
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

نــیزانـێـپ  

 کراەدەن کەیەوێش چیهە ب شەمەئ  .كراوهۆ ب انەیوەکردنیتاق گرونەمەریپەی ناوچی کانەقوتابخانە لە انییچاالک مەئ گشت

 و ستاۆمام وەقوتابخان گشتی هاوکار وە مێئۆ بە ردەروەپی تەزارەوی کانییەئاسانکار وی هاوکارێ بەب تێبدر نجامەئ
 .بوون ماندوو مانەڵگەلە کیە بوواەن شیکانەندکارێخو

 

 تیمـی داروـین

 وە نکراویدابۆ بیی داراەی رچاوەسە اویتانیرەبی تەحکوم نیەالەلە کە نیەالەفری کەیەژۆپرە لە کێشەبییە نێنوڕێ مەئ
ی میتی ندامەئ هاەدنەچ. ەییندیزی رۆجەمەه وە نگیژە ل کردنیزگارێپارۆ ب راقێعی تواناکانە بە دانەرەپێی ل ئامانج

                                 ە.هاتوو داێیتە کەی انییچاالک وەئ وییە نێنوڕێ مەئی شتنڕداە ل شداربوونەب نیداروی رەشخێستپەد

                       ئەلفەحام عەمر ڕەزا، هانا موسا، نەبیل جەمال، باخان ڕەسول، بابە شۆخان خالید، بوار  : عێراق لە ئەندامەکان
                                                   .میلەر تۆنی وە پۆرتەر، ڕیچارد  ڕاماسۆمی، جۆوانا نیل، سۆفی:  بەریتانیا لە ئەندامەکان

 

ه ــن ـانوێ ك  

 یاخود پی، ئی ئێم سی ڕێکخراوی لەالیەن وێنانە ئەو ئەوا نەکراوە، دیاری وێنەکە لەسەر خاوەنەکەیان وێنانەی ئەو بۆ
                         .گیراون باڵندەوە جیهانی نێودەوڵەتی ڕێکخراوی لە ئەندام پۆرتەری ڕیچارد یان عێراق، سروشتی

 خانووی ردنیدروستک پرۆسەی وێنەکانی دابینکردنی بۆ بەریتانی باڵندەناسی ڕێکخراوی بۆ پێزانینمان و سوپاس
 وێنەی. ٣٤ و ٣٣ الپەڕەی لە کێوییەکان بزنە وێنەکانی دابینکردنی بۆ بالسیان کلۆد بۆ. ٤ و ٣ الپەڕەی لە باڵندەکان

                  .وەرگیراون کۆمۆنس ویکیمیدیا لە کە  ٣٤ و ٣٣الپەڕەی لە سوری قاوەیی ورچی وێنەی و کێوی پشیلە
 

ـڕاـنی بۆ زمـانی كوردی:  ئوه زاـارا  ڕهـرگـێ  
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 جیاوازی جۆری چەندەها بە دەوڵەمەندە ڕووبەرەکەی بچووکی لەچاو عێراق. دەوڵەمەندە زۆر زیندەییەوە هەمەجۆری ڕووی لە عێراق

 و شاخاوی یدارستان و فراوان، ودەشتایی وشک بیابانی و مەزن ڕوباری و بەفر بە داپۆشراو شاخی نێویدا لە سروشتی دیمەنی و ژینگە

 زۆر ەلتوریک ژێرخانێکی هەروەها عێراق. باشور زەلکاوییەکانی ناوچە و بەپیت کشتوکاڵی کێڵگەی و گژوگیا بە داپۆشراو دەشتی

 ناوچە لە ڵکشتوکا جار یەکەم بۆ. دامەزراون عێراق باشوری لە سومێریا ناوچەی لە جیهان شارەکانی یەکەمین. هەیە دەوڵەمەندی

 و نیسک و جۆ و گەنم وەک بەروبوومی جار یەکەمین بۆ و داهێنراوە لەمەوپێش ساڵ ٠٠٠،٣٠ لە زیاتر عێراق باکوری شاخاوییەکانی

 ەمئ ساڵ هەزارەها درێژایی بە ناچەکە لەسەر مرۆڤ کاریگەری و ژینگە ڕووی لە فرەجۆرییە ئەم. هێنراون بەرهەم ناوچەیە لەم بازێال

 جۆری دەهاچەن و بێت دەوڵەمەند ئێجگار زیندەییەوە هەمەجۆری ڕووی لە واڵتەکە کردووە واشی و پێکهێناوە عێراقی ێستایئ ژینگەیەی

                                                                                                                .لەخۆبگرێت ئاژەڵ و ڕووەک لە جیاواز

 

 یانگرنگی جیهان ئاستی لەسەر ژینگەییەوە پارێزگاری ڕووی لە بێتده کە ناوچەیە ٢٨ خاوەنی عێراق کە دەریخستووە نوێ لێکۆڵینەوەی

. باڵندەکان یزاووزێکردن بۆ عێراق ناوچەکانی گونجاوترین لە یەکێکە ناوچەیە ئەم. پیرەمەگرونە شاخی ناوچانە لەم یەکێک. پێبدرێت

 لە. هەن عێراق لە تەنها و لەسەرە هەڕەشەیان مانەوە ڕووی لە کە پیرەمەگرون لە هەیە کێوی بزنە جۆری و ڕووەک جۆر چەند هەروەها

 ونینەبو لە ساڵ چەندەها. جیهاندا لە دی ناوچەی چەنین وەک بووەتەوە کێشە چەندەها ڕوبەڕووی ژینگەییەوە ڕووی لە عێراق ئێستادا

 بوونی زیاد و ننیشتەجێبوو ناوچەی لە زۆر هەڵکشانێکی و واڵتدا لە خاک بەڕێوەبردنی بۆ پالنێک هیچ نەبوونی و واڵتدا لە سەقامگیری

  .                                                         ژینگەی لەسەر هەبووە نەرێنی کاریگەرییەکی ڕابردوودا سااڵنی لە دانیشتوان ژمارەی

 

 و سەرەکی ێزیه گەنجان هەربۆیە. داهاتوو نەوەکانی لەسەر دەبێت کاریگەرییان دەدرێن ئێستا و نگەوەژی بە پەیوەستن کە بڕیارانەی ئەو

 ەمەجۆریه لە کردن پاریزگاری لە و بوونەتەوە عێراق ژینگەی ڕوبەڕووی ئێستادا لە کێشانەی ئەو یوهنگاربوونەرهبە لە کاریگەرن

 اڵاوکردنەوەیب لە دەبێت سەرەکی کاریگەرییەکی قوتابخانەکاندا لە ژینگەیی وەردەیپەر.داهاتوو بۆ واڵت سروشتی سامانی و  زیندەیی

 وەک ەهاهەرو و عێراق نەتەوەیی ژینگەیی گشتی ستراتیژی و کار پالنی نووسراوی لە بەشێک وەک. واڵتدا لە ژینگەیی هۆشیاری

 سی ڕێکخراوی بۆ ڕاپۆرتیدا لەپێنجەم ئایچی زیندەیی ریهەمەەجۆ ڕێکخراوی ستراتیژی ڕاپۆرتی سەرەکییەکانی هەرە ئامانجە لە یەکێک

                               .کراوە لێوە باسی سەرەکییەکان هەرە هەنگاوە لە یەکێک وەک عێراق لە ژینگەیی هۆشیاری بە پەرەدان دی، بی

 

ـامانج  كانهئ

 زانیاری بە رەدانپە بۆ وەربگرن لێ سوودی قوتابخانەکاندا لە بتوانن مامۆستایان کە سادە چاالکییەکی و گەمە چەند دابینکردنی ■ 

.عێراق ژینگەی و زیندەیی هەمەجۆری لەبارەی خوێندکارەکانیان تێگەیشتنی و  

 بە دکارەکانیانخوێن لەگەڵ چاالکییانە ئەم ئەنجامدانی بۆ دەبێت پێویستیان کە مامۆستایان بۆ زانیارییانە ئەو دابینکردنی ■ 

.گەرکاری شێوەیەکی  

 تیمی و عێراق سروشتی ڕێکخراوی لەالیەن هاوبەشی بە کە ژینگەیی هۆشیاری فراوانی پرۆژەیەکی لە بەشێکە ڕێنوێنییە ئەم

 عێراق بە تایبەت ژینگەیی ڕێنوێنی پەرتووکی یەکەم ئەوەیە ئامانجیان گروپ هەردوو ئەندامانی. ئامادەکراوە داروین دەستپێشخەری

 کە چاالکین کراوە ێوەل باسیان ڕێنوێنییەدا لەم کە چاالکییەکانی لە زۆر. بەگشتی پەروەردە کەرتی و ماماۆستیان بۆ بکەن دابینی و دابڕێژن

 عێراق بەتمەندییەکانیتای لەگەڵ گونجاندنیان بۆ و پێویست پێی بە ئێمە. دەکرێت پێ کاریان جیهاندا سەرانسەری لە بەرفراوان شێوەیەکی بە

                           .کردوون بۆ تاقیکردنەوەمان پیرەمەگرون ناوچەی لە قوتابخانەیەک چەند لە کردووەو نەداچاالکیا لەم گۆڕانکاریمان

 

 



 

 ۆرماتفــ
 

  راقـێــعە لی ـەیدـنـیزی رۆـجەـهەمە بە وەتێستەبەدە کییەچاالک انیمەک: یەگرنەدۆ خە ل نیەال دوو کانییەچاالک گشت ■

 ەبە وەــتـێـتـسەـبەدە کییەــاالکـچ انیمەدوو. راقێعە ب تەبیتای کانەڵەئاژ و کەووۆ ڕب اتریزی کێشتنیەگێت وی تەــبیتاە ب

 ە. وەیییەنگیژی کەیەشێک 

 ۆی.ـب راونـداواکەی ـــانـتەـبـیاـتە وازێـش وەـئ وە ـانـتـسەرەـک وەـئ رەـسەلە کراو نیداب داێیتی اریزان وییەچاالک رەه  ■

 ۆ ب تێربگرەوێ ل انیسود ت،ـێوییەب رەگ تێتوانەدە ـتاکـسۆـامـمە ـکە راوـک باس داێتی وردتری کچاال وییەچاالک رەه ■

  انینەمەتە کەی ندکارانێخو وەـــئۆ ـبە وەـتـڕێوـسەدی ورەدە لە کییەچاالکەی تەباب وەئ رەسەل وردتری اریزانی نکردنیداب

 .وردترنی اریزانی اریخواز وە اتریز

 ( اتریزی اریزانۆ بە بکە وەخواری رەیس) انیتاڵهاوۆ بی زانستەی ژۆپرە "ب تەبیتای نکیل کان،ییەکچاالە ل کێندەهۆ ب ■

 یکەـیـیارـیـشۆـه و انـۆیـخی رەـوروبەدی انـهیـجە ب نـئاشناب اتریزە ک ندکارانێخوۆ ب تێنێخسەڕەد لەهە کە کراو نیداب

 .نەبک داەیپ اتریز ییەنگیژ 

 وەئەی بارەل داتەدی گشتی اریزان کێندەهە ک ،ەکراو نیداب" انیستاۆمامۆ بی نیبێت" کەڵێمۆک کییەچاالک رەه پاشەل ■

  ە.کراوە وێل انیباس داییەچاالک وەلە کەیی ندیزۆی جهەمەە بە ستانەوەیپ وەیی نگیژە تەباب 

 
 انیباس کداییەچاالک رەهە لە کە وەییەندیزی رۆجهەمەە بە ستانەوەیپ وەیی نگیژە تەباب وەئ گشتە وەخوارەیەی خشت مەل
 ە:وەتەوسراونونە کراوە وێل

 

ییتی ژینگهبابه  
جۆری مههه ست بهیوهتی پهبابه

ییزینده  
 چـاالكی

نەاڵئاژەی وهمانی نێشوی ستدانەدهل انیکانهالنێه و انیژی نێشو و کانەندڵبا    ەندڵبای خانو    

( وهكارهێنانهبه خاشاك و ڕیسایكڵ كردن ) دووباره کانەندڵبای رۆجهمهه   بتڵی خۆراكدانی باڵـنده   

 ناهیشهڕەهه کهی نەاڵئاژە رۆج وهل کردنیزگارێپار

ەرهسهل  
کانەرەردیشی رۆجههمه سروشتداه لی نگههاوس   

رداوههزیندی کانەرۆج وێنه ل ستنهبی کدهیهب پشت ەرێکوهمهمشهشی رۆجهههم  هروانهپ وە رێکوهمهمشهش   

كـانیـیهزینده نیشـانه اكاندشییهرتهو سه پولهنێو په جۆری لهمههه  سهرتهشیو ه لوپوهپ   

کانهدارستانی مانهن كانی كوردستانی عێراقدارستانه   دارێـك بنـاسـه 

کەووهڵ ڕگهل انییندەوهیپ و کانۆڤهمر ییجۆری زیندهمهی ههوهناسینه  اڵجیـاكانـی گـه شێوه   
 

 

 یان پرۆسەیەش ئەم. کاردەکەن   هاوبەشی بە پێکەوە زانایان و خۆبەخشان تێیدا کە زانستییانەی لێکۆڵینەوە بەو ئاماژەیەکە سیڤیل زانستی
.داتا بۆ شیکاریکردن یاخود داتا کۆکردنەوەی لە بریتییە  

. کرا عێراق یەکانیرتەشیسە و پەپولە لەبارەی لێکۆڵینەوە تێیدا و ئەنجامدرا عێراقدا لە سیڤیل زانستی پرۆژەی یەکەم پێشوودا ماوەیەی لەم
 وەیەششێ بەم و بکرێت بۆ ناسینەوەیان ئەوەی بۆ پسپۆڕان بۆ نارد زیندەوەرانەیان ئەم وێنەی عێراقەوە سەرانسەری لە هاواڵتیان

 لینکە ەمئ ردانیسە دەتوانیت پرۆژەیە، ئەم لەسەر زیاتر زانیاری بۆ. عێراق لە زیندەوەرانە جۆرە ئەم بۆ کرا پەیدا زیاتر تێگەیشتنێکی
 (www.iraqdarwin.org/thebighunt) بکەیت

 پرۆژەی وەک دەکەن، تێدا بەشداری جیهانەوە سەرانسەری لە خۆبەخشان کە جۆرە لەم هەیە دی سیڤیلی زانستی پرۆژەی هاهدچەن

.نەوەیانناسی بۆ دەکەن بەش یەکدی لەگەڵ ئاژەڵ و سروشت وێنەی جیهانەوە لەسەرانسەری خەڵکانێک تێیدا کە ئایسپۆت، . 
(www.ispotnature.org./communities/global)  

  یتدەتوان و دەگرن خۆ لە بابەت زۆر ژمارەیەکی تێدایەکە جۆرە لەم سیڤیلی زانستی پرۆژەی چەنەها هەروەها زونیڤێرس ماڵپەڕی

(www.zooniverse.org) .بکەیت تێدا بەشدارییان   



 

 

 

 

 

 

ه کوردستان. ئهم خانووی باڵندانه چهندەها جۆری باڵندە ڕادەکێشنه نێو چهندین جۆری جیاواز له باڵندە ههن ل

قوتابخانهکه و ئهم باڵندانه لهنێو ئهم خانووانهدا دەمێننهوە، که ئهمهش ههل دەڕەخسێنێت بۆ خوێندکاران که له 

چاالکییهش، نزیکهوە لهبارەی ئهو جۆرە باڵندانهوە فێربن که له ناوچهکانی نزیک خۆیانهوە دەژین. ههر بهم 

مامۆستا دەتوانێت خوێندکاران بناسێنێت به بابهتی نهمانی شوێنی ژیانی ئاژەاڵن یاخود لهدەستدانی ژینگه 

 سروشتییهکهیان.

