
 

ی  لە راگەیاندنی  شەپۆلی رادیۆییرۆ
 ٢٠١٣تا  ١٩٧٦لە  باشووری کوردستاندا

 
 ناسح ئەحمەد عەزیز: ئەندازیار
ویستە شەپۆلی رادیۆیی بناسين  .بەر لەهەموو شت پ

ــۆیی  ــک : )Radio waves( شــەپۆلی رادی ــۆی کات شــەپۆلەکانی بەه
ــي ــی   ەوەئەلەکترۆموگناتيســ ــانەی فيزیکــ ــوار نيشــ ــداەکبەرفراوان ەلە بــ  انــ

يدەگوترێ شەپۆلی رادیۆیی ،تەوەردەگواز  .پ
ــرت مــانی کە لە  )Heinrich Rudolf Hertz( سهــاینرش رودۆلــف ه زانــای ئە

ی  ژیـــاوە، لە ئازمـــایش و تاقيکردنەوەکـــانی خۆیـــدا    ) ١٨٩٤ -١٨٥٧(ســـا
ــا  ــزی کارەب ماندی کە دەنــگ و ه وەی شــەپۆل لە  ییســە ــوان بە شــ دەت

تەوە، لە ش دابۆشایي اوبب  کـات بە  یـانەی ئاو وەی پەیدابوونی ئەو شـەپۆلە ب
ک یهاو  .ندروست دەب دالە سەر رووی ئاوشتنی بەردە

ـ    گەیشتە ئەو باوەڕەی کە ئەگەرهاینرش  ەکـان و ه زی دەنگی مـرۆڤ و ئاژە
ــایی ن، دە   کارەبـ ــر پەڕبکـ ــدا ت کـ ــو تەل ـ نەوەبەن ــوازر ــای  . گـ ــەر بنەمـ لەسـ

ــزی کارەبــ   ــات ه تە شــەپۆل و بە  بانگەشــەکانی هــاینرش هەر ک ــر ایی بک
کی دیکەی کارەبایی دیـگە بگەیەنـرێ، دەکـرێ بـۆ بنکەیەکـی       ک یان تەن تەل

زی کارەبایی بـنکە سـەرەکيە   تەوە، کە هەمان شەپۆل و ه بـۆ   کەدیکە بگوازر
تەوە  بەئازمــایش و تاقيکردنەوەکــانی هــاینرش بــوو . بــنکەکەی دیــکە دەگــواز

ـرەرو و   سـي   بنەمای دروستکردنی دەسـتگەکانی ن م و ەرگـری تەلەگـراف و ب
وەرگيرا، دواتر بۆ گواس ی رادیۆەوە دەکـار کـراو   سوودیان ل تنەوەی دەنگ لەڕ

ـرتس     وەرگيرا، بـۆیە شـەپۆلەکانی رادیـۆیی کە ه نەریـان بـوو    سوودی ل داه
رتس ناونران و ناسران  .بەناوی شەپۆلەکانی ه

 
 

رەرەوە تا وەرگر  شەپۆل لە ن
وەیەکی گشـــتی دوو رەوش  بەشـــ

ــان  ــۆر ی ــی  دوو ج ــانەی فيزیک  نيش
نەی دەنگ، رەنگ، دیتا، فەرمان  لەو

ــوان دوو خــاڵ لە ...  و کــۆنترۆڵ لە ن
 .بۆشایيدا بوونی هەیە

نـاردنی نيشـانەی   : یەکەم رەوشی 
ــانی   ەکـ ــاری ه ــی بە هاوکـ فيزیکـ

 .گواستنەوە
ـــزی گواســـتنەوە دووری و بـــواری بەرفراوانتـــر  : دووەمرەوشـــی  ـــک ه کات

، بە ن ــاز ــۆ      دەس ــایيەوە ب ــی بۆش ــۆیی لە ر ــەپۆلی رادی ــاوکردنەوەی ش ب
نيشانەی ئەلەکتریکی دەگـۆڕدرێ، ئەو نيشـانەیەش لەسـەر رووی نيشـانەی     

ـتەوە   اتر خـ دەب گـرتنيش  کۆبـوونە . ئەلەکتریکی یان فریکانسی زۆر با وەو ج
ـــرەر، ئاکـــامی ســـيگبـــدەبـــ  زۆر گرنـــگ و کـــاریگەر ە ۆ زانياریەکـــانی ن نا



 

ــتهاتووەکان ــام     وەدەسـ ی پەیـ ــيگنا ــانی سـ ــای گۆڕانکاریەکـ ــەر بنەمـ لەسـ
نی      ــانت ــی ئ ــاتوو لە ڕ ــۆڕدرێ، پاشــان نيشــانەی فریکانســی بەرهەمه دەگ

زی کار رژی ئەلەکتریکی بە ه رەرەوە دەتوان ئەن موگناتيسـی بگـۆڕدرێ،   ۆن
وەی شـەپۆلی کاروم  ـتەوە    ۆکە دواتر بە ش ـاو دەب . گناتيسـی لە بۆشـایيدا ب

ــی ــرەر   ئەو شــەپۆالنەش لە ڕ نی ن نی وەرگــرەوە کە کــاردانەوەی ئــانت ئــانت
ن ــر ــام دەدەن، وەردەگيـ ــراو لەالیەن   .ئەنجـ ــەپۆلی رەوانەکـ وەیە شـ ــ بەو شـ
وەردەگيرێ  .وەرگرەوە سوودی ل

رایی تيشک رایی تيشـک کە  دەبزوێ و دەڕوات، ، شەپۆلی رادیۆیی بە خ خ
واتە   ) ٨^١٠×  ٣(بە  مەتر لە چـرکەیەدا،  ٢٩٩,٧٩٢,٤٥٨راستيەکەی دەکاتە 

گيـر کـراوە   ٨توانـا   ١٠س جـاران  ( ـی راسـت    ؛ )ج نەی کە بە ه لەو شـو
ــان        ــ ی ــار ب ــرەرەوە دی نی ن ــانت ــر لەالیەن ئ نی وەرگ ــانت ــ ئ دەڕوات، دەب

