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پوختە:

ـۆرهکا� پیسـ ف
ف
پیسـ ف
ـبوو� ژینگــە ,کەلــە ئەمــڕۆدا ئــەم گرفتــە ژینگەییــە کارهسـ تـا� بــەدوای خۆیــدا هێنــاوه هــەر لــە
ـبوو� هــەوا یەکێکــە لــە جـ
ف
ف
ت
ت
پ
ئەگەر� هەوا یەکێکە
کوالێى هەوا لە شارهکاندا,
اپکرد�
تەندروسى مرۆڤ هەتاوهکو خر
کاریگەرییەکا� لەسەر سیستەم ژینگەو دهوروبەر و

ڵ
لــە ڕهگــەزه هــەره گرنگـ ف
ـەکا� پێکهاتــەی ژینگــە و هەرز ت
انرینیشــیانە بــە�م لەڕاســتیدا بەبەهاتریــن ڕهگــەزه کــە ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ مرۆڤــدا بەرکەوتــەی
ف
ـتییەکا� ئــەم ڕهگــەزهوه زیـ فـا� لێدهکەوێتــەوه .شــاری کــەالر لــەڕووی جوگرافیــەوه دهکەوێتــە
هەیــە ,بۆیــە هــەر تێکچوونێــک بکەوێتــە پیکهاتــە �وشـ

ڵ ت
�
ـەس ڕۆژئــاوا� و روبــاری سـ يـروان لەبـ ش
گرییــەوه هاوســنوره لەگــەڵ ناحیــەی ڕزگاری لەبـ ش
ـەس
ي
باشــوری ڕۆژهــە�� هەرێــى کوردســتانەوه ,لــەڕووی کار ي ڕ
ڵ
ـە� ت� و گونــدی بەردهســور لــە باکــورو گونــدی گردهگۆزینــە لەبـ ش
ـەس باشــورییەوه ,لــەڕووی ڕوبــەرهوه شــاری کــەالر ڕوبەرهکــەی (17,3کم)2یــە,
ڕۆژهـ
ف
ف
گازهکا� یەکــە ئۆکســیدوو دووهم ئۆکســیدی کاربۆنــە لەهــەوای شــارهکەدا ,میتــۆدی
ـانکرد� چڕێـ تـى هەریەکــە لــە
ئامانـ بـ� ئــەم توێژینەوهیــە دهستنیشـ
ف
ف
ف
ف
پێوانەکرد� ئاسـ تـى هەردوو
مەیدا� بۆ
ـەردا�
ئەنجامدا� سـ
پشتپێبەسـ تـراوی توێژینەوهکە بریتییە لە میتۆدی بەراوردکاری و شــیکاری و وهسـ فـ� و
گازهکــە لەهــەوای شــارهکەدا.

Air pollution in Kalar City by carbon monoxide and carbon dioxide gases
Air pollution is one of the types of environmental pollutions.Nowadays, This issue leads to other
castrophic problems in the city, from health problems to air poisoning in the ecosystem. Air is a very important
component of the system that is creating life. Though air is the cheapest component of environment, indeed,
it is on of most valuable component of environment. Therefore any changes faced its component, it will affect
the population directly. Kalar city located in the south east of Kurdistan region.it has boundaries with rzgari
district from the west and Sirwan river from the east,whilst it is surrounded by Bardaswr district from the north
and Grdaguzina from the south. According to its space: it is estimated with 17.3km. The purpose behind this
research is to identify the level of carbon monoxide and carbon dioxide gases in the mentioned research area.
The methods used in the research are: comparative, analytical, descriptive and practical throughout visiting the
area to measure the level of pollution in the area.
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ف
پیسبوو� هەوا  ,گازی یەکەم ئۆکسیدی کاربۆن  ,گازی دووهم ئۆکسیدی کاربۆن
کلیى وشەکان :هەوا,

پێشەیک:

ف
ف
پیسـ ف
ت
ـەزهکا� ژیانــە بۆبوونــەوهره زینــدووهکان زیاتــر لــە هەریەکــە
گرنگریــن ڕهگـ
ـیدارهکا� ژینگــە ,چونکــە هــەوا
ـبوو� هــەوا یەکێکــە لــە گرفتــە مەترسـ
ـەرچاوهکا� پیسـ ف
ف
لــە ئــاو و خــۆراک ,مــرۆڤ بــۆ چەنــد چرکەیــەك کەمیــش بـ ب �
ـبوو� هــەوای ناوچــەی توێژینــەوه زۆرن
ـە� ئــەم ڕهگــەزه ناتوانێــت بــژی .سـ
ت
گرنگرینیــان دوکــەڵ و گازی مۆلیــده ئەهلییــەکان و ئەکــزۆزی ئۆتۆمبێلــەکان و وهرشــەو کارگــە پیشەســازییەکانن کــە زۆرتریــن کاریگەرییــان لەســەر
لــە
ف
پیسـ ف
گازهکا� یەکــەم و دووهم ئۆکســیدی کاربــۆن کــە دوون لــەگازه زیانبەخشــەکان لەســەر تەندروسـ تـى گشـ تـى ,ئەمــە
ـبوو� هــەوای شــارهکە هەیــە بــە
گ
ـە� ناوچەکــە لەدهرئەنجــام دهرهاویشــتەی ئــەم گازانــەوه.
ســەرباری زیانگەیانــدن بــە هاوســەن� سیســتەم ژینگـ ي
ـکەرهکا� هــەوا پێکدههێنێــت ,و زۆرتریــن زهرهرمەنـ ف
ف
ـدا�
(گازی یەکــەم ئۆکســیدی کاربــۆن گازێــ� ژههراوییــە مەزهندهکـراوه کــە ڕێژهیــەك بــەرزی پیسـ
ف
ـبوو� هــەواش دانیشـ ف
پیسـ ف
ـیەکا� دڵ و ســنگ ,توێژینــەوهکان دهریانخســتووه تێکـڕای مــردن بــە
ـتوا� شــارهکان و ناوچــە پیشەســازییەکانن بــە نەخۆشـ
ـتوا� شــارهکاندا بەبــەراورد بــە دانیشـ ف
شـ �ـرپەنجەی ســییەکان ڕێژهکــەی زیــاددهکات لــە  %25ـ  %50لەنێــو دانیشـ ف
ـتوا� دێهاتــەکان .
ي
ف
تف
بگرێنەبەر:
بۆ
گەیش� بە ئامانجەکا� توێژینەوهکە وا پێویست دهکات ئەم هەنگاوه زانستییانەی خوارهوه ي

