان كێغراون. ڕەگەزەكاهیػ بریحین  (Grads) راون، كەپاظ داگرثيیان لە پێگەی هاوبراو بە صىدوەرگرثً لە صۆفحىێریوەرگی  (5NOAA)مریكاهئ

.(Mean Sea level pressure ر ڕووی دەریا )،پەصحاوی ئاصتی صه-Geo potential) لجیۆپۆثاوغێصحان )كاوی پهرزی َێڵهبهلە 

(ی )ڕێژەی صەدی باراوی هۆرماڵ( وەرگیراوە كە َاوكێغەیەكی گىهجاوە بۆ PNPIصىد لە َاوكێغەی ) و صااڵههدیاریكردوی ڕادەی وعكەصاڵی ماهگاههَەروەَا بۆ 

ىووی صحاهدارد( دیاریكردوی وعكەصاڵی وێضحگەكان، لە هێىان چىار َاوكێغەی )ڕێژەی صەدی باراوی هۆرماڵ، الداوی پێىاهەیی صحاهدارد، چارەكەكان و دابەعب

(:58-98، 8922( لەواهیتر باعترە ) فەرەجسادەو َاوكاراوی،  PNPIَاوكێغەی ڕێژەی صەدی باراوی هۆرماڵ )

     
  

 
 *100 

 

 

 

 

 

                                                      
3 https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/ 
4 https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/tables/monthly.html 

https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/tables/monthly.html
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PNPI  ،ڕێژەی صەدی باراوی هۆرماڵ =Xi  ،كۆی باراوی ماهگی خىازراو = = X .ثێكڕای باراوی ماهگاهە یاخىد صااڵهەی ماوەدرێژ

(:8442،532( بەپێی ئەم خغحەیە دیاری دەكرێد )ویلكی، PNPIڕادەو بڕی ثىهدی وعكەصاڵی لە َاوكێغەی )

 ڕی ب PNPI وعكەصاڵی ی ڕادٍ

30زیاثر لە  هۆرماڵ

 30-20 وعكەصاڵی الواز

20-55وعكەصاڵی مامىاوەهد

55-20وعكەصاڵی بەَێز

20كەمتر لە  وعكەصاڵی زۆر بەَێز

 

چەمكاكاوی ثىێژیىەوەپێىاصەی 

 ئاووَەواهاس ی صیىۆپدیك-أ

 (Synoptic Climatology)  ئاووَەواهاس ی صیىۆپخیك یەكێكە لە لقەكاوی زاوضتی ئاووَەواهاس ی، ئاماهجی لێكۆڵیىەوە صیىۆپخیكییەكان دەرخضحنی چۆهێتی كاریگەری

كۆمەڵگا مرۆڤایەثییەكان. َەر بۆیە پێىاصەی ئاووَەواهاس ی صیىۆپخیك بەم جۆرە كراوە: گۆڕاهكارییە ئەثمۆصفیرییەكاهە لەصەر ڕووی زەوی و لەصەر عىێنی ژیاوی 

ەدا مەبەصد لە مەبەصد لە ئاووَەواهاس ی صیىۆپخیك ثىێژیىەوەیە لە پەیىەهدی هێىان ڕەفحارو جمىجۆڵە ئەثمۆصفیرییەكان لەگەڵ ژیىگەی صەر ڕووی زەوی. لێر

 )2-7: 8940یرە كە ثێكڕای ئەصحىرییەكەی هسیكەی یەك كیلۆمەثرە لەصەر ڕووی زەوییەوە )یارهاڵ،ژیىگەی صەر ڕووی زەوی ئەو چیىەی ثرۆپۆصف

 وعكەصاڵی-ب

ىەثەَۆی بەَۆی بەعداری زیاد لە ڕەگەزێك بەعێىەی ڕاصحەوخۆو هاڕاصحەوخۆ لە وعكەصاڵیدا، زاهایان كۆكىین لەصەر یەك پێىاصە بۆ وعكەصاڵی ئەمەظ ب 

8932جۆراوجۆر بۆ دیاردەكە )فەرەجسادە، خضخىەڕووی پێىاصەی  (. ڕێكخراوی كەعىاس ی جیهاوی گرهگتریً ئەو ڕەگەزاهەی كە بەعدارن لە دیاردەكە دیاریكردوە 1،

ئاو َەبێد لەو ( لە هاوچەیەك كەمتر لە بڕی پێىیضد 3، 8932لە هێىیاهدا باران بەرباڵوثریً ڕەگەزە كە بەعداری لە دیاردەی وعكەصالێدا دەكات )َەمان صەرچاوە،

وعكەصاڵی هاودەبرێد  هاوچەیە باس ی وعكەصاڵی دەكرێد. وعكەصاڵی چەهد جۆرێكە ئاووَەوایی، كغحىكاڵی، َیدرۆلۆژی. باراوی كەمتر لە ثێكڕای باراوی ماوەدرێژ بە

اودا كەمتربێد لە ثێكڕای باران لە َەمان هاوچەو َەمان ( لە ڕواهگەی ئاووَەواهاصییەوە َەركاثێك بڕی باراوی ثۆماركراو لە ماوەیەكی دیاریكر32-42، 8940)ئىزی، 

و پەیىەیضحیغە بە  ماوەی دیاریكراو، ئەوە وعكەصاڵی ڕوویداوە. بەم پێیە بىەمای وعكەصاڵی جىگرافیاییەو ڕێژەكەی لە هاوچەیەكەوە بۆ هاوچەیەكی ثر دەگۆڕێد

)71، 8921َەڵبژاردوی صىىری ماوەی ثىێژیىەوە )غەیىرو مەصعىدیان، 

ئەهجامەكان

(PNPI) وعكەصاڵی صااڵهە بە َاوكێغەی

ەَۆی َەڵكەوثەی وعكەصاڵی دیاردەیەكە لە َەمىو عىێيێك ڕوو دەدات، بەثایبەت لەو هاوچاهەی دەكەوهە بازهەی پاوی هیمچەخىلگەییەوە. هاوچەی لێكۆڵیىەوە ب   

ىش ی ڕاڕایی باراهباریً دەبێد و َەریەك لە وێضحگەكان بڕێكی جیاوازی باران ثۆماردەكەن. جىگرافی لە هێىان بازهە پاهییە هیمچەخىلگەییەكاهدا صااڵهەو ماهگاهە ث

.بۆ هاوچەكە دەگەڕێحەوە گرهگتریً َۆكارەكاوی ئەم جیاوازییەظ بۆ جیاوازی پێگەو بەرزوهسمی وێضحگەكان، هاردن و َەڵداوی ش ێ لە ڕووبەرە ئاوییەكاوی دەوروبەرەوە

یكاری َاوكێغەی ڕێژەی صەدی هۆرماڵ بۆ كۆی باراهبارینی صااڵهەی وێضحگەكاوی هاوچەكە پیغاهدەدات، دەریدەخات صااڵهە هاوچەكاوی ( كە ع7بە پێی خغحەی )    

 پغكی وعكەصاڵیپارێسگای صلێماوی و َەڵەبجە بە بڕی جیاواز ڕووبەڕوی وعكەصاڵی دەبىەوە. وێضحگەی دوكان و دەربەهدیخان لە َەمىو وێضحگەكاوی ثر زیاثر 

(، 7003 -7002( صاڵ وعكەصاڵی ڕوویداوە. بەعێىەیەك لە وێضحگەی دوكان دوو صاڵی ])3( )7083-8447صااڵهەیان بەركەوثىوە بە عێىەیەك لە ماوەی صااڵوی )

-7081(، )7082-7089(، )7007-7008([ وعكەصاڵی مامىاوەهدو صااڵوی ])7089-7087(، )7080-7004(، )8444-8443([ وعكەصاڵی زۆر بەَێز، ])7003-7004)

 .([ وعكەصاڵی الواز ڕوویداوە7082

( صاڵ پاظ دوكان و دەربەهدیخان دێد لە ڕووی ژمارەی صااڵوی وعكەصاڵییەوە بەم عێىەیە 5(  بە )7083-7000( چەمچەماڵ لە ماوەی صااڵوی )7بەپێی خغحەی )

 .( وعكەصاڵی الواز ڕوویداوە7087-7088وعكەصاڵی مامىاوەهدو صاڵی )([ 7089-7087(، )7088-7080(، )7004-7003( وعكەصاڵی بەَێز، ])7002-7003)

(، 7003-7002( صاڵ وعكەصاڵی لە ماوەی ثىێژیىەوە ثێیدا بەدەصتهاثىوە، بەهرخی جیاواز، بەعێىەیەك لە كەالر صااڵوی ])2وێضحگەی كەالرو صلێماوی َەریەك )

( وعكەصاڵی مامىاوەهد ڕوویداوە. َەروەَا وێضحگەی صلێماوی صاڵی 7004-7003بەَێز، ) ( وعكەصاڵی8444-8443([ وعكەصاڵی زۆربەَێز، )7088-7087)

 .([ وعكەصاڵی مامىاوەهد بەدەصتهاثىوە7004-7003(، )7003-7002([ وعكەصاڵی بەَێز، ])8444-7000(،)8443-8444])

( وعكەصاڵی مامىاوەهد، 7083-7082( وعكەصاڵی بەَێز، )7004-7003( صاڵە، بەجۆرێك )9( ژمارەی صاڵەكاوی وعكەصاڵی )7083-7007َەڵەبجە لە ماوەی )

 .( بە ڕادەی بەَێز بىوە7004-7003( وعكەصاڵی الواز ڕوویداوە. وێضحگەی پێىجىێً كەمتریً وعكەصاڵی ثێدا ثۆماركراوە كە یەك صاڵە )7082-7085)

-7002( بە وعكەصاڵی بەَێز، )8444-8443بەرفراوان دیاریكرا، ئەواهەظ صااڵوی )دواجار لە ماوەی ثىێژیىەوە بەعێىەی ثێكڕا س ێ صاڵ بە وعكەصاڵی گغحگیرو 