گيـر        . ببيندرێ نە بەرزەکـانی زەوی ج ـرەر لە شـو نەکـانی ن بـۆیە دەبـ ئانت
ن داب  ن، تا زۆرترین شـو ـوا  . پۆشـن بکر ـبەت کە دوری ن ـرەرو وەرگـر   هە ن ن

ــزر بکــات   ــو ئایۆنەســفير ب ــم٢٠٠ئایۆنەســفير کە . لەوانەیە شــەپۆلەکە لەن  کل
گيرە ،بەرزتر  . لەسەر رووی زەوی ج

 ژمـارەی  واتەکانسـەکانيان،  یفرلەرەرەی گناتيسی بە وشەپۆلەکانی ئەلکترۆم
ژی ئەوان دیار دەبد و لە چرکەیەک لەرینەوەیان ەم شەپۆالنەی رادیـۆیی  ئ. ر

وانەیی یەک کە بە الن، یەک و، یەک خـ لەرەیەک  هاوتـای کە بە " (رتزه"ەی  پ
ــوانە دەکــر")یــان یەک ســيکل لە چرکەیەکــدایە ەدەور می ە، لە سيســتن، پ

ــيکل یەعنـــی  ــۆیی، بە کيلوسـ ــدیەکانی رادیـ ــوڕ هەزار  پەیوەنـ لە  )دەورە(سـ
تچەرکەیەکــدا دەناســ  کی  . ندر هەر  لەرەلەری و شــایانی باســکردنە نــار

ـژیەکەی شەپۆل ری کـاتی کە دوو رادەی کۆتـایی کە   وود واتە( ک لە گەڵ دەر
نــدی  ــنەوەیب ــا دەکــاتەوە  لەری پەیەنــدی ) شــەپۆل لە بۆشــایی لە یەکتــر جي
چەوان  .ی هەیەەیپ

 
 

ژی شەپۆل  در
ژایی شەپۆل لە سيست  کی گرنگي دامی پەیوەندیەکانی رادیۆیيەپرسی در

ژایی شە ت، کۆنترۆل تایبەتی هەیە، چونکە  ئەگەر در پۆلەکان دیار نەب
ژایی شەپۆلەکان، دەب شەپۆلەکانی . کردنيان لە توانادا نييە بۆ ناسينی در
ت، ک، ریهەروەکو شەپۆلەکانی ئاو ب ئاو لەبەرچاو بگير دانی شت تييە لە هە

دراوی ناو ئاوەکە،  بۆ ناو ئاو بە لەبەرچاو گرتنی گەورەیی و بچوکی شتی فر
کانی رادیۆیيش ەناری ئاوەکە، شەپۆلەاتر دەگەنە کری کەمتر و زیووبە د
کان ەلەبەر ئەمە هەر چەند ژمارەی شەپۆل. ری زەمەنی جياوازیان هەیەوود

ژایيان کەمترە ت، در ت، کە د. زیاتر ب ری وودەب ئەوە لەبەرچاو بگيردر
رایيەکانيانەوەوشەپۆلەکانی سەر ئاو، پەی رایيە،  ەندی بە خ هەیە و ئەم خ

ئەگەر . گەڵ سەرچاوەی پەیدابوونيان، لە گۆڕاندایيەلەهاوسەنگ 
ت لەگەڵ  رایەکەیان یەکسان ب شەپۆلەکانی ئەلکتریکی نەگۆر بن و خ

رایی ر رایی شەپۆل لە  ٣٠٠ئەگەر ژمارەی ، ناکیوخ هەزار کيلومەتر، خ
ت، واتە ، لەرەلەریانسەر ژمارەی  کيلۆسيکل لە چرکەدا، دابەش بکر

ژایيەکەی دیار دەب  .تدر



 

زیاتر لە  لەرەریانە کە )کەمتر لە س ميليارد ميلی مەتر( کورتترین شەپۆل
لەگەڵ تيشکی گاما و تيشکی  لە چرکەدایە، )دەورە(سوڕ هەزار ميليارد  ١٠

ن، هەروەها شەپۆل بەر یەک لە سەد تا یەک انبەر جيهانی دیتر بەراورد بکر
ژایی تيشکی . ميلی مەتر، لەگەڵ تيشکی ئيکس هاوتەریبن وميليۆني در

وانرۆناکی بينراو، لە   ن لەلەرینەوەیامی ميلی مەترە و ەزارەه ١٠، ٤تا  ٨ ن
وان  .هەزار ميليارد دەوران لە چرکەیەکدایە ٧٥٠تا  ٣٧٥ ن

ژایی شەپ نشایانی باسە کە در رتزی کە مرۆڤ بەکار دەه و  ۆلی ه
وەردەگرێ . لۆمەتریشکي ٣٠، زیاتر لە نيو ميلی مەترە و دەگاتە سوودی ل

هەزار دەوران لە  ١٠رە شەپۆالنە، لە بەینی هەزار ميليارد تا ۆئەم ج لەرەلەری
 .چرکەدا لە گۆڕاندایە

 
 
واز  اوبوونەوەی شەپۆلەش  کانی رادیۆییەکانی ب

اوبوونەوە کانی رادیۆیی، بە یەک یان چەند لەی شەپۆو تيشکاوەژ وزەی ب
و تەو ەش او دەب وازی جۆراوجۆر ب نج ش ن ەو دەگاتە لە پ ل(ئانت ، یا )ئەری

نەکانیمەکانی پەخش یان گەرۆک، دەگاتە تەسەبارەت بە سيس  ئانت
 :وەرگرتنەوە

 
وی خوار: شەپۆلی ئاست نزم-١  دا بەریەککەوتنیی خۆیولە ل
ت وولەگەڵ ر ی)تەماس( زەوی  چەماوەیبە سەر ی زەوی هەیە، بۆیە دەتوان

بدات و  دا  ژە پ پەرکاروانی خۆی در پەیوەندیەکانی بۆیە لە . تببت
ەتی لە شریتەکانی ودەو بۆ پەخشی رادیۆیی لە  ، هەروەها. I.Fو . V.I.F ن

 .سوود لەم شەپۆالنە وەردەگيرێ . m.fداوەکانی 
 
يە، لە ە کە لە زەوی بۆ بۆشایيئەم شەپۆل: سمانیائ شەپۆلەکانی-٢

تەلی دلە .h.f مەکانی پەیوەندیەسيست و پەخشی  ووبوانە تەلەگراف، ب
ت  .رادیۆیی دا بەکار د