یەکەم :کێشەی توێژینەوە
ف
ف
ف
ت
گرفى ژینگەییان خوڵقاندووه؟
بەگازهکا�  COو  CO2لەناوچەی توێژینەوه
پیسبوو� هەوا
سەرچاوهکا�
 .1ئایا
ف
ف
ف
بەگازهکا�  COو CO2ي ف
چ� لە ناوچەی توێژینەوهدا؟
پیسبوو� هەوا
سەرچاوهکا�
 .2دیارترین
ف
ت
گرفى تەندروستیان لێدهکەوێتەوه؟
گازهکا� یەکەم ئۆکسیدی کاربۆن و دووهم ئۆکسیدی کاربۆن
 .3ئایا

دووەم :گریمانەی توێژینەوە
ـاوازهکا� پیسـ ف
ف
ـبوو� هــەوا بــەگازی یەکەئۆکســیدی کاربــۆن و دووهم ئۆکســیدی کاربــۆن لەناوچــەی توێژینــەوه گرفـ تـى دیــارو بەرچــاوی
 .1ســەرچاوه جیـ
ـوو� تەندروسـ تـى مــرۆڤ ,چونکــە زیادبـ ف
ـبوو� ژینگــەو کاریگــەری هەریەکــە لــەم دوو گازه لەســەر خراپبـ ف
ژینگــە� خوڵقانــدووه ,لەوانــە پیسـ ف
ـوو� گازی
ي
دووهم ئۆکســیدی کاربــۆن کار لەبەرزبوونــەوهی پلـ ف
ـەکا� گەرمــا دهکات و دیــاردهی پەنگخواردنــەوهی گــەرم لێدهکەوێتــەوه کــە یەکێکــە لــە گرفتــە
ژینگەییــەکان ,و گازی یەکــەم ئۆکســیدی کاربۆنیــش گازێــ� ژههـراوی مەترســیداره.
ـ� لــە ئام ـر ف
ف
ف
گازهکا� COو  CO2بریتـ ي ف
ازهکا� گواســتنەوه و مۆلیــده ئەهلییــەکان و کارگــە پیشەســازییەکان و
ـەرچاوهکا� پیســبوون بــە
 .2دیارتریــن سـ
سـ ف
ـوتا� پاشــماوهکان.
گازهکا� COو  CO2لــەگازه مەترســیدارهکانن لەســەر تەندروسـ تـى مــرۆڤ بەتایبـ ت
ف
.3
ـە� گازی یەکــەم ئۆکســیدی کاربــۆن کــە گازێــ� خنکێنــەرهو کار
لەکۆئەنــدام هەناســە دهکات.

سێیەم :شوێن و سنوری ناوچەی توێژینەوە

ڵ ت
�
گرییــەوه هاوســنوره لەگــەڵ ناحیــەی ڕزگاری لــە بـ ش
ـەس ڕۆژئــاوای
شــاری کــەالر دهکەوێتــە باشــوری ڕۆژهــە�� هەرێــى کوردســتانەوه ,لــەڕووی کار ي ڕ
ڵ
و ڕوبــاری سـ يـروان لــە بـ ش
ـەس ڕۆژهــە� ت� و گونــدی بەردهســور لــە باکــورهوه و گونــدی گردهگۆزینــە لــە باشــورییەوه ,و لــەڕووی پێگــەی گەردونییــەوه

ڵ
دهکەوێتــە نێــوان بازنـ ف
ـەکا� پـ فـا�(« ) °34 36‹ 08و(« )°34 39 ‹ 24پلــەی باکــوری زهوییــەوه ,و نێــوان هــەردوو هێــی درێــژی(«)° 45 17 ‹ 15
ڵ
(« )° 45 21‹ 50پلــەی ڕۆژهــە� ت� زهوییــەوه ,لــەڕووی ڕووبــەرهوه کــۆی گشـ تـى ڕوبــەری ناوچــەی توێژینــەوه دهگاتــە (17.3کــم )2بڕوانــە نەخشــەی
ژمــاره(.)1

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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نەخشەی ژمارە ()1

شوێ� جوگر ضا� شاری کەالر بەگوێرەی قەزای کەالر و هەرێم کوردستان و �
ض
ع�اق
ي

ف
بەبەکارهێنا� بەرنامەی 10.5 Arc GIS
سەرچاوه :کاری توێژهر

چوارەم:
ئامان� توێژینەوە
ج

ف
 .1ئامانــج لــە ئەنجامـ ف
گازهکا� یەکــەم و دووهم ئۆکســیدی کاربۆنــە لەهــەوای ناوچــەی توێژینــەوهدا ,لەگــەڵ
ـدا� ئــەم توێژینەوهیــە زانیـ فـى چڕێـ تـى
ف
ف
ت
ف
بەڕهچاوکرد� هەموو ئاراستە جوگرافییەکان
ئاسى هەردوو ڕهگەزهکە لە ( )10وێستگەی جیاوازی شارهکەدا
شوێنییەکا�
دهرخستى جیاوازییە
ف
ـەرچاوهکا� پیســبوون بــەم گازانــە.
و دیارتریــن سـ
ف
تەندروستییەکا� ئەم گازانە لەسەر مرۆڤ.
 .2ئامانجێ� دیکەی توێژینەوهکە بریتییە لەخستنەڕووی کاریگەرییە خراپە
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گ
پێنجەم :گرن� توێژینەوە:

ـەرچاوهکا� پیسـ ف
ف
گازهکا�  COو CO2بەتایبـ ت
ف
پیسـ ف
ـبوو� هــەوای بــەم گازانــە تێدایــە و
ـە� لــەو شــوێنانەدا کــە سـ
ـبوو� هــەوای ناوچــەی توێژینــەوه بــە
ـتییەکا� هــەردوو گازهکــە وای لــە توێــژهر کــرد گرنـ گـ� ئەنجامـ ف
ف
ـدا� ئــەم توێژینەوهیــە هەســت پێبــکات و توێژینەوهکــە
ـە� و تەندروسـ
مەترســییە ژینگـ ي
بەئەنجــام بگەیەنێــت.

