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ذينطة

ژماره( )871یەکشهمم ه 2012/8/26

سەرچاوە ئاوییەکان لە ژێر مەترسی ئاوەڕۆکاندا
زێرابى ماڵهکانى دوکان بۆ سهر ئاوى قهشقۆڵی فۆتۆ :رێکخراوى سروشتى عێراق

ئەمرۆ لە سەرانسەری جیهان پاشماوەی شارەکان
گەورەترین کێشەن کە دوچاری پسپۆڕانی بواری
ژینگە دەبێتەوە ،پاشماوەی ماڵ و چێشتخانە
و ئوتێل و ناوچە پیشەسازییەکان کە لەڕێی
بۆریە زەمینیەکانەوە دەبرێنە دەرەوەی شارو
لەوێوە دەکرێنە ناو سەرچاوە ئاویەکانەوە
بە مەترسییەکی سەرەکی دادەنرێن بۆ سەر
سەرچاوە ئاوییەکان.
ئامارە جیهانیەکان ئەوە دەردەخەن کە رێژەی
بەکارهێنانی ئاو گەشتۆتە بڕێکی زۆر ،کە هەر
تاکە و رۆژانە نزیکەی  ٥٠٠لیتر ئاو بەکاردێنێت
کە دواتر زۆرینەی ئەم ئاوە دەبێتە پاشەڕۆو
دەچێتە ناو ئاوەڕۆکانەوەو دواتر بۆ رووبارو
سەرچاوە ئاوییەکانی تر بە بێ هیچ چارەسەرو
پااڵوتنێک.
ش��ارەزای��ەک لە ب��واری ژینگەو هۆکارەکانی
پیسبونی ژینگە لە عێراق باس لەوە دەکات کە
ئەو پێوانانەی لە رووباری دیجلە وەرگیراون
ل��ە ن��زی��ک ئ��ەو شوێنانەی ک��ە ئ��اوەڕۆک��ان��ی
ل��ەس��ەرە ئ��ەوە دەردەخ���ەن کە رێ��ژەی زینک
س��ێ ئ���ەوەن���دەی ئاستی رێ��گ��ەپ��ێ��دراوە ،وە
رێژەی ئاسنیش بەرزبۆتەوە بۆ  ٠،٧ملیگرام/
لیتر وە رێ��ژەی مس بۆ  ٠،٨ملیگرام/لیتر لە
کاتێکدا رێ��ژەی رێگەپێدراو بریتیە لە ٠،٥
ملیگرام/لیتر .هۆکاری ب��ەرزب��وون��ەوەی ئەم
رێژەیەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو پاشەڕۆیانەی
لە رێی ئاوەڕۆکانەوە دەکرێنە ناو سەرچاوە
ئاوییەکانەوە .لێکۆڵەرەوەکە ئاماژەشی بەوەدا
کە الوزی و ناڕێکی بۆری و ئاوەڕۆکان هەندێک
جار دەبێتە هۆی تێکشکانیان بەمەش ئاوی
زێ��راب و ئاوی خواردنەوە تیکەڵ دەبێت کە
دیاردەیەکی زۆر مەترسیدارە کە دانیشتوانی
خواروی عێراق بەردەوام پێوەی دەناڵێنن.
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم��ەش��دا الی��ەن��ە ب��ەرپ��رس��ەک��ان