له چاالکییهکهداکراوە  جهختیان لهسهرئهو بابهتانهی   

دەژین تێیدا شوێنانهی ئهو و باڵندەکان-زیندەیی ههمهجۆری لهڕووی  

ئاژەاڵن مانهوەی شوێنی ستدانیلهدە-ژینگهییهوە لهڕوی  

 تێچەدێ پی رێکاتژم وود
 

 کهرەستهکان:

 یوەچ و برغوو •لێدری مەد و لێدر • بزمار • کوشەچ • (150mm x 1170m) ەختەت
 
 شێواز:   
 .ەوەپارچ شەشە ب تێکرەدە ک تێکاردەبە ختەت کەیەپارچ داییەچاالک مەل

 

 ەوە بەپێی ئەم پێوانانە: بەشی پشتی خانووەکە:پارچە تەختەکە بکە بە شەش پارچهەنگاوی یەکەم: 

30cm x15cm  12 ،ەکەخانووی بنcm x 15cm 17.5 ،هوەشێپی شەبcm x 15cm ی قفەس

         xه وەتـپش ەـل 20cm ،ەکەقفەسی ال مالوەئەی چپار دوو 20cm x 15cm ،ەکەخانوو

17.5cm  هوەشـێپ ەـل . 

 

   شار بیبڕە. بۆ پارێزگاریکردن دیاری بکە لەسەر تەختەکە و بە م قەڵەمپێوانەکان بە هەنگاوی دووەم:     

  لە باڵندەکان، گشت لێوارە زبرەکان بە سمارتە ساف بکەرەوە.    
 

وسێنە بە پارچەی بنی خانووەکە، پاشان ویەکێک لە پارچەکانی الکانی خانووەکە بە بزمار بنهەنگاوی سێهەم: 

 ئەوەی بۆ بچەقێنە بزمارەکان نەرمی وسێنە بە پارچەکەی پشتی خانووەکە. بەونهەردوو ئەم پارچەیە بە بزمار ب

 .نەبن پارچە پارچە تەختەکان
 

 

 

 



  ە.ـار بەسـزمـێ بـەک سـەیـارچـەر پـی هـنـتـەسـۆ بـدا. بـۆیـنی خـوێـە شـە لـنـێـەقـپارچەی ئەوالی خانووەکە بچهەنگاوی چوارەم: 
 

 

ی پارچەی پێشەوەی خانووەکە بە پارچەکانی ئەمالو الوە، کونێک بە بەکارهێنانی درێلەکە دروست پێش بەستنهەنگاوی پێنجەم: 
ملیمەتر بێت، ئەوا جۆری  ٨٢ونە ناو خانووەکە. ئەگەر دەمی درێلەکە تیرەکەی وبکە کە باڵندەکە بتوانێت بەکاری بهێنێت بۆ چ

  لەو خانووەدا ماڵ دەکات.گۆرەویچنەی گەورە  باڵندەی
 

 

ەقێنە بە دوو پارچەکەی الی ڕاست و چەپ. دەبێت پارچەکان بە چبخە سەر پشتی و پارچەی پێشەوە ب خانووەکەگاوی شەشەم: هەن
  تەواوەتی بۆ یەک ببن و هیچ درزێک بەجێ نەمێنێ لە نێوان هیچیاندا.

 

ن. ئەمە ڕێت دەدات کە سەقفەکە پێشەوە و الکا برغووەکان بەکاربهێنە بۆ چەقاندنی سەقفەکە بە پارچەکانیهەنگاوی حەوتەم: 
  لێبکەیتەوە و ناوی خانووەکە پاک بکەیتەوە.

 

 

ویەک خانووەکە بە بەرزایی دوو مەتر یاخود زیاتر ولەسەری خانووەکە کونێک بکە بە درێلەکە و بە برغ هەنگاوی هەشتەم:
ت، بۆ ئەوەی ااڵندەکە نابێت ڕوو لە باشور بکب ژورەوەیوونە وبچەقێنە بە دارێکەوە. شوێنی خانووەکە دەبێت سێبەر بێت و کونی چ

ز. باشترین ئاراستە بۆ ێئاژەڵە ڕاوکەرەکان و لە بای بەه ور بێت لەوتیشکی هەتاو نەچێتە ناو خانووەکە. شوینەکە دەبێت بەد
  خانووەکە ئەوەیە ڕوو بکاتە باکوری ڕۆژئاوا.

 

 

 .شوێنی هێالنەکە دیاری بکە: ی نۆهەمگاوهەن
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    دابینکراوە بهریتانیهوە باڵندەناسی ڕێکخراوی لهالیهن كهوێنه  

             

چاالکییهکه  به دان درێژە بۆ بیرۆکهیهک چهند         

باڵندانهی جۆرە ئهو بۆ بدەن ئهنجام ناسینهوە که بدە خوێندکارەکان یارمهتی  

.دەژین انووەکانـخ ەورید له اخودـی دەکهن هێالنه انووەکانیانداـخ ناو له که  

انووەکاندا،ـخ نێو له هنــدەک هێالنه باڵندەکان تا پێدەچێت اوەیهکیـم زۆرجار  

انــباڵندەک هوەیـئ ێشـپ تـبێ هڕـێپـت هکـوەیـما هرـگ هـمهب واـهی ێـب هـۆیـب  

هێالنه. بهشوێنی بکهن خانووەکان  

تۆمار انـۆیـخ یـیهکانـبینیـتێ تـگش هرتوکێکداـپ له که بدەـهان وێندکارەکانـخ  

ندـچه. ردووەـک النهیانـهێ هکداـخانووی چ له دەیهکـباڵن جۆرە چ ئایا: بکهن  

خواردنێک جۆرە چ ئایا. دەبهن چووەکانیانـبێ بۆ واردنـخ داـڕۆژێک له جار  

هـێالنـه انـتووەکـشـێگهیـپ اڵندەــب داـکـاتێـک چ له. یانـێچووەکانـب بۆ هنـدەب  

ن.ـێـڵـدەه ێـهجـب هـالنـێــه انـچووەکـێـب داـکـێـاتـک چ هـل و هنـدەک تـدروس  

 

خانووەکه ێدەهێڵن،ـهجـب ێالنهکهـه ێچووەکانـب له کۆمهڵێک که جارێک ههر  

داـێـت هکیـریایـبهکت و هخۆرێکـمش ۆرەـج چـهی هوەیـئ ۆـب کهرەوە،ـب اکـپ  

خۆیان. دوای بێچووی کۆمهڵه بۆ بگوازرێنهوە که نهمێنێت  

 

هـب انـیـانـژوورەوەک هـوونـچ یـونـک هـک هـبک دروست هکـووەیـانـخ دـهنچ  

و باڵندەیه جۆرە چ ئایا. بنێـدایان یاوازداـج نیـوێـش له و اوازنـجی یههبارـق  

خانووەیهکه؟ جۆرە چ له حهزی  

 



 
 

       باڵندەکانی عێراق -ههمهجۆری زیندەیی

              و نشینگه ژینگهییهکانیان 
               

  له باڵندەکان یهکانیداویستپێ گشت. باڵندەکهیه ماڵی ژینگهیی نشینگهی

پهنـاگه  و هێالنه، بۆ شوێن واردن،ـخ ئاو، وەک مانهوە بۆ دەگرێت خۆ  
   

                 دەکهن؟  هێالنه لهکوێدا باڵندەکان

  ۆـب تـێـهبـه ناـیـکـێـنـوێـش هوەیـئ ۆـب هنـدەک تـدروس هێالنه باڵندە

  شـیـاگهیهکـپهن وەک و انـانیـهکـهێک هـل ردنـک اریــزگـارێـپ و انـدان 

  هیــهێالن جۆری باڵندە جیاوازەکانی جۆرە. دەهێنن بهکاری خۆیان بۆ 

  .هنـکـب هورەـگ داـێـت بێچووەکانیانی ئهوەی بۆ دەکهن دروست جیاواز 

                                له: بریتین سهرەکییهکان جۆرە له ههندێک

                      

                                                                             ڕاستهوخۆ هێلکهکانیان باڵندەکان له ههندێک: زەوی سهر هێالنهی ■

                                                                          و دەکهن تــدروس ێکـاڵـچ داـزەوی هـــل ودـاخـی زەوی هرـس هـهنـدەک   

ا.ـگی و ڕووەک هـل ژێکـوێـت وـێـن هـهنــکـدەی انـی هن،ـتێدەک هێلکهی               

                                                                             دەـنـاڵـب هـل ۆرـج کـدێـهنـه: شـیـڵـق ودـاخـی ونـک اوـن هیــالنـێــه ■

                                                                      تـدروس وارداـدی له یشێکـڵـق ودـیاخ  کـێـکون اوـن له هکانیانـالنـێـه       

                                                             له اریکردنـارێزگـپ ۆـب اوەـجـونـگ کیـوازێـێـش هشـهمـئ هـک دەکهن،                 

                                             ی.ـڕاوچ اژەڵیـئ له بێچووەکان                          

                                                                             دەـنـاڵـب ۆرـج کێدـههن: داردا اوـلهن یــــااڵیـــچ اوـن هــل هـالنــێـــه ■

دا.ـدارەکان ناو له هنـدەک تـدروس هداـااڵنـچ همــئ وــێــن هــل هــالنـێـه           

                                                                             هــههی ۆیــب و هــالتــف انـــۆرەیـــج همــئ:تــهخــڕووت هیــالنـێـه ■

دروست بكرێت. انهکانداـباڵهخ و دارەکان نێو له یاخود زەوی لهسهر           

 هـــجۆرەی هوـئ هیهـالنـێـه ۆرەـج همـئ: هـهڵـوپـک ۆریـج هـل هـهێالن ■                                                                             

                      ئهم. دەبیستین هێالنه وشهی کاتێک نهوەـدەکهیـێـل بیری زۆرمان هـک                                                        

                  و پهڕ انیـنـێـرهاـبهبهک نـرێـدەک دروست کوپهڵه شێوەی له جۆرەیان                                                           

             یاخود دەکرێت، تـدروس داـانـدارەک یـپۆپ و لق له یان ئهمانه ،چیلکه                                                                

                                          هوە.ـدەبن شۆڕ انهوەدارەک قهدی له                                                                    

    له خوێندکارەکان وی باڵندەکان که وچ جۆرە باڵندەیهک له ناو خان                                                                                                                                    

  چاالکییهکهدا دروستی دەکهن، هێالنه دروست دەکهن؟                                                                                                        

      وهئی رنجهس ،ەهاتوو داهکییهچاالکه ل هکە ندڵباهی خانووان مهئ                                                                              

  ه کونان وهئ ناوه له النێه سروشته ب انۆیخه ک شنێکەاده ڕندانڵبا                                                                              

   رههه ل اخودی ن،ێڵد انێیجە رهدارکونکەی ندڵباه ک نهکەد دروست                                                                              

 اخودی یوەز رهسه لهی ندانڵبا وهئ. کانداەدار ناوهلی دی کێرهبهلهک                                                                              

ه خانووان مهئ وێنه نیهنا ن،هکەد دروسته النێهی وەز وێنهل داڵاچه ل                                                                              

  ه النێه رجارۆزه کهی ندانڵبا وهل کێندهه. دروستکردنه النێهۆ ب                                                                              

                  ە.هاتوو انیناور وبههل داهخانووان مهل نهکەد دروست                                                                              



 

 

-ژینگهیی  بابهتی   

ئاژەاڵن مانهوەی شوێنی یاخود ژینگهیی نشینگهی لهدەستدانی  

 

گهورەترین ئێستادا له ژینگهییهکان نشینگه لهناوچوونی  

جیهاندا. له زیندەیی ههمهجۆری سهر بۆ ەشهیهههڕ  

 
یاخود دەکەوێت بەر زەرەریان ژینگەییەکان نشینگە پرۆسەیەدا لەم      

یاخود دەکاتەوە کەم توانایان لە ئەمەش کە لەناودەچن، تەواوەتی بە      
  تـپش کە ڕووەکانەی و اژەڵـئ ئەو لەخۆگرتنی بۆ ناهێڵێت توانایان    

  واردنـخ و زاووزێ و انەوەـم نیـشوێ وەک نشینگانە بەم دەبەستن    
پەیداکردن.      

 

  گەورە، زۆر ئاستێکی ەرـەسـل یەکانـگەیـینژ شینگەـن یـتدانـلەدەس 

ەـوونـمــن ۆـب ی،ـەتـەیـۆکارەکــه انـرۆڤەکــم یـاالکــچ ارـج زۆر   

یـناـنـبنیات ودـاخـی ی،ـاڵـوکـشتـک یـەستـەمەبـب زەوی پاککردنەوەی   

.کانزا دەرهێنانی بۆ زەوی هەڵکەندنی یاخود نێشتەجێبوون پرۆژەی   

ەـەیـه ۆیـب نەچێت، لەناو تەواوەتیش بە نشینگەکە ئەگەر تەنانەت   

کە ناهێڵێت شینگەیەـن ئەو توانای ەشـئەم کە بکرێت پارچە پارچە   

دەگرت. خۆی لە ترـپێش کە بگرێت ۆـخ لە ەـڕووەکان و اژەڵـئ ئەو   

 

 

 
بۆ شینگەکەـن لەتبوونی لە بریتییە -ژینگهیی  نشینگهی بوونیبهش  

دارستان ەکـی ناوچەیەکی چەند ئەگەر نموونە بۆ. پارچەیەک چەند  

  اییـبۆش اوەـم تێدا داریان کە بەشانەی ئەو ئەوا ببڕێتەوە، دارەکانی

کە ناوی ئاژەڵەکانی بۆ نامێنێت پێویست شوێنی و نێوانیان دەکەوێتە  

ەسەرـب نـدەب ەشـداب انـکەمی ژمارەیەکی و نـبژی ستـێویپ یـەپێـب  

- ئهپلیکهشنی باڵندەکانی پیرەمهگرونارچەکاندا                                                                                    ـپ  
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ه  ب ن  ا ت س د ر و ک و  ی  ت ه ب ی ا ت

ڵ  گ و گ و  و د ر ه ه ه  ل  . ی ت ش گ

پ  ا ئ و  د  ی ۆ ر د ن ا ئ ۆ  ب ی  ه ل پ
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ی ه دروست کردنی بتڵکاران دەدات زیاتر فێربن دەربارەی باڵندەکانی دەوروبهری خۆیان، بندـێیارمهتی خو
.دان به باڵندەکان له بتڵی ئاوی بهکارهاتووـکاخۆر  

 

 بابهتهکان
ناسینی – زیندەییهوە ههمهجۆری ڕووی له   

ناوچهکه باڵندەکانی ههمهجۆری   
کردنهوە ڕیسایکل و خاشاک -ژینگهییهوە لهڕووی  

 