شەشەم :میتۆدی توێژینەوە:

ف
میتــۆدی پشــت پێبەسـ تـراوی توێژینەوهکــە پێکهاتــووه لــە میتــۆدی وهسـ فـ� و شــیکاری و بــەراوردکاری و پێوانەکـ ف
گازهکا� یەکــەم و دووهم
ـرد� چڕێـ تـى
ـەردا� مەیـ ف
ف
ـدا� توێــژهر بــۆ ناوچــەی توێژینــەوه.
ئۆکســیدی کاربــۆن لــە سـ

حەوتەم :ڕێگای کارکردن:
ڕێگای کارکردن لەم توێژینەوهیەدا :
ف
ف
ف
ف
ف
گراوه (بڕوانە نەخشــەی
1ـ ئەنجامدا� ســەردا� مەیدا� بۆ ناوچەی توێژینەوه و دیاریکرد�  10وێســتگەی جیاواز کە پێوانەکا� هەوای تێدا وهر ي
ژمــاره  ,) 2بۆزانیـ فـى چڕێـ تـى و ئاسـ تـى هــەردوو گازی یەکــە ئۆکســیدی کاربــۆن و دووهم ئۆکســیدی کاربــۆن لەهــەوای ئــەو ناوچانــەدا لــە دوو ڕۆژی
جیــاواز و دوو ت
ـارودۆ� کــەش و هــەوا لــەڕووی پلـ ف
هکا� ( 11ـ  1نیــوهڕۆ) 4(,ـ  6ئێــواره) ,بەڕهچاوکـ ف
کا� جیــاواز لەکاتژمـ �ـر ف
ف
ـەکا� گەرمــا و شـ ي �ـى
ـرد� بـ
ي
ـما� ســاماڵ و ئاسـ ف
هــەواو بــا لــەو دوو ڕۆژهدا لەگــەڵ ئاسـ ف
ـما� بەهــەوردا ,ئەمیــش بەبەکارهێنـ فـا� هــەردوو ئامـ ي�ـری( Meter+HUMIDITY/ CO2
 ) THERMOMETERو ) carbon monoxide 3-317 testoبڕوانــە وێنــەی ()1
ف
ف
بەکارهێنا� �
بۆدیاریکرد� خاڵەکان لەسەرنەخشە.
2ـ
ئامری GPSMAP78s
ي
ف
ف
کێشا� نەخشەکاندا.
بەکارهێنا� سیستەم زانیارییە جوگرافییەکان GISلە
3ـ

ض
ض
ض
وێنەی ژمارە (� )1
ئام�ەکا� پێوا� گازەکا�  COو CO2
ي

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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نەخشەی ()2
ض
ض
ض
وێستگەکا� پێوانەکرد� گازەکا� یەکە ئۆکسید و دووەم ئۆکسیدی کاربۆن

ف
بەبەکارهێنا� بەرنامەی.10 Arc GIS 5
سەرچاوه :کاری توێژهر

ض
تەوەری یەکەم :پیسبوو� هەوا
هــەوا لــە تێکەڵەیــەک گازی دیاریکـراوی جیــاواز پێکهاتــووه ,ڕێژهکانیشــیان جیــاوازه ,ئــەم ڕێژهیــەش دهگۆڕێــت لەکاتێکــەوه بــۆکاتێــ� تــر و لەوهرزێکــەوه
ڵ
ف
ـەرباریبوو� هەندێــک گازی تــر ,وهک دوکــە� کارگــەکان و ئــەو گازانــەی
بــۆ وهرزێــ� تــر و لەناوچەیەکــەوه بــۆ یەکێــ� تــر ,ئــەوهش بەهــۆی بەسـ

ڵ
ـە� ســووتانەکان( .)()1بەشــێوهیەك گشـ تـى هــەوا لەچەنــد گازێــک پێکدێــت کەئەمانــەن :ت
نایرۆجـ ي ف
ـ�
لەئەکــزۆزی ئۆتۆمبێلەکانــەوه دهردهچێــت و دوکـ
 , %78ئۆکسـ ي ف
ـج�  ,%21دوانەئۆکســیدی کاربــۆن  ,%0,3و هەڵــى ئــاو و هەندێــک گازی تــر بەڕێژهیــەك زۆر کــەم هــەن وهک نیــۆن ,کربتــۆن,

هیلیــۆم ,ئــۆزۆن ,میســان ,هــەرکات گازی تــری جیــاواز لەوانــەی ســەرهوه چــووه نــاو هەواکــەوه ئــەو کاتــە هەواکــە پیــس دهبێــت(.)2
ـبوو� هــەوا Air Pollutionبریتییــە لــە هەبـ ف
پیسـ ف
ـوو� پیســکەرهکان یاخــود کەرهســتەی پیســکەر لەهــەوادا بەشــێوهیەک کەکاردهکاتــە ســەر
ـەکا� دیکــە( .)3یاخــود پیسـ ف
تەندروسـ تـى گشـ تـى و خۆشــگوزهر فا� مــرۆ� یاخــود بەشــێوهیەک کــە ئەبێتەهــۆی کاریگەرییــە ژینگەییـ ف
ـبوو� هــەوا ئــەو
ي
گ
ـەرك هــەوا دهبێــت لەدهرئەنجــام دهرپەڕانـ ف
جــۆرهی پیســبوونە کــە تـ ش
ـد� کەرهســتەی ڕهق یاخــود شــل یــان گازی بەبــڕو چڕێـ تـى نائاسـ يـا� و
ـووس بـ
نەخــوازراو ,و هــەوا بــە پیــس دادهنرێــت ئەگــەر هاتــوو لــە پێکهاتــە �وشــتییەکەیدا هــەر کەرهســتەو مادهیــەك زیــادهو نامــۆ زیــادی کــرد(.)4
ڵ
ف
يف
دهتوان� پۆلێنیان بکەین لەســەر چەند بنەمایەک
ـکەرهکا� هەوا  Air Pollutantsئەو کەرهســتەو ماددانەن کەهۆکارن لە پیســبووندا,
بە�م پیسـ
ت
گرنگرینیــان ئــەو پیســکەرانەن کــە
 ,وهکــو پیســکەره ســەرهك و الوهکیــەکان یاخــود پیســکەره پێوانەییــەکان و پیســکەره ژههراوییــەکان و....تــاد لــە
دهنا�ێــن بــە پیســکەره پێوانەییــەکان هــەوا Criteria Air Pollutants
کەپێکهاتــوون لــە یەکــە ئۆکســیدی کاربــۆن  COدووهم ئۆکســیدی ت
نایرۆجـ ي ف
کریــت  SO2ئــۆزۆن  O3تەنۆلکــە وردهکان
ـ�  NO2دووهم ئۆکســیدی ب
 PMقوڕقۆشــم Pbهایدرۆکاربۆنـ تـا� نـ ت
ـەو�  HCSیــان پێکهاتــە ئەندامییــە بەهەواداچــووهکان VOCsکــە بــە پیســکەره خنکێنــەرهکان دادهنرێــن(.)1
ـەکا� دهرپەڕانـ ف
و لـ ت
ـد� ڕاســتەوخۆی ئــەم پیســکەرانە لەســەرچاوهکەیەوه ناودهبرێــت بــە پیســکەره ســەرهکییەکان  Primary Pollutantsوهکــو
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ڵ
ف
ف
کاربۆ� لە دهرهاویشــتەی بزوێنەی دیزڵ و دووهم ئۆکســیدی گۆگرد کەلە وێسـ
دهنکۆڵەی دهرپەڕیوی
ـتگەکا� وزهوه دهردهپەڕێت ,بە�م پیســکەره
الوهکییــەکان  Secondry Pollutantsبەشــێوهیەك ڕاســتەوخۆ لەســەرچاوهیەکەوه دهرناپــەڕن ,بەڵکــو لەهــەوادا دروســت دهبــن لەئەنجــام