ئاستەنگیەکی زۆر دەبینن لە ه��ەوڵ��دان بۆ
چارەسەرکردنی ئەم کێشانە بەهۆی زۆریی و
ناڕێکی تۆری ئاوەڕۆکانەوە کە بەر لە سااڵنێکی
زۆر بونیاد نراوە ،هەروەها نەگونجاندنی باری
ئابووری واڵت بۆ نۆژەنکردنەوەی تۆڕەکان.
زۆر بوونی دانیشتوان و فراوانبوونی پانتیایی
نیشتەجێبوون کۆنترۆڵکردنی ئاوەڕۆکان لە
ژێر دەستی بەرپرسانی ئەو بوارە دەردەکات.
لەالیەکی ترەوە ئەم فراوانبوونە لەسەر حسابی
رووبەرە سەوزاییەکان دەکرێت و ناوشارەکان
رووتەنراوە لە هەموو سەوزاییەک.
زۆربەی ئاوەڕۆی شارەکان بە بۆری کۆنکرێتی
ک��راوە کە سااڵنێکی زۆری ب��ەس��ەردا چ��ووەو
دوچ���اری تێکشکان ب��ون��ەت��ەوە ،ل��ە ئێستادا
دەبینرێت لە شارەکانی هەرێم ئ��اوەڕۆک��ان
تازە دەکرێنەوە ،بەاڵم هێشتا کێشەی رژانی
ئەم ئاوەڕۆیانە بۆ ناو سەرچاوە ئاوییەکان
چارەسەر نەکراوە.
نەبیل موسا پ��ارێ��زەری ئ��او ل��ە رێکخراوی
سروشتی عێراق بە وت »ل ه ههموو دونیا
ئاو و ئاوهڕۆ دهکرێت ه ناو رووبارهکانهوه ،بهاڵم
پێش ئهوهى ئهم کار ه بکرێت ئاوی زێرابهکان
چارهسهر دهکرێن لهڕێی فلتهرى تایبهتهوه
چونک ه ئاوى زێ��راب زیانێکی زۆری ههی ه چ
لهڕووی پیسکردنى ئاوهکانهوهو چ لهڕووی زیان
گهیاندن ب ه زیندهوهرانى ناو ئاوهکان ل ه رووهک
و ماسی ،و ه کارهساتهکان زۆر گ �هورهن نهک
تهنها ل ه سلێمانى بهڵکو ل ه زۆربهى ناوچهکان
مهترسی بۆ سهر سهرچاو ه ئاوییهکان ههیه«
نهبیل وت��ى »ل���هواڵت���ان ئ���اوى ب��اران��او جیا
دهک��رێ��ت�هو ه ب��ۆ ئ���هوهى ریسایکڵ بکرێت و
دووبار ه بهکاربهێنرێتهوه ،بهاڵم ل ه کوردستان
و عێراق ئاوى باراناو تێکهڵ ب ه ئاوى زێرابهکان
دهبێت و بهفیڕۆ دهچێت».

ناوبراو ئاماژهشی بهوهدا ک ه تهنها ل ه سلێمانى
نزیکهى  10بۆکسی ئاوهڕۆ ههی ه ک ه ههموویان
دهچنهو ه سهر سهرچاو ه ئاوییهکان ک ه دهگهنه
تانجهڕۆو لهوێو ه بۆ سهر زێی سیروان ,بهو
هۆیهشهو ه سااڵن ه تێبینی دهکرێت بڕێکی زۆر
ل ه ماسی دهمرن ل ه کۆتایی مانگى تهمووزدا که
هۆکاری سهرهکی ئهم دیاردهیهش پیسبوونى
ئاوهیهک ه ک ه دهبێت ه ه��ۆی کهمبوونى بڕی
ئۆکسجین ل ه ئاوهکهدا»
جگە ل��ە ئ��او و پ��اش��ەڕۆی م��اڵ��ەک��ان ،یەکێک
ل��ە م��ەت��رس��ی��دارت��ری��ن ئ���ەو پ��اش��ەڕۆی��ان��ەی
ک��ە ل��ە رێ���ی ئ���اوەڕۆک���ان���ەوە دەک��رێ��ن��ە ن��او
سەرچاوە ئاوییەکانەوە بریتیە لە پاشماوەی
نەخۆشخانەکان ،چونکە نەخۆشخانەکان بە

تۆربینی ههوایی ،گهورهتر واته باشتر

ئهندازیارانى تهکنیکی ل ه ئهوروپا گهیشتن ه
ب��ون��دی��ادن��ان��ى تۆربینی ق��هب��ار ه گ���هور ه بۆ
بهرههمهێنانى زۆرترین وزه ،ک ه تیرهى باڵهکانى
یهکسان ه ب ه درێژی گۆڕهپانێکی دووگۆڵی.
یهکێک ل ه نوێترین شێوازهکانى ژیان ئهوهیه
ب � ه ب��چ��ووک��ى ب��ژی��ت ،خ��ان��ووی�هک��ى ب��چ��ووک،
ئۆتومبیلێکی ب��چ��ووک ب��ۆ ک �هم��ک��ردن �هوهى
دروستبونى  CO2ل �هه �هواداو رێگهگرتن له