 تێنیەخاەد کێرێکاتژم           
 

کهرەستهکان      

• کورت تەختەیەکی پارچە•   باڵندە دانی • ەتپ • پالستیکی بتڵی   

  مەقەست 

 شێواز
 

اداریـئاگ ەکە،ـڵـبت الیەکی بەکەرە کونێک مەقەست بە: یهکهم ههنگاوی  

مەقەست. بەکارهێنانی کاتی لە بە بچوکەکان منداڵە  

ئەوەی ۆب ەـەکـڵـتـب بنی بکەرە بچکۆلە کونی هەندێک: دووەم ههنگاوی  

.دەربچێت لێوە باراناوی  

ەوەیـئ ۆـب ەـەکـڵـتـب ەریـس ەـل بکە دروست کونێک: سێههم ههنگاوی  

بە بەـیـب و ەداـەکـەتـپ ەـل ەـبک تــدروس ەکـیـگرێ. بەریت پێدا پەتەکەی  

  شوێنی ەـل ەـەکـڵـتـب تـیـوانـتـب ەـک رەوەڵەبهێ پەت ئەوەندە کونەکەدا، ناو

ببەستیتەوە. خۆیدا   

و بکە تـدروس ەـەکـڵـتـب لەالی النەتربچکۆ کونێکی: چوارەم ههنگاوی  

  کەیـب نـیـداب کـێـنـشوێ ەوەیـئ ۆـب ەرەـب داـپێ بچووکەکەی دارە پارچە

باڵندەکان. نیشتنەوەی بۆ  

لە دارێکەوە لقی بە ەستەرەوەـبـب ەـەکـڵـتـب ەـپەتەک بە: پێنجهم ههنگاوی  

پێویست ەوەیـئ ێـب ننـیــبـیـب جوانی بە بتوانن خوێندکاران کە شوێنێکدا  

.بترسێنن باڵندەکان و ببنەوە نزیک لێی بکات  



 

 
چاالکییهکه به درێژەدان بۆ بیرۆکه ههندێک  

ڕای بە کە بنووسن باڵندانە جۆرە ئەو ناوی بکە خوێندکارەکان لە داوا  

ەـک ێـڵـب انـیـێـپ. ەنـدەک انـیـانـەکـداانـۆراکــخ بتڵی سەردانی خۆیان  

بۆ بەجێبهێڵن بۆشایی و ووسنـنـب داـکـێـوکـپەرت ناو لە پێشنیارەکانیان  

بۆ نووسیویانە کە ندەیەکـاڵـب جۆرە هەر ناوی لەپاڵ تێبینی نووسینی  

.ییانـنـیـب ەرـەگـئ داـکـێـکات لە بنووسن لەسەری تێبینییەکانیان ئەوەی  

ەـک ەنـبک ەـدانـنـاڵـب ەوـئ چاودێری کە بدە خوێنداکارەکانت یارمەتی  

هەرکاتێک و دەکەن انـدەکـاڵنـب بە دانـۆراکـخ یـڵەکانـتـب یـەردانـس  

باڵندەکە ناوی و ێوەـش ەوانـئ وارد،ـخ ەـبتڵەک لە خواردنی باڵندەیەک  

جیابکەیتەوە باڵندانە ئەو ژمارەی جۆر پێی بە دەتوانیت. بکەن تۆمار  

  داواش و واردنـخ ۆــب دەکەن ڵەکانـتـب سەردانی کە بکەیت تۆمار و

زۆرترین باڵندە لە ۆرەـج امـک کەنـب دیاری بکەیت دکارەکانخوێن لە  

کاتێکدا چ ەـل دەیەوـاڵنـب ۆرەــج ەرــه و ەنــدەک انـڵەکـبت یـەردانـس  

.دەدەن سەر  

جۆرە هەر بۆ ناسینەوە دەنـب ەوڵـه ەـک بدە تـانـدکارەکـنـخوێ انیـه  

ەوـئ انیـنـبەبەکارهێ تـێـەناسراوبـن ەیـۆرەکـج ەـک بکەن باڵندەیەک  

.دابینکراون خوارەوە لە سەرچاوانەی  

 

بکەنەوە تێ دانیان و بکەنەوە پاک تڵەکانـب انـۆیـخ خوێندکارەکان با  

.کرد کەڕۆیان یاخود بوون خاڵی کاتێکدا لە  

 

  و خاشاک ەگەڵـل ردنـەکـەڵـامـم یـەتـابـب بە سەرەتا خوێندکارەکانت

انـۆیـخ ڕای ەـب اـایـئ ەـک انـیـێـل ردنـپرسیارک بە بناسێنە ڕیسایکلین  

زەویدا لە یکیـتـالسـپ یـێکـڵـتـب ەوەیـئ بۆ دەچێت پێ کاتی چەندێک  

.تەوەـببێ یـش  

ەـک گەـرنـگ ۆـب ەوەیـئ ەرـەسـل بکەن گفتوگۆ خوێندکارەکانت لەگەڵ  

چەند لە بیر ەـک ەـبک دکارەکانـنـخوێ لە داوا و بکەینەوە کەم خاشاک  

  اکیـاشـخ تـرێـوانـتـب انـیـانـنـێــبەبەکاره ەـک ەوەـەنـبک بیرۆکەیەک

انــوودیــس ارەـدووب ودـاخـی ەوەـتـرێـبک ەمـک ەوەشـماڵ و قوتابخانە  

.لێوەربگیرێتەوە  



 

 

– زیندەییهوە ههمهجۆری لهڕووی  

عێراقدا له باڵندەکان ىههمهجۆر  
 

ههیه. باڵندەمان جیاواز جۆری ٠٠٠،٠٠ نزیکهی جیهاندا له  

 

جیهاندا، لە باڵندەیە جۆری زۆرترین خاوەن واڵت ئاستی لەسەر ۆمبیاکۆل  

لیستەدا لەم دێت دا٥٩ ڕیزبەندی لە عێراق. جیاواز باڵندەی جۆر ٣٢٠٠ بە  

  ڕوبەری بە بەراورد بە ژمارەیەش ئەم. باڵندە جیاواز جۆری ٤٠٩ بە

هەمەجۆرییەکی ئەوەی بۆ دەگەڕێتەوە هۆکارەکەی ئەمەش بەرزە، واڵتەکە  

ژینگەیی، نشینگەی جیاوازی جۆری لە عێراقدا لە هەیە فراوان  

زەلکاو. و چەم تا بیابان و دارستان بۆ شاخەوە لە  

 

 نشینگهی ژینگهیی بریتییه لهو ناوچهیهی که زیندەوەرێک تێیدا دەژی

وزێ دەکات.ووخۆراکی لێدەست دەکهوێت و زا  

 

 باڵندەکانی کوردستان

لە یانجۆر ٨٦٠ هەن، عێراقدا ەل باڵندەیەی جۆر ٤٠٩ ئەو لەکۆی  

ژین.ا دهکوردستاند   

زۆرەی ژمارە بەو بەناوبانگە نموونە بۆ پیرەمەگرون شاخی ناوچەی  

باڵندەی نمونە بۆ دەکەن، زاووزێ و دەژین تێیدا کە ڕاوکەر باڵندەی لە  

دەداتە فڕێ ئێسقان زۆرەوە بەرزایی لە کە  پیرۆزە سیسارکە جۆری  

.هەیە ناویاندا لە مۆخەی ئەو خواردنی و کاندنیانش مەبەستی بە زەوی سەر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
كـڕیس  بۆچی پێویسته؟ كـردنـڵاـی

 

 سێ لە ێکەیەک ڕیسایکلکردن. نوێ بەرهەمی و کەرەستە بەرهەمهێنانی بۆ خاشاک بەکارهێنانی لە بریتییە کردن ڕیسایکل ■ 

.خاشاک بەکارهێنانەوەی دووبارە و خاشاک کەمکردنەوەی لە بریتین دی دوانەکەی کە خاشاک، لەگەڵ مامەڵەکردن سەرەکییەکەی کوچکە  

 دەسووتێنران یان نەبوایە وا دەکرێنەوە ڕیسایکل کە خاشاکانەی ئەو کاتێکدا لە دەکات، ژینگە لە پارێزگاری کردن ڕیسایکل ■ 

.اتەوەدەک کەم گڵ و ئاو و خاک و هەوا پیسبوونی بەمەش. دەنران زەوی لەژێر یاخود  

 لە بگرینەوەوەر خاشاک لە سوود دووبارە ئێمە ئەگەر کاتێکدا لە سروشتییەکان، سامانە لە دەکات پارێزگاری ڕیسایکلکردن ■ 

 لەم اریکردنپارێزگ لە دەبینێت گرنگ ڕۆڵێکی ئەمەش کە بەکاربهێنین، خام سروشتی سەرچاوەی ناکات پێویست ئەوا پیشەسازیدا،

.بەرچاودان کەمبوونەوەیەکی لە ێستادائ لە خۆیان کە سەرچاوانە  

 و ییەکانسروشت سەرچاوە دەرهێنانی بۆ پێویستە وزویەی ئەو کاتێکدا لە کەمدەکاتەوە، وزە سەرفکردنی ڕیسایکلکردن ■ 

 بە وزە انیبەکارهێن بەمەش. لێی وەرگرتن سود و خاشاک ڕیسایکلکردنی بۆ پێویستە وزەیەی لەو زیاترە زۆر پیشەسازیدا لە بەکارهێنانیان

.دادەبەزن کااڵکان نرخی و دەکات کەم گشتی شێوەیەکی  

 له خام ئهلهمنیۆمی دەرهێنانی له دەبێت سهرف که پێویسته وزەیهی ئهو %٥ تهنها ،ئهلهمنیۆم کردنهوەی ڕیسایکل

 سروشتهوە.

 

 کهمردنهوە، دوبارە بهکارهێنانهوە، ڕیسایکل کردن
 

 وەیڕەپ تداەکەقوتابخانە ل تیتوانەدڵە خاێ س مەئ نۆچ ایئا. خاشاکداەڵ گەل کردننەڵەمامی کەرەسەی کوچکێ سە مانەئ
 .تەیبک

 

کردن ڕیسایکل و خاشاک – ژینگهییهوە ڕووی له    

 دی، شوێنی ههندێک له. دێنن بهرههم کهم زۆر خاشاکێکی و ژینگهییهوە ڕووی له هۆشیارن زۆر هاواڵتیان دنیا، ناوچهی ههندێک له

.دەنێتهوە ژینگهیی کێشهی چهندەها و ناکرێت لهگهڵ مامهڵهی یرانهژ شێوەیهکی به خاشاک  

 

.ببنهوە شی زەویدا له ئهوەی بۆ پێویسته اڵیـانس ٠٥٠ نزیکهی بهکارهاتون چاالکییهدا لهم پالستیکییانهی بتڵه ئهو دەزانیت؟ ئایا  

 

 پێناسهیهکی خاشاک

 و تنهەڵگر کەرەستەی و کارتۆن لە بریتییە خاشاک. وەرناگیرێت لێ سوودیان یاخود نامانەوێت کە دەگرێتەوە مادانە ئەو خاشاک

دی. جۆری چەندەها و ئاوەڕۆ، ناوماڵ، خاشاکی پیشەسازی، خاشاکی شمەک، گواستنەوەی  

 دەوەرانەیزین لەو دان زەرەر هۆی دەبێتە ئەمە کە دەگۆڕێت، ئاوە ئەو کیمییایی پێکهاتەی ئاوەوە، ناو دەچێتە کاتێک خاشاک ■ 

دەبەستن. پێ پشتی خواردنەوە بۆ یاخود دەژین ئاوەدا ئەو ناو لە کە  

 پلەی بەرزبوونەوەی هۆی دەبنە کە دەکەن دروست خەتەرناک گازی جۆر چەندەها هەڵدەگیرێن زبڵدانەکاندا لە خاشاکانەی ئەو ■ 

گەرما. بوونی قەتیس و گەرما  

  رن.هەڵدەگ نەخۆشی کە ئاژەڵ چەندەها ڕاکێشانی هۆی دەبێتە خاشاک ■ 

 



 

 

 

 

 

 

 تیئاس لهسهر و دەگمهنن ئێجگار ئاژەاڵنه لهم ههندێک. ههیه بوونیان کوردستاندا له شیردەر کێوی ئاژەڵی جۆر هاندهچه

 اژەڵهئ بهم خوێندکارەکان ناساندنی بۆ باشه شێوازێکی گهمهیه ئهم. دەدرێت لێیان کردن پارێزگاری به گرنگی جیهان

کوردستان. کێوییانهی  

انبابهتهک  

سهرەله ههڕەشهیان ئهوئاژەاڵنهی ناسینی-ناوچهیهدا لهو شیردەر ئاژەڵی جیاوازەکانی جۆرە ناسینی-زیندەییهوە ههمهجۆری یولهڕو  

دەخایەنێت خولەک ٣٠ چاالکییەکە  

 کهرەستهکان
دەستی کاتژمێرێکی•  پەڕۆیەک پارچە یاخود ملپێچ چەند  

 شێواز

.گەاڵکان تیمی کێوییەکان، بزنە تیمی پڵنگەکان، تیمی: ەوەتیم سێ بە دەکرێن گەمەیە ئەم یاریچییەکانی  

دەبن ڕیز بازنە شێوەی بە پڵنگەکان تیمی ■   

 نێو دەچنە و ک،کل شوێنی لە پشتوێنەکەیدا ناو بە دەکات پەڕۆیەک پارچە یاخود ملپێچێک و یەکە هەر کێوییەکان بزنە تیمی ■ 

پڵنگەکا. تیمی بزنەی    

.نـێـوڵـبج یەـیـن ۆشیانبـ و ڕادەوستن ازنەکەب دەرەوەی لە گەاڵکان تیمی   ■ 

یاریکردن چۆنییهتی  

 تیمی ندامانیئە لە یەکێک بگەنە بییانگرێت، پڵنگەکان لە یەکێک لەوەی بەر دەدەن هەوڵ کێوییەکان بزنە تیمی ئەندامانی ■ 

.خۆیان هی بە بیکەن گەاڵ چەند بە گەیی دەستیان دەتوانن. بدەن لێ دەتیان و گەاڵکان  

 بزنەکان. ەربهێنند پشتوێنەکانیان لە ملپێچەکە یاخود پەڕۆکە پارچە گەاڵکان، بگەنە بزنەکان ئەوەی پێش دەدەن هەوڵ پڵنگەکان ■ 

 یەک لە و پڵنگە هەر. بگرن گەاڵ یاخود بجووڵێن ناتوانن دانیشتنانەوە بە بەاڵم بیانگرن، ناتوانن پڵنگەکان دانیشتن لەسەر کاتێکدا هەر لە

.بگرێت بزن یەک دەتوانێت سەرەدا  

.پڵنگ دەبێتە ئەویش ڕاستەوخۆ ئەوا بگیرێت، پڵنگێکەوە لەالیەن بزنێک هەر■   

.گەاڵکان تیمی ئەندامی دەبێتە و دەمرێت ئەوا بگرێت، بزنێک نەتوانێت سەرەیەکدا لە پڵنگێک هەر ■   

.گەاڵ بە دەبێت و دەمرێت ئەویش ەوائ گەاڵیەک، لە بدات دەست نەیتوانی بزنێکیش هەر سەرەدا، یەک لە ئەگەر ■   

.بزن دەبێتە دەستبەجێ دەدات، لێوە دەستی بزنێک کە گەاڵیەک هەرچی ■   

.دەکرێت یاری سەرەش چەند و دەخایەنێت کات چەند سەرەیەک هەر بدە بڕیار پێشوەخت  

 لەم ەسەروویەتیل پلەیەک نێچیر، بکاتە دی ێکیئاژەڵ کە ئاژەڵێک هەر. ئاژەاڵندا نێو لە ڕاوکردن یزنجیره لە بریتییە خۆراکی زنجیرەی

