پـێـزانـیـن
گشت ئەم چاالکییانە لە قوتابخانەکانی ناوچەی پیرەمەگرون تاقیکردنەوەیان بۆ كراوه .ئەمەش بە هیچ شێوەیەک نەدەکرا
ئەنجام بدرێت بەبێ هاوکاری و ئاسانکارییەکانی وەزارەتی پەروەردە بۆ ئێمە و هاوکاری گشت قوتابخانەو مامۆستا و
خوێندکارەکانیش نەبووایە کە لەگەڵمان ماندوو بوون.

تیمـی دارویـن
ئەم ڕێنوێنییە بەشێکە لە پرۆژەیەکی فرەالیەنە کە لەالیەن حکومەتی بەریتانیاوە سەرچاوەی دارایی بۆ دابینکراوە و
ئامانج لێی پەرەدانە بە تواناکانی عێراق بۆ پارێزگاریکردن لە ژینگە و هەمەجۆری زیندەیی .چەندەها ئەندامی تیمی
دەستپێشخەری داروین بەشداربوون لە داڕشتنی ئەم ڕێنوێنییە و ئەو چاالکییانەی کە تێیدا هاتووە.
ئەندامەکان لە عێراق  :بوار خالید ،شۆخان بابە ڕەسول ،باخان جەمال ،نەبیل موسا ،هانا ڕەزا ،عەمر ئەلفەحام
ئەندامەکان لە بەریتانیا  :سۆفی نیل ،جۆوانا ڕاماسۆمی ،ڕیچارد پۆرتەر ،وە تۆنی میلەر.

وێـنـهكـان
بۆ ئەو وێنانەی خاوەنەکەیان لەسەر وێنەکە دیاری نەکراوە ،ئەوا ئەو وێنانە لەالیەن ڕێکخراوی سی ئێم ئی پی ،یاخود
سروشتی عێراق ،یان ڕیچارد پۆرتەری ئەندام لە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی جیهانی باڵندەوە گیراون.
سوپاس و پێزانینمان بۆ ڕێکخراوی باڵندەناسی بەریتانی بۆ دابینکردنی وێنەکانی پرۆسەی دروستکردنی خانووی
باڵندەکان لە الپەڕەی  ٣و  .٤بۆ کلۆد بالسیان بۆ دابینکردنی وێنەکانی بزنە کێوییەکان لە الپەڕەی  ٣٣و  .٣٤وێنەی
پشیلە کێوی و وێنەی ورچی قاوەیی سوری لە الپەڕەی ٣٣و  ٣٤کە لە ویکیمیدیا کۆمۆنس وەرگیراون.
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عێراق لە ڕووی هەمەجۆری زیندەییەوە زۆر دەوڵەمەندە .عێراق لەچاو بچووکی ڕووبەرەکەی دەوڵەمەندە بە چەندەها جۆری جیاوازی
ژینگە و دیمەنی سروشتی لە نێویدا شاخی داپۆشراو بە بەفر و ڕوباری مەزن و بیابانی وشک ودەشتایی فراوان ،و دارستانی شاخاوی و
دەشتی داپۆشراو بە گژوگیا و کێڵگەی کشتوکاڵی بەپیت و ناوچە زەلکاوییەکانی باشور .عێراق هەروەها ژێرخانێکی کەلتوری زۆر
دەوڵەمەندی هەیە .یەکەمین شارەکانی جیهان لە ناوچەی سومێریا لە باشوری عێراق دامەزراون .بۆ یەکەم جار کشتوکاڵ لە ناوچە
شاخاوییەکانی باکوری عێراق زیاتر لە  ٣٠،٠٠٠ساڵ لەمەوپێش داهێنراوە و بۆ یەکەمین جار بەروبوومی وەک گەنم و جۆ و نیسک و
بازێال لەم ناوچەیە بەرهەم هێنراون .ئەم فرەجۆرییە لە ڕووی ژینگە و کاریگەری مرۆڤ لەسەر ناچەکە بە درێژایی هەزارەها ساڵ ئەم
ژینگەیەی ئێستای عێراقی پێکهێناوە و واشی کردووە واڵتەکە لە ڕووی هەمەجۆری زیندەییەوە ئێجگار دەوڵەمەند بێت و چەندەها جۆری
جیاواز لە ڕووەک و ئاژەڵ لەخۆبگرێت.
لێکۆڵینەوەی نوێ دەریخستووە کە عێراق خاوەنی  ٢٨ناوچەیە کە دهبێت لە ڕووی پارێزگاری ژینگەییەوە لەسەر ئاستی جیهان گرنگییان
پێبدرێت .یەکێک لەم ناوچانە شاخی پیرەمەگرونە .ئەم ناوچەیە یەکێکە لە گونجاوترین ناوچەکانی عێراق بۆ زاووزێکردنی باڵندەکان.
هەروەها چەند جۆر ڕووەک و جۆری بزنە کێوی هەیە لە پیرەمەگرون کە لە ڕووی مانەوە هەڕەشەیان لەسەرە و تەنها لە عێراق هەن .لە
ئێستادا عێراق لە ڕووی ژینگەییەوە ڕوبەڕووی چەندەها کێشە بووەتەوە وەک چەنین ناوچەی دی لە جیهاندا .چەندەها ساڵ لە نەبوونی
سەقامگیری لە واڵتدا و نەبوونی هیچ پالنێک بۆ بەڕێوەبردنی خاک لە واڵتدا و هەڵکشانێکی زۆر لە ناوچەی نیشتەجێبوون و زیاد بوونی
ژمارەی دانیشتوان لە سااڵنی ڕابردوودا کاریگەرییەکی نەرێنی هەبووە لەسەر ژینگەی.
ئەو بڕیارانەی کە پەیوەستن بە ژینگەوە و ئێستا دەدرێن کاریگەرییان دەبێت لەسەر نەوەکانی داهاتوو .هەربۆیە گەنجان هێزی سەرەکی و
کاریگەرن لە بەرهنگاربوونەوهی ئەو کێشانەی لە ئێستادا ڕوبەڕووی ژینگەی عێراق بوونەتەوە و لە پاریزگاری کردن لە هەمەجۆری
زیندەیی و سامانی سروشتی واڵت بۆ داهاتوو.پەروەردەی ژینگەیی لە قوتابخانەکاندا کاریگەرییەکی سەرەکی دەبێت لە باڵاوکردنەوەی
هۆشیاری ژینگەیی لە واڵتدا .وەک بەشێک لە نووسراوی پالنی کار و ستراتیژی گشتی ژینگەیی نەتەوەیی عێراق و هەروەها وەک
یەکێک لە ئامانجە هەرە سەرەکییەکانی ڕاپۆرتی ستراتیژی ڕێکخراوی هەمەەجۆری زیندەیی ئایچی لەپێنجەم ڕاپۆرتیدا بۆ ڕێکخراوی سی
بی دی ،پەرەدان بە هۆشیاری ژینگەیی لە عێراق وەک یەکێک لە هەنگاوە هەرە سەرەکییەکان باسی لێوە کراوە.

ئـامانجهكان
■ دابینکردنی چەند گەمە و چاالکییەکی سادە کە مامۆستایان بتوانن لە قوتابخانەکاندا سوودی لێ وەربگرن بۆ پەرەدان بە زانیاری
و تێگەیشتنی خوێندکارەکانیان لەبارەی هەمەجۆری زیندەیی و ژینگەی عێراق.
■ دابینکردنی ئەو زانیارییانە بۆ مامۆستایان کە پێویستیان دەبێت بۆ ئەنجامدانی ئەم چاالکییانە لەگەڵ خوێندکارەکانیان بە
شێوەیەکی کاریگەر.
ئەم ڕێنوێنییە بەشێکە لە پرۆژەیەکی فراوانی هۆشیاری ژینگەیی کە بە هاوبەشی لەالیەن ڕێکخراوی سروشتی عێراق و تیمی
دەستپێشخەری داروین ئامادەکراوە .ئەندامانی هەردوو گروپ ئامانجیان ئەوەیە یەکەم پەرتووکی ڕێنوێنی ژینگەیی تایبەت بە عێراق
دابڕێژن و دابینی بکەن بۆ ماماۆستیان و کەرتی پەروەردە بەگشتی .زۆر لە چاالکییەکانی کە لەم ڕێنوێنییەدا باسیان لێوە کراوە چاالکین کە
بە شێوەیەکی بەرفراوان لە سەرانسەری جیهاندا کاریان پێ دەکرێت .ئێمە بە پێی پێویست و بۆ گونجاندنیان لەگەڵ تایبەتمەندییەکانی عێراق
گۆڕانکاریمان لەم چاالکیانەدا کردووەو لە چەند قوتابخانەیەک لە ناوچەی پیرەمەگرون تاقیکردنەوەمان بۆ کردوون.

فــۆرمات
■ گشت چاالکییەکان دوو الیەن لە خۆ دەگرن :یەکەمیان چاالکییەکە دەبەستێتەوە بە هەمـەجـۆری زیـنـدەیـی لە عــێـراق
بە تایبــەتی و تێگەیشتنێکی زیاتر بۆ ڕووەک و ئاژەڵەکانی تایبەت بە عێراق .دووەمیان چـاالکــییەکە دەبـەسـتـێـتــەوە بە
کێشەیەکی ژینگەیییەوە.
■ هەر چاالکییەو زانیاری تێیدا دابین کراوە لەسـەر ئـەو کـەرەسـتـانـە و ئـەو شـێوازە تـایـبـەتـانـــەی داواکـراون بـۆی.
■ هەر چاالکییەو چاالکی وردتری تێدا باس کـراوە کـە مـامـۆسـتاکـە دەتوانێت گەر بییەوێـت ،سودیان لێ وەربگرێت بۆ
دابینکردنی زانیاری وردتر لەسەر ئەو بابەتەی چاالکییەکە لە دەوری دەسـوڕێـتـەوە بـۆ ئـــەو خوێندکارانەی کە تەمەنیان
زیاترە و خوازیاری زانیاری وردترن.
■ بۆ هەندێک لە چاالکییەکان ،لینکی تایبەت بە "پرۆژەی زانستی بۆ هاواڵتیان (سەیری خوارەوە بکە بۆ زانیاری زیاتر)
دابین کراوە کە هەل دەڕەخسێنێت بۆ خوێندکاران کە زیاتر ئاشنابـن بە جـیهـانی دەوروبـەری خـۆیـان و هـۆشـیـاریـیـەکی
ژینگەیی زیاتر پەیدا بکەن.
■ لەپاش هەر چاالکییەک کۆمەڵێک "تێبینی بۆ مامۆستایان" دابین کراوە ،کە هەندێک زانیاری گشتی دەدات لەبارەی ئەو
بابەتە ژینگەیی و پەیوەستانە بە هەمەجۆی زیندەیی کە لەو چاالکییەدا باسیان لێوە کراوە.
لەم خشتەیەی خوارەوە گشت ئەو بابەتە ژینگەیی و پەیوەستانە بە هەمەجۆری زیندەییەوە کە لە هەر چاالکییەکدا باسیان
لێوە کراوە نووسراونەتەوە:

چـاالكی

بابهتی پهیوهست به ههمهجۆری
زیندهیی

خانوی باڵندە
بتڵی خۆراكدانی باڵـنده

باڵندەکان و شوێنی ژیان و هێالنهکانیان
ههمهجۆری باڵندەکان

هاوسهنگی له سروشتدا

ههمهجۆری شیردەرەکان

شهمشهمهکوێرە و پهروانه
پهپووله و سهرتهشی
دارێـك بنـاسـه
شێوه جیـاكانـی گـهاڵ

ههمهجۆری شهمشهمهکوێرە
ههمهجۆری له نێو پهپوله و سهرتهشییهكاندا
دارستانهكانی كوردستانی عێراق
ناسینهوهی ههمهجۆری زیندهیی

بابهتی ژینگهیی
لهدەستدانی شوێنی مانهوەی ئاژەاڵن
خاشاك و ڕیسایكڵ كردن ( دووباره بهكارهێنانهوه )
پارێزگاریکردن لهو جۆرە ئاژەاڵنهی که ههڕەشهیان
لهسهرە
پشت بهیهکدی بهستن له نێو جۆرەکانی زیندهوهردا
نیشـانه زیندهیـیهكـان
نهمانی دارستانهکان
مرۆڤهکان و پهیوەندییان لهگهڵ ڕووەک

زانستی سیڤیل ئاماژەیەکە بەو لێکۆڵینەوە زانستییانەی کە تێیدا خۆبەخشان و زانایان پێکەوە بە هاوبەشی کاردەکەن .ئەم پرۆسەیەش یان
بریتییە لە کۆکردنەوەی داتا یاخود شیکاریکردن بۆ داتا.
لەم ماوەیەی پێشوودا یەکەم پرۆژەی زانستی سیڤیل لە عێراقدا ئەنجامدرا و تێیدا لێکۆڵینەوە لەبارەی پەپولە و سەرتەشییەکانی عێراق کرا.
هاواڵتیان لە سەرانسەری عێراقەوە وێنەی ئەم زیندەوەرانەیان نارد بۆ پسپۆڕان بۆ ئەوەی ناسینەوەیان بۆ بکرێت و بەم شێوەیەش
تێگەیشتنێکی زیاتر پەیدا کرا بۆ ئەم جۆرە زیندەوەرانە لە عێراق .بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم پرۆژەیە ،دەتوانیت سەردانی ئەم لینکە
) (www.iraqdarwin.org/thebighuntبکەیت
چەندهها پرۆژەی زانستی سیڤیلی دی هەیە لەم جۆرە کە خۆبەخشان لە سەرانسەری جیهانەوە بەشداری تێدا دەکەن ،وەک پرۆژەی
.ئایسپۆت ،کە تێیدا خەڵکانێک لەسەرانسەری جیهانەوە وێنەی سروشت و ئاژەڵ لەگەڵ یەکدی بەش دەکەن بۆ ناسینەوەیان.
)(www.ispotnature.org./communities/global
ماڵپەڕی زونیڤێرس هەروەها چەنەها پرۆژەی زانستی سیڤیلی لەم جۆرە تێدایەکە ژمارەیەکی زۆر بابەت لە خۆ دەگرن و دەتوانیت
بەشدارییان تێدا بکەیت(www.zooniverse.org).