( پێىج لە وێضحگەكان جگە لە َەڵەبجەو پێىجىێً وعكەصاڵییان بە بڕی جیاواز 7003-7002( بە وعكەصاڵی مامىاوەهد، بەجۆرێك لە صاڵی )7004-7003( و )7003
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ێضحگەكاوی ثىێژیىەوە وعكەصاڵییان ثۆماركردووەو صاڵێكی گغحگیری وعكەصاڵییە لە هاوچەی ثىێژیىەوە. صاڵی ( َەمىو و7004-7003ثۆماركردووە. َەروەَا صاڵی )

( 7087-7088ڵی )( لەو چىار وێضحگەیەی داثایان َەبىوە َەمىویان وعكەصاڵیان ثىماركردووەو ئەم صاڵەظ بە وعكەصاڵی گغحگیر دیاریكرا. صا8443-8444)

.و صااڵههپاظ ئه له یهمباراهیی كهصاڵێكی دیكه

(PNPI( وعكەصاڵی صااڵهە لە وێضحگەكاوی هاوچەی لێكۆڵیىەوە بە پێی َاوكێغەی )7خغحەی )

ي زؤر بةََیز
َ
ي بةََیز وعكةصال

َ
ي مامىاوةهد وعكةصال

َ
ي الواز وعكةصال

َ
 هؤرماَل وعكةصال

 ثێكڕا پێىجىێً بجهڵهَه ماڵمچهچه الركههدیخانربهدٍ صلێماوی دوكان ڵصا

 112.0 ن ن ن ن 113.0 105.7 117.4 1992-1993

 123.9 ن ن ن ن 95.8 121.0 154.9 1993-1994

 131.4 ن ن ن ن 104.8 136.6 152.9 1994-1995

 108.9 ن ن ن 110.3 74.0 105.5 146.6 1995-1996

 106.6 ن ن ن 119.3 72.5 90.5 145.1 1996-1997

 120.8 ن ن ن 105.8 128.1 149.7 100.5 1997-1998

 55 ن ن ن 65 43.5 48.7 65.2 1998-1999

 81.6 ن ن ن 101.2 52.0 55 118.5 1999-2000

 82.3 ن ن 88.0 104.8 56.7 80.7 ن 2000-2001

 119.6 ن ن 92.1 152.7 158.8 119.3 76.3 2001-2002

 123.8 ن 135.2 127.6 106.6 140.7 136.7 96.7 2002-2003

2003-2004 141.2 119.4 126.3 93.1 82.9 106.8 110.3 111.3 

2004-2005 126.1 104.6 132.3 118.4 118.2 121.8 123.3 120.5 

2005-2006 105.3 113.2 116.8 109.8 122.7 109.4 98.9 110.7 

2006-2007 101.4 92.4 107.5 84.1 96.9 165.5 107.5 107.8 

2007-2008 40 58.5 39.0 44.9 54.6 85.1 80.4 57.4 

2008-2009 40 67.0 63.2 72.3 56.1 51.1 53.9 57.6 

2009-2010 56.1 112.5 142.3 131.7 113.2 95.5 99.4 107.1 

2010-2011 83.5 83.7 110.8 84.8 63.5 101.3 80.2 86.7 

2011-2012 85.9 96.0 74.2 47.7 73.0 96.6 103.1 82.3 

2012-2013 68.0 85.2 114.5 103.8 56.7 107.8 119.3 93.5 

2013-2014 75.7 112.2 92.7 113.3 106.0 95.0 117.9 101.7 

2014-2015 96.5 96.2 89.5 107.8 102.6 76.8 95.5 94.9 

2015-2016 127.6 133.5 164.4 113.1 148.5 96.1 106.5 127.0 

2016-2017 72.8 89.3 86.4 89.5 92.3 88.7 117.1 90.9 

2017-2018 105.4 121.7 100.1 92.2 205.2 67.1 86.6 111.2 

ێىاوی َاوكێغەی )  (PNPIصەرچاوە: كاری ثىێژەران پغخبەصد بە داثای باراهبارینی بەڕێىەبەرایەجی كەعىاس ی و بىمەلەرزەزاوی صلێماوی بە بەكاَر

وعكەصاڵی گغحگیراڵوی پۆلێنی صا

( پۆلێنی ڕادەی وعكەصاڵی بۆ س ێ صاڵی 7( بە وعكەصاڵی گغحگیر دیاریكران. لە هەخغەكاوی )7004-7003، 7003-7002، 8444-8443دوای ئەوەی س ێ صاڵ )

هاوچەی ثىێژیىەوە لە دەردەكەوێد جیاوازی عىێنی لە د(پیغاهدراوە، لێرەدا -7گغحگیری وعكەصاڵی بە جیا ئەهجامدراوەو دواثر ثێكڕای َەرس ێ صاڵەكە لە هەخغەی)

(كراوە، لە هاوچەكاوی دەربەهدیخان و 8444-8443أ( ڕادەی وعكەصاڵی بۆ )-7ماوەی صااڵوی وعكەصاڵیدا َەیە لەگەڵ جیاوازی ڕووبەری وعكەصاڵی، لە هەخغەی )
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عكەصاڵی مامىاوەهدیان َەیە. لەم صاڵەدا بەگغتی ڕووبەری صلێماوی بە ڕادەی بەَێز بىوە بەراورد بە هاوچەكاوی دوكان لە باكىرو كەالر لە باعىر كە َەردوو هرخی و

( كراوە، لەم صاڵەدا هاوچەكاوی خۆرَەاڵت )پێىجىێً، َەڵەبجە( ڕادەی 7003-7002ب( پۆلێنی وعكەصاڵی)-7وعكەصاڵی بەَێز لە مامىاوەهد زیاثرە. لە هەخغەی )

، صەبارەت بە هاوچەكاوی )دوكان، كەالر( ڕادەی وعكەصاڵیان بەَێزە بەاڵم دەربەهدیخان لە وعكەصاڵیان الوازە دواثر )صلێماوی و چەمچەماڵ( وعكیان مامىاوەهدە

( ڕووبەری 7004-7003، 8444-8443( بەراورد بە )7003-7002َەمىو هاوچەكاوی ثر بە وعكەصاڵی زیاثر كاریگەربىوە كە ڕادەكەی زۆربەَێزە. واثە صاڵی )

( هاوچەكاوی باكىر بەثایبەت دوكان ڕادەكەی لە َەمىو هاوچەكاوی ثر ثىهدثرە بە وعكەصاڵی زۆر بەَێز، 7004-7003ڵی )وعكەصاڵی فراواهترو ڕادەی زۆرثرە. لە صا

گەكاوی هاوەڕاصد و دواثر وێضحگەكاوی خۆرَەاڵت )پێىجىێً و َەڵەبجە( بە وعكەصاڵی بەَێزو دواثر بە پلەیەكی كەمتر چەمچەماڵ َاثىوە. لەم صاڵە بەگغتی وێضح

اوی بەرباڵوثرە. لە ی پارێسگای صلێماوی لە صىىری وعكەصاڵی مامىاوەهدان و ڕووبەری وعكەصاڵی مامىاوەهد لە َەمىو ڕادەكاوی ثر لە هاوچەكاوی پارێسگای صلێمباعىور

بەری دوكان و پێىجىێً كە د( ثێكڕای وعكەصاڵی س ێ صاڵی َەڵبژێردراوی ثىێژیىەوە پیغان دراوە، ثێیدا دەردەكەوێد جگە لە هاوچەكاوی دەورو-7هەخغەی )

(، َەمىو هاوچەكاوی هاوەڕاصد و باعىرو خۆرَەاڵت لە پلەی وعكەصاڵی مامىاوەهدان َەریەك بە ڕادەی جیاواز، بەم جۆرە: 58-23وعكەصاڵی بەَێزیان بەركەوثىوە)

واثای ئەوەی لە ماوەی ئەم س ێ صاڵی وعكەصاڵییە وێضحگەی (. ئەمەظ بە 13-12(، َەڵەبجەو پێىجىێً )18-53(، كەالر )53-55)صلێماوی و چەمچەماڵ( لە هێىان )

ەمترەو وعكەصاڵی دوكان و دەربەهدیخان لە َەمىو وێضحگەكاوی ثر بە وعكەصاڵی كاریگەر بىوهە. بە گغتی لە ماوەی ئەم س ێ صاڵەدا وعكەصاڵی بەَێز ڕووبەری ك

مامىاوەهد ڕووبەری فراواهتر لە هاوچەكە دەگرێحەوە.

ثێكڕای وعكەصاڵی بۆ صااڵوی دیاریكراوی هاوچەی ثىێژیىەوە وعكەصاڵی،( ڕادەی 7هەخغەی )

 (7003-7002پۆلێنی ڕادەی وعكەصاڵی )-ب (8444-8443پۆلێنی ڕادەی وعكەصاڵی )-أ

 

 

-7007()7003-7002()8444-8443)پۆلێنی ثێكڕای ڕادەی س ێ صاڵی -د(7004-7003پۆلێنی ڕادەی وعكەصاڵی )-ج

7004)
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ێىاوی عەیپفایلی  وەزارەجی پالهداهان، دەصحەی ئاماری صەرچاوە: كاری ثىێژەران پغخبەصد بە داثای بەڕێىەبەرایەجی كەعىاس ی و بىمەلەرزەزاوی صلێماوی، بە بەكاَر

(GISش ی )بهَەرێم، 

 (PNPI) دووبارەبىهەوەی وعكی ماهگاهە بەپێی َاوكێغەی

 }(7083-7082( بۆ )8449-8447){( دەردەكەوێد َیچ صاڵێكی ماوەی  ثىێژیىەوە لە 9وعكی صیفەثێكە لە پێىەری ماهگاهەعدا ڕوودەدات. بە هىاڕیً لە خغحەی )

وثىوە. دەبێد ئەو ڕاصخیە بەدەرهەبىوە لە وعكی ماهگاهە، َەریەك لە صااڵوی ثىێژیىەوە بەالی كەمەوە ماهگێك و زۆریىەظ ثا َەعد ماهگ وعكییان ثێدا دەركە