 
می گەرۆکی جۆراوجۆر ەئەم شەپۆلە کە بۆ سيست: شەپۆلی بۆشایی -٣

مەکانی تەلەفۆنی ەکار دەکەن، بۆ سيست s.h.fو  v.h.f کە لە داوەکانی
کهاتەی  ی رادیۆیی و تەلەڤزیۆنی بەکار دێچەند کەنالی و پەخش کە دوو پ

ک بە هاوکاریهەیە، یە رەتيشک کتا  ک ر وولە زەوی د )تاک باز(ر ن
ام ئەوی دیکەیان تەوە، بە کی راست لە  دەکەو ل نەکانی لە ه وان ئانت ن

دەدات ژە پ رەرو وەرگر کاروانی خۆی در  .ن
 
نانی مانگە-٤ وازە یددەستکردەکانی پەیوەنبەکاره کە تا ؛ ئەم ش

کی دەستڕادەیەک  يە، لە توانایەکانی مانگ کی نو واز کرد لە دەوری ش
 .زەوی کەلک وەردەگرێ

 



 

کردن -٥ اوەپ وازە :ب ک بەکار دێ ئەم ش وازەکانی کات  دیکە لە کە ش
 کردنی تۆرەکانی تەلەفۆنیبينبۆ داu.h.f  ، ئەمە لە سنوورینەبندابەردەست

وەردەگيرێ چەند کەنالی   .سوودی ل
 
 

ژی شەپۆلەکانی رادیۆیی  در

 
ژی شەپۆڵ بە د وان دوو لوتکەی بەدوای یەکی شەپۆل وریودر یان ( ن

کی یەکسانيان ی شەپۆل کەوەبەینی هەر دوو خالی دووبارە بوو واز ە ش
رایی . رێنيشانی دەد λترێ و بە دەگو) هەیە بۆ دوو شەپۆلی کە خ
ندتری هەیە،یکە فرک لسانيان هەیە، شەپۆیەک ژایی  کانسی ب در

کانسی یکە فر کشەپۆل ، هەروەهاهەیە یان نزمتری شەپۆلی کورتر
ژ نزمتری ندتری هەیەهەیە، در ی شەپۆلەکان بەوهۆیەوە .ی شەپۆلی ب

ند، ناوەن د، کورت و زۆر کورت دابەش رادیۆیی بەسەر شەپۆلەکانی ب
ن  :دەکر

 
ند-١ ژ؛ شەپۆلەکانی ب ند کە بە شەپۆلی کيلۆمەتر  ی شەپۆلیدر ب

وان، نبەناوبانگ مەترە و مەودایی کاریگەری ئەم  ١٠٥٢تا  ٢٠٠٠ لە ن
ە زیاتر لە سەر رووی نئەم شەپۆال. کيلۆمەتر دەگات ١٠٠٠تا  ٥٠٠شەپۆلە، بە 
او دەب کترنزەوی ب کوپ  .نەوە و لە شەپۆلەکانی تر زۆر ر

مەتر  ١٨٦تا  ٥٧١ وانلەن ەنئەم شەپۆال ؛)MWیا  AM(شەپۆلەکانی -٢
ژایی هەیە و مەودایی کاریگەریان لە   وویلە ر  دەریا، زیاترە سەر ڕوویدر

زەوی، لەبەر ئەمە بۆ داپۆشينی دەرەوەی شارەکان و ناوچەکانی جادەکان 
ت  .بەکار د

دەگوترێ، پ انئەم شەپۆالنە کە دکامەتری ؛)SW(شەپۆلەکانی کورت-٣
وانری باریکی وود مەتر لە خۆوە  ١١و  ١٣، ١٦، ١٩، ٢٥ ،٣١، ٤١، ٤٩ ن

لە سەر الیەکانی سەرەوەی                    دەگرێ و مەودای کاریگەری
ژایی رۆژ و شەویش دەکرێ بەکار . بۆشایی زیاترە ئەم شەپۆالنەش لە در

ن و بۆ دابين کردنی پەیوەندیەکانی ر ندر ەتی لە کيشوەرە به ودەو ادیۆیی ن
کیکاجياجيا ینی د ی جيهان رۆل کی ریووگرنگی هەیە؛ چونکە توانای ب

 .زۆری هەیە



 

تا  ٣شەپۆلەکانی زۆر کورت بەینی ؛ )FM(شەپۆلەکانی زۆر کورت-٤
ژایی هەیە و بە نيسبەت پارازیتە جۆراوجۆرەکان هەستياریی  ٤٣/٣ مەتر در

ین مەودایی کەمتری هەیە، بۆ . کەمتری هەیە ئەم جۆرە شەپۆلە کە ب
ەوە دەنگ ڕوویراوانيان کەمترە و ناوەوەی شار باشە، لە ناوچەکانی کە بەرف

کی  .يان هەیەزۆر باش ئاست
 

 گواستنەوەی شەپۆلەکان
کيان  زەویگواستنەوەی شەپۆلەکان لە مانگە دەستکردەکانەوە بـۆ    کە بەشـ

کهاتوون  ادیۆییشەپۆلی ڕ لە  پ
ــۆیی  ــراوان لە شــەپۆلەکانی   کە شــەپۆلی ڕادی ــی بەرف شــەبەنگی مەودایەک
تەوە کارۆموگناتيسی ين کە .دەگر شـەپۆلە ڕادیۆیيەکـان ئەو    راشکاوانەتر دە

ژی شەپۆليان هەیە یـان   تەوە کە دریژترین در شەپۆلە کارۆموگناتيسيانە دەگر
ـــــوان هەمـــــوو شـــــەپۆلە  ئەوانەی کە کەمتـــــرین لەرەلەریـــــان هەیە ، لە ن

کی شــەپۆلە ڕادیۆیيەکــان . کارۆموگناتيســيەکاندا لە ڕاســتيدا هەمــوو شــەپۆل
ــت لە   ــژی شــەپۆلەکەی گەورەتــر ب ــت) ســم٣٠(کارۆموگناتيســی کە در . ب