.زنجیرەیەدا  

چاالکییهکه به درێژەدان بۆ بیرۆکهیهک چهند  

 ئەو ارهێنانیبەک بە ئاژەاڵنە؟ ئەم لەبارەی دەزانن چی دیوە؟ پڵنگیان یاخود كێوی( یوانە)حە کێوی بزنە هەرگیز ئایا بپرسە منداڵەکان لە
 هەڕەشەیان بۆچی کە ەنەبگەی تێیان و خوێندکارەکانت بۆ بکە ئاژەاڵنە ئەم باسی کراوە، دابین مامۆستایان بۆ تێبینی بەشی لە زانیارییانەی

.لەسەرە  

 خۆراکی ەیەکیزنجیر دەتوانن بزانە لێبکە پرسیاریان دەژین؟ ناوچەیە لەم کە دی ئاژەڵی دەربارەی هەیە زانیارییەکیان هیچ خوێندکارەکان
.تازەیە زنجیرە ئەم بەکارهێنانی بە بکەرەوە دووبارە گەمەکە توانییان ئەگەر. بکەن دروست گەمەکە لەمەی بێ  



 

. بگرن نەیوێ و کار بکەونە بەالیاندا تەنێک هەر جووڵەی بە کە بخرێن ڕێک وا و دابنرێن مەبەستدا شوێنی لە دەتوانرێت ئامێرانە ئەم  

 ڕێگایانەوە لە تۆش و گیراوە وێنەیان شێوەیە بەو کە ببینیت زیندوو یوێنە چەندین کە بەردەست دەخاتە ئەوەت دەرفەتی پڕۆژەیە ئەم

بکەیت.  ئاژەڵەکان ناسینەوەی لە لێهاتووییت و توانا بە ڕاهێنان  

 مەبەستی ەب دانراوە گۆرگۆنزا پارکی ناشناڵ لە مۆزەمبیق لە یە(گۆرگۆنزا کام واییڵد) پڕۆژەی ناوی کە تەڵە کامێرای دانانی پرۆژەی

پارکە. ئەو گیانلەبەرەکانی کردنی چاودێری  

 خۆبەخش کەسانی ەب پێویستیان و گرتووە پارکەیان ئەو کێوییەکانی گیانلەبەرە  فۆتۆی و وێنە هەزارەها شاراوە، کامێرای بەکارهێنانی بە

 وێنەی دەتوانیت وەلینکە لەم! نییە نئاسا هەمیشە ئەمە. بدەن یارمەتییان وێنەکاندان لە کە گیانلەبەرانەدا ئەو جۆرەکانی ناسینەوەی لە تا هەیە

تر:زیا زانیاری بۆ.بکەیت جۆرەکانیان کردنی دەستنیشان و ناونان توانای ڕاهێنانی و ببینیت گیانلەبەر چەندین زیندووی  

http://www.wildcamgorongosa.org/ 

  گیانلهبهرە شیردەرەکان – ییزینده هجۆرییههم -

 یـان:ندێـك نموونههه

Persian Leopard   ینگی فارســڵپ 
زۆر بەاڵم هەبن شاخاوییەکان یەـوردیـک ناوچە لە کە بەوەی ناسراوە پڵنگ لە جۆرە ئەم  

  تــدەبێ چاالک ەکانـتەن ەیـجووڵ ەـب ەـک شاراوە تایبەتی کامێرای.  دەبینرێن بەەدگمەن

  لە یـفارس ڵنگیـپ.  گرت ٨٠٣٨ و ٨٠٣٣ ساڵی لە پڵنگانەی لەو یەکێک وێنەی هەندێ

جۆرەیان ئەم. هەن جۆریانەوە لقی نۆ( ٥) بە كە ننگمەن و دههە دا جیهان سەرانسەری  

یـویاێکدابڕــل ژینگەیەکی ەـب ەرـس دۆزراوەتەوە انـشاخاوییەک یەــکوردی ناوچە لە کە   

جۆرە لەم وا ئەوەش کە ارەشیانداــژم لە ەوەــدیسان کە بچکۆلەیە ارەـقەب دوورەپەرێزی  

لەناوچوون. ڕووبەڕووی ئاسانی بە کە دەکات پڵنگانە  

ەـل کە انـجۆرەی ئەو. ەونـدەردەک جۆردا نۆ لە داـجیهان ەریـسەرانس لە یـفارسی پڵنگی  

بەهۆی ئەویش ن(                                   )جۆری لە دەژین کوردستان شاخەکانی  

لێیە. یفارس پڵنگی ژمارەی ترینزۆر ئێرانیش ئێرانەوە، واڵتی لە ژینگەکەیانەوە نزیکی  
 

   Wild Goat   كێـوی  ـهبـزن 
  ییەـماڵ                     ێزانیــخ لە( ێویـک ڵەكە) ویـکێ بزنــە                        

   ن؛ـدەدرێ قەڵەم لە جیاواز جۆری دوو بە گشتی شێوەیەکی بە دووانە ئەم ؛(یماڵ بزنی)

اوـــن ەـب و پاکستانەوە و ئەفغانستان لە دانەبڕاو لێک یرەیەکیزنج شێوەی یکێو بزنی  

و اــجۆرجی ئەزارباییجان، ئەرمینیا، عێراق، باکوری تورکمانستان، ئێران، واڵتەکانی  

اـوریــس و انـلوبن و ئەردەن واڵتانی لە بەاڵم .دەبنەوە درێژ تورکیاش هەتا و ڕووسیا  

ەرــەوبــەمـل اڵـس هەزار ٣٠ نزیکەی پێش ا،هەروەه. کردووە ئینقیڕازیان و نەماون  

.هەبوون ئیسرائیل واڵتی لە  

شوێنانەی ئەو زۆری زۆربەی لە گیانلەبەرە ئەم ژیانی سەر بۆ سەرەکییەکان مەترسییە  

 وونیوچلەنا هۆکارەش، دوو لەو بێجگە لەوەڕ، شوێنی لەسەر ماڵییدا مەرومااڵتی لەگەڵ بەربەرەکانێیان و ڕاوکردن لە بریتییە هەن

.انژیانی سەر بۆ مەترسین تری هۆکارەکانی لە درەخت و سەوزایی لە ژینگەکانیان کردنەوەی پاک و دار بڕینەوەی و سەوزەلەوەڕ  
 

   Red Fox   ڕێـوی 
  ینـگەورەت و فراوانترین گرافییەوەوج ژینگەی ڕووی لە جۆرەیان ئەم.  .                 

یڕێـو. ەـهەی دا خۆرەکانــگۆشت واتا(                 ) تری جۆرەکانی نێوان لە ژینگەی  

  رـژێ لە اــستـئێ لە و هەیە ازەداـت ەیـژینگ لەگەڵ خۆگونجاندن لە باشی توانایەکی سوور

.نییە مەترسییەکدا هیچ  

 



 

 

 

Syrian Brown Bear   یورچی قاوەیی سور 
 

    قاوەیی، ورچی جۆرەکانی دەگمەنترین لە یەکێکە نجۆرەیا ئەم.                                     

اــهەت ەوەـباڵوبوون تـاوەڕاسـن یـڕۆژهەاڵت یـژایـدرێ ەـب داـسەردەمەکان لە سەردەمێک لە کە   

و ئادەمیزاد ژیانی بۆسەر هێرشیان بێت، ورچەوە بە پەیوەندی ئەوەی. سینا دورگەی ئەوپەڕی   

بیابان بە و دارستانەکان لەناوچوونی شانی بە انـش و دەوەیزاـئادەم لەالیەن کوشتنیان هەروەها   

یـورچ ادا،ـتـئێس لە. نـژمارەیان ەرچاویـب ەوەیـبوون کەم و لەناوچوون هۆکارەکانی لە بوون   

هەن، ئەرمینیا و ئازەرباییجان و جۆرجیا و رووسیا هەروەها و ئێران بۆ تورکیاوە لە سووریی   

 و ٨٠٠٤ یساڵ لە کە نەوەـلێکۆڵی هەندێ ئەوەشدا، لەگەڵ. لەناوچووبن لوبنان و سوریا واڵتانی هەردوو لە کە نباوەڕەدا لەو زانایان بەاڵم 

. بنلەناونەچوو واڵتە دوو لەو تەواوی بە و بێت هەڵە زانایان بۆچوونەی ئەو کە دەریاننخستووە کراون ٨٠٣٩ و ٨٠٣٣ زستانی لە پاشان  

 ژیانیان سەر بۆ مەترسیین باوەکانی هۆکارە لە مرۆڤەوە لەالیەن ڕاوکردنیان و مرۆڤ لەگەڵ ونەوەیانڕووبەڕووبو و ژینگەکەیان فەوتانی 

سوریین. ورچی قەبارەی بەرچاوەی بوونە کەم وئەو   

 

     Indian Crested Porcupine   خوڕ(ـ) سی سووچڕ  
 

ەـناوچ زۆر لە و ەردەکەوند بەرچاو ڕێژەیەکی بە گیاندارە جۆرە ئەم.                             

ەکداـمەترسیی چـهی ژێر لە و جێگیرە ژمارەیان بۆیە دەکرێن سەیر مشەخۆر وەک دەبینرێن کە   

.نین   

  

    Wild Cat     پشیله کێوی 
 

زۆر فەرووەکەیاندا رەنگی و شێوە لە کێوی پشیلە بەناوبانگەی جۆرە ئەم.                           

زۆر انـئەم. جیاوازن ەبارەداـق لە اوـبەرچ شێوەیەکی بە بەاڵم دەچن، ڵییەکەیانما بەرامبەرە لە   

انەـپێکردنیـزاوزێ رەبەلەـگیان ئەم ژیانی سەر بۆ سەرەکییەکان مەترسییە لە یەکێک. گەورەترن   

هۆکاری. ێکەوەـپ نـدەب داـخۆراک و شوێن ملمالنێی لە لەوەش بێجگە کە ماڵییدا، پشیلەی لەگەڵ   

ەوە،ـرۆڤـم ەـب ەـپەیوەست  ەکەیان،ـژینگ اوچوونیـلەن لە بێجگە ژیانیان، سەر بۆ مەترسی تری   

.گواستنەوەوە ڕێگاکانی بە لەناچوونیانە و کوشتن ئەویش   

 
 

   Persian Squirrel    سمۆرەی فارسی 
 

بە قەبارەیان اتیایاند دەردەکەون ناوچانەی لەو شوێن زۆر لە هەرچەندە..                           

وونیـکەمب رسیـەتـم ەڕوویـڕووب رـت نیـشوێ دێـهەن لە ە،ـباش و جێگیر بەرچاو ڕێژەیەکی   

  اـەروەهـه و ردنـێوەکـپ یـبازرگان و ڕاوکردن ەـل ینـریتـب هۆکارەکانیش. ەوەـدەبن انـژمارەی 

.انـژینگەکەی اوچوونیـلەن   

و یـازرگانـب و اتـدەک انـڕاوی رۆڤـم ەن،ـه یـارسـف مۆرەیـس کە دا عێراق کوردستانی لە   

.نـرێـێنـاردەهـبەک یـماڵ یـاژەڵـئ وەک  کە رــت یـەکانــاوچــن ۆــب تـرێــدەک وەـێـپ انـیـاردنـن   

 

 

 

 



 
 

لهناوچووندان مهترسی لهژێر ئاژەاڵنهی ئهو –ژینگه  
چۆنه؟ بێت لهناوچووندا مهترسی ژێر له که ئاژەڵێک  

 کە ئاژەڵێک دیاخو ڕووەکێک. بچێت لەناو تەواوی بە دەکرێت لێ ئەوەی مەترسی کە ئاژەڵەیە ئەو واتا بێت مەترسیدا رلەژێ کە ئاژەڵێک

 و اوچوونلەن سروشتدا لە کە هەن ئاژەڵ زۆر حاڵەتدا هەندێ لە. نابینرێت لێ زیندوویی بە ژمارەیان زەوی لەسەر چیتر واتا لەناوبچێت

.پارێزراوە لێ ژمارەیان دا ئاژەاڵن باخچەی وەک تیتایبە شوێنی  لە بەاڵم نەماون  
 

لهناوچووندان مهترسی ژێر له            %.1 كانكییـهوشكاوه    -     %5.21 باڵندەکان     -    كـانرهشیرده 20%      
                                                                                                                                                              

 

 ئهوە چییه که دەبێته هۆی لهناوچوونی زیندەوەران؟

 ەیئەو هۆکاری بووە کە سەهۆڵبەندان چاخی دەرکەوتنی نموونە بۆ وەک دەدات، ڕوو سروشتی بەهۆکاری یان زیندەوەران لەناوچوونی

 چەندین ادائێست لە ئەوەی هۆکاری. مرۆڤەوە چاالکییەکانی ڕێگای لە مرۆیی؛ هۆکاری بە یاخود. لەناوبچن ڕابردوودا لە زیندەوەر چەندین

 ژەڵئا جۆری چەندین. یەکەکانی دوای لە یەک چاالکییە و مرۆڤ بۆ دەگەڕێتەوە لەناوچووندان مەترسی ژێر لە ئاژەڵ و ڕووەک جۆری

.فیلەگێژە و ئاسیایی شێری نمونە بۆ وەک فەوتاون، ئێستا وەلێ هەبوون عێراق واڵتی لە ڕبردوودا لە کە هەبوون  

 ئهو مهترسیانهی که له واڵتی عێراقدا بۆ سهر ژیانی ئاژەاڵن لهئارادان کامانهن؟
 

  گەـڕەن. دایەـمەترسی لە انـژیانی ارەوەـهۆک نـچەندی ۆیـبەه عێراق واڵتی کێوییەکانی ئاژەڵە

نگەـژی ەناوچوونیـل ۆیـه بووە کە ێرایەیـخ ەشەسەندنەگ لەو بێت بریتی هۆکار گرنگرتین  

ڕێگاوبان سەرهەڵدانی. سروشتییەکەیان ژینگە قەبارەی کردنەوەی بچوک و یەکەیانسروشت   

ەـبگات یانـدەست اسانیـئ بە کە ڕەوەکانـدارب و یـڕاوچ بۆ ڕێگاخۆشکەربوو هەرێمانەدا لەو   

.ساڵە چەندین درێژایی بە بوون نیشتەجێ لێ کێویانەی ئاژەڵە ئەو کە دوورەدەستەکانی ژینگە      

Wild  Boar   بهرازی کێوی 
 

کە ناوچانەدا لەو بەاڵم نەزانراوە، تەواوەتی بە ژمارەیان هەرچەندە.                        

کە تەوەـدەگرێ ێراقـع یـواڵت ەشـناوچان ەوـئ. اوەـبەرچ شێوەیەکی بە قەبارەیان باڵون   

ئاژەڵە لەناو. دەکرێن تەماشا نەخوازراو وێرانکەری دانەوێڵەخۆری ەخۆرێکیمش وەک   

وگرافیـج یـەشبوونـداب ەرفراوانترینـب کە اسراوەـن بەوە کێوی بەرازی شیردەرەکاندا،   

.هەیە   

 

Golden Jackal   چهقـهڵ 
 

  دایە،ـوونـب ادـزی ەـل ەڵـەقـچ ارەیـژم دا،ـانـیهـج ەریـسـسەران ەـل.                        