وەرزی زصحان كاریگەری بساهین لەبەر ئەوەی باراوی زۆربەی وێضحگەكاوی هاوچەی لێكۆڵیىەوە لە ماهگەكاوی زصحاهدا دەبارێد بۆیە كەمبىوهەوەی باراوی ماهگەكاوی 

م، عىبات( وعكی زۆربەَێز یا بەَێز ثۆماردەكات، كهاهىوی یه، كمٍگەورەی لەصەر كۆی باراوی صاڵی ئاوی دەبێد. بۆ همىهە كاثێك باراوی ماهگی )جغرينی دوو

-7003، 7003-7002، 8444-8443لێكەوثەكاوی ئەم دۆخە زۆرجار دەبێحەَۆی دابەزینی بڕی باراوی صااڵهەو ڕووداوی وعكەصاڵی وەكى لە باراوی ماهگاهەی صااڵوی )

.( دەبینرێد7004

( ماهگ وعكی زۆرثریً ژمارەی وعكی ماهگاهەیان َەیە، بەاڵم 1([ بە )7008-7000، 7000-8444،8444-8443ماهگ، ])( 3( بە )7003-7002( صاڵی )9لە خغحەی )

صاڵی ( وعكیەكاوی لە ماهگە صەرەكیەكاوی باراهباریىدا ڕوویاهداوەو ڕادەیان ثىهدثرە بەراورد بە ماهگەكاوی دوو صاڵەكەی ثر، بۆیە وعكەصاڵی 7004-7003چىن صاڵی )

.( ماهگی وعكی لە پلەی دووەم دێً لە ڕووی ڕووداوی وعكی ماهگاهە5([ بە )7089-7087(، )7082-7089(، )7082-7081( بەَێزثربىوە. صاڵەكاوی ])7003-7004)

باظ هییە بۆ باراوی هاوچەكە ژمارەی ماهگەكاوی وعكی )زۆر بەَێز( لە هاوچەی ثىێژیىەوە لە ماهگەكاوی وعكی )بەَێزو مامىاوەهدو الواز( زیاثرە، ئەمەظ خاصیەثێكی 

خراپتر دەبێد. ژمارەی  بەاڵم خۆعبەخحاهە زۆربەی لە ماهگە صەرەكیەكاوی باراهباریىدا هەبىوە، چىهكە ثاكى ڕادەی وعكی ماهگەكاوی زصحان زیاثر بێد لێكەوثەكاوی

( ماهگەو 81كاوی زصحاهدا ڕوویداوە. ژمارەی دوبارەبىهەوەی وعكی بەَێز )( لەواهە لە ماهگە5( ماهگەو )94وعكی )زۆر بەَێز( لە ماوەی ثىێژیىەوە ) ەبىهەوەیدووبار

( لە وەرزی زصحان ڕوویداوە واثە زۆریىەیان لە ماهگە صەرەكیەكاوی 82( ماهگەو )72(یان لە وەرزی زصحان بىوە، . ژمارەی دوبارەبىهەوەی وعكییە مامىاوەهدەكان )1)

ژمارەی دووبارەبىهەوەی وعكی ماهگاهە كاریگەری هەرێنی ( لەواهە لە وەرزی زصحان بىوە. َەروەَا 4( ماهگە و )70كی الواز )باراهباریً بىوە. ژمارەی دوبارەبىهەوەی وع

( دەردەكەوێد زۆرثریً وعكی بەَێز 2دەكاثە صەر ژیىگەی هاوچەی ثىێژیىەوە، صەرەڕای ئەمە ڕادەی ثىهدی َەر وعكیەكیػ كاریگەری خۆی َەیە. لە خغحەی )

( جار دووبارەبىهەوە، َەروەَا 9، 2( جار دووبارەبىهەوە، بەاڵم وعكی بەَێز )جغرینی یەكەم، كاهىوی دووەم( بە )4بە ماهگەكاوی )جغرینی یەكەم، مایط( بە ) ثایبەثە

جار( دووبارەبىەهەوە، دواجار ماهگەكاوی  2، 5، 2وعكی مامىاوەهد زۆرثریً دووبارەبىهەوە ثایبەثە بە ماهگەكاوی )كاهىوی دووەم و عىبات و ئازار( بە بەدواییەكدا بە )

( جار زۆرثریً دووبارەبىهەوەی وعكی الوازیان ثۆماركردووە. زۆریىەی دووبارەبىهەوەی وعكی هاوچەكە لە جۆری هۆرماڵە بە 5( جار، عىبات بە )5جغرینی دووەم بە )

 87جار، جغرینی دووەم و مایط  89جار، عىبات  82جار، كاهىوی دووەم  85هیضان جار، ئازارو  82جار( كە بەدوای یەكدا بەم جۆرەیە ) كاهىوی یەكەم  804)

(2و خغحەی 9)بڕواهە خغحەی جار(. 88جار،  جغرینی یەكەم 
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 (PNPIوێضحگەكاوی هاوچەی لێكۆڵیىەوە بە پێی َاوكێغەی )ەمىو وعكی ماهگاهە لە َ ڕادەی( 9خغحەی )

 هؤرماَل  وعكي الواز مامىاوةهدوعكي  وعكي بتََيز زؤر بتََيز يوعك

Year مايط هيضان ئازار عىباث 7ك 1ك 7ث 1ث 

1992-1993 11 95 141 56 91 77 251 246 

1993-1994 169 168 132 170 75 57 123 100 

1994-1995 136 210 121 60 121 105 200 152 

1995-1996 51 66 71 155 94 170 98 85 

1996-1997 99 73 140 96 77 175 74 125 

1997-1998 63 112 112 160 114 151 77 39 

1998-1999 16 13 58 83 88 42 38 5 

1999-2000 101 77 104 64 66 57 40 33 

2000-2001 41 34 133 51 79 119 32 16 

2001-2002 29 50 123 178 63 158 180 25 

2002-2003 165 72 164 104 130 136 83 60 

2003-2004 10 97 130 199 111 30 94 216 

2004-2005 12 182 59 124 124 167 80 77 

2005-2006 2 73 81 123 268 23 175 154 

2006-2007 154 110 28 68 129 61 211 67 

2007-2008 50 8 54 57 72 56 12 14 

2008-2009 238 23 13 25 56 91 128 8 

2009-2010 148 137 86 51 111 153 117 288 

2010-2011 49 6 86 136 46 45 187 168 

2011-2012 96 45 71 72 98 142 29 87 

2012-2013 64 164 74 144 69 19 30 175 

2013-2014 1 173 160 57 14 166 54 23 

2014-2015 205 170 111 65 52 108 29 72 

2015-2016 419 205 103 99 68 190 119 28 

2016-2017 8 61 140 48 76 145 88 49 

2017-2018 10 80 24 116 286 30 139 216 

ێىاوی َاوكێغەی ) (PNPIصەرچاوە: كاری ثىێژەران پغخبەصد بە داثای باراهبارینی بەڕێىەبەرایەجی كەعىاس ی و بىمەلەرزەزاوی صلێماوی بە بەكاَر
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( ژمارەی دووباربىهەوەی ڕادەی وعكی ماهگاهە لە ماوەی ثىێژیىەوە2خغحەی )

جغرینی  وعكیڕادەی 

 یەكەم

جغرینی 

 دووەم

كاهىوی 

 یەكەم

كاهىوی 

 دووەم

 كۆ مایط هیضان ئازار عىبات

 94 4 2 2 8 8 9 5 4 زۆربەَێز

 81 8 8 7 7 9 8 7 2 بەَێز

 72 7 0 2 5 2 7 7 7 مامىاوەهد

 70 7 9 8 5 8 9 5 0 الواز

 804 87 85 85 89 82 82 87 88 هۆرماڵ

(9ی ژمارە )خغحه صد بهپغخبه رانری ثىێٍژكا: رچاٍوهص

(PNPI)ثێكڕای وعكی ماهگاهە بەپێی َاوكێغەی 

ماهگەكاوی پاییزو بەَار هرخی وعكیان زیاثرە بەراورد بە ( پیغاهدراوە، دەردەكەوێد 7083-8447ثێكڕای  وعكی ماهگاهە لە ماوەی صااڵوی ثىێژیىەوە )( 5لە خغحەی )

لە گروپی وعكی )زۆربەَێز(ن و ثێكڕای ماهگەكاوی )هیضان، ئازار، جغرینی دووەم، كاهىوی یەكەم( لە صىىری ماهگی )جغرینی یەكەم و مایط(  ماهگەكاوی زصحان. ثێیدا

كەم و مایط( نی یەوعكی )بەَێز(دان و ثێكڕای ماهگەكاوی )كاهىوی دووەم، عىبات( لە صىىری وعكی مامىاوەهدان. ئەمەظ ئەوەمان پێ دەڵێد كە ماهگەكاوی )جغری

ی بە وەرزی باران دێد زۆر ثىش ی كەمبىوهەوەی بڕی باران بىوهەو بەدوایاهدا ماهگەكاوی ثر، چىهكە زۆرجار باران دوادەكەوێد لە جغرینی یەكەم و یان زوثر كۆثای

ردووەو وعكەصاڵییەوی لە صىىری زۆربەَێزدایە لەپێػ ماهگی )مایط(. ئەمە ئەو ڕاصخیە دەصەملێىێد كە باراوی ماهگی جغرینی یەكەم و مایط بەثێكڕایی كەمیك

َەیە، بەثایبەت هاوچەی )ئەمەظ پێىیضتی بە ثىێژیىەوەو صەملاهدوی زاوضتی َەیە( بێگىمان ئەمەظ پەیىەهدی بە ژمارەی َاثنی عەپۆلەكاوی باراوی دەریای هاوەڕاصد 

ەمىو ماهگەكاوی وەرزی باراهباریيیدا دەردەكەوێد، َەروەَا لەبەرئەوەی هاوچەكە پغد لێكۆڵیىەوە پێگەی لە هاوچەی هیمچەخىلگەییەدایە بۆیە وعكی ماهگاهە لە َ

، كاریگەری ڕاصحەوخۆی بە باراوی ئەثمۆصفیرەكاوی دەریای هاوەڕاصد دەبەصحێد، وە ئەو ئەثمۆصفیراهە صااڵهە گۆڕاوی زۆر لە ژمارەو ئاراصحەو قىڵیاهدا ڕوودەدات

ی ثىێژیىەوە دەبێد. باراوی هاوچەی ثىێژیىەوە ڕێكىپێك هییەو َەرصاڵەی لە كاثێكی جیاواز دەصحپێدەكات و كۆثایی پێ دێد، وە لەصەر هرخی وعكی ماهگاهە لە هاوچە

لە  ێدەچێد یەكێكی ثربڕەكەش ی زۆر دەگۆڕێد بەثایبەت لە ماهگەكاوی صەرەثای پاییزو كۆثایی بەَاردا، بۆیە ئەو ماهگاهە وعكەصاڵی زۆر بەَێزیان بەركەوثىوە، پ

د، ئەمەظ پێىیضتی بە َۆكارەكان گۆڕاوی ئاووَەوا یان كاریگەری دیاردە دووردەصحەكاوی وەك )ئێلىیىۆو الهیىا یان پەصحاوی ئاڵىش ی باكىری زەریای ئەثڵەس ی( بێ

ثىێژیىەوەو صەملاهدوي زاوضتی َەیە.