ت بۆ پەخشکردنی نيشانە ڕادیۆیيەکان و نيشـانە   شەپۆلە ڕادیۆیيەکان بەکارد
 .تەلەفزیۆنييەکان

وان تيرەی  ژی شەپۆلە ڕادیۆیيەکان لە ن کی پدر ـژی یاریگـایەکی    تۆپ و در
ــت  ــدا دەب ــۆپی پ ــژی شــەپۆليان زۆرە  . ت لەبەر ئەوەی ئەم شــەپۆالنە کە در

نەوە ، بۆیە بـۆ نـاردنی زانيـاری     دەتوانن با ئاسانی بە دەوری تەنەکاندا بگوازر
ــن   ــاو دەب ــان گونج نە دوورەک ــۆ شــو ــدا دەســتەیەک پســپۆڕ  لە ه. ب ک ات ەر و

زگەکـان    ژی شەپۆلەکان دیـاری دەکەن کە ئ نەکانی در ناوچەکانی یان پشتو
اوکردنەوەی  نين تەلەڤيزیۆنيداو  ڕادیۆییدەتوانن لە ب  . بەکاری به

ایی بۆشایی ئاسمان شـەپۆلی ڕادیـۆیی دەردەکەن   . تەنە زۆر دوورەکانی قو
ۆن ، بــۆیە  بەرگە هەوای زەویــداەتــوانن بەنــاو لەبەر ئەوەی ئەم شــەپۆالنە د بــ

ن( یان هەواییزانا نن بۆ وەرگرتنـی ئەم   زەویزۆر گەورە لەسەر  )ئانت بەکارد
بگەن گەردوونشەپۆالنە ، ئەمەش یارمەتی زاناکان دەدات بۆ ئەوەی لە   .ت

 

 شەپۆلی رادیۆیی و دابەشکردنی گورزەو فریکانسەکان

شكەوتوودا، بەکاره ۆ لە سەردەمی تەکنەلۆژیای پ نان و سـوودوەرگرتن  ئەم
شـكەوتنی   لە شەبەنگ ی فریکانسەکان و شەپۆلەکانی رادیۆیی، گرنگتـرین پ

ەکـان واتە تەل و   بەخۆیەوە دیتوە،  وازی رایە بەتایبەتيش لە کەمکردنەوەی شـ
ــر     ــۆتەوەو بە هەرزانت ــی زۆر کەم ب ژەیەک ــوون بە ر چ ــۆیەوە ت ــان، بەوه ەک ب ک

ن   ـتەل     . کارەکان رایـی دەکـر ەی ب وەیەکی گشـتی پەیوەنـدی و رایە بە شـ
نی ئەوانەی دیـکەی گرتـۆتەوە   وازی شـەپۆلەکانی    . شو پەیوەنـدیەکان بە شـ

ـــرژی شـــەپۆلەکانی کـــی لەســـەر بنەمـــای یاســـاکانی فيزیرادیـــۆیی  و ئەن
گيــر بــووە ــ و چەمکــی  . ئەلەکتروموگناتيســی ج ســتا دەرب مە تــا ئ ئەگەر ئــ

UHF, VHF, AM, FM ن لە   . مان بيستوە اوپـ کەچی بۆشایی دەوروبەرمـان پ
ــاو دەبــنەوە      ــپەڕدەبن و ب . شــەپۆلەکانی رادیــۆیی کە لەهەمــوو الیەکەوە ت



 

ــەپ  ــتيەکەی شـ ــەپۆلی   راسـ ــریتييە لە شـ ــدا بـ ــۆی لەخۆیـ ــۆیی، خـ ۆلی رادیـ
نەوە     ــر ــاو دەکـ ـ ــش و ب نەوە پەخـ ــانت ــی ئـ ـ ــی کە لە ڕ . ئەلەکترۆموگناتيسـ

وەی سـتاندارد       شەپۆلەکانی رادیـۆیی فریکانسـی جياوازیـان هەیە کە بەشـ
 Federalواتە) FCC(لە ئەمریکا کۆميتەی پەیوەندیەکانی فيدراڵ . دابەشکراون

Communications Commission   ــاریکردنی ەتی دیــ ــۆ ــەو مــ بەرپرســ
 .شەپۆلەکانی لە ئەستۆ دایە

نەوە،     ــوازر ــۆر دەگ ــی خ رای ــک بە خ ــۆیی لە بۆشــایيدا نزی شــەپۆلەکانی رادی
بەمەش گرنگتـــــــرین 
ــكەوتن  شـ ــای پ بەهـ
ــتهاتووە و  وەدەســــــ
ــی رایـــــــــــــــــــ  خ
ــدیەکانی  پەیوەنـــــــــ

 .مسۆگەر کردووە
ــدازەگيری  یەکەی ئەنـ
فریکانســی رادیــۆیی 

ــا ســـيگل لە چرکەیەکـــدایە  رتـــز یـ رتز  و . ه بـــۆ فریکانســـی گەورە کيلـــۆه
رتز بەکار دەبردێ دەکەین. ميگاه  لەم خشتەیەی خوارەوەدا ئاماژەیان پ

ستگەیەکی رادیۆیی یان تەلەفزیۆنی فریکانسی تایبەت ب گومان هەموو و ە ب
ـاو نەبـن    کە ستگەکانی دیـکە ت رێ تا لەگەڵ و يدەبژ دەدری یان هە . خۆی پ

ــانس    ــی لەگەڵ فریکـ ــيگنالی ئەلەکترۆموگناتيسـ ــان سـ ــەپۆل یـ ــژی شـ ـ در
ــان هەیە  چەوانەیـــ ــدی پ ــرین  . پەیوەنـــ ــای ئەوەی کە بەرزتـــ ئەوەش بە واتـــ
هەمـوو ئەو سـيگناالنەی کە شـەپۆلی    . فریکانسی کورتترین شەپۆلی دەب

ژیان ه وندر  .ەیە، مەوداو دووری زیاتر دەپ

ژی شەپۆلەکان    ئەگەر سەیری بکەین ئەو  Wavelengthخشتەی در
 : راستيەمان بۆ دەردەکەوێ