چهندین جۆری جیاواز له باڵندە ههن له کوردستان .ئهم خانووی باڵندانه چهندەها جۆری باڵندە ڕادەکێشنه نێو
قوتابخانهکه و ئهم باڵندانه لهنێو ئهم خانووانهدا دەمێننهوە ،که ئهمهش ههل دەڕەخسێنێت بۆ خوێندکاران که له
نزیکهوە لهبارەی ئهو جۆرە باڵندانهوە فێربن که له ناوچهکانی نزیک خۆیانهوە دەژین .ههر بهم چاالکییهش،
مامۆستا دەتوانێت خوێندکاران بناسێنێت به بابهتی نهمانی شوێنی ژیانی ئاژەاڵن یاخود لهدەستدانی ژینگه
سروشتییهکهیان.

ئهو بابهتانهی جهختیان لهسهر کراوە له چاالکییهکهدا
لهڕووی ههمهجۆری زیندەیی-باڵندەکان و ئهو شوێنانهی تێیدا دەژین
لهڕوی ژینگهییهوە-لهدەستدانی شوێنی مانهوەی ئاژەاڵن

دوو کاتژمێری پێ دەچێت

کهرەستهکان:
تەختە • ) (150mm x 1170mچەکوش • بزمار • درێل و دەمی درێل •برغوو و چەوی

شێواز:
لەم چاالکییەدا پارچەیەک تەختە بەکاردێت کە دەکرێت بە شەش پارچەوە.
هەنگاوی یەکەم :پارچە تەختەکە بکە بە شەش پارچەوە بەپێی ئەم پێوانانە :بەشی پشتی خانووەکە:
 30cm x15cmبنی خانووەکە 12cm x 15cm ،بەشی پێشەوه 17.5cm x 15cm ،سەقفی
خانووەکە 20cm x 15cm ،دوو پارچەی ئەمالو الی سەقفەکە 20cm ،لـە پشـتەوه x
 17.5cmلـە پێـشەوه.
هەنگاوی دووەم :پێوانەکان بە قەڵەم دیاری بکە لەسەر تەختەکە و بە مشار بیبڕە .بۆ پارێزگاریکردن
لە باڵندەکان ،گشت لێوارە زبرەکان بە سمارتە ساف بکەرەوە.
هەنگاوی سێهەم :یەکێک لە پارچەکانی الکانی خانووەکە بە بزمار بنووسێنە بە پارچەی بنی خانووەکە ،پاشان
هەردوو ئەم پارچەیە بە بزمار بنووسێنە بە پارچەکەی پشتی خانووەکە .بە نەرمی بزمارەکان بچەقێنە بۆ ئەوەی
تەختەکان پارچە پارچە نەبن.

هەنگاوی چوارەم :پارچەی ئەوالی خانووەکە بچـەقـێـنـە لـە شـوێـنی خـۆیـدا .بـۆ بـەسـتـنـی هـەر پـارچـەیـەک سـێ بـزمـار بەسـە.

هەنگاوی پێنجەم :پێش بەستنی پارچەی پێشەوەی خانووەکە بە پارچەکانی ئەمالو الوە ،کونێک بە بەکارهێنانی درێلەکە دروست
بکە کە باڵندەکە بتوانێت بەکاری بهێنێت بۆ چوونە ناو خانووەکە .ئەگەر دەمی درێلەکە تیرەکەی  ٨٢ملیمەتر بێت ،ئەوا جۆری
باڵندەی گۆرەویچنەی گەورە لەو خانووەدا ماڵ دەکات.

هەنگاوی شەشەم :خانووەکە بخە سەر پشتی و پارچەی پێشەوە بچەقێنە بە دوو پارچەکەی الی ڕاست و چەپ .دەبێت پارچەکان بە
تەواوەتی بۆ یەک ببن و هیچ درزێک بەجێ نەمێنێ لە نێوان هیچیاندا.
هەنگاوی حەوتەم :برغووەکان بەکاربهێنە بۆ چەقاندنی سەقفەکە بە پارچەکانی پێشەوە و الکان .ئەمە ڕێت دەدات کە سەقفەکە
لێبکەیتەوە و ناوی خانووەکە پاک بکەیتەوە.

هەنگاوی هەشتەم :لەسەری خانووەکە کونێک بکە بە درێلەکە و بە برغوویەک خانووەکە بە بەرزایی دوو مەتر یاخود زیاتر
بچەقێنە بە دارێکەوە .شوێنی خانووەکە دەبێت سێبەر بێت و کونی چوونە وژورەوەی باڵندەکە نابێت ڕوو لە باشور بکات ،بۆ ئەوەی
تیشکی هەتاو نەچێتە ناو خانووەکە .شوینەکە دەبێت بەدوور بێت لە ئاژەڵە ڕاوکەرەکان و لە بای بەهێز .باشترین ئاراستە بۆ
خانووەکە ئەوەیە ڕوو بکاتە باکوری ڕۆژئاوا.
هەنگاوی نۆهەم :شوێنی هێالنەکە دیاری بکە.

وێنهكه لهالیهن ڕێکخراوی باڵندەناسی بهریتانیهوە دابینکراوە

چهند بیرۆکهیهک بۆ درێژە دان به چاالکییهکه
یارمهتی خوێندکارەکان بدە که ناسینهوە ئهنجام بدەن بۆ ئهو جۆرە باڵندانهی
که له ناو خـانووەکانیاندا هێالنه دەکهن یـاخود له دەوری خـانووەکان دەژین.
زۆرجار مـاوەیهکی پێدەچێت تا باڵندەکان هێالنه دەکــهن له نێو خـانووەکاندا،
بـۆیـه بـێ هیـوا مهبـه گـهر ماـوەیـهک تـێپـهڕ بێـت پـێش ئـهوەی باڵندەکــان
خانووەکان بکهن بهشوێنی هێالنه.
خـوێندکارەکان هانـبدە که له پـهرتوکێکدا گشـت تێـبینیـیهکانـی خـۆیـان تۆمار
بکهن :ئایا چ جۆرە باڵنـدەیهک له چ خانوویـهکدا هێـالنهیان کـردووە .چهـند
جار له ڕۆژێکـدا خـواردن بۆ بێـچووەکانیان دەبهن .ئایا چ جۆرە خواردنێک
دەبـهن بۆ بـێچووەکانـیان .له چ کـاتێـکـدا بــاڵندە پـێگهیـشـتووەکـان هـێالنـه
دروسـت دەکـهن و لـه چ کـاتـێـکـدا بـێـچووەکـان هــێـالنـه بـهجـێ دەهـڵـێـن.

ههر جارێک که کۆمهڵێک له بـێچووەکان هـێالنهکه بـهجـێدەهێڵن ،خانووەکه
پـاک بـکهرەوە ،بـۆ ئـهوەی هیـچ جـۆرە مشـهخۆرێک و بهکتـریایـهکی تـێـدا
نهمێنێت که بگوازرێنهوە بۆ کۆمهڵه بێچووی دوای خۆیان.

چهنـد خـانـووەیـهک دروست بکـه کـه کـونـی چـوونـه ژوورەوەکـانـیـان بـه
قـهبارهی جیـاوازن و له شـوێـنی جـیاوازدا دایانـبنێ .ئایا چ جۆرە باڵندەیه و
حهزی له چ جۆرە خانووەیهکه؟

ههمهجۆری زیندەیی -باڵندەکانی عێراق
و نشینگه ژینگهییهکانیان
نشینگهی ژینگهیی ماڵی باڵندەکهیه .گشت پێداویستیهکانی باڵندەکان له
خۆ دەگرێت بۆ مانهوە وەک ئاو ،خـواردن ،شوێن بۆ هێالنه ،و پهنـاگه

باڵندەکان لهکوێدا هێالنه دەکهن؟
باڵندە هێالنه دروسـت دەکـهن بـۆ ئـهوەی شـوێـنـێـکـیـان هـهبـێـت بـۆ
دانـان و پـارێـزگــاری کـردن لـه هێکـهکـانیـان و وەک پهنـاگهیهکـیـش
بۆ خۆیان بهکاری دەهێنن .جۆرە جیاوازەکانی باڵندە جۆری هێالنــهی
جیاواز دروست دەکهن بۆ ئهوەی بێچووەکانیانی تـێـدا گـهورە بـکـهن.
ههندێک له جۆرە سهرەکییهکان بریتین له:
■ هێالنهی سهر زەوی :ههندێک له باڵندەکان هێلکهکانیان ڕاستهوخۆ
دەکـهنـه سـهر زەوی یـاخـود لـــه زەویـدا چـاڵـێک دروســت دەکهن و
هێلکهی تێدەکـهن ،یـان دەیـکــهنـه نـێـو تـوێـژێک لـه ڕووەک و گیـا.
■ هــێـالنــهی نـاو کـون یـاخـود قـڵـیـش :هـهنـدێـک جـۆر لـه بـاڵـنـدە
هـێـالنـهکانیان له نـاو کونـێـک یاخـود قـڵـیشێک له دیـواردا دروسـت
دەکهن ،کـه ئـهمـهش شـێـوازێـکی گـونـجـاوە بـۆ پـارێزگـاریکردن له
بێچووەکان له ئـاژەڵی ڕاوچـی.
■ هـــێــالنـه لــه نـاو چـــااڵیــــی لهنـاو داردا :ههنـدێک جـۆر بـاڵـنـدە
هـێـالنــه لــه نــێــو ئــهم چـااڵنـهدا دروسـت دەکـهن له ناو دارەکانـدا.
■ هـێـالنــهی ڕووتــهخــت:ئــهم جـــۆرەیـــان فــالتــه و بــۆی ههیــه
لهسهر زەوی یاخود له نێو دارەکان و باڵهخـانهکاندا دروست بكرێت.
■ هێالنـه لـه جـۆری کـوپـهڵـه :ئـهم جـۆرە هـێـالنـهیه ئـهو جۆرەیـــه
کـه زۆرمان بیری لـێـدەکهیـنهوە کاتێک وشهی هێالنه دەبیستین .ئهم
جۆرەیان له شێوەی کوپهڵه دروست دەکـرێـن بهبهکـارهـێـنـانی پهڕ و
چیلکه ،ئهمانه یان له لق و پۆپـی دارەکـانـدا دروسـت دەکرێت ،یاخود
له قهدی دارەکانهوە شۆڕ دەبنـهوە.

چ جۆرە باڵندەیهک له ناو خانووی باڵندەکان که خوێندکارەکان له
چاالکییهکهدا دروستی دەکهن ،هێالنه دروست دەکهن؟
ئهم خانووانهی باڵندە که له چاالکییهکهدا هاتووە ،سهرنجی ئهو
باڵندانه ڕادەکێشن که خۆیان به سروشت هێالنه له ناو ئهو کونانه
دروست دەکهن که باڵندەی دارکونکهرە جێیان دێڵن ،یاخود له ههر
کهلهبهرێکی دی لهناو دارەکاندا .ئهو باڵندانهی له سهر زەوی یاخود
له چاڵدا لهنێو زەوی هێالنه دروست دەکهن ،نایهنه نێو ئهم خانووانه
بۆ هێالنه دروستکردن .ههندێک لهو باڵندانهی که زۆرجار هێالنه
دروست دەکهن لهم خانووانهدا لهوبهر ناویان هاتووە.

بابهتی ژینگهیی -
لهدەستدانی نشینگهی ژینگهیی یاخود شوێنی مانهوەی ئاژەاڵن

لهناوچوونی نشینگه ژینگهییهکان له ئێستادا گهورەترین
ههڕەشهیه بۆ سهر ههمهجۆری زیندەیی له جیهاندا.
لەم پرۆسەیەدا نشینگە ژینگەییەکان زەرەریان بەر دەکەوێت یاخود
بە تەواوەتی لەناودەچن ،کە ئەمەش لە توانایان کەم دەکاتەوە یاخود
توانایان ناهێڵێت بۆ لەخۆگرتنی ئەو ئـاژەڵ و ڕووەکانەی کە پشـت
دەبەستن بەم نشینگانە وەک شوێـنی مـانەوە و زاووزێ و خـواردن
پەیداکردن.
لەدەسـتدانـی نـشینگە ژینـگەیـیەکان لـەسـەر ئاستێکی زۆر گەورە،
زۆر جـار چــاالکـی مــرۆڤەکـان هــۆکارەکـەیـەتـی ،بـۆ نــمـوونـە
پاککردنەوەی زەوی بـەمەبـەستـی کـشتـوکـاڵـی ،یـاخـود بنیاتـنـانـی
پرۆژەی نێشتەجێبوون یاخود هەڵکەندنی زەوی بۆ دەرهێنانی کانزا.
تەنانەت ئەگەر نشینگەکە بە تەواوەتیش لەناو نەچێت ،بـۆی هـەیـە
پارچە پارچە بکرێت کە ئەمـەش توانای ئەو نـشینگەیە ناهێڵێت کە
ئەو ئـاژەڵ و ڕووەکانـە لە خـۆ بگرێت کە پێشـتر لە خۆی دەگرت.