ی وەرزی باران بەرەو ماهگەكاوی زصحان بچین هرخی ثێكڕای وعكی ماهگاهە كەم ( دەردەكەوێد كە َەثا لە صەرەثای وەرزی باران و كۆثای5َەروەَا بەپێی خغحەی )

دەكات، چىهكە باراوی زصحان كەمتر َەڵبەزودابەزی بەراورد بە پاییزو بەَار َەیە. 

(7083-8447( ثێكڕای ڕادەی وعكی ماهگاهە لە ماوەی ثىێژیىەوە )5خغحەی )

جغرینی  ماهگەكان

 یەكەم

جغرینی 

 دووەم

كاهىوی 

 یەكەم

كاهىوی 

 دووەم

 مایط هیضان ئازار عىبات

 36.9 45.0 45.2 62.5 56.2 50.2 48.6 27.8 هرخی وعكی

 زۆربەَێز بەَێز بەَێز مامىاوەهد مامىاوەهد بەَێز بەَێز زۆربەَێز ڕادەی وعكی

(9ی ژمارە )خغحه صد بهران پغخبهری ثىێٍژكا: رچاٍوهص

ثىێژیىەوەثێكڕای پۆلێنی وعكەصاڵی لە ماوەی 

-8447ەی )(ثێكڕای وعكەصاڵی لە ماوەی ثىێژیىەوە پیغان دەدات، دوای دیاریكردوی َەمىو ڕادەكاوی وعكی ماهگاهە و ژمارەی دووبارەبىهەوەیان لە ماو9هەخغەی )

لەم هەخغەیەدا جیاوازی  (. IDW( و بە صىدوەرگرثً لە پۆلێىكردوی ) ArcGIS( هەخغەی ثێكڕای وعكەصاڵی لە هاوچەی ثىێژیىەوە ئامادەكراوە بە صۆفحىێری )7083

كەصاڵی كاریگەربىوهە. عىێنی هاوچەكاوی كاریگەر بە ثێكڕای وعكەصاڵی پیغان دەدات، كە كام هاوچەو وێضحگەی پارێسگای صلێماوی و َەڵەبجە زیاثر بە ڕادەكاوی وع

صاڵیەكاهیان پیغان دەدات، بێ ئەوەی بارودۆخی بەرزوهسمی هەخغەی ثێكڕای وعكەصاڵی لە ڕووی جىگرافییەوە زۆر گرهگە، چىهكە هاوچەكان و ڕادەی ثىهدی وعكە

هاوچەكە لەبەرچاوبگرێد.  

جىێً( ( دەردەكەوێد ثێكڕای وعكەصاڵی لە ماوەی ثىێژیىەوە بەپێی َاوكێغەی ثىێژیىەوە، لە هێىان ڕادەی )بەَێزو ماهاوەهد(دایە،و وێضحگەی )پێى9لە هەخغەی )

كان و هاوچەی باراوی مضۆگر، لە َەمىو وێضحگەكاوی ثر زیاثر بە وعكەصاڵی و ڕادەی ثىهدی وعكەصاڵی كاریگەربىوە، صەرەڕای َەڵكەوثەی لە هاوچە عاخاوییە

( كە لە صىىری وعكەصاڵی مامىاوەهدان، كەالر لە 52-55( كە لە گروپی وعكەصاڵی بەَێزدایە. پاعان هاوچەی )كەالرو صلێماوی( دێد بە ڕادەی )59-55ڕادەكەی )

ەمتر لە مەصێرەو صلێماوی لە هاوچە عاخاوییەكاهە. پاعان وێضحگەی )دەربەهدیخان( بە ڕووبەرێكی بچىكی وعكەصاڵی مامىاوەهد دێد بە ڕادەی ثىهدی كهاوچەی گەر

ییدا وێضحگەی ( لە دوای وێضحگەكاوی ثرەوە دێً. لە كۆثا19-18( و وێضحگەی )دوكان( بە ڕادەی )18-54(، وێضحگەی )چەمچەماڵ بە ڕادەی )54-52هێىان ) 

(. َەمىو ئەم عیكردهەواهە ئەوە پغتڕاصد دەكەهەوە كە وعكەصاڵی لە هاوچە 15-19)َەڵەبجە( لە َەمىو وێضحگەكان كەمتر بە وعكەصاڵی كاریگەربىوە بە ڕادەی )

اراوی صااڵهەیان َەڵبەزودابەزی زۆر ثێدایە، یان عاخاوییەكان و لەهاوچەكاوی باراوی مضۆگر زیاثر ڕوودەدات بەراورد بە هاوچە هیمچە عاخاوییەكان، چىهكە بڕی ب
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( دەردەكەوێد 9) كاثێك َۆكارە ئەثمۆصفیرییەكان گۆڕاهیان ثێدا دروصد دەبێد لەم هاوچاهە زیاثر كاریگەرییەكاوی دەردەكەوێد. بە عێىەیەكی گغتی لەهەخغەی

وچەكاوی )َەڵەبجەو دوكان و چەمچەماڵ( كەمتر بە وعكەصاڵییەكان كاریگەربىوهە، جیاوازی عىێنی لە ثێكڕای ڕادەی وعكەصاڵی لە هاوچەكەدا َەیە بەم جۆرە، ها

بەاڵم هاوچەكاوی )صلێماوی و دەربەهدیخان و كەالر( بە پلەی مامىاوەهدثرو )پێىجىێً( بە پلەی وعكەصاڵی بەَێز.



(7083-8447( ثێكڕای وعكەصاڵی لە پارێسگای صلێماوی و َەڵەبجە لە ماوەی )9هەخغەی )

 

ێىاوی عەیپفایلی     وەزارەجی پالهداهان، دەصحەی ئاماری صەرچاوە: كاری ثىێژەران پغخبەصد بە داثای بەڕێىەبەرایەجی كەعىاس ی و بىمەلەرزەزاوی صلێماوی، بە بەكاَر

(GISش ی )بهَەرێم، 

 عیكردهەوەی صیىۆپدیكی ماهگە وعكەكان

وعكی ماهگاهە لە هاوچەی جىێژیىەوە، چەهد ماهگێك لە وەرزە جیاوازەكان َەڵبژێردراون بۆ عیكردهەوەی لێرەدا بە مەبەصتی خضخەهەڕووی بارودۆخی صیىۆپدیكی 

 َەڵبژێراون بەجایبەحی ئەواهەی هرخی وعكیان )زۆربەَێز( بىوەPNPI 8 صیىۆپدیكی8 بەعێىەیەك ئەم ماهگاهە بە ڕەچاوكردوی دەرەهجامی َاوكێغەی

 ( )وعكی زۆر بەَێز(7318)عیكردهەوەی صیىۆپدیكی ماهگی ئازاري 

د( لە -5((8 لە هەخغەی )3(  كە بە وعكی )زۆر بەَێز ( دەركەوجىوە )خغخەی )33( یەكضاهە بە )7318لە ماهگی ئازاري صاڵی ) (PNPI) دەرەهجامی َاوكێغەی

 61بەهدیخان بىوە، َەروەَا زۆرجریً بڕی باران )ملم( لە هاوچەكاوی َەڵەبجەو دەر  15َەمىو وێضخگەكان وعكی ماهگاهە ڕوویداوە بەجۆرێك كەمتریً باران )

 كەمتر باریىە8ملم( لە وێضخگەی پێىجىێً بىوە، بەاڵم َەمىو وێضخگەكاوی هاوچەكە وعكی ماهگاهەیان جۆماركردووە، چىهكە لە جێكڕای ماهگاهەی وێضخگەكان 

َـ8پ(  1373ەپەصخان لەصەر هاوچەكە زاڵە، بەرزەپەصخاوی صیبيری بە هاوەهدی )أ ( لەم ماهگەدا باروۆدخی بەرز  -5لە ئاصتی صەر ڕووی دەریا: بە پێی هەخغەی )

ىوەو پێكەوە بە ئاراصخەی باعىری خۆرئاوا فراوان بىوەو زماهەكاوی لەگەڵ بەرزە پەصخاوی هاوچەیی )ئێران(و بەرزەپەصخاوی هاوچەیی )جىركیا( یەكی گرج

َـ8پ(  1373ث بەرزەپەصخاوی ئازۆری لەصەر زەریای ئەجڵەصیە لە خۆرئاوای ئەفریقیا بە هاوەهدی پەصخاوی )كاریگەرییان لەصەر هاوچەی جىێژیىەوە كردووە8 َاوكا

ەعەی زماهەكاوی بەرەو خۆرَەالث گەعەی كردووە، لەصەر خۆرئاوای ئەوروپاظ هسمەپەصخاوی ئایضلەهدی جێگيربىوەو بە ئاراصخەی باعىری خۆرَەاڵث گ

ەاڵحی كردووە، بەاڵم كاریگەرییەكەی جە نها صىىرداربىوە بە خۆرئاوای دەریای هاوەڕاصذ و یەكگرجنی زماهەكاوی بەرزەپەصخاوی ئازۆری و صیبيری لەصەر خَۆ