ی بچووکراوە
 باندەکان

سيمبولەکان دابەشکاری فریکانس

      b.mam       ٣٠KHZ-٣ هەزار مەتری ١٠شەپۆلی              VLF 

        b.km       ٣٠٠khz-شەپۆلەکانی کيلۆمەتری ٣٠             LF 

        b.hm         ٣٠٠٠khz-کتامەتری ٣٠٠  FM             شەپۆلەکانی ه

       b.dam        ٣٠mhz-٣  HF             شەپۆلەکانی دکامەتری

         b.m       ٣٠٠MHz-شەپۆلەکانی مەتری ٣٠            VHF



 

        b.dm     ٣٠٠٠MHz-شەپۆلەکانی دیسيمەتری   ٣٠٠            UHF

        b.cm           ٣٠GHz-٣  SHF            شەپۆلەکانی سانتيمەتری 

        b.mm        ٣٠٠GHz-٣٠ تری ەميليم شەپۆلەکانی              EHF 

  ٣٠٠٠GHz-٣٠٠ ترەدسيميليم شەپۆلەکانی    

 
ەدا ئاماژە بە شەپۆلەکان و فریکانسی دیاریکراو لە خوارەو بەباشی دەزانم

 :بکەین
رتز  ٥٣٥لە  :AMراديۆکانی   ١٠٧MHzتا  کيلۆه

 MHz ٢٦٠١تا  MHz ٥٠٩ لە  :رادیۆکانی شەپۆلی کورت
  ٢٧٠٤١MHz تا  ٢٦٠٩٦MHz : ) Urban Radio Band( دیکەکانی رادیۆ

 ١٠٨MHzتا  ٨٨لە :  FMرادیۆکانی  
 

 :هەندێ دابەشکاری دیکە کە بریتين لە
 ٤٠MHz :سيستەمەکانی دزگير، دەرگە کردنەوەی راستەوخۆ

تەکانی ناو ماڵ   MHz ٥٠تا  MHz ٤٠لە  : تەلەفۆنە ب
ۆکە کۆنتر کراوەکانف   MHz ٧٢لە سنووری  :و

لەکانی لەیستۆکی  ٧٥MHz لە سنووری: ئۆتۆمب
ەکان   ٢٢٠MHzتا ٢١٥MHzلە  : ملوانکەی ئاژە

 ٨٤٩MHzتا  ٨٢٤MHzلە:  مۆبایل  تەلەفۆنەکانی
 

 تيشکاوەژی ئەلەکترۆموگناتيسی
شرەوانەیە کە شەپۆلەک ک شەپۆلی بەرینی پ انی ئەلکترۆميگناتيسی جۆر

ک وئەم . لە مەیدانەکانی ئەلکرتۆميگناتيسی دروستبوونە نەیە شەپۆل
مەیدانی ئەلکتریکی لە . ت دەرواتنيشان دەدات کە لە چەپ بەرەو راس

 .پەلی ئاسۆیيدانەوو مەیدانی ميگناتيسی لە ر نیوپەلی سترو

 
بە  يگناتيسی یان وزەی ئەلکترۆميگناتيسیتيشکاوەژی ئەلکترۆم

تەوە و لە  او دەب ک شەپۆلە کە لە بۆشایی دا ب ی تيوری شەپۆل، جور پ



 

ئەم مەیدانانە لە . مەیدانەکانی ئەلکتریکی و ميگناتيسی دروست بووە
شرەرۆ شەپۆل اوبوونەوە بەسەر یەکدا و بە ئاراستەیی پ  ، بەئاستیکاتی ب

 .ونينست
دەگوت خۆر  ، اوەژی ئەلکترۆميگناتيسیجارانيش بە تيشک ، یان نوریان پ

ام دەب لە بيرمان کە لە شەپۆلەکانی  بە او تەنيا بەش ت کە خۆری بين ب
شەپۆلەکانی ئەلکترۆميگناتيسی، وردە . بەرفراوانی ئەلکترۆميگناتيسی

ی، تيشکی وەشەیيی بنوواو، سەرر، خۆری بين)رووی سووسەر(شەپۆ، 
زبەندی زیادبوونی  .کس و تيشکی گامائ ی ر و  لەرەلەرئەم ناوانە بە پ

کخراون  .هەلکشان ر
شەکانی ماکسویل، مەیدانی ئەلەکتریکی گۆڕاو لەگەڵ  رەی هاوک بە گو
چەوانەکەیشی  تە هۆی دروستبوونی مەیدانی موگناتيسی، پ کات دەب

وەیە ئەگەر یەک مەیدانی ئەلەکترتکی گۆڕاو بتوان . هەر راستە بەوش
وەش مەیدانی مەیدان ، بەهەمان ش ن کی موگناتيسی بەرهەم به

موگناتيسی دەتوان مەیدانی ئەلەکتریکی گۆڕاو دروست بکات، 
ش  وەیە شەپۆلی ئەلەکتروموگناتيسی دروست دەب و بەرەو پ بەوش

 .دەڕوات

 کارۆموگناتيسیشەبەنگی
  

ژە شەپۆل)       لەرەلەری بەرزتر →  ← زیاتر ی)در

 · بينراو شەبەنگی · ژوور وەنەوشەیی تيشکی · سينی تيشکی · گاما تيشکی
ر سوور تيشکی شەپۆلی  · مایکرۆیی شەپۆلی · Terahertz radiation · ژ

 ڕادیۆیی

  

ی · زەرد · سەوز · شين · ەوشەییوەن بينراو  سوور · پرتەقا
  

uK · K band · band aK · Q band · V band · W band مایکرۆ شەپۆلی
L band · C band · S band · X band · band 

 

 لەرەی · بەرز لەرەی · زۆر بەرز لەرەیUHF · SHF · EHF · ڕادیۆ
  · ELF · SLF · ULFزۆر نزم لەرەی · نزم لەرەی · مامناوەند

  

 جۆرەکانی
ژیی شەپۆل  در

 · مامناوەند شەپۆلی · کورت شەپۆلی · مایکرۆ لیشەپۆ
ژ شەپۆلی  در

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

باشـــووری کوردســـتان و ســـوودوەرگرتن لە 
 شەپۆلی رادیۆیی

وازی    ــدا بە شــ ــژووی خۆی ــاغە جياجياکــانی م باشــووری کوردســتان لە قۆن
ـی داوە بەوهـۆیەوە   جۆراوجۆر سوودی لە ش ەپۆلی رادیۆیی وەرگرتووەو هەو