بهشبوونی نشینگهی ژینگهیی  -بریتییە لە لەتبوونی نـشینگەکە بۆ
چەند پارچەیەک .بۆ نموونە ئەگەر چەند ناوچەیەکی یـەک دارستان
دارەکانی ببڕێتەوە ،ئەوا ئەو بەشانەی کە داریان تێدا مـاوە بۆشـایی
دەکەوێتە نێوانیان و شوێنی پێویست نامێنێت بۆ ئاژەڵەکانی ناوی کە
بـەپێـی پێویـست بژیـن و ژمارەیەکی کەمیـان دابـەش دەبـن بـەسەر
پـ ارچەکاندا

ئهپلیکهشنی باڵندەکانی پیرەمهگرون

-

ئهم ئهپلیکهشنه دەتوانرێت
به خۆڕایی دابهزێنرێت و
بهکاربهێنرێت بۆ ناسینهوەی
گشت جۆرەکانی باڵندە له
ناوچهی پیرەمهگرون به
تایبهتی و کوردستان به
گشتی .له ههردوو گوگڵ
پلهی بۆ ئاندرۆید و ئاپ
ستۆر بۆ ئهپڵ ئهم
ئهپلیکهشنه به خۆڕایی
دەست دەکهوێت

یارمهتی خوێـندکاران دەدات زیاتر فێربن دەربارەی باڵندەکانی دەوروبهری خۆیان ،به دروست کردنی بتڵی
خۆراکـدان به باڵندەکان له بتڵی ئاوی بهکارهاتوو.

بابهتهکان
له ڕووی ههمهجۆری زیندەییهوە – ناسینی
ههمهجۆری باڵندەکانی ناوچهکه
لهڕووی ژینگهییهوە -خاشاک و ڕیسایکل کردنهوە
کاتژمێرێک دەخایەنێت

کهرەستهکان
بتڵی پالستیکی • پەت • دانی باڵندە • پارچە تەختەیەکی کورت •
مەقەست

شێواز
ههنگاوی یهکهم :بە مەقەست کونێک بەکەرە الیەکی بتـڵـەکە ،ئاگـاداری
منداڵە بچوکەکان بە لە کاتی بەکارهێنانی مەقەست.
ههنگاوی دووەم :هەندێک کونی بچکۆلە بکەرە بنی بـتـڵـەکـە بۆ ئەوەی
باراناوی لێوە دەربچێت.
ههنگاوی سێههم :کونێک دروست بکە لـە سـەری بـتـڵـەکـە بـۆ ئـەوەی
پەتەکەی پێدا بەریت .گرێـیـەک دروســت بکـە لـە پـەتـەکـەدا و بـیـبە بە
ناو کونەکەدا ،ئەوەندە پەت بهێڵەرەوە کـە بـتـوانـیـت بـتـڵـەکـە لـە شوێنی
خۆیدا ببەستیتەوە.
ههنگاوی چوارەم :کونێکی بچکۆالنەتر لەالی بـتـڵـەکـە دروسـت بکە و
پارچە دارە بچووکەکەی پێـدا بـەرە بـۆ ئـەوەی شوێـنـێـک دابـیـن بـکەی
بۆ نیشتنەوەی باڵندەکان.
ههنگاوی پێنجهم :بە پەتەکـە بـتـڵـەکـە بـبـەستەرەوە بە لقی دارێکەوە لە
شوێنێکدا کە خوێندکاران بتوانن بە جوانی بـیـبــیـنن بـێ ئـەوەی پێویست
بکات لێی نزیک ببنەوە و باڵندەکان بترسێنن.

ههندێک بیرۆکه بۆ درێژەدان به چاالکییهکه
داوا لە خوێندکارەکان بکە ناوی ئەو جۆرە باڵندانە بنووسن کە بە ڕای
خۆیان سەردانی بتڵی خــۆراکـداانـەکـانـیـان دەکـەن .پـێـیـان بـڵـێ کـە
پێشنیارەکانیان لە ناو پەرتـوکـێـکـدا بـنـووسن و بۆشایی بەجێبهێڵن بۆ
نووسینی تێبینی لەپاڵ ناوی هەر جۆرە بـاڵـندەیەک کە نووسیویانە بۆ
ئەوەی تێبینییەکانیان لەسەری بنووسن لە کاتـێـکـدا ئـەگـەر بـیـنـییان.
یارمەتی خوێنداکارەکانت بدە کە چاودێری ئـەو بـاڵـنـدانـە بکـەن کـە
سـەردانـی بـتـڵەکانـی خـۆراکـدان بە بـاڵنـدەکـان دەکەن و هەرکاتێک
باڵندەیەک خواردنی لە بتڵەکـە خـوارد ،ئـەوان شـێوە و ناوی باڵندەکە
تۆمار بکەن .دەتوانیت بە پێی جۆر ژمارەی ئەو باڵندانە جیابکەیتەوە
و تۆمار بکەیت کە سەردانی بـتـڵەکان دەکەن بــۆ خـواردن و داواش
لە خوێندکارەکان بکەیت دیاری بـکەن کـام جـۆرە لە باڵندە زۆرترین
سـەردانـی بتـڵەکـان دەکــەن و هــەر جــۆرە بـاڵنـدەیەو لـە چ کاتێکدا
سەر دەدەن.
هـانی خوێـنـدکارەکـانـت بدە کـە هـەوڵ بـدەن ناسینەوە بۆ هەر جۆرە
باڵندەیەک بکەن کـە جـۆرەکـەی نـەناسراوبـێـت بەبەکارهێـنـانی ئـەو
سەرچاوانەی لە خوارەوە دابینکراون.
با خوێندکارەکان خـۆیـان بـتڵەکان پاک بکەنەوە و دانیان تێ بکەنەوە
لە کاتێکدا خاڵی بوون یاخود کەڕۆیان کرد.
خوێندکارەکانت سەرەتا بە بـابـەتـی مـامـەڵـەکـردن لـەگەڵ خاشاک و
ڕیسایکلین بناسێنە بە پرسیارکـردن لـێـیـان کـە ئـایـا بـە ڕای خـۆیـان
چەندێک کاتی پێ دەچێت بۆ ئـەوەی بـتـڵـێکـی پـالسـتـیکی لە زەویدا
شـی ببێـتەوە.
لەگەڵ خوێندکارەکانت گفتوگۆ بکەن لـەسـەر ئـەوەی بـۆ گـرنـگە کـە
خاشاک کەم بکەینەوە و داوا لە خوێـنـدکارەکان بکـە کـە بیر لە چەند
بیرۆکەیەک بکـەنـەوە کـە بەبەکارهــێـنـانـیـان بـتـوانـرێـت خـاشـاکی
قوتابخانە و ماڵـەوەش کـەم بکـرێـتـەوە یـاخـود دووبـارە ســوودیــان
لێوەربگیرێتەوە.

لهڕووی ههمهجۆری زیندەییهوە –
ههمهجۆرى باڵندەکان له عێراقدا
له جیهاندا نزیکهی  ٠٠،٠٠٠جۆری جیاواز باڵندەمان ههیه.
کۆلۆمبیا لەسەر ئاستی واڵت خاوەن زۆرترین جۆری باڵندەیە لە جیهاندا،
بە  ٣٢٠٠جۆر باڵندەی جیاواز .عێراق لە ڕیزبەندی ٥٩دا دێت لەم لیستەدا
بە  ٤٠٩جۆری جیاواز باڵندە .ئەم ژمارەیەش بە بەراورد بە ڕوبەری
واڵتەکە بەرزە ،ئەمەش هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی هەمەجۆرییەکی
فراوان هەیە لە عێراقدا لە جۆری جیاوازی نشینگەی ژینگەیی،
لە شاخەوە بۆ دارستان و بیابان تا چەم و زەلکاو.
نشینگهی ژینگهیی بریتییه لهو ناوچهیهی که زیندەوەرێک تێیدا دەژی
وخۆراکی لێدەست دەکهوێت و زاووزێ دەکات.

باڵندەکانی کوردستان
لەکۆی ئەو  ٤٠٩جۆر باڵندەیەی لە عێراقدا هەن ٨٦٠ ،جۆریان لە
کوردستاندا دهژین.
ناوچەی شاخی پیرەمەگرون بۆ نموونە بەناوبانگە بەو ژمارە زۆرەی
لە باڵندەی ڕاوکەر کە تێیدا دەژین و زاووزێ دەکەن ،بۆ نمونە باڵندەی
جۆری سیسارکە پیرۆزە کە لە بەرزایی زۆرەوە ئێسقان فڕێ دەداتە
سەر زەوی بە مەبەستی شکاندنیان و خواردنی ئەو مۆخەی لە ناویاندا هەیە.

ڕیسایـكـڵـكـردن بۆچی پێویسته؟
■ ڕیسایکل کردن بریتییە لە بەکارهێنانی خاشاک بۆ بەرهەمهێنانی کەرەستە و بەرهەمی نوێ .ڕیسایکلکردن یەکێکە لە سێ
کوچکە سەرەکییەکەی مامەڵەکردن لەگەڵ خاشاک ،کە دوانەکەی دی بریتین لە کەمکردنەوەی خاشاک و دووبارە بەکارهێنانەوەی خاشاک.
■ ڕیسایکل کردن پارێزگاری لە ژینگە دەکات ،لە کاتێکدا ئەو خاشاکانەی کە ڕیسایکل دەکرێنەوە وا نەبوایە یان دەسووتێنران
یاخود لەژێر زەوی دەنران .بەمەش پیسبوونی هەوا و خاک و ئاو و گڵ کەم دەکاتەوە.
■ ڕیسایکلکردن پارێزگاری دەکات لە سامانە سروشتییەکان ،لە کاتێکدا ئەگەر ئێمە دووبارە سوود لە خاشاک وەربگرینەوە لە
پیشەسازیدا ،ئەوا پێویست ناکات سەرچاوەی سروشتی خام بەکاربهێنین ،کە ئەمەش ڕۆڵێکی گرنگ دەبینێت لە پارێزگاریکردن لەم
سەرچاوانە کە خۆیان لە ئێستادا لە کەمبوونەوەیەکی بەرچاودان.
■ ڕیسایکلکردن سەرفکردنی وزە کەمدەکاتەوە ،لە کاتێکدا ئەو وزویەی پێویستە بۆ دەرهێنانی سەرچاوە سروشتییەکان و
بەکارهێنانیان لە پیشەسازیدا زۆر زیاترە لەو وزەیەی پێویستە بۆ ڕیسایکلکردنی خاشاک و سود وەرگرتن لێی .بەمەش بەکارهێنانی وزە بە
شێوەیەکی گشتی کەم دەکات و نرخی کااڵکان دادەبەزن.

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

کهمردنهوە ،دوبارە بهکارهێنانهوە ،ڕیسایکل کردن
ئەمانە سێ کوچکەی سەرەکی مامەڵەکردنن لەگەڵ خاشاکدا .ئایا چۆن ئەم سێ خاڵە دەتوانیت لە قوتابخانەکەتدا پەیڕەو
بکەیت.

له ڕووی ژینگهییهوە – خاشاک و ڕیسایکل کردن
له ههندێک ناوچهی دنیا ،هاواڵتیان زۆر هۆشیارن له ڕووی ژینگهییهوە و خاشاکێکی زۆر کهم بهرههم دێنن .له ههندێک شوێنی دی،
خاشاک به شێوەیهکی ژیرانه مامهڵهی لهگهڵ ناکرێت و چهندەها کێشهی ژینگهیی دەنێتهوە.
ئایا دەزانیت؟ ئهو بتڵه پالستیکییانهی لهم چاالکییهدا بهکارهاتون نزیکهی  ٠٥٠ساڵیـان پێویسته بۆ ئهوەی له زەویدا شی ببنهوە.

پێناسهیهکی خاشاک
خاشاک ئەو مادانە دەگرێتەوە کە نامانەوێت یاخود سوودیان لێ وەرناگیرێت .خاشاک بریتییە لە کارتۆن و کەرەستەی هەڵگرتن و
گواستنەوەی شمەک ،خاشاکی پیشەسازی ،خاشاکی ناوماڵ ،ئاوەڕۆ ،و چەندەها جۆری دی.
■ خاشاک کاتێک دەچێتە ناو ئاوەوە ،پێکهاتەی کیمییایی ئەو ئاوە دەگۆڕێت ،کە ئەمە دەبێتە هۆی زەرەر دان لەو زیندەوەرانەی
کە لە ناو ئەو ئاوەدا دەژین یاخود بۆ خواردنەوە پشتی پێ دەبەستن.
■ ئەو خاشاکانەی لە زبڵدانەکاندا هەڵدەگیرێن چەندەها جۆر گازی خەتەرناک دروست دەکەن کە دەبنە هۆی بەرزبوونەوەی پلەی
گەرما و قەتیس بوونی گەرما.
■ خاشاک دەبێتە هۆی ڕاکێشانی چەندەها ئاژەڵ کە نەخۆشی هەڵدەگرن.