داـوشک ەیـنگـژی هەمبەر لە نیـرتـەرگەگـب ەـل ەیـباش واناـت ەوـئ بۆ دەگەڕێتەوە ئەمەش  

کە ۆرـنەخـەشـەمەچـه ەـوات ەیـەکـەشنـرەچـف ۆراکەـخ ەمەـیستـس بۆ هەروەها و هەیەتی  

ەـدایـرسیمەت رـژێ ەـل ەـاژەڵـئ ئەم داـەمانەشـئ ەڵـلەگ. ۆشتـگ ەمـه دەخوات ڕووەک هەم  

  کشتوکاڵ پێشکەوتنی و یشەسازیکردنـپ بە تیـدەس کە ەوەـگەکەیـژین لەناوچوونی بەهۆی

.ێـتۆتـەشـگ ارەکانیـش بوونی راوانـفو   

 

 

 سهرچاوەکان

له بهشی  پۆستهرێک که تیایدا وێنهی ئهو ئاژەڵه شیردەرانه پیشان دەدات که له واڵتی عێراق دا ههن  -شیردەرەکانی عێراق

 ێچدا دانراون.هاوپ
 



 

 

 

 

شهمشهمهکوێرە تهنها ئاژەڵی شیردەرن له جیهاندا که توانای فڕینیان ههبێت و ههروەها ڕۆڵێکی زۆر کارا و 

ه شهودا و کاریگهریان ههیه لهو ژینگهیهی که تیایدا دەژین. له ڕێگهی ئهم یارییه کورتهوە فێر ببه چۆن شهمشهمهکوێرە ب

کهوە بفڕێت بۆ شوێنێکی تر.به تاریکی دەتوانێت له شوێنێ  

 

 بابهتهکان

عێراق شەمشەمەکوێرەکانی – ژینگەیی هەمەجۆری  

یەکتری بە زیندەوەران جۆرەکانی بەستنی پشت –ژینگە  

دەخایەنێت خولەک ٩ تەنها  

   کهرەستهکان:      

پێداپۆشیت چاوەکانتی پەڕۆیەک  

 اکه:گڕێ

دەزانن: چی شەمشەمەکوێرە دەربارەی سەبپر بوەستێنە لێیان بازنەیەکدا شێوەی لە منداڵەکان  

ن؟دەکە چۆن خواردنەکانیان ڕاوی ■بگەڕێن؟     خواردن بۆ تا هێالنەکانیان دەرەوەی دەڕۆنە کەی ■     دەخوات؟ چی شەمشەمەکوێرە ■  

  چۆنێتی دەستپێکردنی یارییهکه :

  پەروانە. ڕۆڵی تریشیان ئەوی و نێتببی شەمشەمەکوێرەکە ڕۆڵی یەکێکیان کە هەڵبژێرە دوان منداڵەکاندا ناو لە■

بوەستێت. بازنەکەدا ناوەڕاستی لە دەبێت پەروانەکەش و ببەستەرەوە" شەمشەمەکوێرەکە" چاوی ■   

 تاکە ەاڵمب دەخوات،" پەروانەکە" لێدان دەست بە" شەمشەمەکوێرەکە" چۆن بدەین پیشانی ئەوەیە یارییەکە سەرەکی مەبەستی ■ 

دەنگییەکان. شەپۆلە لەرەلەری واتا ەوەیەتی" ئیکۆلۆکەیشن" دۆزینەوەی توانای ڕێگەی لە بتوانێت ڕێگەی  

 ڵێندە کاتێک هەر" شەمشەمەکوێرە"دەڵێن و دەکەن هاوار تر ئەوانی دەخولێتەوە، بازنەکەدا لە"شەمشەمەکوێرەکە" کاتێک ■ 

 ەکەپەروان دەنگی شوێنی بە شەمشەمەکوێرەکە داکردنە هاوار کاتی لەو" پەروانە: "بکات هاوار دەبێت پەروانەکەش شەمشەمەکوێرە،

.دەجووڵێت الی بەرەو دەزانێت  

.دەربازبووندا هەوڵی لە پەروانەکەش و پەروانەکەدا گرتنی هەوڵی لە شەمشەمەکوێرە دەخولێنەوە بازنەکەدا لە هەردووال ■   

 کاتێک هەر کە،بازنە دەرەوەی نەکەونە کە بکەن رەیاریکە دوو ڕێنوێنی وریاییەوە بە دەبێت وەستاون بازنەیەکدا لە کە تر ئەوانی 

.بازنەکەوە ناوەوەی بیانخەنەوە لەسەرخۆ و نەرمی بە ڕوویدا ئەوە  

.پێبکەیت بەشداری پەروانە مناڵی یەک و شەمشەمەکوێرە مناڵی یەک لە زیاتر یارییەکەدا لە دەتوانیت ■  

 

 ڕاگرتنی لە انئەو بروای بە شەمشەمەکوێرە ڕۆڵی: بکە مناڵەکان لە یارپرس گفتوگۆیە، سەرەی فێرکارییەکە، یارییە تەواوبوونی پاش

 بۆ کە هەیە کێوی یتر گیانلەبەرێکی هیچ ئایا گرنگە؟ مرۆڤ ئێمەی بۆ شەمشەمەکوێرە بۆچی ئەوان بڕوای بە: بپرسە لێیان چییە؟ ژینگەدا

بۆمان؟ گرنگن بۆچی باشە ئەی بیت؟ گرنگ ئێمە  



 

 

: بابهتهکه لهسهر زیاتر کیچاال بۆ زیاتر بیرۆکهی  

كوێرهمهمشهی شهوهدۆزینه  

.نـەڕێـبگ رەـوێـەمەکـەمشـش ۆـب ەوەـانـۆیـخ اڵیـم الی دەتوانن ندااڵنـم   

  ن،ـرێـینـدەب ەوەـاوابوونـۆرئـخ دوای لە ئاسانی ەـب زۆر شەمشەمەکوێرە 

ەتیتایب بە باڵدارەوەن مێرووی دوای بە ڕاوون یـخەریک شوێنانەی لەو   

باڵدارە ەوـئ ودـاخـی امـەقـەرشـس یـانـەکـڵۆپـگ یـانـییەکـاکـڕوون رـژێ لە   

.اوەوەنـوەست ئاوی ەسەرـب کۆالنەیـبچ     

  دروست بەرز زۆر دەنگی و بن ێدەنگـب کە یربهێنەرەوەـوەب داڵەکانـمن 

  یاخود نەدەن شەمشەمەکوێرە  لە دەست جۆرێک هیچ بە هەروەها نەکەن 

  شەمشەمەکوێرەی کە کاتەی ئەو. بکەن انـبێزاری و بیانگرن بدەن هەوڵ 

وێرانەشـەمشەمەکـش ەوـئ ارەیـژم ەروەهاـه و بکە تۆمار دەبینن یەکەم   

اشیـب بە وێـگ ەـک کەـب اڵەکانـمن ەـل داوا. ننبیـدەی کاتە ئەو کە بنووسە   

یـنـتـسـیـب ایــوانـت داڵـنـم – ڕاون خەریکی ەــک یانـدەنگ ۆـب رنـڕادێ   

یـاشـب بە یەـیـن دوور ەـۆیـب ـغباڵ یـمرۆڤ لە زیاترە بەرزی فریکوێنسی   

  و دایک و انـیـانـاکـتـۆسـامـم ەـل رـتـاشـب انـرەکـوێـەکـەمـشەمش دەنگی 

.تنـیسـب انـاوکیـب   
 

: سـڤـیلزانستى   

  ی،ـاواڵتـه بە بەتـتای یـزانست رۆژەیـپ رە،ـەمەکوێـشەمش لێکۆڵەرەوەی

دەنگی  اسینەوەیـن لە داتـب یانـارمەتیـی ەـک اتـدەک خۆبەخشان لە اداو  

.رەـشەمشەمەکوێ جیاوازی  
 

لە وودنـەسـب و رنگـگ زۆر یـێکـاژەڵـئ ەمەکوێرەـشەمەش ەرئەوەیـلەب  

انـژمارەی کردنی ریـاودێـچ ۆیەـب( خوارەوە بڕوانە) خۆیاندا ژینگەکەی  

  زۆر و نـچووکـب ارەـەبـق ەـب ەکوێرەــشەمشەم. وودەـەسـب یـکارێک زۆر

بریتییە دۆزینەوەیان بۆ ڕێگایەک ەـۆیـب دۆزرێنەوەـب اریکیداـت لە قورسە  

الیەن لە ئێستا تا جیاواز دەنگی لە جۆر هاهەزارە. دەنگیان ناسینەوەی لە  

ئەو تا هەیە یارمەتی بە یانـێویستـپ زاناکان و کراوە تۆمار خۆبەخشانەوە  

ترە اڵداریـب گیـدەن گەـدەن کام ێتـبزان و ەوەـبکات یاـج یەکتر لە دەنگانە  

.شەمشەمەکوێرەکانە نیـهی کامەیان و امێرەـئ دەنگی کامەیان و  
 

تۆماری بۆ گوێ دەتوانیت"  شەمشەمەکوێرە لێکۆڵەرەوەی"  وێبسایتی لە  

  ەکەیـریکوێنسییـف و راوەـک ێواشـه کە تـبگری ەکوێرەـەمشەمـش دەنگی

  مرۆڤدا بیستنی توانای ئاستی لە ەوەیـئ دەیـێنـه ۆـب ەوەوارـخ هێنراوەتە

  بێجگە. ێتـدەب جۆرەکانیانت جیاکردنەوەی وانایـت یەشەوەـڕێ لەو و بێت

  یایداـت کە یتـب سـبات ایـئ ڕۆژەیـپ ریـزیات ارەزایـش دەتوانیت لەوەش

  تیـایـبسـوێ ۆـب ەمشەمەکوێرەـش دەنگی خۆبەخشان

و -ەنـدەک ۆمارـت" رەـەمەکوێـمشەـش ەرەوەیـێکۆڵـل"  iBats ستـبات ئای  

خۆتدا اوچەکەیـن ەـل وەـێـاوشـه کیـێـروپـگ یـدنـەزارنـدام تیـێـۆنـچ :–  

http://www.batdetective.org/#!/home 

http://www.batdetective.org/#!/home


 

 شهمشهمهکوێرەکانی عێراق –ههمهجۆری زیندەیی 

ههیه! جیهاندا له شهمشهمهکوێرە جۆر ٠٠٠٠ نزیکیی به  
شهمشهمهکوێرە دەربارەی بنهڕەتی زانیارییهکی چهند  

پێکدەهێنن. جیهان شیردەرەکانی ئاژەڵە هەموو ڕێژەی ی٨٠% لە و هەیە فڕینی توانای کە ردەرەیش تەنها شەمشەمەکوێرە ■   

باشوور. جەمسەری "نتارکتیکائە" ریكیشوه لە بێجگە هەن رێكداكیشوه هەموو لە ■   

دەرەوە. دێنە و چاالکن شەودا بە واتا – شەوگێڕن ئاژەڵی ■   

دەکرێ. بەدی جیاوازەکانیاندا جۆرە نێوان لە ژیانیاندا و ڕاوکردن و زاوزێکردن سروشتی لە جیاوازی ■   
 

دەنگهوە: شهپۆلهکانی ڕێگهی له دۆزینهوە  

 میسیست دەوترێت پێی کە دەبینن مێکەوەسیست ڕێگەی لە تاریکی بە شەویشدا لە و چاالکن ەوانداش بە واتا شەوانەن، ئاژەڵی شەمشەمەکوێرە

 دەوروبەریان ەرب کە دەردەکەن زیکن و تیژ زۆر دەنگێکی شەمشەمەکوێرە فڕیندا کاتی لە( دەنگەوە ڕێگەی لە دۆزینەوە واتا) ئیکۆلۆکەیش

 بەکار ەوەتر ئاژەاڵنی لەالیەن سیستەم هەمان. دەکات دروست دەوروبەریان تەکانیش بە وێنایەک کە دەگاتەوە یانێـپ پاشان و دەکەوێت

.دۆلفین وەک دێت،  

 

 یانخواردن واتا)خوێنمژن کەمیشیان زۆر و دەخۆن ماسیش تەنانەت هەندێکیان دەخۆن، ڕووەک بەری یاخود مێروو زۆربەیان ■ 

.(تر ئاژەاڵنی خوێنی مژینی لە بریتییە  

 م٣.١ تا باڵەکانیان درێژیی جۆریان گەورەترین کاتێکدا لە درێژن سم٣ تەنها شەمشەمەکوێرە جۆری کترینبچوو لە هەندێک ■ 

 دەبێت.

   رێمی كوردستـانو هه شهمشهمهکوێرەکانی واڵتی عێراق      
 اوچەکەن بە سەر تەکانیتایبە جۆرە لەسەر ئەوتۆ زانیاری ئەوەشدا لەگەڵ. هەن عێراقدا لە ئێستادا لە شەمشەمەکوێرە جۆر ٣٤ نزیکەی

.دۆزینەوەدان لە بەردەوام عێراقن واڵتی بە سەر کە شەمشەمەکوێرە تازەی جۆری. نەزانراوە    

ییهکتر به ئاژەاڵن بهستنی پشت - ژینگه        

 روەهاهه و تر گوڵێکی بۆ گوڵێکهوە له تۆو گواستنهوەی و ڕووەکهکان پیتاندنی له، گرنگه زۆر مرۆڤ ئێمهی بۆ شهمشهمهکوێرە
دەبهخشن. پێ زۆرمان سوودی کشتوکاڵدا زیانبهخشهکانی زیندەوەرە و مێروو خواردنی  

شهمشهمهکوێرە و مێرووەکان         
 لەشی کێشی نزیکەی هێندەی دەتوانێت جاریش زۆر و بخوات مێشوولە ٣٨٠٠ نزیکەی کاتژمێردا یەک لە توانایدایە لە شەمشەمەکوێرە

 لە مرۆڤ پێویستی بۆیە دەخۆن، دانەوێڵە بە زیانبەخش مێرووی و کرمۆکە و پەروانە شەمشەمەکوێرە. شەودا یەک لە بخوات مێروو خۆی

.دەکەنەوە کەم دژەمێروو کیمیایی دەرمانی بەکارهێنانی  
 
 

 شهمشهمهکوێرە و ڕووەک 
 ئەو نێوانیان لە ڕووەکن ۆرج ٩٠٠ لە زیاتر پیتاندنی و تۆو گواستنەوەی لێپرسراوی کە ناسراون بەوە شەمشەمەکوێرە جیهاندا، لە

 دەخۆن گوڵەکان شیلەی شەمشەمەکوێرانەی ئەو کاتێک ئەوەش قۆخ، مێخەک، مۆز، وەک دەهێنێت بەکاریان مرۆڤ کە ڕووەکانەن

 پیتاندن و دەگوێزنەوە تری یەکێکی بۆ گوڵێکەوە لە ئەوانیش شەمشەمەکوێرەکانەوە فەرووی بە دەنووسێن ڕووەکەکان گوڵی هەاڵڵەی

.اتڕوودەد   

 تۆوی ەوەیبڵآوکردن و گواستنەوە لە هەیە گرنگیان و کارا ڕۆڵێکی دیسانەوە دەخۆن ڕووەکەکان بەری و میوە کە شەمشەمەکوێرانەش ئەو

 و بڕینەوە و فەوتان مەترسی کە گرنگە باراناوییەکان دارستانە ڕووەکی بۆ بەتایبەتتر زۆر ئەمە. دەیانخۆن کە درەختانەی ئەو بەری

 لە شەمشەمەکوێرە شەوانەیاندا، فڕینی ئەنجامی لە. لەسەرە ئاژەاڵنیان بەرفراوانی زۆر ژینگەیەکی لەناوچوونی و بوون ڕووتەڵ

.اکانداجیاجی ناوچە بە ڕووەکەکان تۆوی باڵوکردنەوەی لەسەر هەیە ئەرێنی کاریگەری ئەمەش دەچن و دێن  فراوانەوە زۆر ڕووبەرێکی   