کارلێــ� کیمیـ يـا� ـ ڕونــایک  Photochemicalوهکــو لــەگازی ئــۆزۆن(.)2
ف
ت
ـکەرهکا� هــەوای شــارهکان گازی یەکەئۆکســیدی کاربۆنــە  , Carbon Monoxideگازێــ� ب �
� ڕهنــگ و بــۆن و تامــە ,وگازێکــە
لەگرنگریــن پیسـ
ف
ـەکا� کــرداری تــەواو نەســوتانەوه (کــرداری ئۆکسـ ف
دهردهپەڕێــت لـ ت
ـاند� بـ ش
ـووتەمەنیەکا� وهکــو گازی �وشـ تـى یــان خەڵــوز یــان دار ,هەربۆیــە
ـەس) سـ
ڵ
ف
ـەرهکییەکا� ئــەم گازه دادهنرێــت( . )3و گازێــ� خنکێنــەره بەهــۆی یەکگرتـ فـى لەگــەڵ
دوکــە� ئەکــزۆزی ئۆتۆمبێلــەکان بەیەکێــک لەســەرچاوه سـ
ـوتەمە� لە ئامر ف
ف
هیمۆگلۆبیى خوێندا و ڕێگره لە هەناســەدان ,لەئەنجام سـ ف
ف
ازهکا� گواســتنەوهو پیشەســازییەکانەوه دروســت دهبێت(.)4
ـووتا� سـ
یەکــە ئۆکســیدی کاربــۆن لــەو گازه ژههراوییانەیــە کەلەگــەڵ هیمۆگلۆبینــدا یەکدهگرێــت و کرۆبۆکــ� هیمۆگلۆبـ ي ف
ـ� دروســت دهکات ئەمــەش کار لــە
ـەکا� پیسـ ف
ـەکا� مێشــک( .)5بۆچــوون وایــە کەئــەم گازه هــۆکاری پشـ تـى نیــوهی کێشـ ف
ـە� خانــە دهمارییـ ف
ـەکا� لــەش دهکات بــە تایبـ ت
خانـ ف
ـبوو� هەوایــە
ف
ـتەکا� بەرکەوتـ فـى بــەم گازه دیاریکــردووه کــە نابێــت لــە  10بــەش لەملیۆنــدا زیاتــر بێــت بۆمــاوهی 8
لــە جیهانــدا .ڕێکخـراوی تەندروسـ تـى جیهـ فـا� ئاسـ
کاتژمـ ي�ـر و  25بــەش لــە ملیۆنــدا بۆمــاوهی یــەک کاتژمـ ي�ـر(.(1
ف
� ڕهنگ و ب �
بەالم گازی دووهم ئۆکسیدی کاربۆن گازێ� ب �
هیمۆگلۆبیى
� بۆنە ,و بەگازه ژههراوییەکان دادهنرێت دهبێتە هۆی خنکان چونکە لەگەڵ
ف
يف
يف
ئۆکسج� دا کەم دهکاتەوه(.)2
هیمۆگلۆب� لەگەڵ
یەکگرتى
خوێندا یەکدهگرێت و لەالیەك تریشەوه توانای

ف
ف
ف
ـیدهکا� ت
نایرۆجـ ي ف
ـەگازهکا� ماڵەشوشــەییەکانن کــە
ـ� و ئــۆزۆن لـ
گازهکا� میســان و ئۆکسـ
گازی دووهم ئۆکســیدی کاربــۆن لەگــەڵ هەریەکــە لــە
ڵ
ـوو� ئــەم دیاردهیــە پلـ ف
ـە� بـ ف
ف
ـە� دیاردهیــەك �وشــتییە بـ ب �
ـەکا�
پەیوهندییــەك ڕاســتەوخۆیان بــە چاالکییــەکا� مرۆڤــەوه هەیــە ,دیــاردهی مــا� شوشـ ي
ڵ
گەرمــای هــەوا دهگاتــە نێــوان( 15ـ 5 19س) ژێــر ســفر ,بــە�م تێبیـ فـى ک ـراوه لەمــاوهی ئــەم بیســت ســاڵەی کۆتایــدا بەرزبوونەوهیــەك تێبینیک ـراو

ڵ
ف
ف
ت
ـو�
لەپلــەکا� گەرمــادا هاتووهتــە ئــاراوه ,ئەمــەش مەتــرس لەســەر ئاســى جیهــا� لێکەوتووهتــەوه بەڕادهیــەک ناونانێــ� نــوێ بــۆ دیــاردهی مــا� شوشـ ي
دان ـرا و دیاردهکــە بــە پەنگخواردنــەوهی گــەرم نــاوزهد دهکرێــت  .)3())Global Warmingگازی دووهم ئۆکســیدی کاربــۆن کار لــە تەندروسـ تـى

ڵ
ت
مــرۆڤ دهکات دهبێتــە هــۆکاری مــردن و تەمــە� و کــەم چــاالیک ,ئاسـ تـى ڕێگەپێــدراوی ئــەم گازه 10مایکرۆگ ـرام/م( 3عـ ي�ـرا�) و  10مایکرۆگ ـرا/م3
گ
(جیهـ فـا�) ( .)4دوانــە ئۆکســیدی کاربــۆن لەبــەرك هــەوای زهوی دا هەیــە بەڕێــژهی  % 0,04کــە دهکاتــە ( 400بــەش لەملیــۆن)( CO2 .)5ژههراوییــە
لەچــڕی بــەرزدا( )10000ppm( )%1وا لــە هەنــدێ کــەس دهکات هەســت بــە خەواڵــو بکــەن ,و چــڕی  7ـ  %10دهبێتــە هــۆی ســەر ي� ش
گربوون و
�
ـ� و بیسـ ت ف
سەرئێشــە و کار لــە بینـ ي ف
کاتژمرێــک).(1
ـ� دهکات و هەروههــا دهبیتەهــۆی بورانــەوه لەچەنــد خولەکێکــەوه بۆمــاوهی
ي
ف
ف
پیسبوو� هەوای ناوچەی توێژینەوه بەهەردوو گازی یەکە ئۆکسیدو دووهم ئۆکسیدی کاربۆن:
تەوهری دووهم:
سەرچاوهکا�
ڵ
ناوچــەی توێژینــەوه کەشــاری کــەالر دهگرێتــەوه یەکێکــە لــە شــاره قەرهباڵغــەکان لــەڕووی ژمــارهی دانیشــتوانەوه ,لەســا�  2017ژمــارهی