چهندهها جۆر ئاژەڵی کێوی شیردەر له کوردستاندا بوونیان ههیه .ههندێک لهم ئاژەاڵنه ئێجگار دەگمهنن و لهسهر ئاستی
جیهان گرنگی به پارێزگاری کردن لێیان دەدرێت .ئهم گهمهیه شێوازێکی باشه بۆ ناساندنی خوێندکارەکان بهم ئاژەڵه
کێوییانهی کوردستان.
بابهتهکان
لهڕووی ههمهجۆری زیندەییهوە-ناسینی جۆرە جیاوازەکانی ئاژەڵی شیردەر لهو ناوچهیهدا-ناسینی ئهوئاژەاڵنهی ههڕەشهیان لهسهرە
چاالکییەکە  ٣٠خولەک دەخایەنێت

کهرەستهکان
چەند ملپێچ یاخود پارچە پەڕۆیەک • کاتژمێرێکی دەستی

شێواز
یاریچییەکانی ئەم گەمەیە دەکرێن بە سێ تیمەوە :تیمی پڵنگەکان ،تیمی بزنە کێوییەکان ،تیمی گەاڵکان.
■ تیمی پڵنگەکان بە شێوەی بازنە ڕیز دەبن
■ تیمی بزنە کێوییەکان هەر یەکە و ملپێچێک یاخود پارچە پەڕۆیەک دەکات بە ناو پشتوێنەکەیدا لە شوێنی کلک ،و دەچنە نێو
بزنەی تیمی پڵنگەکا.
■ تیمی گەاڵکان لە دەرەوەی بازنەکە ڕادەوستن و بـۆشیان نـیـیە بجـوڵـێـن.

چۆنییهتی یاریکردن
■ ئەندامانی تیمی بزنە کێوییەکان هەوڵ دەدەن بەر لەوەی یەکێک لە پڵنگەکان بییانگرێت ،بگەنە یەکێک لە ئەندامانی تیمی
گەاڵکان و دەتیان لێ بدەن .دەتوانن دەستیان گەیی بە چەند گەاڵ بیکەن بە هی خۆیان.
■ پڵنگەکان هەوڵ دەدەن پێش ئەوەی بزنەکان بگەنە گەاڵکان ،پارچە پەڕۆکە یاخود ملپێچەکە لە پشتوێنەکانیان دەربهێنن .بزنەکان
لە هەر کاتێکدا لەسەر دانیشتن پڵنگەکان ناتوانن بیانگرن ،بەاڵم بە دانیشتنانەوە ناتوانن بجووڵێن یاخود گەاڵ بگرن .هەر پڵنگە و لە یەک
سەرەدا دەتوانێت یەک بزن بگرێت.
■هەر بزنێک لەالیەن پڵنگێکەوە بگیرێت ،ئەوا ڕاستەوخۆ ئەویش دەبێتە پڵنگ.
■ هەر پڵنگێک لە سەرەیەکدا نەتوانێت بزنێک بگرێت ،ئەوا دەمرێت و دەبێتە ئەندامی تیمی گەاڵکان.
■ ئەگەر لە یەک سەرەدا ،هەر بزنێکیش نەیتوانی دەست بدات لە گەاڵیەک ،ئەوا ئەویش دەمرێت و دەبێت بە گەاڵ.
■ هەرچی گەاڵیەک کە بزنێک دەستی لێوە دەدات ،دەستبەجێ دەبێتە بزن.
پێشوەخت بڕیار بدە هەر سەرەیەک چەند کات دەخایەنێت و چەند سەرەش یاری دەکرێت.
زنجیرەی خۆراکی بریتییە لە زنجیرهی ڕاوکردن لە نێو ئاژەاڵندا .هەر ئاژەڵێک کە ئاژەڵێکی دی بکاتە نێچیر ،پلەیەک لەسەروویەتی لەم
زنجیرەیەدا.

چهند بیرۆکهیهک بۆ درێژەدان به چاالکییهکه
لە منداڵەکان بپرسە ئایا هەرگیز بزنە کێوی (حەیوانە كێوی) یاخود پڵنگیان دیوە؟ چی دەزانن لەبارەی ئەم ئاژەاڵنە؟ بە بەکارهێنانی ئەو
زانیارییانەی لە بەشی تێبینی بۆ مامۆستایان دابین کراوە ،باسی ئەم ئاژەاڵنە بکە بۆ خوێندکارەکانت و تێیان بگەیەنە کە بۆچی هەڕەشەیان
لەسەرە.
خوێندکارەکان هیچ زانیارییەکیان هەیە دەربارەی ئاژەڵی دی کە لەم ناوچەیە دەژین؟ پرسیاریان لێبکە بزانە دەتوانن زنجیرەیەکی خۆراکی
بێ لەمەی گەمەکە دروست بکەن .ئەگەر توانییان گەمەکە دووبارە بکەرەوە بە بەکارهێنانی ئەم زنجیرە تازەیە.

ئەم ئامێرانە دەتوانرێت لە شوێنی مەبەستدا دابنرێن و وا ڕێک بخرێن کە بە جووڵەی هەر تەنێک بەالیاندا بکەونە کار و وێنەی بگرن.
ئەم پڕۆژەیە دەرفەتی ئەوەت دەخاتە بەردەست کە چەندین وێنەی زیندوو ببینیت کە بەو شێوەیە وێنەیان گیراوە و تۆش لە ڕێگایانەوە
ڕاهێنان بە توانا و لێهاتووییت لە ناسینەوەی ئاژەڵەکان بکەیت.
پرۆژەی دانانی کامێرای تەڵە کە ناوی پڕۆژەی (واییڵد کام گۆرگۆنزا)یە لە مۆزەمبیق لە ناشناڵ پارکی گۆرگۆنزا دانراوە بە مەبەستی
چاودێری کردنی گیانلەبەرەکانی ئەو پارکە.
بە بەکارهێنانی کامێرای شاراوە ،هەزارەها وێنە و فۆتۆی گیانلەبەرە کێوییەکانی ئەو پارکەیان گرتووە و پێویستیان بە کەسانی خۆبەخش
هەیە تا لە ناسینەوەی جۆرەکانی ئەو گیانلەبەرانەدا کە لە وێنەکاندان یارمەتییان بدەن .ئەمە هەمیشە ئاسان نییە! لەم لینکەوە دەتوانیت وێنەی
زیندووی چەندین گیانلەبەر ببینیت و ڕاهێنانی توانای ناونان و دەستنیشان کردنی جۆرەکانیان بکەیت.بۆ زانیاری زیاتر:
http://www.wildcamgorongosa.org/

ههمهجۆریی زیندهیی – گیانلهبهرە شیردەرەکان -
ههندێـك نموونهیـان:

 Persian Leopardپـڵـنگی فارسی
ئەم جۆرە لە پڵنگ ناسراوە بەوەی کە لە ناوچە کـوردیـیە شاخاوییەکان هەبن بەاڵم زۆر
بەەدگمەن دەبینرێن .کامێرای تایبەتی شاراوە کـە بـە جووڵـەی تەنـەکان چاالک دەبێــت
هەندێ وێنەی یەکێک لەو پڵنگانەی لە ساڵی  ٨٠٣٣و  ٨٠٣٨گرت .پـڵنگی فارسـی لە
سەرانسەری جیهان دا هەن و دهگمەنن كە بە ( )٥نۆ لقی جۆریانەوە هەن .ئەم جۆرەیان
کە لە ناوچە کوردیــیە شاخاوییەکـان دۆزراوەتەوە سـەر بـە ژینگەیەکی لــێکدابڕاویـی
دوورەپەرێزی قەبـارە بچکۆلەیە کە دیسانــەوە لە ژمــارەشیاندا کە ئەوەش وا لەم جۆرە
پڵنگانە دەکات کە بە ئاسانی ڕووبەڕووی لەناوچوون.
پڵنگی فارسیـی لە سەرانسـەری جیهانـدا لە نۆ جۆردا دەردەکـەون .ئەو جۆرەیـان کە لـە
)ن ئەویش بەهۆی
شاخەکانی کوردستان دەژین لە جۆری(
نزیکی ژینگەکەیانەوە لە واڵتی ئێرانەوە ،ئێرانیش زۆرترین ژمارەی پڵنگی فارسی لێیە.

 Wild Goatبـزنـه كێـوی
ماڵـییە
بزنــە کێـوی (كەڵە کـێوی) لە خــێزانی
(بزنی ماڵی)؛ ئەم دووانە بە شێوەیەکی گشتی بە دوو جۆری جیاواز لە قەڵەم دەدرێـن؛
بزنی کێوی شێوەی زنجیرەیەکی لێک دانەبڕاو لە ئەفغانستان و پاکستانەوە و بـە نـــاو
واڵتەکانی ئێران ،تورکمانستان ،باکوری عێراق ،ئەرمینیا ،ئەزارباییجان ،جۆرجیــا و
ڕووسیا و هەتا تورکیاش درێژ دەبنەوە .بەاڵم لە واڵتانی ئەردەن و لوبنـان و ســوریـا
نەماون و ئینقیڕازیان کردووە .هەروەها ،پێش نزیکەی  ٣٠هەزار سـاڵ لـەمــەوبــەر
لە واڵتی ئیسرائیل هەبوون.
مەترسییە سەرەکییەکان بۆ سەر ژیانی ئەم گیانلەبەرە لە زۆربەی زۆری ئەو شوێنانەی
هەن بریتییە لە ڕاوکردن و بەربەرەکانێیان لەگەڵ مەرومااڵتی ماڵییدا لەسەر شوێنی لەوەڕ ،بێجگە لەو دوو هۆکارەش ،لەناوچوونی
سەوزەلەوەڕ و بڕینەوەی دار و پاک کردنەوەی ژینگەکانیان لە سەوزایی و درەخت لە هۆکارەکانی تری مەترسین بۆ سەر ژیانیان.

 Red Foxڕێـوی
 . .ئەم جۆرەیان لە ڕووی ژینگەی جوگرافییەوە فراوانترین و گەورەتـین
) واتا گۆشتــخۆرەکان دا هەیـە .ڕێـوی
ژینگەی لە نێوان جۆرەکانی تری (
سوور توانایەکی باشی لە خۆگونجاندن لەگەڵ ژینگـەی تـازەدا هەیە و لە ئێـستــا لە ژێـر
هیچ مەترسییەکدا نییە.

 Syrian Brown Bearورچی قاوەیی سوری
 .ئەم جۆرەیان یەکێکە لە دەگمەنترین جۆرەکانی ورچی قاوەیی،
کە لە سەردەمێک لە سەردەمەکانـدا بـە درێـژایـی ڕۆژهەاڵتـی نـاوەڕاسـت باڵوبوونـەوە هەتــا
ئەوپەڕی دورگەی سینا .ئەوەی پەیوەندی بە ورچەوە بێت ،هێرشیان بۆسەر ژیانی ئادەمیزاد و
هەروەها کوشتنیان لەالیەن ئادەمـیزادەوە و شـان بە شانی لەناوچوونی دارستانەکان و بە بیابان
بوون لە هۆکارەکانی لەناوچوون و کەم بوونـەوەی بـەرچاوی ژمارەیانـن .لە ئێسـتـادا ،ورچـی
سووریی لە تورکیاوە بۆ ئێران و هەروەها رووسیا و جۆرجیا و ئازەرباییجان و ئەرمینیا هەن،
بەاڵم زانایان لەو باوەڕەدان کە لە هەردوو واڵتانی سوریا و لوبنان لەناوچووبن .لەگەڵ ئەوەشدا ،هەندێ لێکۆڵیـنەوە کە لە ساڵی  ٨٠٠٤و
پاشان لە زستانی  ٨٠٣٣و  ٨٠٣٩کراون دەریاننخستووە کە ئەو بۆچوونەی زانایان هەڵە بێت و بە تەواوی لەو دوو واڵتە لەناونەچووبن.
فەوتانی ژینگەکەیان و ڕووبەڕووبوونەوەیان لەگەڵ مرۆڤ و ڕاوکردنیان لەالیەن مرۆڤەوە لە هۆکارە باوەکانی مەترسیین بۆ سەر ژیانیان
وئەو کەم بوونە بەرچاوەی قەبارەی ورچی سوریین.

 Indian Crested Porcupineسووچڕ ( سیـخوڕ)
 .ئەم جۆرە گیاندارە بە ڕێژەیەکی بەرچاو دەردەکەون و لە زۆر ناوچـە
کە دەبینرێن وەک مشەخۆر سەیر دەکرێن بۆیە ژمارەیان جێگیرە و لە ژێر هیـچ مەترسییـەکدا
نین.

 Wild Catپشیله کێوی
 .ئەم جۆرە بەناوبانگەی پشیلە کێوی لە شێوە و رەنگی فەرووەکەیاندا زۆر
لە بەرامبەرە ماڵییەکەیان دەچن ،بەاڵم بە شێوەیەکی بەرچـاو لە قـەبارەدا جیاوازن .ئەمـان زۆر
گەورەترن .یەکێک لە مەترسییە سەرەکییەکان بۆ سەر ژیانی ئەم گیانـلەبەرە زاوزێـپێکردنیـانە
لەگەڵ پشیلەی ماڵییدا ،کە بێجگە لەوەش لە ملمالنێی شوێن و خۆراکـدا دەبـن پـێکەوە .هۆکاری
تری مەترسی بۆ سەر ژیانیان ،بێجگە لە لەنـاوچوونی ژینگـەکەیان ،پەیوەستـە بـە مـرۆڤـەوە،
ئەویش کوشتن و لەناچوونیانە بە ڕێگاکانی گواستنەوەوە.

 Persian Squirrelسمۆرەی فارسی
. .هەرچەندە لە زۆر شوێن لەو ناوچانەی دەردەکەون تیایاندا قەبارەیان بە
ڕێژەیەکی بەرچاو جێگیر و باشـە ،لە هەنـدێ شوێـنی تـر ڕووبـەڕووی مـەتـرسی کەمبـوونی
ژمارەیـان دەبنـەوە .هۆکارەکانیش بـریتـین لـە ڕاوکردن و بازرگانـی پـێوەکـردن و هـەروەهـا
لەنـاوچوونی ژینگەکەیـان.
لە کوردستانی عێراق دا کە سـمۆرەی فـارسـی هـەن ،مـرۆڤ ڕاویـان دەکـات و بـازرگانـی و
نـاردنـیـان پـێـوە دەکــرێـت بــۆ نــاوچــەکانـی تــر کە وەک ئـاژەڵـی ماڵـی بەکـاردەهـێنـرێـن.