، دەکـرێ   دەنگی هەقخوازانەی خۆی بە جيهانيان و بە کوردستانيان بگەیەن
ن بکەین وەیە پۆل  :قۆناغەکانی سوودوەرگرتن لە شەپۆلی رادیۆیی بەم ش

 قۆناغی یەکەم،
 )١٩٩١تا  ١٩٧٦لە ( قۆناغی سەردەمی شەڕی چەکداری  

وە ســوود لە شــەپۆلەکانی  لە ســەردەمی شۆرشــی  ــدا بە دوو شــ چەکداری
سيم، ئەوانی دیـکەش   وەی جيهازی ب کيان لە ش رادیۆیی وەردەگيرا، هەند

ــبەت   ـ ــۆیی، هە ــی رادیـ وەی پەخشـ ــ ــنبەشـ ــانی بەر لەڕاپەڕیـ  هەر رادیۆکـ
دەکـرێ  هەموویان لەسەر شەپۆلی کورت بەرنامەکانی خۆیان پەخش دەکرد، 

 :ئاماژە بەو رادیۆیانە بکرێ
ـراق،   -١ دا  لە یەکەم رۆژی بەهـاری  ،١٩٧٩-٣-٢١رۆژی دەنگی شۆرشـی ع

ــزگە ــراق ئي ــزگەیی دەنگــی شۆرشــی ع تيــی نيشــتيمانيی ( ، واتە ئ یەک
کرد) نۆکان(لە ) کوردستان  . .ـەوە پەخشی بەرنامەکانی دەستپ

کـی   نـاوی دەکـردو بـووە    دەنگـی گەلـی کوردسـتان   ە ئەم ئيزگەیە دواتر ب پرد
کی کوردستان بـۆ گەیانـدنی هەواڵ و   انی خە وان شۆڕش و کۆمە  پتەوی ن

شمەرگەی کوردستان زی پ  .چاالکييەکانی ه
ـر      کـی سـەرەکی و گرنـگ و کـاریگەری گ  ا لەدەنگی گەلی کوردستان، رۆ

ی  ستاش بە بەرنامە هەمەجۆرو١٩٩١راپەڕینە مەزنەکەی بەهاری سا  دا و ئ
گرانی و بە رەوتـــی   ــو ــردن بە گـ ــەکانی بەردەوامە لە خزمەتکـ شـ سەرنجراک

 .راگەیاندنی کوردی گەشەکردنی
 
ــراق -٢ ــاوکردنەوەی  ١٩٦٣ -٩-٢٧لە ، دەنگــی کوردســتانی ع دەســتی بەب

ە رادیــۆی شۆرشــی باشــووری   بەرنامەکــانی خــۆی کــرد کە ئەوکــات تــاک    
ام بەهۆی شكستی کوردستان بوو ، دواتـر لە   راوەستا ١٩٧٥شۆرش لە ، بە

ی  او ١٩٧٩سا کـی  کردنەوەی بەرنامەکانی خۆی کردەوەدەستی بە ب ، رۆ
کـــی باشـــووری  ەکـــانی راپەڕینـــی خە باشـــی هەبـــوو لە گەیانـــدنی هەوا



 

ستاش بە بەرنامە هەمەجۆرەکانی بەردەوام کی  کوردستان، ئ ە، گەشـەکردن
باشی بە خۆیەوە بينيوە، کاریگەری لەسەر رەوتی گەشـەکردنی راگەیانـدنی   

 .کوردستاندا هەیە
راق -٣ رادیـۆی حزبـی شـيوعی     ،)صوت الشعب العراقي( دەنگی گەلی ع

راق  اوکردنەوەی بەرنامەکـانی خـۆی کـرد    ١٩٨١لە بەهاری ع . دەستی بە ب
ـراق بـوو،    ـام  چـونکە لە شـاخەکانی     ئەو رادیۆیە هی حزبی شـيوعی ع بە

می کوردستانی حزبی  او دەکردەوە، هەر کوردستانەوە بەرنامەکانی خۆی ب
ــراقيش بەرنامەکانيــان بە زمــانی کــوردی پەخــش دەکــرد، بــۆیە   شــيوعی ع

کی کوردسـتانی سـەیری بکـرێ    ئەو رادیـۆیە تـا کۆتـایی    . دەکرێ وەک رادیۆ
ی  ی  دوای راپەڕیـن و لە  . بەردەوام بوو ١٩٨٨سا کی دیـکە    ١٩٩١سـا جـار

ـاوکردنەوەی     لە شارە ئازادکراوەکانی کوردسـتاندا دامەزرایەوەو دەسـتی بەب
 .بەرنامەکانی خۆی کردەوە

ـراق   دەنگی شۆڕشی -٤ ، رادیـۆی حزبـی سۆسياليسـتی    کوردسـتانی ع
ی      پەخشـــی  ١٩٨٤کوردســـتان، لە ســـەرەتای مـــانگی نيســـانی ســـا

کرد   بە فەرمــی  ١٩٨٤-٥-١و رۆژی ئەزمونکــاری بەرنامەکــانی خــۆی دەســتپ
ی  ــی خــۆی لە راپەڕینــی بەهــاری  ١٩٩٢کــرایەوەو تــا ســا بەردەوام بــوو، رۆ

ی  را ١٩٩١سا  .بە بەراورد بە رادیۆکانی دیکە کەمتوانابوو. گ
 ، رادیۆی پارتی گەلی دیموکراتی کوردستاندەنگی کوردستانی شۆرش -٥

ی   پەخشی بەرنامەکانی خۆی دەست ١٩٨٨لە مانگی ئایاری  کرد و تـا سـا پ
ی  . بەردەوام بوو ١٩٩٣ ی کاریگەری لە جۆشدانی راپەڕینی بەهاری سـا رۆ
را١٩٩١ کی سەرکەوتوو، هەمەڕەنگ و پ بەرنامە بوو. دا گ  .رادیۆ

 
 دووەم، قۆناغی

بژاردنی یەکەمـين پەرلەمـان    تـا   ١٩٩١-٣-٥لە (  لە راپەڕینەوە تا هە
١٩٩٢-٥-١٩(: 