دانیشــتوانەکەی نزیکــەی  138488کــەس بــووه ,لەســەر ڕووبــەری 17.3کــم 2دا ,ئــەم ژمــاره زۆرهش وای کــردووه کــە داواکارییەکانیــان زیــاد بــکات
ف
ف
ف
ت
لەبەکارهێنانە جۆراوجۆرهکان و پر ي ف
پیسبوو� هەواش
سەرچاوهکا�
گرنگرین
هکرد� چەندین چاالیک جۆراوجۆر لەشارهکەدا هاتووهتە ئاراوه,
اکتر

ف
بریتـ ي ف
ـتەکرد� گازه
ـ� لــە قەرهباڵـ فـ� هاتووچــۆ ,کارگــە پیشەســازییەکان و زۆری ژمــارهی مۆلیــده ئەهلییــەکان لــە شــارهکەدا ,هــۆکاری ســەرهك دهرهاویشـ
زیانبەخشــەکانن بــۆ نــاو هــەوای شــارهکە لەسەرووشــیانەوه هــەردوو گازی یەکــە ئۆکســیدی کاربــۆن و دووهم ئۆکســیدی کاربۆنــن ,وهکــو لەخشــتەی
ـەرچاوهکا� پیسـ ف
ف
ـبوو� هــەوا ڕوون کراوهتــەوه.
خــوارهوهدا ڕێــژهی بەشــداری هەریەکــە لەسـ

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
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ض
خشتەی ( )1ڕێژەی سەدی کاریگەری سەرچاوەی پیسبوو� هەوا

ف
ســەرچاوه:صبيح جاســم كاطــع واخــرون ,التلــوث الهــواء والمخاطــر البيئيــة الناتجــة عــن عــوادم المركبــات ي� محافظــة البرصة,العــدد الثالــث العـ شـ�,
المجلدالســابع ,مجلــة ميســان للدراســات االكاديميــة ,جامعــة ميســان ,2008,ص.2
ش
ـاالنەس دهگاتــە
ناوچــەی توێژینــەوه دهکەوێتــە هەرێــى ئاووهــەوای نیمچــە وشــک ,کەتێکـڕای پلــەی گــەرم دهگاتــە 5 22,9س و تێکـڕای بــار فا� سـ
268,6ملــم ,و تێکـڕای ســاالنەی ش �
س دهگاتــە  ,%34و بــای بــاوی ناوچەکــەش بــای باشــور و هەروههــا بــای باشــوری ڕۆژئاوایــە.
ف
ف
پیسکەرهکا� هەوا لەناوچەی تویژینەوهدا.
زیادبوو�
هەموو ئەم گۆڕاوانەی ئاووهەواش کاریگەرییان هەیە لە
ف
گازهکا� یەکە ئۆکسیدو دووهم ئۆکسیدی کاربۆن لەناوچەی توێژینەوه:
تەوەری سێیەم :چڕی

ف
ف
ـاوازهکا� شــارهکەدا لەخشــتەی خــوارهوهدا
گازهکا� یەکەئۆکســیدی کاربــۆن و دووهم ئۆکســیدی کاربــۆن لــە هــەر ( )10ده وێســتگە جیـ
چــڕی
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ض
چڕی هەردوو گازی یەکەم ئۆکسیدو دووەم ئۆکسیدی کاربۆن لە وێستگەکا� ناوچەی توێژینەوە

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
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ف
ف
سەرچاوه:
مەیدا� توێژهر بۆناوچەی توێژینەوهو پێوانەی چڕی هەردوو گازی COو .CO2
سەردا�
ف
گازهکا� یەکەئۆکســیدی کاربــۆن و دووهم ئۆکســیدی کاربــۆن لــە وێســتگە جیاوازهکانــدا
لەخشــتەکەوه ئــەوه ڕوون دهبێتــەوه کــە چڕێـ تـى هەریەکــە لــە
ـد� ئــەم گازانــە بەتایبـ ت
ـەرچاوهکا� دهرپەڕانـ ف
ف
ـە�
گۆڕانــکاری تێدهکەوێــت ئەمــەش بەهــۆی کۆمەڵێــک هــۆکارهوه لەوانــە نزیــ� ناوچەکــە لەسـ

ڵ
(دهرهاویشــتەی ئۆتۆمبێلەکان لە ناوچەی ترافیکدا ,دهرهاویشــتەی دوکە� مۆلیدهکان ,کارگە پیشەســازییەکان.....هتد) ,ئەمە ســەرباری جیاوازی
فاکتــەره ئاووهەواییـ ف
ـەکا� وهکــو خـ ي�ـر يا� بــا و ش �
س کــە دوو هــۆکاری کاران لــە کــەم و زۆری چــڕی گازهکانــدا ,هەربۆیــە توێــژهر دوو بــەرواری جیــاوازی
هەڵـ شـرار بــۆ پێوانـ ف
ـەکا� ئەوانیــش بــەرواری  2019/3/1کەڕۆژێــ� شــێدارترو خـ ي�ـر يا� بــا کەمـ تـر بــوو و هەروههــا ئاســمان هــەوراوی بــوو کەئــەم فاکتەرانــە
ب
گازهکا� نــاو هــەوا چونکــە دهبنــە هــۆکاری یارمـ ت
ف
ف
کاریگەرییــان هەیــە لەزیادبـ ف
ـە� دهری مانــەوهی گازهکان لەهەوادا,بــەراورد بەمــە
ـتەکا�
ـوو� ئاسـ
ـەقامگرنەبوو و ڕێــژهی ش �
بــەرواری دووهم ڕۆژى  2019/3/6بــوو کــە ڕۆژێــک بــوو خـ ي�ـر يا� بــا زیاتربــوو واتــا هــەوا سـ
س کــەم بــوو لەهــەوای ناوچەکــەدا و
ي
ف
ـە� ڵب�وهپێکـ ف
ئاســمان خۆرهتــاو بــوو ,ئەمــەش وای کــرد کــە چڕێـ تـى گازهکان کەمـ تـر بــن بــەراورد بــەڕۆژی یەکــەم ,چونکــە ئــەو فاکتەرانــە یارمـ ت
گازهکا�
ـرد�

ف
ـاوازهکا� پێوانەکانــدا کــەم و زۆری تێدهکــەوت
نــاو هــەوا دهدهن و چڕێـ تـى کەمـ تـر دهکەنــەوه ,گومـ فـا� تێــدا نیــە کــە ئــەم فاکتەرانــەش لــە وێســتگە جیـ
و جیــاوازی لــە چڕێتیەکانیشــدا دروســت دهکــرد .هەروههــا ئــەو کاتــە جیاوازانــەش کــە توێــژهر لەمــاوهی ئــەو دوو ڕۆژهدا پێوانـ ف
ـەکا� تێــدا وهرگرتــوون
ف
گازهکا� یەکــەم ئۆکســیدو دووهم ئۆکســیدی کاربــۆن لــە هــەوای
دیســانەوه ئــەوه ڕوون دهکاتــەوه کــە جیــاوازی کاتیــش هەیــە لــە کــەم و زۆری چــڕی
ناوچەکــەدا.

وەکو لەخشتەکەوە دەردەکەوێت جیاوازییە شوێنیەکان لەوێستگەکاندا بەم شێوەیەیە:

ف
هــەردوو وێســتگەی ( )1و ( )6دوو وێســتگەن جیــاواز لــە ئــەو هەشــت وێســتگەکەی دیکــە وهرگـ يـراون بۆدهرخسـ ف
ـوێنییەکا� چرێـ تـى
ـتى جیاوازییــە شـ
ف
ـەرهکییەکا� دهرهاویشــتەی گازهکان وهکــو قەرهباڵـ فـ�
گازهکان لەناوچــەی توێژینــەوهدا چونکــە ئــەم دوو وێســتگەیە دوور دهکەونــەوه لەســەرچاوه سـ
ف
ـدهکا� کارهبــا و کارگــە پیشەســازییەکان بۆیــە وهکــو دهبینیـ ي ف
ـ� چــڕی گازی یەکــە ئۆکســید (0بەش/ملیۆن)ێکــدا لــەو
هاتووچــۆ و ئۆتۆمبێلــەکان و مۆلیـ
ڵ
ـە�م لــە هەبـ ف
ـوو� ش �
ڕۆژهی کــە بــا خـ ي�ـر يا� هەبــوو و هــەواش وشــک بــوو بـ
س و کــەم خـ ي�ـر يا� بــا دا لــەم ناوچانەشــدا ( )5( ,) 7بەش/ملیــۆن تۆمارک ـرا,
ئەمــە ســەرهڕای ئــەوهی ئــەو دوو وێســتگەیە نزیکــن لــە ڕوبــەری ســەوز يا� و دارودرهخــت .بەرزتریــن ئاسـ تـى گازی  COلــە فلکــەی نــاو بــازاڕ تۆمارک ـرا
کــە دهگاتــە (27بەش/ملیــۆن) کەئەمــەش ئاســتێ� بــەرزهو هۆکارهکــەش بۆئــەوه دهگەڕێتــەوه کــە ناوچەکــە داخـراو تــرهو قەرهباڵـ فـ� هاتووچــۆی زۆر
تێدهکەوێــت .و بەدوایــدا ناوچــەی پیشەســازی دێــت کــە (25بەش/ملیــۆن)ی تێــدا تۆمارک ـراوه چونکــە کارگــەکان هۆکارێکــن لــە دهرپەڕانـ ف
ـد� ئــەم
گازهدا .بڕوانــە شــێوهی ژمــاره()1
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ض
شێوەی ( )1چڕی گازی یەکەئۆکسیدی کاربۆن  COلەوێستگەکا� ناوچەی توێژینەوە

سەرچاوه :کاری توێژهری پشت بەست بە خشتەی ژماره ()2
هەر� لەبارهی گازی دووهم ئۆکسیدی کاربۆن  ) )CO2هوهیە ,ئاستەکان بەم شێوهیە بوون:
پ
ناوچــەی پیشەســازی (3488بەش/ملیــۆن) ,هــۆکاری بــەرزی ئــەم ڕێژهیــەش بــۆ زۆری دهرهاویشــتەی گازهکــە دهگەڕێتــەوه لەڕێگــەی کارگەکانــەوه,
لەگەڵ سـ ف
ـوتا� پاشــماوهو خاشــایک ناوچەکە لەالیەن کرێکار فا� ناوچەی پیشەســازییەوه ,هەروهها بە دوایدا فلکەی ترافی� ناوبازاڕ کە ئاســتەکەی
لـ ت
ـەکا� تۆمارکردنەکــەدا گەیشــتە (2184بەش/ملیــۆن) ,ئەمــەش بــۆ قەرهباڵـ فـ� هاتووچــۆی تۆتۆمبێلــەکان و زۆری ژمــارهی کاســبکار فا� ئــەم ناوچەیــە
ڵ
نزمریــن چڕیــش کەوتووهتــە باشــوری ناوچــەی توێژینــەوه لەنزیــک باخـ ف
دهگەڕێتــەوه ,و ت
ـەکا� قــە�ی شـ ي�ـروانە کــە بڕهکــەی گەشــتووهتە (836بــەش/
ف
�
ملیۆن)
ئاستەکا� تر لەو نێوهندهدان ,ئەمەش ئەوه دهگەیەنێت کە چڕی گازی دووهم ئۆکسیدی کاربۆن
لەکاتژمر  11,45ـ 12ی نیوهڕۆ ,پاشان
ي
لــە هەمــوو وێســتگەکاندا بــەرزه .بڕوانــە شــێوهی ژمــاره ()2
ف
لەوێستگەکا� ناوچەی توێژینەوه
شێوهی( )2چڕی گازی دووهم ئۆکسیدی کاربۆن