ژینگه– ئهو ئاژەاڵنهی لهژێر مهترسی لهناوچووندان
ئاژەڵێک که له ژێر مهترسی لهناوچووندا بێت چۆنه؟
ئاژەڵێک کە لەژێر مەترسیدا بێت واتا ئەو ئاژەڵەیە کە مەترسی ئەوەی لێ دەکرێت بە تەواوی لەناو بچێت .ڕووەکێک یاخود ئاژەڵێک کە
لەناوبچێت واتا چیتر لەسەر زەوی ژمارەیان بە زیندوویی لێ نابینرێت .لە هەندێ حاڵەتدا زۆر ئاژەڵ هەن کە لە سروشتدا لەناوچوون و
نەماون بەاڵم لە شوێنی تایبەتی وەک باخچەی ئاژەاڵن دا ژمارەیان لێ پارێزراوە.
شیردهرهكـان 20%

-

باڵندەکان %5.21

-

وشكاوهكییـهكان %.1

له ژێر مهترسی لهناوچووندان

ئهوە چییه که دەبێته هۆی لهناوچوونی زیندەوەران؟
لەناوچوونی زیندەوەران یان بەهۆکاری سروشتی ڕوو دەدات ،وەک بۆ نموونە دەرکەوتنی چاخی سەهۆڵبەندان کە بووە هۆکاری ئەوەی
چەندین زیندەوەر لە ڕابردوودا لەناوبچن .یاخود بە هۆکاری مرۆیی؛ لە ڕێگای چاالکییەکانی مرۆڤەوە .هۆکاری ئەوەی لە ئێستادا چەندین
جۆری ڕووەک و ئاژەڵ لە ژێر مەترسی لەناوچووندان دەگەڕێتەوە بۆ مرۆڤ و چاالکییە یەک لە دوای یەکەکانی .چەندین جۆری ئاژەڵ
هەبوون کە لە ڕبردوودا لە واڵتی عێراق هەبوون وەلێ ئێستا فەوتاون ،وەک بۆ نمونە شێری ئاسیایی و فیلەگێژە.

ئهو مهترسیانهی که له واڵتی عێراقدا بۆ سهر ژیانی ئاژەاڵن لهئارادان کامانهن؟
ئاژەڵە کێوییەکانی واڵتی عێراق بەهـۆی چەندیـن هۆکـارەوە ژیانیـان لە مەترسیـدایە .ڕەنـگە
گرنگرتین هۆکار بریتی بێت لەو گەشەسەندنە خـێرایەی کە بووە هـۆی لـەناوچوونی ژیـنگە
سروشتیەکەیان و بچوک کردنەوەی قەبارەی ژینگە سروشتییەکەیان .سەرهەڵدانی ڕێگاوبان
لەو هەرێمانەدا ڕێگاخۆشکەربوو بۆ ڕاوچـی و داربـڕەوەکان کە بە ئـاسانی دەستـیان بگاتـە
ژینگە دوورەدەستەکانی کە ئەو ئاژەڵە کێویانەی لێ نیشتەجێ بوون بە درێژایی چەندین ساڵە.

 Wild Boarبهرازی کێوی
.هەرچەندە ژمارەیان بە تەواوەتی نەزانراوە ،بەاڵم لەو ناوچانەدا کە
باڵون قەبارەیان بە شێوەیەکی بەرچـاوە .ئـەو ناوچانـەش واڵتـی عـێراق دەگرێـتەوە کە
وەک مشەخۆرێکی دانەوێڵەخۆری وێرانکەری نەخوازراو تەماشا دەکرێن .لەناو ئاژەڵە
شیردەرەکاندا ،بەرازی کێوی بەوە نـاسراوە کە بـەرفراوانترین دابـەشبوونـی جـوگرافی
هەیە.

 Golden Jackalچهقـهڵ
 .لـە سەرانـسـەری جـیهـانـدا ،ژمـارەی چـەقـەڵ لـە زیـاد بـوونـدایە،
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئـەو تـوانا باشـەی لـە بـەرگەگـرتـنی لە هەمبەر ژیـنگـەی وشکـدا
هەیەتی و هەروەها بۆ سـیستـەمە خـۆراکە فـرەچـەشنـەکـەی واتـە هـەمەچـەشـنەخـۆر کە
هەم ڕووەک دەخوات هـەم گـۆشت .لەگـەڵ ئـەمانەشـدا ئەم ئـاژەڵـە لـە ژێـر مەترسیـدایـە
بەهۆی لەناوچوونی ژینـگەکەیـەوە کە دەسـتی بە پـیشەسازیکردن و پێشکەوتنی کشتوکاڵ
و فـراوان بوونی شـارەکانی گـەشـتۆتـێ.

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

شهمشهمهکوێرە تهنها ئاژەڵی شیردەرن له جیهاندا که توانای فڕینیان ههبێت و ههروەها ڕۆڵێکی زۆر کارا و
کاریگهریان ههیه لهو ژینگهیهی که تیایدا دەژین .له ڕێگهی ئهم یارییه کورتهوە فێر ببه چۆن شهمشهمهکوێرە به شهودا و
به تاریکی دەتوانێت له شوێنێکهوە بفڕێت بۆ شوێنێکی تر.
بابهتهکان
هەمەجۆری ژینگەیی – شەمشەمەکوێرەکانی عێراق
ژینگە– پشت بەستنی جۆرەکانی زیندەوەران بە یەکتری
تەنها  ٩خولەک دەخایەنێت

کهرەستهکان:
پەڕۆیەک چاوەکانتی پێداپۆشیت

ڕێگاکه:
منداڵەکان لە شێوەی بازنەیەکدا بوەستێنە لێیان بپرسە دەربارەی شەمشەمەکوێرە چی دەزانن:
■ شەمشەمەکوێرە چی دەخوات؟

■ کەی دەڕۆنە دەرەوەی هێالنەکانیان تا بۆ خواردن بگەڕێن؟

■ ڕاوی خواردنەکانیان چۆن دەکەن؟

چۆنێتی دەستپێکردنی یارییهکه :
■لە ناو منداڵەکاندا دوان هەڵبژێرە کە یەکێکیان ڕۆڵی شەمشەمەکوێرەکە ببینێت و ئەوی تریشیان ڕۆڵی پەروانە.
■ چاوی "شەمشەمەکوێرەکە" ببەستەرەوە و پەروانەکەش دەبێت لە ناوەڕاستی بازنەکەدا بوەستێت.
■ مەبەستی سەرەکی یارییەکە ئەوەیە پیشانی بدەین چۆن "شەمشەمەکوێرەکە" بە دەست لێدان "پەروانەکە" دەخوات ،بەاڵم تاکە
ڕێگەی بتوانێت لە ڕێگەی توانای دۆزینەوەی "ئیکۆلۆکەیشن" ەوەیەتی واتا لەرەلەری شەپۆلە دەنگییەکان.
■ کاتێک "شەمشەمەکوێرەکە"لە بازنەکەدا دەخولێتەوە ،ئەوانی تر هاوار دەکەن و دەڵێن"شەمشەمەکوێرە" هەر کاتێک دەڵێن
شەمشەمەکوێرە ،پەروانەکەش دەبێت هاوار بکات" :پەروانە" لەو کاتی هاوار کردنەدا شەمشەمەکوێرەکە بە شوێنی دەنگی پەروانەکە
دەزانێت بەرەو الی دەجووڵێت.
■ هەردووال لە بازنەکەدا دەخولێنەوە شەمشەمەکوێرە لە هەوڵی گرتنی پەروانەکەدا و پەروانەکەش لە هەوڵی دەربازبووندا.
ئەوانی تر کە لە بازنەیەکدا وەستاون دەبێت بە وریاییەوە ڕێنوێنی دوو یاریکەرە بکەن کە نەکەونە دەرەوەی بازنەکە ،هەر کاتێک
ئەوە ڕوویدا بە نەرمی و لەسەرخۆ بیانخەنەوە ناوەوەی بازنەکەوە.
■ دەتوانیت لە یارییەکەدا زیاتر لە یەک مناڵی شەمشەمەکوێرە و یەک مناڵی پەروانە بەشداری پێبکەیت.
پاش تەواوبوونی یارییە فێرکارییەکە ،سەرەی گفتوگۆیە ،پرسیار لە مناڵەکان بکە :ڕۆڵی شەمشەمەکوێرە بە بروای ئەوان لە ڕاگرتنی
ژینگەدا چییە؟ لێیان بپرسە :بە بڕوای ئەوان بۆچی شەمشەمەکوێرە بۆ ئێمەی مرۆڤ گرنگە؟ ئایا هیچ گیانلەبەرێکی تری کێوی هەیە کە بۆ
ئێمە گرنگ بیت؟ ئەی باشە بۆچی گرنگن بۆمان؟

بیرۆکهی زیاتر بۆ چاالکی زیاتر لهسهر بابهتهکه :
دۆزینهوهی شهمشهمهكوێره
مـندااڵن دەتوانن الی مـاڵی خـۆیـانـەوە بـۆ شـەمشـەمەکـوێـرە بگـەڕێـن.
شەمشەمەکوێرە زۆر بـە ئاسانی لە دوای خـۆرئـاوابوونـەوە دەبـینـرێـن،
لەو شوێنانەی خەریکـی ڕاوون بە دوای مێرووی باڵدارەوەن بە تایبەتی
لە ژێـر ڕوونـاکـییەکـانـی گـڵۆپـەکـانـی سـەرشـەقـام یـاخـود ئـەو باڵدارە
بچـکۆالنەی بـەسەر ئاوی وەستـاوەوەن.
منـداڵەکان وەبـیربهێنەرەوە کە بـێدەنگ بن و دەنگی زۆر بەرز دروست
نەکەن هەروەها بە هیچ جۆرێک دەست لە شەمشەمەکوێرە نەدەن یاخود
هەوڵ بدەن بیانگرن و بێزاریـان بکەن .ئەو کاتەی کە شەمشەمەکوێرەی
یەکەم دەبینن تۆمار بکە و هـەروەها ژمـارەی ئـەو شـەمشەمەکـوێرانەش
بنووسە کە ئەو کاتە دەیبیـنن .داوا لـە منـاڵەکان بـکە کـە گـوێ بە بـاشی
ڕادێـرن بـۆ دەنگـیان کــە خەریکی ڕاون – مـنـداڵ تـوانــای بـیـسـتـنـی
فریکوێنسی بەرزی زیاترە لە مرۆڤـی باڵـغ بـۆیـە دوور نـیـیە بە بـاشـی
دەنگی شەمشـەمـەکـوێـرەکـان بـاشـتـر لـە مـامـۆسـتـاکـانـیـان و دایک و
بـاوکیـان بـیسـتن.

زانستى سـڤیـل :
لێکۆڵەرەوەی شەمشـەمەکوێـرە ،پـرۆژەی زانستـی تایـبەت بە هـاواڵتـی،
داوا لە خۆبەخشان دەکـات کـە یـارمەتیـیان بـدات لە نـاسینەوەی دەنگی
جیاوازی شەمشەمەکوێـرە.
لەبـەرئەوەی شەمەشـەمەکوێرە ئـاژەڵـێکـی زۆر گـرنگ و بـەسـوودن لە
ژینگەکەی خۆیاندا (بڕوانە خوارەوە) بـۆیە چـاودێـری کردنی ژمارەیـان
زۆر کارێکـی بـەسـوودە .شەمشەمــەکوێرە بـە قـەبـارە بـچووکـن و زۆر
قورسە لە تـاریکیدا بـدۆزرێنەوە بـۆیـە ڕێگایەک بۆ دۆزینەوەیان بریتییە
لە ناسینەوەی دەنگیان .هەزارەها جۆر لە دەنگی جیاواز تا ئێستا لە الیەن
خۆبەخشانەوە تۆمار کراوە و زاناکان پـێویستـیان بە یارمەتی هەیە تا ئەو
دەنگانە لە یەکتر جـیا بکاتـەوە و بزانـێت کام دەنـگە دەنـگی بـاڵداری ترە
و کامەیان دەنگی ئـامێرە و کامەیان هیـنی شەمشەمەکوێرەکانە.
لە وێبسایتی " لێکۆڵەرەوەی شەمشەمەکوێرە" دەتوانیت گوێ بۆ تۆماری
دەنگی شـەمشەمـەکوێرە بگریـت کە هـێواش کـراوە و فـریکوێنسییـەکەی
هێنراوەتە خـوارەوە بـۆ هـێنـدەی ئـەوەی لە ئاستی توانای بیستنی مرۆڤدا
بێت و لەو ڕێـیەشەوە تـوانای جیاکردنەوەی جۆرەکانیانت دەبـێت .بێجگە
لەوەش دەتوانیت شـارەزای زیاتـری پـڕۆژەی ئـای باتـس بـیت کە تـیایدا
خۆبەخشان دەنگی شـەمشەمەکوێرە بـۆ وێـبسـایـتی
ئای باتـست " iBatsلـێکۆڵـەرەوەی شـەمشـەمەکوێـرە" تـۆمار دەکـەن -و
چـۆنـێـتی دامـەزارنـدنـی گـروپـێـکی هـاوشـێـوە لـە نـاوچەکەی خۆتدا –:
http://www.batdetective.org/#!/home