ســتگەی راد  ــن و ــۆنی الیەنە    لەگەڵ راپەڕی ی تەلەفزی ــا ی لۆک ــا ــۆیی و کەن ی
ندران، لەوانەش  :سياسيەکان دامەزر

ی تەلەفزیۆنی گەلی کوردستان -١ مانی، دهۆککەنا  ، لەهەولير، سل
ی تەلەفزیۆنی پارتی گەل -٢ مانیکەنا ر، دهۆک، سل  ، لەهەول
ی تەلەفزیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان -٣ مانی،   کەنا ـر، سـل ، لەهەول
 ۆکده

 
م دامەزران ، لەوانە ف ئ  هەروەها چەندین رادیۆ لەسەر شەپۆلی ئ

م لە          -١ ـف ئـ ـرە، دەنگـی پـارتی گەل، وەک یەکەمـين رادیـۆی ئ رە هەول ئ
 دامەزرا ١٩٩١-١١-١١باشووری کوردستان لە

مانی و کەالر لە سـەرەتای       -٢ رادیۆی دەنگـی پـارتی گەل لە دهـۆک و سـل
 .دامەزران ١٩٩٢

ی رادیۆی م -٣ تيی لە  سا بەندەکانی یەک  دامەزران١٩٩٢ە
ی  -٤  .دامەزران ١٩٩٢رادیۆی لقەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لە سا



 

ــان لە دروســتکردن و      ــی کاریگەری ــان رۆ ــدازیارەکانی خۆم ــاغەدا ئەن لەم قۆن
ی تەلەفزیـۆنی پـارتی       يانە بينـی، تەنـانەت کەنـا ە لۆکا دامەزراندنی ئەو کەنا

ــان پەخــش   گەل کە لە شــا مانی، دهــۆک بەرنامەکاني ــر، ســل رەکانی هەول
ــوون و     ــت کرابـ ــتانەوە دروسـ کی کوردسـ ــدازیار ــد ئەنـ ــرد لەالیەن چەنـ دەکـ

ـاو      . سەرپەرشتی دەکـران  م ب ـف ئـ تەنـانەت زۆربەی ئەو رادیۆیـانەی کە لە ئ
ــوون و      ــت کرابـ ــتانی دروسـ ــدازیارانی کوردسـ ــتی ئەنـ ــرانەوە بەدەسـ دەکـ

 .سەرپەرشتی دەکران
 

هەم،قۆناغ  ی س
ــان لە    ــين دەورەی پەرلەم ــا  ١٩٩٢-٥-١٩ســەردەمی یەکەم -٤-٩ت

٢٠٠٣(: 
ــم       ــومەتی هەر ــردرا و حک بژ ــتان هە ــانی کوردس ــين پەرلەم ــک یەکەم کات
ستگەی رادیـۆیی و تەلەفزیـۆنی بە یاسـایی     درا دامەزراندنی و دامەزرا، هەو

زە سياس ەت وەربگرن، ئيدی ه يەکانی بکرێ، لە وەزارەتی رۆشنبيریەوە مۆ
، دەکرێ  بەرک ستگەی سەربەخۆیان کەوتنە ک کوردستان لە دامەزراندنی و

ستگەیەکی نوێ بکەین، لەوانەش  :ئاماژە بەچەند و
ـراق         -١ مـی کوردسـتانی حزبـی شـيوعی ع رادیۆی ئـازادی، دەنگـی هەر
 .دوایی بوو بە رادیۆی حزبی شيوعی کوردستان. دامەزرا ١٩٩٢-١٠-٢لە
زگـارانی کوردسـتان لە    دەنگی سەربەخۆ، ر -٢  ١٩٩٣-٢-١٢ادیۆی پـارتی پار

 .دامەزرا
ی  -٣ زگــارانی کوردســتان لە  KCPکەنــا  ١٩٩٣-٦-١، تەلەفزیــۆنی پــارتی پار

 .دامەزرا
ی    -٤ شــانی کوردســتان، لە ســەرەتای ســا ــۆنی حزبــی زەحمەتک تەلەفزی

 .دامەزرا ١٩٩٣
ــتان لە      -٥ ــاریی کوردس ــی رزگ ــۆی حزب ــاری، رادی ــی رزگ  ١٩٩٣-٨-١٥دەنگ

 .دامەزرا
-١٥رادیۆو تەلەفزیۆنی حزبی سۆسياليسـتی دیمـوکراتی کوردسـتان لە     -٦
 دامەزران ١٩٩٣ -١٠
 ١٩٩٤-٤-٥دەنگی یەکگرتوو، رادیۆ یەکگرتوویی ئيسـالمی کوردسـتان لە    -٧

 .دامەزرا
-٥-١رادیۆی نيشتمان، رادیۆی پارتی کـاری سـەربەخۆی کوردسـتان لە     .-٨

 .دامەزرا ١٩٩٥
 زووتنەوەی ئيسالمی کوردستانرادیۆی ب -٩
می کوردستان -١٠ م، رادیۆی حکومەتی هەر  رادیۆی هەر
ــارتی دیمــوکراتی کوردســتان    -١١ ــان، راگەیانــدنی پ رادیــۆو تەلەفزیــۆنی گو

وەی دەبرد ی . بەڕ  .دامەزرا ١٩٩٣لە کۆتایی سا
ی  -١٢ شانی کوردستان لە سا  .دامەزرا ١٩٩٧رادیۆی حزبی زەحمەتک

 
ستگەکان بە دەسـتی ئەنـدازیارانی کوردسـتانەوە    لەم قۆناغە شدا زۆربەی و

 .دروست کرابوون



 

ـزە     وەخـۆ ه هەر لەو سەردەمەدا، بەتایبەتيش لە دوای راوەستانی شـەڕی ن
نن، لەوانەشسياسيە گەورەکان توانيان  ی ئاسمانی دابمەزر  :کەنا

ى ئاسـمان   م آـه  آـه  آـو یـه   وه ١٩٩٩-١-١٧  لـه ، کوردستان تـی ڤـی   -١ ى نـا
مى آوردستان دامه هه  آوردى له مـرۆ   خش آرد و تا ئه په  ستى به زرا و ده ر