 جۆرە بەو اندا،تۆوەکانی گواستنەوەی و ڕووەکەکان پیتاندنی لە دەبەستن شەمشەمەکوێرە بە پشت کە هەیە ڕووەک جۆر چەندین لەبەرئەوەی

 پشتیان وەکانەیڕو ئەو تەنها لەناوبچن،نەک شەمشەمەکوێرە و بێت ئەگەر. ئیکۆسیستەمن هێشتنەوەی دەوڵەمەند بە و ڕاگرتن بەرپرسیاری

 شێوە هەمان بە ندەبەست ڕووەکانە بەو پشت کە ئاژەاڵنەشی ئەو بەڵکو دەبنەوە کێشە ڕووبەڕووی تۆوەکانیان گواستنەوەی بۆ پێدەبەستن

.دەبنەوە مانەوە کێشەی تووشی  



 

 

 

 

 

 سهنگیهاو نیشانهی باڵدارانه ئهم ینیـنیب. لهبهردەستدایه عێراق واڵتی سهرتهشییهکانی و پهپووله دەربارەی کهم زۆر زانیاریی

 له یگهریانکار و ڕۆڵ ههروەها و ناوچهکهت ئاژەڵی جۆرەکانی دەربارەی فێربـبه زیاتر شتی. گهیینژین سیستمی دروستی و ژینگهیی

دەوروبهرماندا. له ژینگهیی پهیامی گهیاندنی  

 بابهتهکان

                            سەرتەشی و پەپوولە –ژینگەیی هەمەجۆری

بایۆلۆجییەکان هێما – ژینگە  

  کهرەستهکان:         
گەورە.(  دۆشاو شووشەی وەک) شووشەیەکی کاغەز، پێنووس،: دەگۆڕێت چاالکیەکە ەپێیب  

  یارییهکه : چۆنێتی        

.دەکەین انژیانی سووڕیی و زیندەوەران جۆراوجۆرێتی و فرەچەشنیی بە درک لەڕێگایانەوە کە هەیە زانستی چاالکی و یاری جۆر چەندین  

 :٠سووڕی ژیانی پهپووله       
 

. بدوێ پەپوولە ژیانی سووڕێکی و ژیان قۆناغێکی هەر دەربارەی عێراق، واڵتی سەرتەشییەکانی و پەپوولەکان نامیلکەی بەکارهێنانی بە

 ەول ڕوخساریان و شێوە بدات پیشانی و بکێشێت پەپوولە ژیانی قۆناغەکانی لە قۆناغێک هەر وێنەی بکە خوێندکاران لە داوا

بواسە.هەڵ پۆلەکە ژووری دیواری لەسەر هێڵکارییەکدا شێوەی لە پەپوولە ژیانی سووڕی وێنانە ئەو نیبەبەکارهێنا. قۆناغانەداچۆنە  

 سووڕی ژیانی پهپووله  
 

 بۆ پەپوولەن چاکی و جوان جۆری ڕەنگاوڕەنگ پەپوولەی .بدە خوێندکارانی پیشانی پۆلدا ناو لە و کۆبکەرەوە کرمۆکەیان یاخود هێلکۆکە

ەڵبگیردرێن.ه پۆلدا لەناو ئەوەی   
 -هەواکێش ۆب بێت تێدا نیکو سەرقاپەکەی مەرجێک بە هەڵبگیردرێن ناوپۆلدا لە گەورەدا شووشەی لە و زیندوویی بە دەکرێت کرمۆکە

 دەخوات ڕووەک تایبەتی جۆری تەنها کرمۆکە. بۆی خۆراک بیکەنە و بکەنەوە کۆ کرمۆکەکە بۆ دەوروبەر داری گەاڵی دەتوانن مندااڵن

 گەورە ەندەئەو کرمۆکەکە بدەیتێ هەرکاتێک ئەوەی گەاڵی دۆزییەوە ڕووەکە کام لەسەر تکرمۆکەکە کە دڵنیابە بۆیە یدەژ یلەسەر کە

دەتروکێن. ئەوکاتەی تا سەربکەون بەسەریدا تا دەبێت دار لقی بە پێویستیان دەرەوە بێتە قۆزاخەکە لە لەوەی بێتەوە نزیک کە بوو  
 بە ڕێگا و ەنبد پشوو تا دارە لقی بە پێویستیان کاتەش ئەو ئیتر پەپوولە دەبنە و دەرەوە دێنە قۆزاخەکە ەل هەفتەیەکدا، چەند ماوەی لە

 ئازادیان تدەبێ بفڕن، ئەوەی بۆ بن ئامادە خەریکن وا کرد هەستت کە هەر گرنگە زۆر. بن فڕین ئامادەی و بنەوە وشک بدەن باڵەکانیان

بفڕن. و بکەن  
 

ی پهپووله و سهرتهشییهکانڕووپێویی کردنی زانستی  

 بۆ کاتیش باشترن. ەبچکۆل شارەزای لیکۆڵەرەوەیەکی بە ببیت سەرتەشییەکانەوە بە تایبەت ڕووپێویی و سەرژمێریی ڕێگەی لە دەتوانیت

.هاوینە وەرزی سەرەتای ئەمە  
 تایبەت ناوچەیەکی نیکرد دیاری یاخود اڕووبارێکد ڕۆخی بە پیاسەکردنێک کاتی لە دەتوانیت. بکە دەستنیشان ڕووپێوییەکەت بۆ شوێنێک

.ئاوەوە ەیسەرچاو لە بیت نزیک دەبێت بدۆزیتەوە، سەرتەشی بتوانیت ئەوەی بۆ چونکە بێت ئاو نزیکی مەرجێک بە بکەیت ئەمە   
.تدەیانبینی کە بکە تۆمار تایبەتانەش جۆرە ئەو ژمارەی. دەیانبینیت کە بگرە فۆتۆیان یاخود بکێشە جۆرانە ئەو وێنەی   
 هەفتەکەدا ییکۆتا پشووی لە بکەیت منداڵەکان لە داوا دەکرێت نەبوو ناوەدا لەو باڵدارێک و مێروو هیچ دەرەوەکە چوونە ساتەوەختی ئەگەر

 بزانە و بکە ئەوە نیتێبی.  کردن تێبینی و کردن بەراورد بۆ ناوپۆل بۆ بهێننەوە ئەنجامەکەی پاشان و بکەن جێبەجێ خۆیان ڕووپێوییەکەی

.کراوە تۆمار تێدا زیندەوەری جۆری زۆرترین ژینگەیە امک  
 پێ اردیانبەرو تا دۆزیوتانەتەوە خۆتان کە جۆرانەی ئەو ناسینەوەی بۆ بەکاربهێنە لەبەردەستدایە کە ی" باوەکان جۆرە" ییەڕهپە ئەو

.داویت یانجۆرێک هەر ناسینەوەی یارمەتی کە بوون کامانە كـانگەگرن تایبەتمەندییە بزانە. بکەن  



 

   ەرتەشییپەپوولە و س رسەبیرۆکەی تر بۆ چاالکی زیاتر لە
 

دیکه برەوپێدراوی ڕاپرسییی                                              

  اوازداـیـج کیـێـنـوێـش دـەنـچ ەـل یـتـسـزان ەوەیـژینـتوێ بدە هەوڵ  

  یەکتری بە مەکانئەنجا وپاشان بکەیت جیاوازدا کاتێکی چەند لە و 

  ەـەپوولـپ ەوەیـئ ۆـب نـنـریـاشتـب ەـانـنگـژی امـک. تــبکەی بەراورد 

  ەوـئ انـهەم ەـب انـیـتـویسـپێ اـئای -سەرتەشی ەیـئ بژی؟ داـانـایـیـت 

  یە؟ـپ تیـویسـێـپ ەـەپوولـپ ەـک ەـەیــه ەـیانـنگەیـژی یەـدیـەنـەتمـبـایـت

لەسەر کاریگەری چۆنیش و بیت اوازجی چۆن ژینگەیانە ئەو ئاخۆ   

.                                    بهێڵێت بەجێ جیاوازەکانیان جۆرە   

 

دا                                          قوتابخـانه گۆمێك له  

  گەیەکـنـژی کـۆالوێـگ ەداـەکـانـابخـوتـق یـاخـب ودـیاخ حەوشە لە

  و پەپوولە بۆ انکاریـاسـئ ەتاـه ەـبک تـدروس راوەـۆکـک اویـئ لە 

  سەرچاوە چەندین خۆیان ژینگەی بە بیکەن بکەیت سەرتەشییەکان

  لەسەر دروست و ەواوـت اریـیـزان ەـک ەـەیـه تـێـەرنـتـئین لەسەر

. ەــەیـه ەوەـیـەیــگـنـژی یـکـاوێــۆمـگ یـردنـک تـدروستی ـێـۆنـچ  

   ئەوە هەیە اوانەداـۆمـگ ۆرەـج ەمـل کە تایبەتمەندییانەی لەو یەکێک

  ٨ بە مەتر ٨ نزکیی ەـب ەـاوەکـۆمـگ واتا بێت قووڵ زۆر نابێت کە

                 . بێت سم٣٠ شوێنیشیدا قووڵترین لە و بێت پان مەتر
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هەمەجۆری زیندەیی     یەشفرەچەشنیی پەپوولە و سەرت - 
 

  و یــــهشـهرتـس ۆریـج ٠٠٠٠ هیـزیکـن دا،ـیهانـج سهریـهرانـس له

. نراونـاسێـن و هوەـدۆزراونهت هـهپوولـپ ۆریـج ٠٠٠٠٠ بۆ ٠٠٠٠٠  

.نهناسێنراون ئێستا تا که ترههن جۆری چهندین باوەڕەدان لهو زانایان  

 

  ترینزۆر انیـنیشتم ئەمریکا باشووری و ناوەڕاست ئەمریکای واڵتانی

تەنها بە یرۆداـپ واڵتی لە تەنها. جیهاندا لە پەپوولەن جۆری چڕترین و  

ئەمە هۆکاری گەورەی بەشێکی. هەن پەپوولە جۆری ١٠٠،٣ نزیکەی  

واڵتانەدا لەم وهەواـکەش فرەچەشنەی و لەبار ژینگە ئەو بۆ دەگەڕێتەوە  

.وەکردو فەراهەم پەپوولە زۆرەی جۆرە ئەو بۆ لەباری ژینگەیەکی کە  

 

ماوە لەو یلمـ هەزاران بە دەکەن، کۆچ کە هەیە پەپوولە جۆری هەندێک  

  کە - شاوەکەـنەخ مەـخان ەـب راوـاسـن ەیـپەپوول. ڕنـدەب یانداـژیان کەمەی

ەــوولـەپـپ ۆرەـج ەوـل ێکەـەکـی داـراقـێـع ەـل ەـەپوولەیـپ اویـب ۆرێکیـج  

ایـەمریکـئ و قاـەفریـئ و اـوروپەـئ و اسیاـئ ەمووـه ەـل کە ەیـکۆچبەران   

.هەیە وستراڵیاداـئ و اکورـب  

 

لە بۆشایی دینـچەن ێراقـع یـواڵت یـانـیەکـەشیـەرتـس و ەـەپوولـپ ەڕـلەم   

. ەیەـه ەداـەکـواڵت ەـل ەشیـەرتـس ۆرـج ٤١ ەنهاـت. ەیەـه زانیاریەکانماندا  

لێکۆڵینەوەی سێککە هیچ بەاڵم هەبن پەپوولە جۆر ٨٠٠ لە زیاتر ڕەنگە  

.ەکردوونـن ەسەرـل باشی و دروست  

 

  ەرتەشیینـس اویـب ۆریـج ەندێـه راونـدان داـچەپ ەـدەست لە وێنانەی ئەو

باوەکانی جۆرە ناسینەوەی الپەڕەی کە هاوپێچدا لە دەشتوانیت. عێراقدا لە  

.ەوەـیتـساـنـب ەشـوولـەپـپ یـانـاوەکــب ۆرەــج ەــل کـدێـەنـه ەــەیـوولـەپـپ  
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ی وەک دەستنیشانکەری جۆری زیندەوەرانە و سەرتەشپەپوول – ژینگە   
 

ییههردوو پهپووله و سهرتهشی ڕۆڵی گرنگ دەبینن وەک دوو دەستنیشانکهری ژینگه و جۆر و تایبهتمهندی و لهباری ژینگه  

 

. دێن ژینگەدا ربەسە کە گۆڕانکارییانەی ئەو کردنی بۆچاودێری ێندەهێنر بەکار کە زیندەوەرن جۆرانەی ئەو: دەستنیشانکهرەکان ژینگه

 ئەم زانینی. ندەژی تێیدا کە دەڵێت ژینگەییە سیستەمە ئەو هاوسەنگی و تەندروستی دەربارەی شت زۆر زێدەبوونیشیان هەروەها و هەبوون

 و ردنک پێوانە بۆ یاخود ئارادابێت، لە نیسەرهەڵدا ئەگەری کە مەترسییەک هەر پێشوەختی کردنی درک بۆ بەسوودە زۆر ڕاستییە

 لەو انزیندەوەر جۆرەکانی لە تایبەتی جۆرێکی هەر بۆ تاک تاک لێکۆڵینەوەی بین ناچار ئەوەی بەبێ گۆڕانێک هەر تۆمارکردنی

 هەر هەمبەر لە هەستیارن زۆر گشتی شێوەیەکی بە ناسراوان ژینگەیی دەستنیشانکەری بە ئاوا زیندەوەرانەی ئەو. بکەین ژینگەیەدا

کرایە.ب  گۆڕانکارییانە بەو درک بوو قورس زۆر نەبووایە ئەمان و بێت ئەگەر کە دێت ژینگەییدا سیستمی بەسەر کە گۆڕانێکدا  
 

.ژیانیاندا سووڕی لە تەیبەتمەندییە دوو ئەم بەهۆی گرنگن ژینگەیی دەستنیشانکەری دوو یسەرتەش و پەپوولە   

 دانەوەیانکار گۆڕانکاریدا لەگەڵ خێرایی بە زۆر کە دەگەیەنێت ئەوە ئەمەش کورتە، ژیانیان ووڕیس ڕادەیەک تا هەردووکیان ■ 
 دنیکر تێبینی و کردنیان تۆمار ساڵ بۆ ساڵ  دەگەیەنێت ئەوە ئەمەش کە دەکات زیاد کورتدا زۆر ماوەیەکی لە ژمارەیان. دەبێت

.دەبێت فەراهەم ئێمە بۆ ڕێگایانەوە لە گۆڕانکارییەکان   

 بەو بەستراوە پەپوولە -ژینگەکەیانەوە دیارەکانی الیەنە بە بەستراونەتەوە ژیانیانەوە سووڕی ڕێگای لە هەردووکیان ■ 
 و ۆرز گۆڕانی مانای ژینگەیەدا دوو لەو گۆڕان هەربۆیە -دەژین لەسەریان کە گۆماوەکانەوە بە سەرتەشیش و خانەخوێیانن ڕووەکانەی
.ئەمان ەرلەس زۆرە جێهێشتنی کاریگەری   

 الپەڕە کەوێتەدە چوارگۆشەکەی لە لینکەکەش بۆ و بڕوانیت عێراق پەپوولەکانی و سەرتەشی نامیلکەی لە دەتوانیت زیاتر زانیاری بۆ
.ڕوانەـب ەوە٨٠  

 