سەرچاوه :کاری توێژهر پشت بەست بە خشتەی ژماره ()2

تەوەری چوارەم :دەرئەنجامەکان
يف
گەشت�:
لەکۆتا� توێژینەوهکەدا بەم دهرئەنجامانەی خوارهوه
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
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ڵڤ
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گ
ـەرك هــەوا دهبێــت لەدهرئەنجــام دهرپەڕانـ ف
.1پیسـ ف
ـبوو� هــەوا ئــەو جــۆرهی پیســبوونە کــە تـ ش
ـد� کەرهســتەی ڕهق یاخــود شــل یــان گازی بەبــڕو
ـووس بـ
چڕێـ تـى نائاسـ يـا� و نەخــوازراو ,و هــەوا بــە پیــس دادهنرێــت ئەگــەر هاتــوو لــە پێکهاتــە �وشــتییەکەیدا هــەر کەرهســتەو مادهیــەك زیــادهو نامــۆ زیــادی
کــرد.
ف
ت
ـکەرهکا� هــەوای شــارهکان گازی یەکەئۆکســیدی کاربۆنــە  , Carbon Monoxideگازێــ� ب �
.2
� ڕهنــگ و بــۆن و تامــە ,وگازێکــە
لەگرنگریــن پیسـ
دهردهپەڕێــت لـ ت
ـەکا� کــرداری تــەواو نەســوتانەوه ,گازێــ� خنکێنــەره بەهــۆی یەکگرتـ فـى لەگــەڵ هیمۆگلۆبیـ فـى خوێنــدا و ڕێگــره لــە هەناســەدان,
ـوتەمە� لــە ئام ـر ف
ف
ف
ازهکا� گواســتنەوهو پیشەســازییەکانەوه دروســت دهبێــت.
ـووتا� سـ
لەئەنجــام سـ
� ڕهنــگ و ب �
 .3گازی دووهم ئۆکســیدی کاربــۆن گازێــ� ب �
� بۆنــە ,و بــەگازه ژههراوییــەکان دادهنرێــت دهبێتــە هــۆی خنــکان چونکــە لەگــەڵ هیمۆگلۆبیـ فـى
ف
يف
يف
ئۆکسج� دا کەم دهکاتەوه ,هەروهها یەکێکە لە گازه گەرمکەرهکان
هیمۆگلۆب� لەگەڵ
یەکگرتى
خوێندا یەکدهگرێت و لەالیەك تریشەوه توانای
کەدیاردهی پەنگخواردنەوهی گەرم لێدهکەوێتەوه ,وهئەم دیاردهیەش گرفتێ� ژینگەییە.
ت
ئاسى گازی  COلە فلکەی ناو بازاڕ تۆمارکرا کە دهگاتە (27بەش/ملیۆن) کەئەمەش ئاستێ� بەرزهو هۆکارهکەش بۆئەوه دهگەڕێتەوه
 .4بەرزترین
کــە ناوچەکــە داخـراو تــرهو قەرهباڵـ فـ� هاتووچــۆی زۆر تێدهکەوێــت .و بەدوایــدا ناوچــەی پیشەســازی دێــت کــە (25بەش/ملیــۆن)ی تێــدا تۆمارکـراوه
چونکە کارگەکان هۆکارێکن لە دهرپەڕ ف
ت
ونزمرین ئاســتیش لە وێســتگەی یەکەم و شەشــەمدا تۆمارکراوه کە ( 0بەش/ملیۆن) بوو.
اند� ئەم گازهدا.
هەر� لەبارهی گازی دووهم ئۆکســیدی کاربۆن  ) )CO2هوهیە ,ناوچەی پیشەســازی بەرزترین ئاسـ تـى تێدا تۆمارکراوه کە دهگاتە (3488بەش/
.5
پ
ملیــۆن) ,هــۆکاری بــەرزی ئــەم ڕێژهیــەش بــۆ زۆری دهرهاویشــتەی گازهکــە دهگەڕێتــەوه لەڕێگــەی کارگەکانــەوه ,بــە دوایــدا فلکــەی ترافیــ� ناوبــازاڕ کــە
ئاســتەکەی لـ ت
ـەکا� تۆمارکردنەکــەدا گەیشــتە (2184بەش/ملیــۆن) ,ئەمــەش بــۆ قەرهباڵـ فـ� هاتووچــۆی تۆتۆمبێلــەکان و زۆری ژمــارهی کاســبکار فا�

ڵ
نزمریــن چڕیــش کەوتووهتــە باشــوری ناوچــەی توێژینــەوه لەنزیــک باخـ ف
ئــەم ناوچەیــە دهگەڕێتــەوه ,و ت
ـەکا� قــە�ی شـ ي�ـروانە کــە بڕهکــەی گەشــتووهتە
(836بەش/ملیــۆن).

تەوەری پینجەم:ڕاسپاردەو پێشنیارەکان

ف
يف
پیسبوو� هەوا بکەین لەڕێگەی :
دهتوان� ڕێگری لە
ـد� دارودرهخــت و زۆرکـ ف
ـەکا� هــەوا لەڕێگــەی چانـ ف
ـتى پێکهاتـ ف
.1ڕێکخسـ ف
ـرد� ڕوبــەری ســەوز يا� ,چونکــە ســەوز يا� هــەوا پاکدهکاتــەوهو بڕێــ� زۆر
ئۆکسـ ي ف
ـج� بەرهەمدێنێــت و مــرۆڤ و ئــاژهڵ ســودی لێوهردهگرێــت.
 .2دانـ فـا� ســنورێک بــۆ ئــەو پیســکەرانەی لــە کارگەکانــەوه بەرهــەم دێــن ,دهبێــت کاری جــدی بکرێــت بــۆ ئــەو ئاوێتــە ژههراوییانــەی کــە لــە کارگەکانــەوه