اوی باراهباریً دەریاكە ڕێگربىوە لە دروصدبىووی هسمەپەصخاوی باراهباریً لەصەر خۆرَەاڵحی دەریای هاوەڕاصذ8 ئەم دۆخە بىەجە َۆی گەعەهەكردوی صیضخمەك

  .ەدالە ماهگ

)بایەكان َاوجەریبی َێڵەكاوی یەكضاوی پەصخان لە جىڵەدان( بە 3بایەكاوی خۆرئاوا  (Trough) ب( هەورایی-5َـ8پ( بەپێی هەخغەی ) 833لە ئاصتی )

و بىەجەَۆی كەعێكی ( لەصەر هاوچەی جىێژیىەوە دروصخكردووە (ridge هەوراییەكاوی دەریای هاوەڕاصذ هاصراوە جایبەجە بە خۆرئاوای دەریاكەو پغخۆكێكى

ج( لەم ئاصخە -5َـ8پ( بەپێی هەخغەی ) 333صەقامگير لە هاوچەی جىێژیىەوەو كاریگەری ئەم هەوراییە زیاجر جایبەجە بە هاوەهدو خۆرئاوای ئەوروپا8  لە ئاصتی )

                                                      
ەاڵث8بایەكاوی خۆرئاوا جەریب لەگەڵ َێڵەكاوی یە  3  كضاوی پەصخان دەجىڵێن، لە ڕۆژئاواوە بەرەو ڕۆَژ
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ەی صیضخمی باران لەصەر دەریاكاوی هاوەڕاصذ و بایەكان بەعێىەی ئاصۆیی لە جىڵەدان و كاریگەری ئەوجۆیان لەصەر هاصەقامگيری، دروصدبىون و گىاصدىەو 

   .صىر بۆ هاوچەكە هییە

كان جێكڕای  خغه )هه (7318( هەخغەی صیىۆپدیكی بۆ ئاصخە جیاوازەكان و پۆلێنی باران لە وێضخگەكاوی هاوچەی لێكۆڵیىەوە لە ماهگی ئازاري )5هەخغەی )

 (  یه ماهگاهه

 پَـ8 833بەرزی َێڵەكاوی یەكضاوی پەصخان لە ئاصتی  -ب پەصخاوی ئاصتی صەر ڕووی دەریا -أ

 

 

 بە ڕێگای 7318پۆلێنی باراوی ماهگی مارس ی  -د IDW َـ8پ 333بەرزی َێڵەكاوی یەكضاوی پەصخان لە ئاصتی  -ج

  

ێىاوی صۆفخىێری ECMWFصەرچاوە: كاری جىێژەران پغذ بەصتن بە داجای هاوەهدی پێغبینی ئەوروپی ) ( پغدبەصذ بە IDWی ) خغه هه، (GRADS)( بە بەكاَر

ێىاوی صۆفخىێری  ش ی  بهوەزارەحی پالهداهان، دەصخەی ئاماری َەرێم، و عەیپفایلی  ArcGISداجای بەڕێىەبەرایەحی كەعىاس ی و بىمەلەرزەزاوی صلێماوی بە بەكاَر

(GIS8) 

 ( )وعكی زۆر بەَێز(7338) م كه هعیكردهەوەی صیىۆپدیكی ماهگی كاهىوى ي  
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عێكی  م به كه ه(، ئەمەظ بە واجای وعكی زۆر بەَێز دێذ، چىهكە ماهگی كاهىوى ي13یەكضاهە بە ) (3ی  پێی )خغخه هلەم ماهگە ب (PNPI) ئەهجامی َاوكێغەیدەر 

د( لە َەمىو -3ەخغەی )لە ه .باراوی هاوچەكەی جێدا دەبارێذ، َەر بۆیە كاریگەری و لێكەوجەكاوی وعكی لەصەر هاوچەكە لەم ماهگەدا هەرێيیتر بىوە زۆری 

ملم( لە وێضخگەی پێىجىێً بىوە، بەاڵم  74ملم( لە كەالر، َەروەَا زۆرجریً بڕی باران ) 7وێضخگەكان وعكی ماهگاهە ڕوویداوە بەجۆرێك كەمتریً باران )

 ر باران باریىە8َەمىو وێضخگەكاوی هاوچەكە وعكی زۆر بەَێزیان جۆماركردووە، چىهكە لە جێكڕای ماهگاهەی هاوچەكە زۆر كەمت

8ٌپ( بە ئاراصخەی خۆرئاوا )خۆرَەاڵحی ئەوروپا( و باعىری  1333أ( بەرزەپەصخاوی صیبيری بە هاوەهدی )-3لە ئاصتی صەر ڕووی دەریا: بەپێی هەخغەی )

هاردوی َەوای صاردی بازهەكاوی باكىور، وە خۆرئاوا )خۆرَەاڵحی هاوەڕاصذ( فراوان بىوە،و یارمەجیدەری بەَێزبىووی بەرزەپەصخاوی هاوچەیی جىركیایە لە ڕێگای 

8ٌپ(یان بەصەر هاوچەكەی لێكۆڵیىەوەدا دا زاڵ كردووە8 لەالیەكی جر بەرزە  1373َەردوو بەرزەپەصخاهەكە )بەرزە پەصخاوی صیبيری و جىركیا( زماهەی )

وی بە ئاراصخەی باكىری خۆرَەاڵث )ئەوروپا(و باعىری خۆرَەاڵث پەصخاوی ئازۆری لەصەر ئاوی زەریای ئەجڵەصییە لە خۆرئاوای كیغىەری ئەفریقیاو زماهەكا

خێىەیەكی )باكىری ئەفریقاو خۆرَەاڵحی هاوەڕاصذ( فراوان كردووە8 زماهەی َەردوو بەرزەپەصخاوی صیبيری و ئازۆری دووعاخە بىوەو یەكیاهگرجىوە، پغ

لەصەر خۆرَەاڵحی دەریای هاوەڕاصذ و عاخەكەی جر لەصەر ئەوروپا دووعاخەیی بەرزەپەصخان لە صیبيری جا ئازۆری دروصدبىوە8 عاخەیەكیان 

ۆڵیىەوە8 لەم بەیەكترگەیغخىون8 لە هاوەهدی دەریای هاوەڕاصذ و لە هێىان دووعاخەكە هسمەپەصخاوی دەریای هاوەڕاصذ صىىرداربىوەو دوورە لە هاوچەی لێك

وی صیبيری و جىركیادایەو كەش ی دەوروبەریػ یارمەجیدەر هییە بۆ َەهاردوی صیضخمی باراهبارینی ماهگەدا هاوچەی جىێژیىەوە بەجەواوی لەژێر بارودۆخی بەرزەپەصخا

 .بەَێز

ب( پغخێىەی پەصخان بەرزی هیمچەخىلگەیی بەرەو بازهەكاوی باكىور بەجەواوی پێغڕەوی كردووەو بایەكاوی ڕۆژئاوای لە -3َـ8پ بەپێی هەخغەی ) 833لە ئاصتی 

ري( ۆ ئاز -باكىری ئەفریقیا-عەرەبضخان-دوەو بەرەو بازهەكاوی صەرەوەی دوورخضخىەجەوە8 بەم پێیە پغخێىەیەكی پەصخان بەرز لە )جبذهاوچەی جىێژیىەوە دەركر 

راییەكی ە، َاوكاث هەو دروصدبىوەو بەصەر هاوچەكاوی خۆرَەاڵحی هاوەڕاصخدا زاڵبىوەو رێگریكردووە لە َاجنی هەوراییەكاوی دەریای هاوەڕاصذ بۆ هاوچەی جىێژیىەو 

ی ئەم هەوراییە قىوڵ لەصەر خۆرئاوای دەریای هاوەڕاصذ دروصدبىوەو كاریگەریەكەی لەصەر باعىری ئەوروپایەو پغخێىە پەصخان بەرزەكە ڕێگریكردووە لە َاجن

  .بەرەو خۆرَەاڵث

خۆرَەاڵحی دەریای هاوەڕاصذ و هاوچەی جىێژیىەوە  ج( بایەكاوی خۆرئاوا بەعێىەی عەپۆلی لەجىڵەدان، بەاڵم لەصەر -3َـ8پ بەپێی هەخغەی ) 333لە ئاصتی 

 وچەكە8( بایەكاوی خۆرئاوا زاڵبىوە كە دەاللەجە بۆ صەقامگيری كەظ، دابەزینی َەوا لە ئاصتی صەرەوە بۆ صەر زەوی و وعكی ماهگی هاوبراو لە هاridgeپغخۆكی )

كان  خغه )هه( 7338 م كه ی یهوێضخگەكاوی هاوچەی لێكۆڵیىەوە لە ماهگی )كاهىو ( هەخغەی صیىۆپدیكی بۆ ئاصخە جیاوازەكان و پۆلێنی باران لە3هەخغەی )

 (  یه جێكڕای ماهگاهه

 پَـ8 833بەرزی َێڵەكاوی یەكضاوی پەصخان لە ئاصتی  -ب پەصخاوی ئاصتی صەر ڕووی دەریا -أ

 

 

 IDW  به 7338م  كه پۆلێنی باراوی ماهگی كاهىوی یه-د َـ8پ 333بەرزی َێڵەكاوی یەكضاوی پەصخان لە ئاصتی  -ج
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ێىاوی صۆفخىێری گرادش )ECMWFصەرچاوە: كاری جىێژەران پغذ بەصتن بە داجای هاوەهدی پێغبینی ئەوروپی ) ( IDWی ) خغه هه، (GRADS( بە بەكاَر

ێىاوی صۆفخىێری  وەزارەحی پالهداهان، دەصخەی ئاماری عەیپفایلی  ArcGISپغدبەصذ بە داجای بەڕێىەبەرایەحی كەعىاس ی و بىمەلەرزەزاوی صلێماوی بە بەكاَر

 (GIS8ش ی ) بهَەرێم، 

 ( )وعكی زۆر بەَێز(1448عیكردهەوەی صیىۆپدیكی ماهگی  مایط )