 سهرتهشی وەک دەستنیشانکهری کواڵیتیی و تایبهمتمهندی ئاو
 ئەنجامدانی لە رێتدەک هەربۆیە دەبەستن، ئاو باشی کواڵیتیی بە پشت انمانەوەی بۆ گشتی شێوەیەکی بە کە ئاویین کرمۆکەی سەرتەشی

.وەربگیرێت لێ سوودیان ژینگەییدا سیستمی دروستیی و هاوسەنگی هەروەها و ئاودا جۆرێتی خێرای لێکۆڵینەوەی  

 و نگییڕەنگاوڕە و پاک ئاوی سەرچاوەی بە بەستنیشیان پشت بەاڵم بپارێززرێن ئەوەن شایەنی سەرتەشی بنەڕەتدا لە هەر ڕاستە

 تری ەکانیزیندەوەرۆچک مانەوەی و پاراستن بە دەبەسترێتەوە زنجیرەیەک وەک مانەوەیان و پاراستن ئەوەیە مانای ژینگەیی جۆراوجۆریی

 نیجیها هەموو ەره بەڵکو بکرێت سەیر ئاوییەکانیش مێرووە نەک پاراستنی سەرەکی ڕێبەری وەک دەکرێت سەرتەشییەکان. ژینگەکەیان

 لە بدە هەوڵ. دراپێ ئاماژەی لەسەرەوە لێکۆڵینەوەیەی و سەرژمێریی بەو ببەسترێتەوە دەکرێت ئەمە گەورەکانت خوێندکارە بۆ. مێرووەکان

 کە ترییان ئەوی و بووە ژەهراوی ئاوییەکەی سەرچاوە دەکەیت هەست کە یەکێکیان بگەیەنیت، ئەنجام بە یەکەیان هەر جیاواز شوێنی دوو

دەکەیت؟ بەدی نێوەندەدا لەو جیاوازییەک هیچ بزانە بڕوانە و بکە تێبینی.  پاکە و نەبووە ژەهراوی  
 

 

 پییس بوونی ئاو له عێراقدا
دەبێتەوە بوون پیس ڕووبەڕووی هۆکارێکەوە چەند بەهۆی ئاو  

.نەوەدەگوێزرێ خاکەوە یداخوران و باراناو و ڕووبارەکان  ڕێگای لە کێڵگەکانەوە لە دژەمێروو دەرمانی و کیمیایی پەیینی   ■ 

.ئۆتۆمبێل شتنی ■   

.کارگەکان پیشەسازیی پاشەڕۆی و خاشاک فڕێدانی و ئاوەڕۆ ■   
 

 

 پهپووله وەک هێمای گۆڕانی ژینگهیی
 وبەریاندادەور بەسەر کە گۆڕاناکاریانەی ئەو لەگەڵ کاردانەوەیان خێرایی بە زۆر پەپوولە هەیانە، کە کورتەی ژیانە سووڕی ئەو بەهۆی

 ەناگەپ و خۆراک بۆ ڕووەک لە دیاریکراو جۆرێکی چەند بە پشت توندی بە زۆر سووڕەکەدایە لە قۆناغەی ئەو درێژایی بە. هەیە دێت

 ئەنجامدا لە. دەدات دیاریی لەسەر کەشوهەوایان هەروەها و ژینگەیی گۆڕانی کاریگەری ئاشکراش بە زۆر هەروەها و دەبەستن

 نیتێبی کەشوهەواش جیاوازیی و هەیە ڕووەکدا تایبەتی جۆری هەندێ لە هەمەجۆری کاتێک وودنبەس و باش زۆر دەستنیشانکەری

.دەکرێت    



 

 

 

 

 

 

 

 

                              بابهتهکان

عێراق كوردستانی دارستانەکانی – زیندەیی هەمەجۆری  

  دەخایەنێت کاتژمێر یەک  تا خولەک ٣٠         دارستانەکان ژیاندنەوەی و دارستانەکان بڕینەوەی –ژینگە 
 

 

 ان:ـکهرەستهک
بەستنەوە چاو بۆ پەڕۆ         

 شێوازی یارییهکه:
 

 مەودای و تبێ گونجاو قەبارەیان بکات، بەش کە بێت لی هێندەی کە بە دڵنیا لەوە بێت، لێ داری کە هەڵبژێرە شوێنێک وریاییەوە بە

.بگاتێ مرۆڤی بەشێکیان یاخود دارەکان قەدی کە دڵنیابە لەوەش هەروەها بێت، نێوانیاندا لە گونجاویش   

 ئەگەر. داڵدڕکو و چاڵ یاخود کانیاو و ئاو وەک بەسترابێتەوە چاوی کە نییە منداڵێک گیانی بۆسەر مەترسییەک هیچ کە دڵنیابە لەوە

.کێشراوە بۆ سنورە ئەو دەرەوەی نەچنە مناڵەکان با بکێشە سنورێک دەکات، پێویست کرد هەستت  

 باش زۆر بکات گروپێکیان هەر سەرپرشتی گەورە کەسێکی ئاوا گونجا ئەگەر گروپەوە، سێ یاخود دوو بەسەر بکە دابەش مناڵەکان

بوو. بجووک مناڵەکان ئەگەر تایبەتی بە دەبێت،   

دەبات تێکیدرەخ بەرەو نەناسراودا ڕێگایەکی بە( تریش یانئەو) تریش یئەو و دەبەسترێتەوە منداڵەکان لە یەکێک چاوی  

 تەواوی ەب دارەکە دەکەن هەست تا دەکات گەاڵکانیشی تامی تەنانەت و گەاڵکانی بۆنی و دەدات دارەکەوە لە دەست چاوبەستراوەکە منداڵە

.دەچەسپێت بیریا لە تایبەتمەندییەکی هەموو و دەناسنەوە   

 هەر با بگۆڕیت دارەکان بدە هەوڵ. ترە منداڵێکی سەرەی ەوەئ دوای ،بدۆزێتەوە دارەکە دەدرێت ڕێگای و دەکرێتەوە منداڵەکە چاوی ئنجا

.نەبێت دارێک  

.تریان لەوەی قورسترە کامەیان بزانە بکە جیاواز درەختی بە و جیاواز شوێنی لە یارییە ئەم   

 ایاـئ ؟کامەیە یانکامە دەزانیت چۆن درەخت، جیاوازەکانی جۆرە دەربارەی زیاتر فێربوونی بۆ لەبارە  و گونجاو زۆر ڕێگایەکی ئەمە

چییە؟ ناویان دەزانیت ئەی چین؟ دارەکان نێوان جیاوازییەکانی ایاـئ ببینیت؟ دار جۆر چەند دەتوانیت  
 

 بیـرۆکهی تر بۆ چاالکی زیاتر لهسهر بابهتهکه

 .ێتـبب دروست بۆ ابابەتەکەد لەگەڵ ئاشناییان زیاتر تا بدە منداڵەکان یارمەتی و بکە ێشکەشـپ" ندەوەرانـزی گەیـژین وەک درەخت" بابەتی

 انــدارەک ەریـدەوروب لە اژەاڵنـئ هێمایەکی جۆرە چ بزانە هەبێت، ناوچەکەیاندا درەختی لەگەڵ ئاشناییان ازیاترـت بدە انـنداڵەکـم یـیارمەت

 ەروەهاـه. دەهێڵن بەجێی خۆیان اشـپ اژەاڵنـئ کە ەیـیشانانـن ەوـب بکە دروست ێکـلیست. بێت یانـژیان لێ ێمایـه ەـک ەوەـدەناسن و نـدەبین

.بەجێدەهێڵن درەختەکانی لەسەر زیندەوەران و ئاژەاڵن کە بڕوانن کاریگەریانە لەو کە ڕابکێشە ئەوە بۆ سەرنجیان  

 قەکانیوەرە ئەوە دوای دەردەچێت، دارەکە قەدی نەخشی تا بخشێنە وەرەقەکە لە سلەبۆیە بە و دارێکەوە قەدی بە بنوسێنە وەرەقە پارچەیەک

.بکەرەوە کۆ هەموو مناڵەکانیش  

 داری ۆویـت. ەوەـێکـپ نـڕوێنـب ەکەداـوتابخانـق باخچەی لە ۆتانـخ ەکەیـواڵت بە سەر کیـدارێ چەند درێژخایەن، پڕۆژەی لە بەشێک وەک

 ەـۆوانـت وەـئ دەـب ەوڵـه انـۆتـخ ەیـاوچەکـن داری لە ەکـباخچەی ەـنـدەب تا بکە انـێویـبەخ ردنـک ەکەرەـچ ۆناغیـق تا ەرەوەـکۆبک اـجیاجی

.دەیاندۆزیتەوە قوتابخانەکە نزیکی لە کە تەوەـکۆبکەی  

 

هت بناسیت به بهکارهێنانی ههستی بینین و دەست لێدانت ههوڵ بدە درەختێک له درەختهکانی قوتابخانهک  

 
ژەاڵنژینگهی لهبارو دروست بۆ زیندەوەران و ئادەربارەی جۆرە جیاوازەکانی درەخت فێر ببه و بزانه چۆن بوونهته فهراههمکهری    



 

هەمەجۆری زیندەیی  عێراق كوردستانی دارستانەکانی  –      

 جۆرەکانی دارستان له واڵتی عێراقدا
 

  یەکانیـاویـاخـش ەـناوچ ەـدەکەون ێراقـع یـدارستانەکان زۆری زۆربەی

.سەرەکییەکان ڕووبارە یـپەڕبوونـێـت انیـش بە شان یاخود کوردستانەوە  

:ئەمانەن دارستانەکانیش جۆری باوترین  

  بەرزیەکانی شاخ و داربەڕوو ناوچانەی لەو: داربەڕووەکان دارستانە ■ 

.داپۆشیوە گردەڵۆچکەکانی قەراغە   

تەـیـپەـب ناوچە لە ەـک ەنـــدارستانان ەوـئ: انـیەکـاریـڕووب ەـانـدارست ■   

.هەن ڕووبارەکاندا ڕۆخی پڕئاوەکانی    

کە ەیـداران ۆرەـج ەوـل وونـپێکهات کە هەن دارستان تری جۆرێکی ■   

  یـنـپاراست تیـەبەسـم ۆـب ودـیاخ راونـنـڕوێ انـەیـدارەک یـەبەستـم بە 

درەختی جۆری لە دارانەش ئەم.  ڕۆچوون و ورانــداخ لە اکەکەیانـخ  

.بیانین   
 

 ارستانییهکان ژینگه د 
 

، ننـقێـوڵـدەخ اژەاڵنـئ بۆ وودـبەس و گرنگ زۆر ەیەکیـژینگ تـدرەخ  

.لقەکانیان تا ڕەگەکەیانەوە لە ەرـه   

جۆری ٨٩٠ لە زیاتر بۆ ژیان شوێنی و ژینگە داربەڕوو، نە،ونمو بۆ  

ەکانـەنـەشـئ دەوەرەـزین ەـل ۆرـج ٣٠٠ هەروەها و ێرووـم لە یاوازـج  

ریـت ۆرەهایـج یـخۆراک ەـدەبن ۆیانـخ ئەمانیش کە دەکات، فەراهەم  

  ناندا،ـاویـه ەـل گەاڵ دا،ـەهارانـب لە ونچەـخ و وڵـگ: زیندەوەر و ئاژەڵ

ۆراکیـخ سەرچاوەی ەمووـه زستاناندا و پاییزان لە توتڕک و بەڕوو  

  اژەڵیـئ و دەـنـباڵ و( اـالرڤ) ەـکرمۆک و ێرووـم یـرنگـگ و یـەرەکـس

دەـداڵ و ەرەکیـس نیـشوێ وەک اـهەروەه درەخت .وکنبچ شیردەری  

.دەبینرێت لێ سوودی باڵندەکانەوە و ئاژەاڵن لەالیەن وهێالنە پەناگە و  

 

ئهمانهی ئاژەاڵنهوە الیهن له درەخت بهکارهێنانی نیشانهکانی  

دەگرن خۆ له خوارەوە :  
 

دیارە پێوە ڕووشاوی دارەکە قەدی ■   

هەیە نزیکی لە ئاژەڵ مووی یاخود پاشەڕۆ ■   

کەوتووە ناوە لەو دارەکە بەری و پۆپ و لق ■   

دەبینرێت گەاڵ یاخود دارەکە بەری و میوە لەسەر قەپ جێگە ■   

دەبینرێت هێالنە و خانوو ■   

  کەڕوو وكـان ەئەش وەک خۆهەڵواسەری ڕووەکی سەوزە ■ 

دەبینرێن دارەکەوە قەدی بەسەر قەوزە و  



 

ەکان و گەڕاندنەوەی دارستانەکانبڕینەوەی دارستان –ژینگە   

  ”deforestation“  بڕینهوەی دارستان چییه؟
 

 جیهاندا لە سااڵنە. نكـاجیهـانیـیە گەورە کێشە لە یەکێکە و سروشتییەکان سەوزو دارستانە لەناوبردنی لە بریتییە دارستانەکان بڕینەوەی

 جیهان یکەمەرەییەکان دارستانە نیوەی نزیکەی. دەکرێن پاکتاو و ێنرێنەوەدەبڕ دارستان لە چوارگـۆشـە یمیل هەزار ٩٢ بۆ ٤٦ نزیکەی

 و تەختە ەسازیپیش ئاژەڵ، بەخێوکردنی کێڵگەی بۆ گۆڕینیان لە بریتییە دارستانەکان بڕینەوەی سەرەکیییەکانی هۆکارە. لەناوچوون

 خراپی تری بەکاربردنی و ئاگرکەوتنەوە وەک دەچنلەناو سروشتی کارەساتی بە جاریش هەندێ بەاڵم شارەکان، گەشەسەندنی هەروەها

                                                                                                                                                       .زەوی

 

داپۆشراوە  دارستان بە زەوی ڕووبەری  %٠٠ 

دەژین  دارستانەکاندا لە جیهان نیئاژەاڵ و ڕووەک  %٠٠ 

لەناوچووندان مەترسی ژێر لە جیهاندا لە گیانلەبەر جۆری ٠٠٠،٠٠  

ژینگەکەیانە  چوونی لەدەست هۆکارەکەی مەترسیدان لەژێر گیانلەبەرانەی ئەو  %٠٥ 

 

 کاریگهرییهکانی بڕینهوەی دارستانهکان      
 

 انەکاندادارست لە جیهان زیندەوەرانی و ئاژەڵ زۆری زۆربەی. ییدهـزین ۆریـەجـهەم لە نـەوەبوو ەمـک ۆیـه دەبێتە دارستانەکان بڕینەوەی

 بێت، اـێستئ ژەیەیـڕێ ەمـب .انیانـجۆرەک زۆری ەیـزۆرب ەمانیـن و فەوتان هۆی دەبێتە دارستانەکان نەوەیـبڕی و انـفەوت ەـۆیـهەرب دەژین

                                                                                  .فەوتێندە ساڵێکدا لە زیندەوەر جۆر ٣٩ بۆ ٣٠ نزیکەی

 ڕۆچوونی ەهاهەرو و دەریاکان ئاوی  بازنەی تێکچوونی گەرما، پلەی گۆڕانی هۆی دەبێتە دارستانەکان بڕینەوەی نەرێنی تری کاریگەری

                                                                                                                                                       .خاک

 

   عێراقكوردستانـی دارستانهکانی        

واڵتەکە ڕووبەری هەموو ی %٢،٣ نزیکەی دەکاتە ئەمە. دووجایە کیلۆمەتر ٢٨٩٠ نزیکەی عێراق واڵتی دارستانی ڕووبەری  