ی  .وامه رده به  .راگەیاندنی پارتی دیموکراتی کوردستانەکەنا
ــات -٢ ی، کوردس ــا ــتانە، لە رۆژی    کەن ــتمانيی کوردس ــی نيش تي -١-١یەک

مانی لە هه  له ،٢٠٠٠ راقـه   شاری سل می آوردسـتانی ع  خشـی  پـه   وه ر
رت و نایـل   (آـانی خـۆی لەسـەر هەردوو مـانگی دەسـتكردی       رنامـه  به هـۆتب

كرد ده) سات ستا بەردەوامەستپ  .، تا ئ
 

ٶ قۆناغی چوارەم، می سەدام تا ئەم  :قۆناغی دوای رووخانی رژ
 

ــکە لە  ســوودوەرگرتن لە     کی دی ــاغ مــی ســەدام، قۆن ــانی رژ لەدوای رووخ
ی     شەپۆلی رادیۆیی لە باشووری کوردستان دەستی کـرد، چەنـدین کەنـا پ

ی و ستگەی تەلەفزیۆنی لۆکا يی   ئاسمانی دیکە و چەندین و رادیۆیی لۆکـا
نـــدە زۆرە کە نـــاتوانين ئامـــاژە       و سەرتاســـەری پەیـــدابوون، ژمارەیـــان ه

 .بەهەموویان بکەین
ە ئاسمانيەکان  ک لە کەنا  :ناوی هەند
دە -١ ی ئاسمانی سپ  کەنا
ی ئاسمانی زاگرۆس  -٢  .دامەزرا ٢٠٠٥ی حوزەیرانی  ١٣لە کەنا
ی ئاسمانی پەیام -٣  کەنا
ی پەرلەمان -٤ ستا بووە بە کەنا ی ئاسمانی نەورۆز کە ئ  کەنا
ی ئاسمانی گەلی کوردستان -٥  کەنا
ی ئاسمانی ک -٦  ن.ن.کەنا
ی ئاسمانی بادینان -٧  کەنا
ر -٨ ی ئاسمانی هەول  کەنا
ی ئاسمانی کۆڕەک -٩  کەنا
ی ئاس -١٠  مانی ڤينکەنا
ی ئاسمانی چوار -١١  کەنا
ی ئاسمانی کوردماکس -١٢  کەنا
ی ئاسمانی جەماوەر -١٣  کەنا
ی ئاسمانی کەرکوک -١٤  کەنا
ن ئاڕ تی -١٥ ی ئاسمانی ئ  کەنا
ان پەليستانک تيڤی -١٦  ، تایبەت بە مندا

 
يەکان ە لۆکا ک لە کەنا  :هەروەها ناوی هەند

 رادیۆی نەوا -١
 رادیۆی کۆمەڵ -٢
 رادیۆی زین -٢
د  -٣ د رادیۆ( رادیۆی ز  )ز
ررادیۆی پەیام -٤  ن



 

 رادیۆی نەورۆز -٥
 رادیۆ و تەلەفزیۆنی خاک -٦
 رادیۆی دەنگی گۆڕان -٧
 رادیۆی ئاشتی -٨
ی هەتاو -٩  رادیۆ و تەلەفزیۆنی لۆکا
 نيگا تيڤی -١٠
 ميدیا الند -١١
ات تيڤی -١٢  قە
اننيگای مند -١٣  ا
 چارە تيڤی -١٤
 SRTناسراو بە  سەما تيڤی -١٥
 منارە تيڤی -١٦
 ئاسۆ سپۆڕت -١٧
 ئازادی سپۆڕت -١٨
 ین تيڤیالنيو -١٩
کت تيڤی -٢٠  ئيف
 جيهان تيڤی -٢١
 بابان تيڤی -٢٢
 بيابان تيڤی -٢٣
ستا تيڤی -٢٤  ئ
 الو تيڤی-٢٥
 خۆر تيڤی -٢٦

ی تەلەفزیـۆنی     جگە لەوانەی کە ناویان ه سـتگەی رادیـۆیی و کەنـا نراوە، و
ــی     کيان هـ ــد ــتاندا هەن، هەنـ ــووری کوردسـ ــارەکانی باشـ ی لە شـ ــا لۆکـ
کی دیکەشيان ئەهلين، بەوهۆیەوە بازاری ریکالمکـردن   خکراوەکان و هەند ر

 . زۆر گەرم بووە
ــرین    ۆ باشــووری کوردســتان زۆرت م ئەمــ ــ ، کە دە ــ ــدەڕۆیی نەب لەوانەیە ز

ی راد ی   کەنا ـژی چـ ی هەیە ئەگەر بە ر ستگەی تەلەفزیۆنی لۆکا یۆیی و و
کی دیــکەدا بەراورد بکــرێ ــات بەوهۆیەشــەوە ژمــارەی . دانيشــتووان لەگەڵ و

پســپۆڕو شــارەزای ئەو بــوارە لە بەرزبــوونەوەدایە، ئەنــدازیارو تەکنيککــارانيش  
ریان بەردەکەوێ شــكەوتنەکە بــۆ ئەنــدازیارو تەکنيکــارانی. پشــکی شــ  واتە پ

تەوە  .کوردستان دەگەڕ

 :سەرچاوەکان

* How Heinrich Rudolf Hertz revealed the invisible world… By 
(Chris Gaylord) 

* Heinrich Hertz ١ ١٨٩٣st edition Electric Waves Bayntun Riviere 
morocco binding 



 

»http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=رادیویی_های موج&
oldid=٧٩٦٣٩٩٨«*  

*Nonsinusoidal waves for radar and radio communication 
Harmuth, H. F. 

* AM broadcasting,From Wikipedia, the free encyclopedia 

 *امواج رادیویی ، تقسيم بندی و باندهای فرکانسی

قاسم آرباسيان؛ امواج راديويي*  

تهران، دانشكده صدا ها،  ؛ خطوط، انتشار و آنتنزاده دوشابچیمحمدرضا * 
،١٣٨٢وسيما،   

مهندس مشيری..ماهيت امواج رادیویی*   

ناوە  :تەنيا بۆ وەبيره

• c Speed of light   رایی تيشك   ٢٩٩,٧٩٢,٤٥٨ یەکسانە بەواتە خ
 مەتر لە چرکەدا 

• h یەکسانە بە 
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