(، ئەمەظ بە واجای وعكی زۆر بەَێز دێذ، لەم ماهگەدا بڕی باراوی زۆربەی 34یەكضاهە بە )( 3ی  پێی )خغخه هلەم ماهگە ب (PNPI) دەرئەهجامی َاوكێغەی

ەَۆی َەڵكەوجەو وێضخگەكان كەم دەكاث و كەم كەم بارودۆخی صیىۆپدیكی َاویىە پێغڕەوی دەكاجە هاوچەكاوی جىێژیىەوە8 وێضخگەكاوی )كەالرو دەربەهدیخان( ب

لە   .ووی دەریا كەمێك زووجر كەش ی َاوێىەیان بەصەردا زاڵ دەبێذ و باراهیان دەوەصخێذ بەراورد بە وێضخگەكاوی جر بەجایبەحی كەالرهسمیان لە ئاصتی ڕ 

 38-37ملم( لە وێضخگەی كەالر، َەروەَا زۆرجریً بڕی باران ) 7-3د( لە َەمىو وێضخگەكان وعكی ماهگاهە ڕوویداوە بەجۆرێك كەمتریً باران )-6هەخغەی )

 باریىە8ملم(بىوە لە وێضخگەی صلێماوی، بەاڵم َەمىو وێضخگەكاوی هاوچەكە وعكی ماهگاهەیان جۆماركردووە، چىهكە لە جێكڕای ماهگاهە كەمتر باران 

وچەكەی لەم ئاصخە پاكضخان( بە جەواوی بەرەو خۆرئاواو هاوچەی جىێژیىەوە كغاوەوها-أ( هسمە پەصخاوی)َیىدی-6لە ئاصتی صەر ڕووی دەریا بەپێی هەخغەی )

اهە صەرەجا عێدارە خضخىەجە ژێر كۆهتڕۆڵی خۆیەوە8 ئەم هسمە پەصخاهە بە َاجنی بارودۆخی َاویىە لەگەڵ خۆیدا دەَێىێخە هاوچەكەماهەوە8 َەوای ئەم هسمەپەصخ

بۆ هاوچەكەمان دەَێىێذ، َەهدێك جار بەاڵم چىهكە بەصەر ڕووبەرێكی فراواوی وعكیدا دەڕواث عێیەكەی لەدەصذ دەداث و گەرمی و وعكی لەگەڵ َۆی 

  .خۆڵ و جۆزیػ لەگەڵ خۆی َەڵدەگرێذ8 كاریگەری ئەم صیضخمە ڕێگربىوە لە َاجنی  صیضخمەكاوی باراهبارینی دەریای هاوەڕاصذ و دەریای صىور

پاوی صەرەوەو خۆرَەاڵحی هاوەڕاصدیان بەجەواوی َـ8پ بەرزەپەصخاهە هیمچەخىلگەییەكان پێغڕەویان كردوەجە بازهەكاوی  833ب( لە ئاصتی -6بەپێی هەخغەی )

بەصەر هاوچەی جىێژیىەوەو  1333داپۆعیىەو بایەكاوی خۆرئاوایان لە هاوچە بەدەرهاوە بەرەو صەرەوە8 َاوكاث كەعێكی بەرزە پەصخاوی َاویىە بە پەصخاوی 

  .و هەوراییەكاوی دەریای هاوەڕاصذ لەم ئاصخە هابینرێذدەوروبەریدا زاڵە8 بەعێكی زۆری دەریای هاوەڕاصخیػ ئەم بارودۆخەی بەصەردا زاڵە

ج( دیضان ئەم باروۆدخە زاڵەو پغخێىەی پەصخان بەرزی هیمچەخىلگەیی عەرەبضخان و ئازۆری بەرەو بازهەكاوی صەروو -6َـ8پ )بڕواهە هەخغەی  333لە ئاصتی 

دا8 بایەكاوی خۆرئاوا لەم ئاصخە بەعێىەی ئاصۆیی لەجىڵەدان، َیچ هەوراییەكیان پیغڕەویان كردووەو بەرپرصیارن لە زاڵكردوی كەش ی َاویىە بەصەر هاوچەكە

   زی ئەم ماهگە8جیچدا هابینرێذ كە ببێخەَۆی هاصەقامگيری كەعىَەوای هاوچەكە8 دواجار َەمىو ئەم َۆكارە صیىۆپدیكیاهە پێكەوە بىهەجە َۆی وعكی زۆربەَێ

كان جێكڕای  خغه )هه( 1448)مايط ازەكان و پۆلێنی باران لە وێضخگەكاوی هاوچەی لێكۆڵیىەوە لە ماهگی هەخغەی صیىۆپدیكی بۆ ئاصخە جیاو ( 6هەخغەی )

 (  یه ماهگاهه
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 پ َـ8 833بەرزی َێڵەكاوی یەكضاوی پەصخان لە ئاصتی  -ب پەصخاوی ئاصتی صەر ڕووی دەریا -أ

 

 

 IDW  به 1448پۆلێنی باراوی ماهگی مایط -د َـ8پ 333بەرزی َێڵەكاوی یەكضاوی پەصخان لە ئاصتی  -ج

 

 

( پغدبەصذ بە داجای بەڕێىەبەرایەحی كەعىاس ی و IDWی ) خغه هه، (NCEP/NCAR REANALYSE- NOAAصەرچاوە: كاری جىێژەران پغدبەصذ بە داجای )

ێىاوی صۆفخىێری   (GIS8ش ی ) بهوەزارەحی پالهداهان، دەصخەی ئاماری َەرێم، عەیپفایلی  ArcGISبىمەلەرزەزاوی صلێماوی بە بەكاَر

 )( )وعكی زۆر بەَێز7333 مٍ عیكردهەوەی صیىۆپدیكی ماهگی  )حغرينی دوو 

ڕاڕایی  مٍ زۆربەَێز8 بڕی باراوی ماهگی حغريني دوو  ی ڕادٍ  ه( واجە وعكی ب35بریدیە لە ) (3ی  پێی )خغخه هبۆ وێضخگەگاوی جىێژیىەوە ب (PNPI) لەم ماهگەدا هرخی

د( لە َەمىو وێضخگەكان وعكی ماهگاهە ڕوویداوە بەجۆرێك كەمتریً باران -2زۆری جێدایە8 ئەم ماهگە زۆرجریً باراوی وەرزی پایسی جێدا دەبارێذ8 لە هەخغەی )

ەی صلێماوی و چەمچەماڵ بىوە، بەاڵم َەمىو وێضخگەكاوی هاوچەكە وعكی ماهگاهەیان ملم( لە وێضخگ 31-78ملم( لە دوكان، َەروەَا زۆرجریً بڕی باران ) 3)

 جۆماركردووە، چىهكە لە جێكڕای ماهگاهە زۆر كەمترباران باریىە8 

پ( بە ئاراصخەی َـ8 1333أ( بەرزە پەصخاوی صیبيری زۆربەَێزە بەعێىەیەك هاوەهدەكەی )-2لەم ماهگەدا لە ئاصتی صەر ڕووی دەریا بەپێی هەخغەی )    

دا زاڵبىوەو ڕێگرە باعىری خۆرئاواو فراوان بىوەو هاوچەی جىێژیىەوەی بەجەواوی داپۆعیىە8 َاوكاث زماهەكاوی صیبيری بەصەر خۆرَەاڵث و هاوەڕاصتی  دەریاكە
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زەپەصخاوی هیمچەخىلگەیی عەرەبضخان ب( بەر -2َـ8پ )هەخغەی  833لە دروصدبىووی صیضخمی باراهباریً و َاجنی بەرەو هاوچەی جىێژیىەوە8 لە ئاصتی 

وی دەریای پێغڕەوی كردووەو هاوچەی جىێژیىەوەی داپۆعیىە8 ئەم بەرزەپەصخاهە لەگەڵ بەرزەپەصاوی ئازۆریدا بایەكاوی خۆرئاواو كاریگەری هەوراییەكا

ج( هەوراییەكی زۆر الوازی بایەكاوی خۆرئاوا لەصەر -2غەی )َـ8پ( )هەخ333هاوەڕاصدیان لە هاوچەكە دورخضخىەجەوە بەرەو بازهەكاوی پاوی صەرەوە8 لە ئاصتی )

 .خۆرَەاڵحی دەریای هاوەراصذ دەبینرێذ بەاڵم كاریگەری ئەوجۆی لەصەر هاصەقامگيری و گىاصدىەوەی هسمەپەصخان بۆ هاوچەكە هییە

كان  خغه )هه( 7333 مٍ ێكۆڵیىەوە بۆ ماهگی )حغرينی دوو ( هەخغەی صیىۆپدیكی بۆ ئاصخە جیاوازەكان و پۆلێنی باران لە وێضخگەكاوی هاوچەی ل2هەخغەی )

 (  یه جێكڕای ماهگاهه

 پَـ8 833بەرزی َێڵەكاوی یەكضاوی پەصخان لە ئاصتی  -ب پەصخاوی ئاصتی صەر ڕووی دەریا -أ

 

 

 IDW  به 7333م  پۆلێنی باراوی ماهگی حغرینی دووٍ-د َـ8پ 333بەرزی َێڵەكاوی یەكضاوی پەصخان لە ئاصتی  -ج

 

 

( پغدبەصذ بە داجای بەڕێىەبەرایەحی كەعىاس ی و IDWی ) خغه هه، (NCEP/NCAR REANALYSE - NOAAصەرچاوە: كاری جىێژەران پغدبەصذ بە داجای )

ێىاوی صۆفخىێری    (GIS8ش ی ) بهوەزارەحی پالهداهان، دەصخەی ئاماری َەرێم، عەیپفایلی  ArcGISبىمەلەرزەزاوی صلێماوی بە بەكاَر

 )( )وعكی زۆر بەَێز7334م  عیكردهەوەی صیىۆپدیكی ماهگی  )كاهىوی دووٍ
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بڕێكی م  وی دووٍزۆربەَێز دێذ8 ماهگی كاهى  ی ڕادٍ  ه(، ئەمەظ بە واجای وعكی ب73لەم ماهگەدا یەكضاهە بە ) (3ی  پێی )خغخه هب (PNPI) دەرئەهجامی َاوكێغەی 