.نەماون دارستان بە چیتر و دەشتایی بە بوون دارستانەکان ڕووبەری زۆری زۆربەی ڕابردوودا ەل  

 

 

دارستانهکان یوهچـاندنه دووبارهپرۆژەکانی          

 بۆ. هەیە یانکاریگەری ترەوە ڕۆڵی چەندین لە بەڵکو هەیە ژینگەییدا هەمەجۆری ڕاگرتنی لە گرنگیان ڕۆڵێکی تەنها نەک دارستانەکان

 دزەکردنی ەل ڕێگەگرتن هۆی دەبێتە ئەمەش کە کۆدەکەنەوە، دەبارێت بارانەوە ڕێگەی لە کە زیادەیەی ئاوە بڕە ئەو دارستانەکان نموونە،

 کە اتەوەکۆبک بارانەوە ئاوە ئەو زۆری بەشێکی کە دەکات خۆش زەوی بۆ ڕێگا دارستانەکان یەی"گرتنەخۆ" پڕۆسەی ئەم. باران ئاوی

 ناوچانەدا ەول. بداتەوە گل لێ باشی بڕێکی زەویش هەم گەشەکردنیان و گەورەبوون بۆ لێوەربگرن سوودی تر زیندەوەرانی و ڕووەک هەم

. ڕادەماڵێت قوڕەکەی و خاک خۆیدا لەگەڵ و دەڕوات ڕۆچووەکەدا خاکە بەسەر خێرا شێوەیەکی بە ئاو بڕاونەتەوە دارستانەکان کە

 ئاویان ویڕێڕە تێکچوونی و داخوران کێشەی کە ناوچانەدا لەو تایبەتی بە -دەنرێن بنیات جێیانلە نوێ دارستانی جار هەندێ هەربۆیە

 ەکەنناوچ بە سەر کە دەکرێت ڕووەکانەوە و درەخت جۆرە ئەو چاندنەوەی ڕێگەی لە یان دارستانەکان نانەوەی بنیات پرۆژەی ئەم هەیە،

                                           باشترە؟ ڕێگایەیان کام تۆ بڕوای بە. ێنرێنەوەلێدەڕو بیاننیان دەرەوەی درەختی و ڕووەک جۆرە یاخود

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بابهتهکان:

                    ییزینده هەمەجۆری ناسینەوەی – ییزینده هەمەجۆری

ڕووەک و مرۆڤ – ژینگە   
 

     پێداویستییهکان:       
 

پاندان یاخود قەڵەم(/ ببینە پاشکۆ)بڕراوە گەاڵکاندا شێوەی لە کە کارت  

 شێوازی چاالکییهکان: 
 

 زیاتر انەچاالکیی لەو کامیان. دەبن جێبەجێ چاالکی جیاواز جۆری چەندین بڕڕاون گەاڵدا شێوەی لە کە کارتانەی ئەو بەکارهێنانی بە

:شنیارانەپێ لەو هەندێکن خوارەوە ئەمانەی. دەکات دیاری لەبەردەستدایە کە کاتەی ئەو و ەشوێنەک و منداڵەکە تەمەنی کاتە ئەو گونجان   

یهکهم : چاالکی  

 تازە یەکیگەاڵ هیچ دەتوانن ئاخۆ. بدۆزنەوە گەاڵ جیاواز جۆری چەند دەتوانن بزانە بگەڕێن، ونبوودا کەنزێکی بەدوای بنێرە منداڵەکان

.بن قاڵیسەر هەفتەکەدا پشووی لە کە مندااڵن بە بدرێت پڕۆژەیەک وەک دەکرێت چاالکییە ئەم نەدۆزرابێتەوە؟ پێشتر کە بدۆزنەوە  

دووەم چاالکی :          

دێت؟ لێوە ەاڵیەیگ ئەو کە بدۆزنەوە تایبەتە درەختە ئەو ناوی دەتوانن بزانە مناڵەکان لە یانس ان یاندوو بە بدە گەاڵکان کارتی لە کارتێک  

سێههم : چاالکی  

:ندەتوان بزانە بزانن؟ یەکێکیان هەر تایبەتمەندییەکانی دەتوانن بزانن و بچنەوە گەاڵکاندا کارتی بەناو منداڵەکاندا ەڵلەگ   

بزانن؟ ڕوخساریاندا و قەبارە و شێوە لە جیاواز جۆری چەند ■   

هەیە؟ جیاوازیان قەراغی چەند بزانە ■   

بکێشیت؟ جۆریان چەند وێنەی دەتوانیت ■   

گەورەترە؟ دەستت قەبارەی لە گەاڵیانە لەو کێکیانیە هیچ ■   

بچووکترینیانە؟ جۆرەیان کام و گەورەترینە جۆرە کام ■   

ناخۆشە؟ زۆر بۆنیان یان خۆشە؟ بۆنیان ئەی هەیە؟ بۆنیان بزانە -بخشێنە یەکترییان لە دەستت بە هەندێکیان ■   
 

 

 بیرۆکهی زیاتر بۆ چاالکی ههمهچهشنه سهبارەت به گهاڵ

 هەیە وێبسایتەکە ەرلەس و ئینتەرنێت لە پیرەمەگرون  شاخی ڕووەکی ناسینەوەی تایبەتی ڕێنوێنیی  زانیارییەکان بە برەودان بۆ وانیتدەت

         .نییە درەخت کە بناسیتەوە تر ڕووەکێکی هەر یاخود. بناسیتەوە نین کارتەکەدا لە کە ڕووەکانەی و گەاڵ ئەو بتوانیت تا بهێنێت بەکار

 بتوانیت تا ەبەکاربهێن ڕێنوێنییەکە بناسیتەوە، هەیە قوتابخانەکەدا باخچەی لە کە ڕووەک جۆرێکی هەر بدەیت هەوڵ دەشتوانیت وەهاهەر

 دەبینن اتێکک بن سەرسوڕمان تووشی خوێندکارەکان ڕەنگە. هەن ناوچەکەدا لە کە بکەیت دروست ڕووەکانە جۆرە بەو تایبەت لیستێکی

                                                     هەیە؟ ئێوەدا گەڕەکەکەی لە ڕووەک جۆرە چەند. دەدۆزنەوە ڕووەک لە نەدۆزراوە جۆرێکی

 پێبدە یاتریز ڕووونکردنەوەی.درابێت پیشان تێدا ناوچەکەی ڕووەکی جیاوازەکانی جۆرە کە بکە دروست پۆستەرێک یاخود نامیلکەیەک

. بلکێنە ەیەوەنامیلکەک بە زەمق یاخود تێپ بە و لێبکەرەوە ڕووەکانە لەو شێک بە چەند یاخود ڕووەکەکان وێنەی پێوەلکاندنی ڕێگەی لە

    چین؟ هەن؟ ووەکانەڕ جۆرە ئەو بۆ کوردیی ناوی ئایا. بزانیت ڕووەکەکان زانستییەکانی ناوە تا ڕێنوێنییەک وەک بەکاربهێنە وێبسایتەکە

هوەتهکهت فێرببه و ههوڵ بدە بتوانیت جۆرە جیاجیاکانیان بناسیتدەربارەی جۆرەکانی درەختی واڵ  



 

ده ۆریـهەمەجی وهناسینە ییزیـن ده ۆریـهەمەج -            ییزیـن

 ههمهجۆری زیندەیی چییه؟

" دەوەرانزین" هەموو پێوەرە ئەم. پێدەکرێت زەوی لەسەر زیندەوەرانی و ژیان جۆراوجۆرێتی وەسفی کە وشەیەی ئەو زیندەیی هەمەجۆری

 بچووکن هێندە ەک بەراییەکانیش و بەکتریا وەک زیندەوەری بچوکترین هەتا درەختەوە درێژترین لە  دەگرێتەوە جیاجیاکان پێوەرە هەموو بە

 میلیۆن ٢ ئەم. هەیە زەوی لەسەر زیندەوەر جۆر میلیۆن ٢ نزیکەی کە زانراوە خەماڵندن بە ئێستا تا.  نابینرێن نەبێت مایکرۆسکۆپ بە

                                                               .ئاژەڵن جۆری میلیۆنیشیان ١ نزیکەی و ڕووەکن جۆری هەزاریان ٨٩٠ زیندەوەرە

 تا اربهێنرێتەکـب ەـڕەنگ ونەومـن ۆـب، اـجیاجی ێوەریـپ ەرـلەسیی جۆری زیندهمەبۆ پێوانی هە بەکاردەهێنرێت زیندەیی هەمەجۆری پێوەری

 شاخێک، ەرس تەنها زیندەوەرانی یان واڵتێک، دەوەرانیـزین ەنهاـت ودـیاخ ێورێتـبپ ێـپ جیهانی زیندەوەرانی سەرجەم ییجۆری زیندهمەهە

                    .                                                    هەن داـقوتابخانەیەک ەیـباخچ لە ەیـدەوەرانـزین ئەو ەنهاـت ەتـتەنان وـبەڵک
            

 لە ەرانەزیندەو ئەو کۆمەڵەی ژینگەیی سیستمی. دەکات ەییژینگ سیستمی جۆراوجۆریی وەسفی لەوەش بێجگە زیندەیی هەمەجۆری

 ارچێوەیچو لە نموونە بۆ -بێت گەورەش ژینگەیی سیستمی دەگونجێت. دەکەن گەشە و دەبن گەورە و هەڵدەکەن پێکەوە کە خۆدەگرێت

 درەختێک لقی لەسەر کە ردووانەیهەڵک پێکەوە زیندەوەرە ئەو کۆمەڵەی نموونە بۆ -بێت بچووکیش دیسانەوە ڕەنگە یاخود دارستانێکدا

                                                                                                                                                     .دەبینرێن

 زەوی یـندەیزی ەمەجۆریـه لە ردنـک زگاریـپارێ بۆ ڕێگا باشترین زەوین ژینگەیی سیستمی بە سەر زیندەوەران هەموو چونکە بۆیە هەر

 هەوڵ وایە باشتر نموونە، بۆ. زیندەوەر تایبەتی جۆرێکی نیـپاراست ەنهاـت بۆ هەوڵدان نەک گشتی بە ژینگەیی سیستمی پاراستنی لە بریتییە

          .هەیە دارستانەدا ولە زیندەوەرکە تایبەتی جۆرێکی پاراستنی بۆ هەوڵ لەوەی بپارێزرێت دارستانێک بدرێت
                           

 

 یـهمهجۆری زیندەیـتن له هـتێگهییش

 بتوانین گرنگە بۆیە ەره دەستدایە، لەبەر چیمان بزانین بەوەیە پێویستمان تێبگەین و بڕوانین زیندەیی لەهەمەجۆری باشتر بتوانین ئەوەی بۆ

 اڵەـخ لە ێتـدەب نـەیبک ئەمە ینـبتوان ەوەیـئ ۆـب. نەوەـبکەی یاـج انـترییـیەک لە و ینـێـبن انـوناوی نەوەـبناسی جیاوازەکان گیاندارە و ڕووەک

 وەک ەره. انـساریـڕوخ ەبارە،ـق ڕەنگ، وەک موونەـن ۆـب ان،ـیەکـجیاوازی و ێکچوونـل واتە بڕوانین، انیانـیاوازەکـج خاڵە و هاوبەشەکان

.هەستایت یپێ گەاڵکەدا چاالکی لە تۆ ئەوەی  
 

كك و خهڕووه - ژینگـه    ـل
                     : دەبەستین پێ پشتیان شت زۆر بۆ مرۆڤ ئێمەی. گرنگن مرۆڤ ژیانی جیاوازەکانی کایە لە کایەیەک هەموو بۆ ڕووەک

 بۆ. تـدێ ڕووەکەوە لە ناڕاستەوخۆ یاخود بێت ڕاستەوخۆ دەخۆین شتێک هەر ڕاستیدا لە -ئێمە بۆ خۆراکە سەرچاوەی ڕووەک ■ 

 لەبەرئەوەی ئەوەش دەبەخشێت ئێمە بە تەواو وزەی ڕووەک. دەخوات( ڕووەک) گژوگیا مانگاش مانگایە بەرهەمی کە شیر نموونە،

 و ەوز بە دەیگۆڕێت ڕۆشنەپێکهاتن ڕێگەی بە وەریدەگرێت خۆرەوە تیشکی ڕووناکی لە وزەیەی ئەو هەیە ئەوەی توانای ڕووەک

                                                                                                                                              .دەیبەخشێتەوە
 کە شتە زۆر دەستکەوتنی سەرچاوەی نموونە بۆ دەبەخشێت، ئێمەی بە ڕووەک رۆژانەماندا پێداویستییەکانی لە کە هەیە تر شتی زۆر

 و کردن دروست خواردن و خۆگەرمکردنەوە بۆ سووتەمەنی و کردن دروست خانووبەرە کۆڵەکەی وەک دەهێنین بەکاری ڕۆژانە

 لێ ڕازاندنەوەشیان و ئاراییشت کەلوپەلی لەوەی بێجگە ئەوە لۆکە وەک جلوبەرگیشن کردنی دروست سەرچاوەی هەروەها

                 هەبوون زەوی لەسەر لەمەوپێشەوە ساڵ ملیۆن چەندین کە دەکەوێت ستدە ڕووەکانەوە لەو گاز و پەترۆڵ. بەرهەمدەهێنرێت
 قەدی لە ئەسپرین نمونە بۆ. ڕووەکە سەرچاوەکەیان دەهێنرێن بەکار و دۆزراونەتەوە دەرمانانەی ئەو چواری لەسەر یەک ■ 

                                                                                                                                    .دەردەهێنرێت بیی داری
. ێگیرەناج کەشوهەوایان کە گرنگە ناوچانەدا لەو تایبەتی بە ئەمە دەدات، خاک هێشتنەوەی پتەوی بە یارمەتی ڕووەک ڕەگی ■ 

 ئیتر( دەرەوەڕادەبە لە لەوەڕی بەهۆی تایبەتی بە) دەبنەوە فەوتان وویڕووبەڕ ناوچەیە ئەو ڕووەکەکانی بیابانییەکاندا ناوچە لە کاتێک

                   .داعێراق لە خۆڵبارین سەرەکییەکانی هۆکارە لە یەکێکە ئەمەش. دەگوێزرێتەوە باوە بەهۆی و دەبێت داتەپین تووشی خاکەکە
ڕۆشنەپێکهاتنە بەرهەمی و وەکڕو سەرچاوەکەی هەڵیدەمژین زەوی لەسەر ئێمە ئۆکسجینەی ئەو ■        

 کیڕێژەیە کردنی خەزن لەڕێگەی دەدات زەوی گەرمای پلەی بوونی قەتیس و گەرما پلەی جێگیکردنی یارمەتی ڕووەک ■ 

 و ببێت سقەتی ناهێڵێت بەرگەهەواوە، دەچێتە( سووتەمەنی) مرۆڤەوە چاالکییەکانی ڕێگای لە کە کاربۆنەی ئۆکسیدی دووەم ئەو زۆری

                                                                               .دەگرێت زەوی گەرمای پلەی بوونی گەرم ەل ڕێگا

 سهرچاوەکان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخی که لهسهر ش ئهم بهشهی پهڕەی ناسینهوەی پهپوولهکان ههندێک لهو جۆرە پهپوالنه لهخۆدەگرێت

  دۆزراونهتهوە و ناسێنراون.مهگرون پیرە

 

 



 

  

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

انک لە چاالکیی ژینگەیی وەک ڕێنوێنییەک بۆ مامۆستایانی قوتابخانەکبەشێ  