گهرمبوونى زهوى .ب��هاڵم ل� ه دروستکردنى
تۆربیندا ئهم ه پێچهوان ه دهبێتهوه ،تا ئامێرهکه
گهورهتر بێت ئهوا سوودى زیاتره.
لهسااڵنى 80و ه واڵت � ه ئهوروپیهکان دهستیان
کردوو ه بهبهکارهێنانى تۆربینی ههوایی وهک
ههونگاوێک بۆ پاراستنی ژینگهو کهمکردنهوهى
بڕی  CO2لهههوادا ،لهو کاتهو ه ئهندازیاران
لهههوڵی ب �هردهوام��دا ب��وون بۆ گهورهکردنى

ق �هب��ارهو ت��وان��اى بهرههمهێنانى وزهی��ی ئهم
ئامێرانه ،چونک ه تا ق�هب��ار ه گ �هورهت��ر بێت
ئ �هوا وزهى زیاتر بهرههمدههێنرێ .و ه به
تێپهڕبوونى کات پسپۆرانی بونیادنانى ئهم
جۆر ه ئامێران ه شارهزاییهکى باشتریان پهیا کرد
ل ه دروستکردنى تۆربینی ههواییدا.
ل��ێ��ک��ۆڵ��هرهوهک��ان س���هری���ان س���وڕم���او ه ل �هو
کاریگهریانهى ک ه بهکارهێنانى تۆڕبینی ههوایی
ههیهتى لهڕووی چاکسازیی ه ژینگهییهکانهوه
ک ه گهشتۆت ه رێ��ژهى  %14ل ه کهمکردنهوهى
گهرمبونى جیهان.
ئهم ئامێر ه بهکاردههێنرێ بۆ بهرههمهێنانى
وزهى کارهبا لهڕێی بهکارهێنانى ههواوهو بهبێ
دروستکردنى هیچ بڕێک ل ه  ،CO2ل ه ئێستادا
نزیکهى  83واڵت ئ�هم ج��ۆر ه تهکنۆلۆجیایه
بهکاردههێنن بۆ بهدهسهێنانى وزهى کارهبا.
ل ه ساڵى ههشتاکاندا تۆربینی بچووک تواناى
بهرههمهێنانى  50کیلۆوات ک��ارهب��ای ههبوو،
ب���هاڵم ئ �هو تۆربین ه گ��هوران��هى ل� ه ئێستادا
ب�هک��اردهه��ێ��ن��رێ��ن ب��ڕی  3000ک��ل��ۆوات ک��ارهب��ا
بهدهس دێنن ،ههربۆی ه بهکارهێنانى تۆربینی
قهبار ه گ �هور ه بایهخی زیاتر ه بۆ پاراستنی
ژینگ ه چونک ه ق�هب��ارهى گ��هورهو ژمارهیهکی
کهم وزهیهکی زیاتر دهدهن ب ه دهستهو ه لهچاو
تۆربین ه قهبار ه بچووکهکان.
تهنها کێش ه لهبهردهم ئهم ئامێرهدا قهبارهو
قورساییهکهیهتی ،ک ه ل ه ئێستادا ئهندازیارانی
تهکنۆلۆجیا ب��هردهوام ل ه ههوڵی دۆزینهوهى
دیزانێکی نوێن بۆ تۆربینی ههوایی لهپێناو
چارهسهرکردنى ئهم کێشهیه.