شهمشهمهکوێرەکانی عێراق–ههمهجۆری زیندەیی
به نزیکیی  ٠٠٠٠جۆر شهمشهمهکوێرە له جیهاندا ههیه!
چهند زانیارییهکی بنهڕەتی دەربارەی شهمشهمهکوێرە
■ شەمشەمەکوێرە تەنها شیردەرە کە توانای فڕینی هەیە و لە ٨٠%ی ڕێژەی هەموو ئاژەڵە شیردەرەکانی جیهان پێکدەهێنن.
■ لە هەموو كیشوهرێكدا هەن بێجگە لە كیشوهری "ئەنتارکتیکا" جەمسەری باشوور.
■ ئاژەڵی شەوگێڕن – واتا بە شەودا چاالکن و دێنە دەرەوە.
■ جیاوازی لە سروشتی زاوزێکردن و ڕاوکردن و ژیانیاندا لە نێوان جۆرە جیاوازەکانیاندا بەدی دەکرێ.
دۆزینهوە له ڕێگهی شهپۆلهکانی دەنگهوە:
شەمشەمەکوێرە ئاژەڵی شەوانەن ،واتا بە شەواندا چاالکن و لە شەویشدا بە تاریکی لە ڕێگەی سیستمێکەوە دەبینن کە پێی دەوترێت سیستمی
ئیکۆلۆکەیش (واتا دۆزینەوە لە ڕێگەی دەنگەوە) لە کاتی فڕیندا شەمشەمەکوێرە دەنگێکی زۆر تیژ و زیکن دەردەکەن کە بەر دەوروبەریان
دەکەوێت و پاشان پێـیان دەگاتەوە کە وێنایەک بە شتەکانی دەوروبەریان دروست دەکات .هەمان سیستەم لەالیەن ئاژەاڵنی ترەوە بەکار
دێت ،وەک دۆلفین.
■ زۆربەیان مێروو یاخود بەری ڕووەک دەخۆن ،هەندێکیان تەنانەت ماسیش دەخۆن و زۆر کەمیشیان خوێنمژن(واتا خواردنیان
بریتییە لە مژینی خوێنی ئاژەاڵنی تر).
■ هەندێک لە بچووکترین جۆری شەمشەمەکوێرە تەنها ٣سم درێژن لە کاتێکدا گەورەترین جۆریان درێژیی باڵەکانیان تا ٣.١م
دەبێت.

شهمشهمهکوێرەکانی واڵتی عێراق و ههرێمی كوردستـان
نزیکەی  ٣٤جۆر شەمشەمەکوێرە لە ئێستادا لە عێراقدا هەن .لەگەڵ ئەوەشدا زانیاری ئەوتۆ لەسەر جۆرە تایبەتەکانی سەر بە ناوچەکە
نەزانراوە .جۆری تازەی شەمشەمەکوێرە کە سەر بە واڵتی عێراقن بەردەوام لە دۆزینەوەدان.

ژینگه  -پشت بهستنی ئاژەاڵن به یهکتری
شهمشهمهکوێرە بۆ ئێمهی مرۆڤ زۆر گرنگه ،له پیتاندنی ڕووەکهکان و گواستنهوەی تۆو له گوڵێکهوە بۆ گوڵێکی تر و ههروەها
خواردنی مێروو و زیندەوەرە زیانبهخشهکانی کشتوکاڵدا سوودی زۆرمان پێ دەبهخشن.

شهمشهمهکوێرە و مێرووەکان
شەمشەمەکوێرە لە توانایدایە لە یەک کاتژمێردا نزیکەی  ٣٨٠٠مێشوولە بخوات و زۆر جاریش دەتوانێت هێندەی نزیکەی کێشی لەشی
خۆی مێروو بخوات لە یەک شەودا .شەمشەمەکوێرە پەروانە و کرمۆکە و مێرووی زیانبەخش بە دانەوێڵە دەخۆن ،بۆیە پێویستی مرۆڤ لە
بەکارهێنانی دەرمانی کیمیایی دژەمێروو کەم دەکەنەوە.

شهمشهمهکوێرە و ڕووەک
لە جیهاندا ،شەمشەمەکوێرە بەوە ناسراون کە لێپرسراوی گواستنەوەی تۆو و پیتاندنی زیاتر لە  ٩٠٠جۆر ڕووەکن لە نێوانیان ئەو
ڕووەکانەن کە مرۆڤ بەکاریان دەهێنێت وەک مۆز ،مێخەک ،قۆخ ،ئەوەش کاتێک ئەو شەمشەمەکوێرانەی شیلەی گوڵەکان دەخۆن
هەاڵڵەی گوڵی ڕووەکەکان دەنووسێن بە فەرووی شەمشەمەکوێرەکانەوە ئەوانیش لە گوڵێکەوە بۆ یەکێکی تری دەگوێزنەوە و پیتاندن
ڕوودەدات.
ئەو شەمشەمەکوێرانەش کە میوە و بەری ڕووەکەکان دەخۆن دیسانەوە ڕۆڵێکی کارا و گرنگیان هەیە لە گواستنەوە و بڵآوکردنەوەی تۆوی
بەری ئەو درەختانەی کە دەیانخۆن .ئەمە زۆر بەتایبەتتر بۆ ڕووەکی دارستانە باراناوییەکان گرنگە کە مەترسی فەوتان و بڕینەوە و
ڕووتەڵ بوون و لەناوچوونی ژینگەیەکی زۆر بەرفراوانی ئاژەاڵنیان لەسەرە .لە ئەنجامی فڕینی شەوانەیاندا ،شەمشەمەکوێرە لە
ڕووبەرێکی زۆر فراوانەوە دێن و دەچن ئەمەش کاریگەری ئەرێنی هەیە لەسەر باڵوکردنەوەی تۆوی ڕووەکەکان بە ناوچە جیاجیاکاندا.
لەبەرئەوەی چەندین جۆر ڕووەک هەیە کە پشت بە شەمشەمەکوێرە دەبەستن لە پیتاندنی ڕووەکەکان و گواستنەوەی تۆوەکانیاندا ،بەو جۆرە
بەرپرسیاری ڕاگرتن و بە دەوڵەمەند هێشتنەوەی ئیکۆسیستەمن .ئەگەر بێت و شەمشەمەکوێرە لەناوبچن،نەک تەنها ئەو ڕووەکانەی پشتیان
پێدەبەستن بۆ گواستنەوەی تۆوەکانیان ڕووبەڕووی کێشە دەبنەوە بەڵکو ئەو ئاژەاڵنەشی کە پشت بەو ڕووەکانە دەبەستن بە هەمان شێوە
تووشی کێشەی مانەوە دەبنەوە.

زانیاریی زۆر کهم دەربارەی پهپووله و سهرتهشییهکانی واڵتی عێراق لهبهردەستدایه .بینیـنی ئهم باڵدارانه نیشانهی هاوسهنگی
ژینگهیی و دروستی سیستمی ژینگهیین .شتی زیاتر فێربـبه دەربارەی جۆرەکانی ئاژەڵی ناوچهکهت و ههروەها ڕۆڵ و کاریگهریان له
گهیاندنی پهیامی ژینگهیی له دەوروبهرماندا.
بابهتهکان
هەمەجۆری ژینگەیی– پەپوولە و سەرتەشی
ژینگە – هێما بایۆلۆجییەکان

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

چۆنێتی یارییهکه :
چەندین جۆر یاری و چاالکی زانستی هەیە کە لەڕێگایانەوە درک بە فرەچەشنیی و جۆراوجۆرێتی زیندەوەران و سووڕیی ژیانیان دەکەین.

سووڕی ژیانی پهپووله :٠
بە بەکارهێنانی نامیلکەی پەپوولەکان و سەرتەشییەکانی واڵتی عێراق ،دەربارەی هەر قۆناغێکی ژیان و سووڕێکی ژیانی پەپوولە بدوێ.
داوا لە خوێندکاران بکە وێنەی هەر قۆناغێک لە قۆناغەکانی ژیانی پەپوولە بکێشێت و پیشانی بدات شێوە و ڕوخساریان لەو
قۆناغانەداچۆنە .بەبەکارهێنانی ئەو وێنانە سووڕی ژیانی پەپوولە لە شێوەی هێڵکارییەکدا لەسەر دیواری ژووری پۆلەکە هەڵبواسە.

سووڕی ژیانی پهپووله
هێلکۆکە یاخود کرمۆکەیان کۆبکەرەوە و لە ناو پۆلدا پیشانی خوێندکارانی بدە .پەپوولەی ڕەنگاوڕەنگ جۆری جوان و چاکی پەپوولەن بۆ
ئەوەی لەناو پۆلدا هەڵبگیردرێن.
کرمۆکە دەکرێت بە زیندوویی و لە شووشەی گەورەدا لە ناوپۆلدا هەڵبگیردرێن بە مەرجێک سەرقاپەکەی کونی تێدا بێت بۆ هەواکێش-
مندااڵن دەتوانن گەاڵی داری دەوروبەر بۆ کرمۆکەکە کۆ بکەنەوە و بیکەنە خۆراک بۆی .کرمۆکە تەنها جۆری تایبەتی ڕووەک دەخوات
کە لەسەری دەژی بۆیە دڵنیابە کە کرمۆکەکەت لەسەر کام ڕووەکە دۆزییەوە گەاڵی ئەوەی بدەیتێ هەرکاتێک کرمۆکەکە ئەوەندە گەورە
بوو کە نزیک بێتەوە لەوەی لە قۆزاخەکە بێتە دەرەوە پێویستیان بە لقی دار دەبێت تا بەسەریدا سەربکەون تا ئەوکاتەی دەتروکێن.
لە ماوەی چەند هەفتەیەکدا ،لە قۆزاخەکە دێنە دەرەوە و دەبنە پەپوولە ئیتر ئەو کاتەش پێویستیان بە لقی دارە تا پشوو بدەن و ڕێگا بە
باڵەکانیان بدەن وشک بنەوە و ئامادەی فڕین بن .زۆر گرنگە هەر کە هەستت کرد وا خەریکن ئامادە بن بۆ ئەوەی بفڕن ،دەبێت ئازادیان
بکەن و بفڕن.

ڕووپێویی کردنی زانستیی پهپووله و سهرتهشییهکان
دەتوانیت لە ڕێگەی سەرژمێریی و ڕووپێویی تایبەت بە سەرتەشییەکانەوە ببیت بە لیکۆڵەرەوەیەکی شارەزای بچکۆلە .باشترن کاتیش بۆ
ئەمە سەرەتای وەرزی هاوینە.
شوێنێک بۆ ڕووپێوییەکەت دەستنیشان بکە .دەتوانیت لە کاتی پیاسەکردنێک بە ڕۆخی ڕووبارێکدا یاخود دیاری کردنی ناوچەیەکی تایبەت
ئەمە بکەیت بە مەرجێک نزیکی ئاو بێت چونکە بۆ ئەوەی بتوانیت سەرتەشی بدۆزیتەوە ،دەبێت نزیک بیت لە سەرچاوەی ئاوەوە.
وێنەی ئەو جۆرانە بکێشە یاخود فۆتۆیان بگرە کە دەیانبینیت .ژمارەی ئەو جۆرە تایبەتانەش تۆمار بکە کە دەیانبینیت.
ئەگەر ساتەوەختی چوونە دەرەوەکە هیچ مێروو و باڵدارێک لەو ناوەدا نەبوو دەکرێت داوا لە منداڵەکان بکەیت لە پشووی کۆتایی هەفتەکەدا
ڕووپێوییەکەی خۆیان جێبەجێ بکەن و پاشان ئەنجامەکەی بهێننەوە بۆ ناوپۆل بۆ بەراورد کردن و تێبینی کردن .تێبینی ئەوە بکە و بزانە
کام ژینگەیە زۆرترین جۆری زیندەوەری تێدا تۆمار کراوە.
ئەو پەڕهیەی "جۆرە باوەکان" ی کە لەبەردەستدایە بەکاربهێنە بۆ ناسینەوەی ئەو جۆرانەی کە خۆتان دۆزیوتانەتەوە تا بەرواردیان پێ
بکەن .بزانە تایبەتمەندییە گرنگەكـان کامانە بوون کە یارمەتی ناسینەوەی هەر جۆرێکیان داویت.

بیرۆکەی تر بۆ چاالکی زیاتر لەسەر پەپوولە و سەرتەشیی
ڕاپرسییی برەوپێدراوی دیکه
هەوڵ بدە توێـژینـەوەی زانـسـتـی لـە چـەنـد شـوێـنـێـکی جـیـاوازدا
و لە چەند کاتێکی جیاوازدا بکەیت وپاشان ئەنجامەکان بە یەکتری
بەراورد بکەیــت .کـام ژیـنگـانـە بـاشتـریـنـن بـۆ ئـەوەی پـەپوولـە
تـیـایـانـدا بژی؟ ئـەی سەرتەشی -ئایـا پێـویسـتـیـان بـە هەمـان ئـەو
تـایـبـەتمـەنـدیـیە ژیـنگەیـیانـە هــەیـە کـە پـەپوولـە پـێـویسـتی پـیە؟
ئاخۆ ئەو ژینگەیانە چۆن جیاواز بیت و چۆنیش کاریگەری لەسەر
جۆرە جیاوازەکانیان بەجێ بهێڵێت .