( لەبەر ئەوەی بڕی 7334-7338ماهگە كاریگەری ڕاصخىخۆی لەصەر كۆی باراهبارینی صاڵ َەیە8 َەربۆیە  صاڵی )زۆر باراوی هاوچەكەی لێ دەبارێذ8 وعكی ئەم 

د( لە َەمىو وێضخگەكان وعكی -8لە هەخغەی )  .باراوی ماهگە صەرەكیەكاوی باران زۆر كەمی كردووە ئەم صاڵە بە صالێكی صەختی وعكەصاڵی جۆماركراوە

ملم( لە وێضخگەی پێىجىێً بىوە، بەاڵم  41-87ملم( لە چەمچەماڵ و دوكان، َەروەَا زۆرجریً بڕی باران ) 13-6كەمتریً باران ) ماهگاهە ڕوویداوە بەجۆرێك

 لە زۆربەی وێضخگەكاوی هاوچەكە وعكی ماهگاهە ڕوویداوە، چىهكە لە جێكڕای ماهگاهە باران كەمتر باریىە8

صخاوی ئاصتی صەر ڕووی دەریا بەم جۆرەیە، بەرزەپەصخاوی صیبيری بەرەو باعىوری خۆرَەاڵث فراوان بىوە، أ( پە-8لە ئاصتی صەر ڕوی دەریا بەپێی هەخغەی )

جىركیا( چاالك دەركەوجىوەو لەالیەن بەرزەپەصخاوی صیبيرییەوە  بەَێز كراوە، زماهەكاوی صیبيری بە َاوكاری ئەم دوو -َاوكاث بەرزەپەصخاوی  لۆكاڵی )ئێران

ییە جاكى عەرەبضخان فراوان بىوەو خۆرَەاڵحی دەریای هاوەڕاصخیش ی گرجۆجەوە8 هاوچەی جىێژیىەوە لەژێر كاریگەری بەرزەپەصخاوی لۆكاڵی بەرزەپەصخاهە لۆكاڵ

  .جىركیا(دایە، ئەم بەرزە پەصخاهە لەصەر چیاكاوی جۆرۆش و زاگرۆش دروصذ دەبێذ-)ئێران

ەبضخان بەرەو بازهەكاوی صەرەوە پێغڕەوی كردووەو هاوچەی جىێژیىەوەی خضخىەجە ژێر كاریگەری ب( بەرزەپەصخاوی عەر -8َـ8پ بەپێی هەخغەی ) 833لەئاصتی 

هاصەقامگيری كەظ پغخۆكی خۆیەوەو هەوراییەكاوی دەریای هاەڕاصتی بەرەو بازهەكاوی صەرەوە دوورخضخىەجەوە8 هەوراییەكاوی دەریای هاوەڕاصذ َۆكاری صەرەكی 

 .وچەی جىێژیىەوە دووركەوجىەوەی ئەم هەورایی بەواجای وعكی و كەمبىوهەوەی بڕی باراهباریً دێذو دروصدبىووی باراوی باعە لە ها

ج( بایەكاوی خۆرئاوا بەعێىەی عەپۆلی لە جىڵەدان، بەاڵم باكىری عێراق و هاوچەی جىێژیىەوە كەوجىهەجە ژێر كاریگەری -8َـ8پ بە پێ هەخغەی ) 333لە ئاصتی 

زاڵبىووی پغخۆك بە واجای صەقامگيری كەظ و دابەزینی َەوا لە ئاصتی صەرەوە بۆ خىارەوە دێذ8 بایەكاوی خۆرئاوا بە  پغخۆكی بایەكاوی خۆرئاواوە،

خە ێەكاوی خۆرئاوا دەبدروصخكردوی هەورایی لەم ئاصخە دەبىە َۆی هاصەقامگيری و صەركەوجنی جەوژمە َەواییەكان و باراهباریً، بەاڵم بە پێچەواهەوە پغخۆكی بای

َێز لەم صەقامگيری كەظ و دابەزینی جەوژمی َەواو وعكی و كەمباراوی8 دواجار َەمىو ئەم بارۆدخاهە لە َەرس ێ ئاصتی هاوبراو بىەجەَۆی وعكی زۆربە َۆی 

 ماهگە8

كان  خغه )هه(  7334م  ( هەخغەی صیىۆپدیكی بۆ ئاصخە جیاوازەكان و پۆلێنی باران لە وێضخگەكاوی هاوچەی لێكۆڵیىەوە لە ماهگی )كاهىوی دوو8ٍهەخغەی )

 (  یه جێكڕای ماهگاهه

 پَـ8 833بەرزی َێڵەكاوی یەكضاوی پەصخان لە ئاصتی  -ب پەصخاوی ئاصتی صەر ڕووی دەریا -أ

 

 

 IDW  به 7334م  پۆلێنی باراوی ماهگی كاهىوی دووٍ-د َـ8پ 333َێڵەكاوی یەكضاوی پەصخان لە ئاصتی  بەرزی -ج
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( پغدبەصذ بە داجای بەڕێىەبەرایەحی كەعىاس ی و IDWی ) خغه هه، (NCEP/NCAR REANALYSE - NOAAصەرچاوە: كاری جىێژەران پغدبەصذ بە داجای )

ێىاوی صۆفخىێری   (GIS8ش ی ) بهوەزارەحی پالهداهان، دەصخەی ئاماری َەرێم، عەیپفایلی  ArcGISبىمەلەرزەزاوی صلێماوی بە بەكاَر

 هجامەكان هئەر د

 أ/ ئەهجامی عیكردهەوەی ئاماری لە پارێسگای صلێماوی و َەڵەبجە بەم عێىەیە بىو: 

( بە 7004-7003(و )7003-7002) اڵویوعكەصاڵی بەَێز،و صای ڕادٍ( بە 8444-8443لە هاوچەی ثىێژیىەوە س ێ صاڵ بە وعكەصاڵی دیاریكرا، صااڵوی )یەكەم: 

صاڵی رفراواوی وعكه( بە دوو صاڵی گغحگیرو به8444-8443( و)7004-7003كان، صااڵوی)ی وعكی ماهگهڕووی ژماٍر وعكەصاڵی مامىاوەهد. َەروەَا لە یڕادٍ

. َەروەَا دەركەوت وعكی ماهگاهە لە َەمىو صااڵوی ماوەی ثىێژیىەوەدا َەیە. دیاریكران

( صاڵ 3ىان وێضحگەكاهدا َەیە، َەریەك لە وێضحگەی )دوكان و دەربەهدیخان( بە )دووەم: لەماوەی ثىێژیىەوەدا لە ڕووی ژمارەی صااڵهەی وعكەصاڵی جیاوازی لە هێ

( صاڵ وعكەصاڵی لە پلەی دووەم و دواثر بەدوای یەكدا وێضحەگاوی 5وعكەصاڵی زۆرثریً دووبارەبىهەوەی صااڵهەیان َەبىوە. پاعان وێضحگەی )چەمچەماڵ( بە )

(وعكەصاڵی دێد.8ەصاڵی و پێىجىێً )(وعك9( وعكەصاڵی، َەڵەبجە )2كەالرو صلێماوی )

واز( كاریگەرثریً صێیەم: لە ڕووی ژمارەی دووبارەبىهەوەی وعكەصاڵی وێضحگەی )دوكان( بە )دوو وعكەصاڵی زۆربەَێز، س ێ وعكەصاڵی مامىاوەهدو س ێ وعكەصاڵی ال

بەَێز، دوو مامىاوەهدو س ێ صاڵی وعكەصاڵی الواز(، وێضحگەكاوی ثر  وێضحگەیە بە وعكەصضاڵییەكان، پاعان دەربەهدیخان دێد بە )یەك وعكەصاڵی زۆربەَێز، دوو

د، یەك الواز(، َەڵەبجە بەم جۆرەیە، چەمچەماڵ )یەك بەَێز، س ێ مامىاوەهدو یەك الواز(، صلێماوی )دوو بەَێزو دوو مامىاوەهد(، كەالر )دوو بەَێز، یەك مامىاوەه

)یەك وعكەصاڵی بەَێز(. )یەك بەَێز، یەك مامىاوەهدو یەك الواز(، پێىجىێً

بارەبىهەوەی وعكی چىارەم: ئەهجامێكی ثر پیغاهیدا، لە ماوەی ثىێژیىەوە جیاوازی لە دووبارەبىهەوەی ڕادەكاوی وعكی ماهگاهەدا َەیە، بەم جۆرە: ڕادەی دوو

َێز (جار، وعكی به70( جارو وعكی الواز)72هد )جار، وعكی مامىاٍو (94َێز )، بەم عێىەیە: ) وعكی زۆربههدو الواز( زیاثٍرَێز، مامىاٍووعكی )به َێز( له)زۆربه

 (جار لە َەمىو ڕادەكاوی ثر دووبارەبىهەوەی زیاثرە.804(جار(، َەروەَا وعكی هۆرماڵ بە )81)

، وێضحگەی پێىجىێً لە َەمىو وێضحگەكاوی ثر بە ثێكڕای (PNPIپێىجەم: لە ماوەی ثىێژیىەوە دوای عیكردهەوەی ثێكڕای ڕادەی وعكی صااڵهە بە َاوكێغەی )

، پاعان وێضحگەكاوی )صلێماوی، دەربەهدیخان، كەالر، دوكان، َەڵەبجە( دێد كە بە ڕادەی مامىاوەهدثر وعكیان ( 59-55)وعكەصاڵی كاریگەرثر بىوە بەڕادەی بەَێز 

.(15-19وعكەصاڵی كاریگەربىوە بە ڕادەی ) ثۆماركردووە، َەڵەبجە لە َەمىو وێضحگەكاوی ثر كەمتر بە ثێكڕای