بێ هیج گوێدانە پێوەرە ژینگەییەکان بۆ
لەناوبردنی پاشماوەکانیان زۆر بە ئاسانی وەک
هەموو زبڵەکانی تر دەبرێنە کەنار شارەکان و
برێکی زۆریشیان لە رێی ئاوەڕۆکانەوە دەکرێنە
ناو سەرچاوە ئاوییەکانەوە.
ب��ەپ��ێ��ی وت����ەی ش���ارەزای���ەک���ی ئ���ەم ب���وارە
»پ��اش��م��اوەی نەخۆشخانەکان ه��ەرچ��ەن��دە
کەمیش بێت کاریگەری زۆر خراپی هەیە بۆ
باڵوبوونەوەی جۆرەها نەخۆشی ،پاشەڕۆی
نەخۆشخانەکان بەکتریاو ڤایرۆسی جۆراو
جۆری نەخۆشیەکانی هەناو و کرمی تێدایە.
ئ���اوەڕۆی ئ��ەم بەشانە پیس دەبێت بەهۆی
پاشەڕۆی نەخۆشەکان و دەرمانە کیماییەکان
و ئەو کەرەستانەی بۆ پاکژکردنەوەی نەخۆش

و کەرەستەو جێگاکانیان بەکاردەهێنرێت،
پاشماوەی تاقیگەکان دەکرێتە ناو ئاوەڕۆکانەوە
بەبێ هیچ چارەسەرو پااڵوتنێک بۆیان».
هەربۆیە دەبێت بە زووت��ری��ن ک��ات هەوڵی
دۆزینەوەی چارەسەرێکی گونجاو بدرێت بۆ
ئەم کێشەیەو هانی رێکخراوە نێودەوڵەتیەکان
ب��درێ��ت ب��ۆ پشتگیریکردنی پ��رۆژەک��ان��ی
ن��ۆژەن��ک��ردن��ەوەی ئ��اوەڕۆک��ان .ل�هم ب��ارهی�هوه
نهبیل موسا دهڵێت »نهک تهنها حکومهت و
رێکخراو ه تایبهتهکان ،بهڵکو دهبێ خهڵک و
دانیشتوانیش هۆشیاربکرێنهو ه بۆ کارکردن
لهسهر نههێشتنى ئ �هم دی��اردهی �ه .ئهمهش
کاتێکی زۆر دهوێ��ت ،بهاڵم ههوڵهکانى ئێمه
بهردهوامه«.

 7رێگه بۆ پاراستنی ژینگهکهت

 .1سهتڵی تایبهتی خ��ۆڵ بهکاربهێنهو لێی
گهرێ با کارمهندانى تایبهت کۆی بکهنهوهو له
شوێنی تایبهتدا فرێی بدهن ،به هیچ شێوهیهک
خۆڵ و خاشاک فڕێ مهدهره شوێنی ترهوه.
 .2تا دهتوانیت ههوڵی دووبار ه بهکارهێنانهوهى
ئهو کهرهستانه بده که کهڵکی بهکارهێنانیان
م���اوهو ی��اخ��ود بیبهخشهره کهسانێک که
پێویستیان پێیهتى لهبرى فڕێدانى.
 .3پ��ارێ��زگ��ارى ئ���او ب��ک �هو م����اوهى ج��ارێ��ک
بهلۆعهى ئاوى ماڵهکهت نوێ بکهرهوهو رێ له
دڵۆپهکردنى ئاو بگره.
 .4وزه بپارێز ه له رێی بهکارهێنانى ئهو ئامێره

کارهباییانهى که هاوڕێی ژینگهن ،گڵۆپی زیاد
دامهگیرسێنهو لهکاتى چوونه دهرهوه ل ه ههر
ژوورێک گڵۆپهکان پاش خۆت بکوژێنهوه.
 .5ههوڵی بهکارهێنانى پاسکیل بده لهبری
ئۆتومبێل ،چونک ه ئامێرهکانى گواستنهوه
ی�هک��ێ��ک� ه ل��ه س �هرهک��ی��ت��ری��ن ه��ۆک��ارهک��ان��ى
پیسبوونى ژینگه.
 .6بیر ل ه بهکارهێنانهوهى ئاوى باران بکه بۆ
ههندێ کارى باخدارى یاخود دهرهوهى ماڵ
 .7ه �هوڵ��ی ک �هم��ک��ردن �هوهى بهکارهێنانى
سهرچاوه سروشتیهکانى زهوى بدهو بهفیڕۆی
مهده.