گۆمێك له قوتابخـانهدا
لە حەوشە یاخـود بـاخـی قـوتـابخـانـەکـەدا گـۆالوێـک ژیـنـگەیەک
لە ئـاوی کـۆکـراوە دروسـت بکـە هـەتا ئـاسـانکاری بۆ پەپوولە و
سەرتەشییەکان بکەیت بیکەن بە ژینگەی خۆیان چەندین سەرچاوە
لەسەر ئینـتـەرنـێـت هـەیـە کـە زانـیـاری تـەواو و دروست لەسەر
چـۆنـێـتی دروسـت کـردنـی گـۆمــاوێـکـی ژیـنـگــەیـیـەوە هـەیــە.
یەکێک لەو تایبەتمەندییانەی کە لـەم جـۆرە گـۆمـاوانەدا هەیە ئەوە
کە نابێت زۆر قووڵ بێت واتا گـۆمـاوەکـە بـە نزکیی  ٨مەتر بە ٨
مەتر پان بێت و لە قووڵترین شوێنیشیدا ٣٠سم بێت .

www.iraqdarwin.org/thebighunt

فرەچەشنیی پەپوولە و سەرتەشی  -هەمەجۆری زیندەیی
له سـهرانـسهری جـیهانـدا ،نـزیکـهی  ٠٠٠٠جـۆری سـهرتـهشــــی و
 ٠٠٠٠٠بۆ  ٠٠٠٠٠جـۆری پـهپوولـه دۆزراونهتـهوە و نـاسێـنراون.
زانایان لهو باوەڕەدان چهندین جۆری ترههن که تا ئێستا نهناسێنراون.

واڵتانی ئەمریکای ناوەڕاست و باشووری ئەمریکا نیشتمـانی زۆرترین
و چڕترین جۆری پەپوولەن لە جیهاندا .تەنها لە واڵتی پـیرۆدا بە تەنها
نزیکەی  ٣،١٠٠جۆری پەپوولە هەن .بەشێکی گەورەی هۆکاری ئەمە
دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ژینگە لەبار و فرەچەشنەی کەشـوهەوا لەم واڵتانەدا
کە ژینگەیەکی لەباری بۆ ئەو جۆرە زۆرەی پەپوولە فەراهەم کردووە.
هەندێک جۆری پەپوولە هەیە کە کۆچ دەکەن ،بە هەزاران مـیل لەو ماوە
کەمەی ژیانـیاندا دەبـڕن .پەپوولـەی نـاسـراو بـە خانـمە نەخـشاوەکە  -کە
جـۆرێکی بـاوی پـەپوولەیـە لـە عـێـراقـدا یـەکـێکە لـەو جـۆرە پـەپـوولــە
کۆچبەرانـەی کە لـە هـەموو ئـاسیا و ئـەوروپـا و ئـەفریـقا و ئـەمریکـای
بـاکور و ئـوستراڵیادا هەیە.
لەمـەڕ پـەپوولـە و سـەرتـەشیـیەکـانـی واڵتـی عـێراق چەنـدین بۆشایی لە
زانیاریەکانماندا هـەیە .تـەنها  ٤١جـۆر سـەرتـەشی لـە واڵتـەکـەدا هـەیە.
ڕەنگە زیاتر لە  ٨٠٠جۆر پەپوولە هەبن بەاڵم هیچ کەسێک لێکۆڵینەوەی
دروست و باشی لـەسەر نـەکردوون.

ئەو وێنانەی لە دەستـە چەپـدا دانـراون هـەندێ جـۆری بـاوی سـەرتەشیین
لە عێراقدا .دەشتوانیت لە هاوپێچدا کە الپەڕەی ناسینەوەی جۆرە باوەکانی
پـەپـوولـەیــە هـەنـدێـک لــە جــۆرە بــاوەکـانـی پـەپـوولـەش بـنـاسـیتـەوە.
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پەپوولە و سەرتەشی وەک دەستنیشانکەری جۆری زیندەوەران – ژینگە
ههردوو پهپووله و سهرتهشی ڕۆڵی گرنگ دەبینن وەک دوو دەستنیشانکهری ژینگه و جۆر و تایبهتمهندی و لهباری ژینگهیی
ژینگه دەستنیشانکهرەکان :ئەو جۆرانەی زیندەوەرن کە بەکار دەهێنرێن بۆچاودێری کردنی ئەو گۆڕانکارییانەی کە بەسەر ژینگەدا دێن.
هەبوون و هەروەها زێدەبوونیشیان زۆر شت دەربارەی تەندروستی و هاوسەنگی ئەو سیستەمە ژینگەییە دەڵێت کە تێیدا دەژین .زانینی ئەم
ڕاستییە زۆر بەسوودە بۆ درک کردنی پێشوەختی هەر مەترسییەک کە ئەگەری سەرهەڵدانی لە ئارادابێت ،یاخود بۆ پێوانە کردن و
تۆمارکردنی هەر گۆڕانێک بەبێ ئەوەی ناچار بین لێکۆڵینەوەی تاک تاک بۆ هەر جۆرێکی تایبەتی لە جۆرەکانی زیندەوەران لەو
ژینگەیەدا بکەین .ئەو زیندەوەرانەی ئاوا بە دەستنیشانکەری ژینگەیی ناسراوان بە شێوەیەکی گشتی زۆر هەستیارن لە هەمبەر هەر
گۆڕانێکدا کە بەسەر سیستمی ژینگەییدا دێت کە ئەگەر بێت و ئەمان نەبووایە زۆر قورس بوو درک بەو گۆڕانکارییانە بکرایە.
پەپوولە و سەرتەشی دوو دەستنیشانکەری ژینگەیی گرنگن بەهۆی ئەم دوو تەیبەتمەندییە لە سووڕی ژیانیاندا.
■ هەردووکیان تا ڕادەیەک سووڕی ژیانیان کورتە ،ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە زۆر بە خێرایی لەگەڵ گۆڕانکاریدا کاردانەوەیان
دەبێت .ژمارەیان لە ماوەیەکی زۆر کورتدا زیاد دەکات کە ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت ساڵ بۆ ساڵ تۆمار کردنیان و تێبینی کردنی
گۆڕانکارییەکان لە ڕێگایانەوە بۆ ئێمە فەراهەم دەبێت.
■ هەردووکیان لە ڕێگای سووڕی ژیانیانەوە بەستراونەتەوە بە الیەنە دیارەکانی ژینگەکەیانەوە -پەپوولە بەستراوە بەو
ڕووەکانەی خانەخوێیانن و سەرتەشیش بە گۆماوەکانەوە کە لەسەریان دەژین -هەربۆیە گۆڕان لەو دوو ژینگەیەدا مانای گۆڕانی زۆر و
کاریگەری جێهێشتنی زۆرە لەسەر ئەمان.
بۆ زانیاری زیاتر دەتوانیت لە نامیلکەی سەرتەشی و پەپوولەکانی عێراق بڕوانیت و بۆ لینکەکەش لە چوارگۆشەکەی دەکەوێتە الپەڕە
٨٠ەوە بـڕوانە.

سهرتهشی وەک دەستنیشانکهری کواڵیتیی و تایبهمتمهندی ئاو
سەرتەشی کرمۆکەی ئاویین کە بە شێوەیەکی گشتی بۆ مانەوەیان پشت بە کواڵیتیی باشی ئاو دەبەستن ،هەربۆیە دەکرێت لە ئەنجامدانی
لێکۆڵینەوەی خێرای جۆرێتی ئاودا و هەروەها هاوسەنگی و دروستیی سیستمی ژینگەییدا سوودیان لێ وەربگیرێت.
ڕاستە هەر لە بنەڕەتدا سەرتەشی شایەنی ئەوەن بپارێززرێن بەاڵم پشت بەستنیشیان بە سەرچاوەی ئاوی پاک و ڕەنگاوڕەنگیی و
جۆراوجۆریی ژینگەیی مانای ئەوەیە پاراستن و مانەوەیان وەک زنجیرەیەک دەبەسترێتەوە بە پاراستن و مانەوەی زیندەوەرۆچکەکانی تری
ژینگەکەیان .سەرتەشییەکان دەکرێت وەک ڕێبەری سەرەکی پاراستنی نەک مێرووە ئاوییەکانیش سەیر بکرێت بەڵکو هەر هەموو جیهانی
مێرووەکان .بۆ خوێندکارە گەورەکانت ئەمە دەکرێت ببەسترێتەوە بەو سەرژمێریی و لێکۆڵینەوەیەی لەسەرەوە ئاماژەی پێدرا .هەوڵ بدە لە
دوو شوێنی جیاواز هەر یەکەیان بە ئەنجام بگەیەنیت ،یەکێکیان کە هەست دەکەیت سەرچاوە ئاوییەکەی ژەهراوی بووە و ئەوی ترییان کە
ژەهراوی نەبووە و پاکە .تێبینی بکە و بڕوانە بزانە هیچ جیاوازییەک لەو نێوەندەدا بەدی دەکەیت؟

پییس بوونی ئاو له عێراقدا
ئاو بەهۆی چەند هۆکارێکەوە ڕووبەڕووی پیس بوون دەبێتەوە
■ پەیینی کیمیایی و دەرمانی دژەمێروو لە کێڵگەکانەوە لە ڕێگای ڕووبارەکان و باراناو و داخورانی خاکەوە دەگوێزرێنەوە.
■ شتنی ئۆتۆمبێل.
■ ئاوەڕۆ و فڕێدانی خاشاک و پاشەڕۆی پیشەسازیی کارگەکان.

پهپووله وەک هێمای گۆڕانی ژینگهیی
بەهۆی ئەو سووڕی ژیانە کورتەی کە هەیانە ،پەپوولە زۆر بە خێرایی کاردانەوەیان لەگەڵ ئەو گۆڕاناکاریانەی کە بەسەر دەوروبەریاندا
دێت هەیە .بە درێژایی ئەو قۆناغەی لە سووڕەکەدایە زۆر بە توندی پشت بە چەند جۆرێکی دیاریکراو لە ڕووەک بۆ خۆراک و پەناگە
دەبەستن و هەروەها زۆر بە ئاشکراش کاریگەری گۆڕانی ژینگەیی و هەروەها کەشوهەوایان لەسەر دیاریی دەدات .لە ئەنجامدا
دەستنیشانکەری زۆر باش و بەسوودن کاتێک هەمەجۆری لە هەندێ جۆری تایبەتی ڕووەکدا هەیە و جیاوازیی کەشوهەواش تێبینی
دەکرێت.

به بهکارهێنانی ههستی بینین و دەست لێدانت ههوڵ بدە درەختێک له درەختهکانی قوتابخانهکهت بناسیت
دەربارەی جۆرە جیاوازەکانی درەخت فێر ببه و بزانه چۆن بوونهته فهراههمکهری ژینگهی لهبارو دروست بۆ زیندەوەران و ئاژەاڵن
بابهتهکان
هەمەجۆری زیندەیی – دارستانەکانی كوردستانی عێراق
ژینگە – بڕینەوەی دارستانەکان و ژیاندنەوەی دارستانەکان

 ٣٠خولەک تا یەک کاتژمێر دەخایەنێت

کهرەستهکـان:

پەڕۆ بۆ چاو بەستنەوە

شێوازی یارییهکه:
بە وریاییەوە شوێنێک هەڵبژێرە کە داری لێ بێت ،لەوە دڵنیا بە کە هێندەی لی بێت کە بەش بکات ،قەبارەیان گونجاو بێت و مەودای
گونجاویش لە نێوانیاندا بێت ،هەروەها لەوەش دڵنیابە کە قەدی دارەکان یاخود بەشێکیان مرۆڤی بگاتێ.
لەوە دڵنیابە کە هیچ مەترسییەک بۆسەر گیانی منداڵێک نییە کە چاوی بەسترابێتەوە وەک ئاو و کانیاو یاخود چاڵ و دڕکوداڵ .ئەگەر
هەستت کرد پێویست دەکات ،سنورێک بکێشە با مناڵەکان نەچنە دەرەوەی ئەو سنورە بۆ کێشراوە.
مناڵەکان دابەش بکە بەسەر دوو یاخود سێ گروپەوە ،ئەگەر گونجا ئاوا کەسێکی گەورە سەرپرشتی هەر گروپێکیان بکات زۆر باش
دەبێت ،بە تایبەتی ئەگەر مناڵەکان بجووک بوو.
چاوی یەکێک لە منداڵەکان دەبەسترێتەوە و ئەوی تریش (ئەوانی تریش) بە ڕێگایەکی نەناسراودا بەرەو درەختێکی دەبات
منداڵە چاوبەستراوەکە دەست لە دارەکەوە دەدات و بۆنی گەاڵکانی و تەنانەت تامی گەاڵکانیشی دەکات تا هەست دەکەن دارەکە بە تەواوی
دەناسنەوە و هەموو تایبەتمەندییەکی لە بیریا دەچەسپێت.
ئنجا چاوی منداڵەکە دەکرێتەوە و ڕێگای دەدرێت دارەکە بدۆزێتەوە ،دوای ئەوە سەرەی منداڵێکی ترە .هەوڵ بدە دارەکان بگۆڕیت با هەر
دارێک نەبێت.
ئەم یارییە لە شوێنی جیاواز و بە درەختی جیاواز بکە بزانە کامەیان قورسترە لەوەی تریان.
ئەمە ڕێگایەکی زۆر گونجاو و لەبارە بۆ فێربوونی زیاتر دەربارەی جۆرە جیاوازەکانی درەخت ،چۆن دەزانیت کامەیان کامەیە؟ ئـایا
دەتوانیت چەند جۆر دار ببینیت؟ ئـایا جیاوازییەکانی نێوان دارەکان چین؟ ئەی دەزانیت ناویان چییە؟

بیـرۆکهی تر بۆ چاالکی زیاتر لهسهر بابهتهکه
بابەتی "درەخت وەک ژینـگەی زیـندەوەران" پـێشکەش بکە و یارمەتی منداڵەکان بدە تا زیاتر ئاشناییان لەگەڵ بابەتەکەدا بۆ دروست ببـێت.
یارمەتـی مـنداڵەکـان بدە تـازیاتر ئاشناییان لەگەڵ درەختی ناوچەکەیاندا هەبێت ،بزانە چ جۆرە هێمایەکی ئـاژەاڵن لە دەوروبـەری دارەکــان
دەبینـن و دەناسنـەوە کـە هـێمای لێ ژیانـیان بێت .لیستـێک دروست بکە بـەو نـیشانانـەی کە ئـاژەاڵن پـاش خۆیان بەجێی دەهێڵن .هـەروەها
سەرنجیان بۆ ئەوە ڕابکێشە کە لەو کاریگەریانە بڕوانن کە ئاژەاڵن و زیندەوەران لەسەر درەختەکانی بەجێدەهێڵن.
پارچەیەک وەرەقە بنوسێنە بە قەدی دارێکەوە و بە سلەبۆیە لە وەرەقەکە بخشێنە تا نەخشی قەدی دارەکە دەردەچێت ،دوای ئەوە وەرەقەکانی
مناڵەکانیش هەموو کۆ بکەرەوە.
وەک بەشێک لە پڕۆژەی درێژخایەن ،چەند دارێـکی سەر بە واڵتـەکەی خـۆتان لە باخچەی قـوتابخانـەکەدا بـڕوێنـن پـێکـەوە .تـۆوی داری
جیاجیـا کۆبکـەرەوە تا قـۆناغی چـەکەرە کـردن بەخـێویـان بکە تا دەبـنـە باخچەیـەک لە داری نـاوچەکـەی خـۆتـان هـەوڵ بـدە ئـەو تـۆوانـە
کۆبکەیـتەوە کە لە نزیکی قوتابخانەکە دەیاندۆزیتەوە.