ەم و مایط هرخی عەعەم: یەكێكی ثر لە ئەهجام گرهگەكان دەریخضد، ثێكڕای وعكی لە ماهگەكاوی وەرزی باراهدا جیاوازی َەیە بەم عێىەیە: ماهگی جغرینی یەك

وعكیان بەَێزە، بەاڵم ماهگەكاوی )كاهىوی دووەم، عىبات( هرخی وعكیان وعكیان زۆربەَێزەو ماهگەكاوی )هیضان، ئازار، جغرینی یەكەم، كاهىوی یەكەم( هرخی 

هرخی ڕادەی وعكی كەمتر  مامىاوەهدە. بە گغتی دەركەوت َەثا لەصەرەثای وەرزی باران و كۆثایی وەرزی باران بە ئاراصحەی هاوەهدی وەرزی باران )واثە زصحان( بچین

و زۆری َەڵبەزودابەزی باران لە ماهگەكاوی پاییزو بەَار بەراورد بە زصحان. دەبێحەوە، َۆكاری ئەمەظ دەگەڕێحەوە بۆ هاڕێكی

پارێسگای صلێماوی و  ظ دەریخضد ئەو عێىازو َۆكاراهەی دەبىەَۆی ڕووداوی وعكی ماهگاهە لهكاوی كهجیاواٍز ئاصحه كاوی عیكردهەوەی صیىۆپخیكی لههجامهب/ ئه

 ئەماهەن: بجهڵهَه
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ی ر هاوچهصهی باعىری خۆرئاواو زاڵبىووی بهئاراصحه صحاوی صیبیری بهپهرزٍَێزبىون و فراواهبىووی بهبه (:sea level pressureریا )ر ڕووی دٍی صهئاصت هیەكەم: ل

ڕاصحدا َۆكاری ریای هاٍواڵجی دٍر خۆرَهصهبه یهم پغحێىهثا ئازۆری و زاڵبىووی ئه ٍوصیبیرییه صحان لهپهرزٍكی بهیه، َەروەَا دروصخبىووی پغحێىهٍوثىێژیىه

. َاوكات بەَێزبىووی بەرزەپەصحاوی دروصخبىووی عەپۆلی باران لەهێى دەریای هاوەڕاصد هادات به ئەم بارودۆخە ڕێگه لە ئاصتی ڕووی زەوی، چىهكه صاڵییهوعكه

رەو صحاوی َیىدی بهپهماهگی )مایط(دا دەركەوت پێغڕەوی هسمه بۆ هاوچەی ثىێژیىەوە. بەاڵم لهلۆكاڵی ثىركیا بە یارمەجی صیبیری ڕێگرە لە َاثنی صیضحمی باران 

 صاڵییه لە پارێسگای صلێماوی و َەڵەبجە، بەَۆی زاڵبىووی بارودۆخی َاویىە بەصەر هاوچەكەدا.ی وعكهَۆكارێكی دیكه ٍوی ثىێژیىههاوچه

ی ٍودوورخضخىه َۆكاریبضحان، ٍرصحاوی عهپهرزٍت بهثایبهبه ٍوٍركاوی صهیی بۆ بازههخىلگه رزی هیمچهصحاهبهی پهغحێىهوی پپێغٍڕ َـ.پ: 350ئاصتی  دووەم: له   

َۆی وعكی ماهگاهە لە ، ئەمەظ بىەثەٍوی لێكۆڵیىههاوچه كاوی دوورثر له( بۆ بازههMediterranean Troughڕاصحە )ریای هاٍوكاوی خۆرئاواو هەوراییەكاوی دٍبایه

رەوە بۆ صەرزەوی و كاوی صهوای ئاصحهزینی َهدەبێحەَۆی دابهەصەر ئاصماوی هاوچەكە ل (Ridgeپارێسگای صلێماوی و َەڵەبجە. یاخىد دروصخبىووی پغحۆكێك )

ی هاوچەی ثىێژیىەوە.دروصخبىووی دۆخی بارۆثرۆپیك و وعكی ماهگاهە

جىڵێن بەصەر هاوچەی ثىێژیىەوەداو َیچ هەوراییەك ی ئاصۆیی َاوثەریبی َێڵەكاوی جیۆپۆثاوغێل دٍعێٍىكان بهكاثێك لەم ئاصحە بایه َـ.پ: 500ئاصتی  صێیەم: له  

(Troughدروصد هاكه )یاخىد كی ماهگاههوای عێدار هادات و دەبێحەَۆی وعوژمی َهوثنی ثهركهپۆلی باراهباریً و صهی عهٍوجی گىاصخىهَیچ یارمه م باٍرن، ئه .

ظ و وعكی ماهگاهە. وا لە چیىەكاوی صەرەوەو صەقامگیری كهی َهنوثَۆی داكهبێحهبێد دٍزاڵ دٍ ٍوی ثىێژیىه( بەصەر هاوچهRidgeكاثێك پغحۆكێك )

 

 كان رچاٍو صه

س، اًران.(، جغرافياي مخاطرات )مخاطرات اوضاوي وطبيعى(، اهخغارات داوغگاٍ ث8940[ اوزي، رمضان )8] س، ثبًر  بًر

 . 25گی، گضتٍر و فراواوی خغكضالیها در ایران(، فصلىامه ثحقیقات جغرافیایی، عماٍر پیاپی (، )بسر8921غيىر، حضيىعلى و ابىالفضل مضعىدًان)[ 7]

، داوغطاٍ تهران.طبيعىَمدًدي خغضكالي َاي جىىبغرب اًران، ثاًان هامة كارعىاس ي ارعد، طروة جغرافياي -( ثحليل اماري8940رحيمي، مجحبي)[ 9]

َـ.. قائمی، ، مىىچهر جسادٍٍرفه [2] ، ل 5، جلد 7و8 ماٍرداوػ كغاورزی، ع از برخی عاخصهاي اماري(، وغريه خغكضالی در اًران )با اصفادٍو ع. مىحد داوػ و 

98-58.

(، خغكضالی از مفهىم ثا راَكار، چاپ اول، اهخغارات صازمان جغرافیایی هیروَای مضلح، تهران، ایران.8932، مىىچهر)جسادٍٍرفه[5]

، طبيعىطروة جغرافياي  صيىىبخيكى خغكضالى َاي فراطیر در صىاحل جىىبي خسر، ثاًان هامة كارعىاس ي ارعد،مطالعه ( 1385معصىم پىر، جعفر)[ 1]

داوغطاٍ تهران. 

، داوغگاٍ اصفهان، ایران.7چاپ، ثرجمه صید ابىالفضل مضعىدیان، مطالعات محیطی( اقلیم عىاس ی َمدید و كاربرد آن در 8940یارهال، برهد )[ 2]

زاوی صلێماویرزٍلهعىاس ی و بىمهجی كهرایهبهڕێٍىه[ ب3]

[4] WILLEKE, G., J.R.M, WALLIS, J.R AND GUTTMAN, N.B (1994) (THE NATIONAL DROUGHT ATLAS), INSTITUTE FOR WATER RESOURCES REPORT 

94-NDS-4, US ARMY CROPS OF ENGINEERS. 

داثای صیىۆپخیكی  مریكییهوروپی و ئهئه هدٍم دوو هاٍون، ئهرگیراوٍو ٍویهرچاٍوم دوو صهله ٍوكاوی ثىێژیىهواییهكان: داثا ئاووَهواییهداثا ئاووَه ت بهباٍر* ثێبینی صه

م داثای ئه صد بهكان پغخبهٍومریكا هىێتریً ثىێژیىهوروپاو ئهئه ن، لهكههدان دٍصىدمه ظ بهخۆڕایی پێغكهكاوی جیهان بهمىو هاوچهظ و َهكاوی كهمىو ئاصحهَه

grid) هدییه، داثاكان داثای ثۆڕبهوڵی زاوضحییهم َهكهیه مههاصراون ئهعێراق ثا ئێضحا هه اڵم لههبدرێد هجام دٍئه هدٍدوو هاٍو صحكرد هین ی ماهگی دٍوێىه هواث،(،

 داهراون: كههدٍردوو هاٍوو لیىكی َهرچاٍوهاوی صه ٍوخىاٍر ، لهلێكی مۆدێلضازیكراٍوڵكى داثاگههب

[80] ECMWF REANALISE DATA, Era-Interim, monthly data, ntcdf data 0.75*0.75,nc.  

 (https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/) ی صایتی هابراو         ليىك   

 [88] NOAA COMPOSITE MONTHLY/SESEONALY DATA: 

(https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/tables/monthly.html) ی صایتی هابراو             ليىك   

Abstract 
Drought is one of weather and environment hazards, this phenomenon occurs in all areas, not only in those areas with high 

rainfall rates. Although Sulaimaniyah and Halabja are considered rainy areas, their rains are not stable and will face 

drought. Our research focuses on analyzing the statistics and synopic of the drought, using data from both European and 

American climate center (ECMWF & NOAA). The aim of the research is to identify and show the extent and recurrence of 

dry monthly dry and drought with the synoptic causes of drought. The research came to a some of conclusions, the most 

important of result: three years of widespread drought (1998-1999), (2007-2008, 2008-2009), and the number of recurrence 

sequential and dryness Monthly differs from this type of research (very strong dry 39 times, medium dry 24 times, weak 

dryness 20 times, strength dryness 16 times and normal dryness 109 times). Another result showed that during the research, 

there October and May were the most effective dry months with very strong dryness. According to the difference in the 

location of the drought rate, Penjwen's station in other stations has been more effective in terms of drought rates during the 

research. The synoptic reasons affecting the occurrence of the drought are: at the sea level pressure, the domination of 

https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily/levtype=sfc/
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/tables/monthly.html
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Siberian highs pressure over the research area and the Mediterranean Sea, or the creation of high presuure belts from Azori 

to Siberian. At the level of 850 hp, the advance of the subtropical high-pressure belt, particularly the domination of Saudi 

Arabian and Upper Ridgs on the research area,  and at the level of 500 hP. The horizontal movement winds and the  (Ridge) 

patterns, each of these synoptic reasons at different levels of pressure, are the causes of drought in Sulaimaniyah and 

Halabja provinces 

 