بەرهــەم دێــت ئەویــش لەڕێگــەی:
أ ـ چارهسەر ف
کرد� ئەو پاشەڕۆو پاشماوانەی کە لە کارگەکانەوه بەرهەم دێن ,پێش ئەوهی فڕی بدرێنە ژینگەوه.
ف
ف
ت
ف
ف
توندکرد� ف
سەرپێچیەکا� دوبارهکردهوه.
داخستى کارگەکە ئەگەر
ڕودا� هەر سەرپێچییەك ژینگەییدا,
لەکا�
�ا لەسەر کارگەکان
بـ
ف
ج ـ ئەنجامـ ف
ـەپیدا� تــەواو لەهەمــوو کارگــە کۆنەکانــدا و خۆڕزگارکــردن لــە هەمــوو ئــەو ئامـ �ـرو ئام ـرازو دهزگا کۆنانــەی کــە پیسـ ف
ـدا� گەشـ
ـبوو�
ي
لێدهکەوێتــەوه .
ف
بەبەستى فلتەر لەسەر دوکەڵ ش
ف
کێ� کارگەکان و دهبێت لەبەرزاییەك زۆردا بێت و دوور بێت لەدانیشتوان
پابەندکرد� کارگە پیشەسازییەکان
دـ
و بەردهوامیش پاک بکرێتەوه.
کاتژمر ف
�
هکا� کارکردن لە کارگەکاندا لەڕۆژێکدا کە ئەمیش سودی دهبیت بۆ کەمکردنەوهی گازه دهرپەڕیوهکان.
ـه ـ کەمکردنەوهی
ي
ـەو� ڕهش لەنانەواخانەکاندا,لەبەرئــەوه گازهژههراوییــەکان دهرهاویشــتەدهکەن ,و ڕێگریکــردن لەسـ ف
 .3ڕێگریکــردن لەبەکارهێنـ فـا� نـ ت
ـوتا� خەڵــوز
باشر وایە ف
فڕ� کارهبا� لەبری ئەوه بەکاربـ ف
زیانبەخ� وهکو یەکەئۆکسیدی کاربۆن دهردهپەڕێت ,ت
ش
ـهێرێت.
لەکرداری برژاندندا کەبەهۆیەوه گازی
ي
 .4دانـ فـا� ســنورێک بۆئــەو پیســبوونەی کەلەدهرهاویشــتەی هۆیـ ف
ـەکا� گواســتنەوهو دروســت دهبێــت ,زۆرینــەی گازه ژهه ـراوی و زیانبەخشــەکان
دهرهاویشــتەی ئۆتۆمبێــل و هۆیـ ف
ـەکا� دیکــەی گواســتنەوهن ,بۆیــە پێویســتە زۆر کار لەســەر ئــەم هۆیانــەی گواســتنەوه بکرێــت بۆکەمکردنــەوهی
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مەتــرس پیسـ ف
ـبوو� هــەوا ئەویــش لەڕێگــەی:
ڵ
ف
ف
مەرجەکا� توندوتۆ� و سەالمەتیان تێدا نیە.
کارپێنەکرد� ئەو هۆیانەی گواستنەوه کە پێچەوانەی یاسا ژینگەییەکانن و
أـ
ـکنیى ورد بــۆ هەمــوو هۆیـ ف
ب ـ لـ ت
ـەکا� گواســتنەوه بکرێــت ,بزوێنــەرو ماشـ ف
ـەکا� تازهکردنــەوهی مۆڵەتــدا پشـ ف
ـیى هەموویــان دهربخرێــت هەتــا دڵنیــا بـ ي ف
ـ�
ڵ
ت
لــە مەرجـ ف
ـەالمە�.
ـەکا� توندوتــۆ� و سـ
ـاوه� هۆیـ ف
ـرد� خـ ف
ج ـ پابەندکـ ف
ـەکا� گواســتنەوه بەدانـ فـا� ئامـ �ـری گــۆڕهری یارمەتیــدهر  Catalytic Converterکــە کاردهکات بــۆ ئۆکسـ ف
ـاند� گازه
ي
ف
زیانبەخشەکا� ئەکزۆزی ئۆتۆمبێل (هایدرۆکاربۆنات و یەکە ئۆکسیدی کاربۆن) ,وادهکات کرداری ئۆکساندن بەسەر هەریەکە لە هایدرۆکاربۆنات
و یەکەئۆکســیدی کاربــۆن ڕووبــدات و بیــان گۆڕێــت بــۆ دووهم ئۆکســیدی کاربــۆن و هەڵــى ئــاو کــە زیانیــان کەمـ تـره.
ـەکا� گواســتنەوهی گشـ تـى لەبــری گواســتنەوهی تایبـ ت
ـدا� بەکارهێنـ فـا� هۆیـ ف
د ـ هانـ ف
ـە� ,بۆکەمکردنــەوهی قەبــارهی هاتووچــۆ و کەمکردنــەوهی ڕێــژهی
دهرهاویشــتەکان.
ـەکا� شــارهکەدا ,و بــەردهوام چاودێریکـ ف
 .5کەمکردنــەوهی ژمــارهی مۆلیــده ئەهلییــەکان لەنــاو گەڕهکـ ف
ـرد� چاککردنــەوهو پاراسـ ف
ـتى مۆلیــدهکان و
هانـ ف
ـدا� خــاوهن مۆلیــدهکان بــە دانـ فـا� مۆلیــده تــازهو کوالێـ تـى بــەرزهکان ,و دانـ فـا� ئامـ ي�ـری تایبــەت لەســەر دوکەڵکێشــەکانیان بــۆ پاککردنــەوهی دوکــەڵ

ـەکا� زۆر لەزهوییــەوه و چانـ ف
لــە گازه زیانبەخشــەکان و بەرزکردنــەوهی دوکــەڵ کێشــەکانیان بــۆ بەرزاییـ ف
ـد� درهخـ تـى چڕوپــڕ بــەدهوری دیواربەنــدی

مۆلیدهکانــدا.
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پوخــته

ف
ـنور� پشــته)
ئــهم توێژینهوهیــه كــه ناونیشــا� (مهترســییه جیۆمۆرفییــهكان و كاریگــهرى لهســهر جوڵــهى هاتووچــۆ لــه ڕێــگاى دهروازهى سـ ي

ههڵگرتــووه ،لێكۆڵینهوهیهكــه لــه جیۆمۆرفۆلۆجیــاى پراكتیــ� ،و تیايــدا كاریگــهرى باوتریــن مهترســییه جیۆرفییــهكان لهســهر جوڵــهى هاتووچــۆ
لهناوچــهى لێكۆڵینــهوهدا خراوهتــهڕوو.
ف
سلێما�) جیادهبێتهوه ،و دهكهوێته ناو
سنور� پشته ،كه لهڕێگاى (كهالر–
ناوچهى لێكۆڵینهوه بریتییه لهو بهشه ڕێگایهى دهروازهى
ي
ئاوزێـ ڵـی ســهرتهك لــه ناحیــهى مهیـ ف
ـدا� ســهربه ئیــدارهى گهرمیــان و بەناحیــهی بهمــۆی ســهربه پارێـزگای ههڵهبجــەدا تێپــەڕ دهبێــت ،واتــه دهكهوێتــه

ڵ
كۆتـ يـا� ناوچــهى شــاخاوى و ســهرهتاى ناوچــهى نیمچــه شــاخاوییهوه لــه ڕۆژهــه� ت� ههرێــى كوردســتان ،لــهڕووى ئهسـ تـرۆنۆمییهوه ناوچهكــه
ڵ
دهكهوێتــه نێــوان دووبازنــهی پـ فـا� ()°35 °04 °50 - °34 °53 °45ى باكــور ،و نێــوان دوو هێــی درێــژى ()°45 °53 °15 - °45 °36 °50
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
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ن
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