دارستانەکانی كوردستانی عێراق – هەمەجۆری زیندەیی
جۆرەکانی دارستان له واڵتی عێراقدا
زۆربەی زۆری دارستانەکانـی عـێراق دەکەونـە ناوچـە شـاخـاویـیەکانی
کوردستانەوە یاخود شان بە شـانی تـێـپەڕبوونـی ڕووبارە سەرەکییەکان.
باوترین جۆری دارستانەکانیش ئەمانەن:
■ دارستانە داربەڕووەکان :لەو ناوچانەی داربەڕوو شاخ و بەرزیەکانی
قەراغە گردەڵۆچکەکانی داپۆشیوە.
■ دارستـانـە ڕووبـاریـیەکـان :ئـەو دارستانانـــەن کـە لە ناوچە بـەپـیـتە
پڕئاوەکانی ڕۆخی ڕووبارەکاندا هەن.
■ جۆرێکی تری دارستان هەن کە پێکهاتـوون لـەو جـۆرە دارانـەی کە
بە مـەبەستـی دارەکـەیـان ڕوێـنـراون یاخـود بـۆ مـەبەسـتی پاراستـنـی
خـاکەکەیان لە داخــوران و ڕۆچوون  .ئەم دارانەش لە جۆری درەختی
بیانین.

ژینگه دارستانییهکان
درەخـت ژینگـەیەکی زۆر گرنگ و بەسـوود بۆ ئـاژەاڵن دەخـوڵـقێـنن ،
هـەر لە ڕەگەکەیانەوە تا لقەکانیان.
بۆ نموونە ،داربەڕوو ،ژینگە و شوێنی ژیان بۆ زیاتر لە  ٨٩٠جۆری
جـیاواز لە مـێروو و هەروەها  ٣٠٠جـۆر لـە زینـدەوەرە ئـەشـەنـەکان
فەراهەم دەکات ،کە ئەمانیش خـۆیان دەبنـە خۆراکـی جـۆرەهای تـری
ئاژەڵ و زیندەوەر :گـوڵ و خـونچە لە بـەهارانـدا ،گەاڵ لـە هـاویـناندا،
بەڕوو و توتڕک لە پاییزان و زستاناندا هـەموو سەرچاوەی خـۆراکی
سـەرەکـی و گـرنگـی مـێروو و کرمۆکـە (الرڤـا) و باڵـنـدە و ئـاژەڵی
شیردەری بچوکن .درەخت هەروەهـا وەک شوێـنی سـەرەکی و داڵـدە
و پەناگە وهێالنە لەالیەن ئاژەاڵن و باڵندەکانەوە سوودی لێ دەبینرێت.
نیشانهکانی بهکارهێنانی درەخت له الیهن ئاژەاڵنهوە ئهمانهی
خوارەوە له خۆ دەگرن :
■ قەدی دارەکە ڕووشاوی پێوە دیارە
■ پاشەڕۆ یاخود مووی ئاژەڵ لە نزیکی هەیە
■ لق و پۆپ و بەری دارەکە لەو ناوە کەوتووە
■ جێگە قەپ لەسەر میوە و بەری دارەکە یاخود گەاڵ دەبینرێت
■ خانوو و هێالنە دەبینرێت
■ سەوزە ڕووەکی خۆهەڵواسەری وەک ئەشەكـان و کەڕوو
و قەوزە بەسەر قەدی دارەکەوە دەبینرێن

بڕینەوەی دارستانەکان و گەڕاندنەوەی دارستانەکان –ژینگە
بڕینهوەی دارستان چییه؟ ”“deforestation
بڕینەوەی دارستانەکان بریتییە لە لەناوبردنی دارستانە سەوزو سروشتییەکان و یەکێکە لە کێشە گەورە جیهـانیـیەكـان .سااڵنە لە جیهاندا
نزیکەی  ٤٦بۆ  ٩٢هەزار میلی چوارگـۆشـە لە دارستان دەبڕێنرێنەوە و پاکتاو دەکرێن .نزیکەی نیوەی دارستانە کەمەرەییەکانی جیهان
لەناوچوون .هۆکارە سەرەکیییەکانی بڕینەوەی دارستانەکان بریتییە لە گۆڕینیان بۆ کێڵگەی بەخێوکردنی ئاژەڵ ،پیشەسازی تەختە و
هەروەها گەشەسەندنی شارەکان ،بەاڵم هەندێ جاریش بە کارەساتی سروشتی لەناودەچن وەک ئاگرکەوتنەوە و بەکاربردنی تری خراپی
زەوی.

 %٠٠ڕووبەری زەوی بە دارستان داپۆشراوە
 %٠٠ڕووەک و ئاژەاڵنی جیهان لە دارستانەکاندا دەژین
 ٠٠،٠٠٠جۆری گیانلەبەر لە جیهاندا لە ژێر مەترسی لەناوچووندان
 %٠٥ئەو گیانلەبەرانەی لەژێر مەترسیدان هۆکارەکەی لەدەست چوونی ژینگەکەیانە

کاریگهرییهکانی بڕینهوەی دارستانهکان
بڕینەوەی دارستانەکان دەبێتە هـۆی کـەم بوونـەوە لە هەمـەجـۆری زینـدهیی .زۆربەی زۆری ئاژەڵ و زیندەوەرانی جیهان لە دارستانەکاندا
دەژین هەربـۆیـە فەوتـان و بڕیـنەوەی دارستانەکان دەبێتە هۆی فەوتان و نـەمانی زۆربـەی زۆری جۆرەکـانیان .بـەم ڕێـژەیەی ئێستـا بێت،
نزیکەی  ٣٠بۆ  ٣٩جۆر زیندەوەر لە ساڵێکدا دەفەوتێن.
کاریگەری تری نەرێنی بڕینەوەی دارستانەکان دەبێتە هۆی گۆڕانی پلەی گەرما ،تێکچوونی بازنەی ئاوی دەریاکان و هەروەها ڕۆچوونی
خاک.

دارستانهکانی كوردستانـی عێراق
ڕووبەری دارستانی واڵتی عێراق نزیکەی  ٢٨٩٠کیلۆمەتر دووجایە .ئەمە دەکاتە نزیکەی  %٣،٢ی هەموو ڕووبەری واڵتەکە
لە ڕابردوودا زۆربەی زۆری ڕووبەری دارستانەکان بوون بە دەشتایی و چیتر بە دارستان نەماون.

پرۆژەکانی دووباره چـاندنهوهی دارستانهکان
دارستانەکان نەک تەنها ڕۆڵێکی گرنگیان لە ڕاگرتنی هەمەجۆری ژینگەییدا هەیە بەڵکو لە چەندین ڕۆڵی ترەوە کاریگەرییان هەیە .بۆ
نموونە ،دارستانەکان ئەو بڕە ئاوە زیادەیەی کە لە ڕێگەی بارانەوە دەبارێت کۆدەکەنەوە ،کە ئەمەش دەبێتە هۆی ڕێگەگرتن لە دزەکردنی
ئاوی باران .ئەم پڕۆسەی "گرتنەخۆ"یەی دارستانەکان ڕێگا بۆ زەوی خۆش دەکات کە بەشێکی زۆری ئەو ئاوە بارانەوە کۆبکاتەوە کە
هەم ڕووەک و زیندەوەرانی تر سوودی لێوەربگرن بۆ گەورەبوون و گەشەکردنیان هەم زەویش بڕێکی باشی لێ گل بداتەوە .لەو ناوچانەدا
کە دارستانەکان بڕاونەتەوە ئاو بە شێوەیەکی خێرا بەسەر خاکە ڕۆچووەکەدا دەڕوات و لەگەڵ خۆیدا خاک و قوڕەکەی ڕادەماڵێت.
هەربۆیە هەندێ جار دارستانی نوێ لەجێیان بنیات دەنرێن -بە تایبەتی لەو ناوچانەدا کە کێشەی داخوران و تێکچوونی ڕێڕەوی ئاویان
هەیە ،ئەم پرۆژەی بنیات نانەوەی دارستانەکان یان لە ڕێگەی چاندنەوەی ئەو جۆرە درەخت و ڕووەکانەوە دەکرێت کە سەر بە ناوچەکەن
یاخود جۆرە ڕووەک و درەختی دەرەوەی بیاننیان لێدەڕوێنرێنەوە .بە بڕوای تۆ کام ڕێگایەیان باشترە؟

دەربارەی جۆرەکانی درەختی واڵتهکهت فێرببه و ههوڵ بدە بتوانیت جۆرە جیاجیاکانیان بناسیتهوە
بابهتهکان:
هەمەجۆری زیندهیی – ناسینەوەی هەمەجۆری زیندهیی
ژینگە – مرۆڤ و ڕووەک

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

شێوازی چاالکییهکان:
بە بەکارهێنانی ئەو کارتانەی کە لە شێوەی گەاڵدا بڕڕاون چەندین جۆری جیاواز چاالکی جێبەجێ دەبن .کامیان لەو چاالکییانە زیاتر
گونجان ئەو کاتە تەمەنی منداڵەکە و شوێنەکە و ئەو کاتەی کە لەبەردەستدایە دیاری دەکات .ئەمانەی خوارەوە هەندێکن لەو پێشنیارانە:
چاالکی یهکهم :
منداڵەکان بنێرە بەدوای کەنزێکی ونبوودا بگەڕێن ،بزانە دەتوانن چەند جۆری جیاواز گەاڵ بدۆزنەوە .ئاخۆ دەتوانن هیچ گەاڵیەکی تازە
بدۆزنەوە کە پێشتر نەدۆزرابێتەوە؟ ئەم چاالکییە دەکرێت وەک پڕۆژەیەک بدرێت بە مندااڵن کە لە پشووی هەفتەکەدا سەرقاڵی بن.
چاالکی دووەم :
کارتێک لە کارتی گەاڵکان بدە بە دووان یان سیان لە مناڵەکان بزانە دەتوانن ناوی ئەو درەختە تایبەتە بدۆزنەوە کە ئەو گەاڵیەی لێوە دێت؟
چاالکی سێههم :
لەگەڵ منداڵەکاندا بەناو کارتی گەاڵکاندا بچنەوە و بزانن دەتوانن تایبەتمەندییەکانی هەر یەکێکیان بزانن؟ بزانە دەتوانن:
■ چەند جۆری جیاواز لە شێوە و قەبارە و ڕوخساریاندا بزانن؟
■ بزانە چەند قەراغی جیاوازیان هەیە؟
■ دەتوانیت وێنەی چەند جۆریان بکێشیت؟
■ هیچ یەکێکیان لەو گەاڵیانە لە قەبارەی دەستت گەورەترە؟
■ کام جۆرە گەورەترینە و کام جۆرەیان بچووکترینیانە؟
■ هەندێکیان بە دەستت لە یەکترییان بخشێنە -بزانە بۆنیان هەیە؟ ئەی بۆنیان خۆشە؟ یان بۆنیان زۆر ناخۆشە؟

بیرۆکهی زیاتر بۆ چاالکی ههمهچهشنه سهبارەت به گهاڵ
دەتوانیت بۆ برەودان بە زانیارییەکان ڕێنوێنیی تایبەتی ناسینەوەی ڕووەکی شاخی پیرەمەگرون لە ئینتەرنێت و لەسەر وێبسایتەکە هەیە
بەکار بهێنێت تا بتوانیت ئەو گەاڵ و ڕووەکانەی کە لە کارتەکەدا نین بناسیتەوە .یاخود هەر ڕووەکێکی تر بناسیتەوە کە درەخت نییە.
هەروەها دەشتوانیت هەوڵ بدەیت هەر جۆرێکی ڕووەک کە لە باخچەی قوتابخانەکەدا هەیە بناسیتەوە ،ڕێنوێنییەکە بەکاربهێنە تا بتوانیت
لیستێکی تایبەت بەو جۆرە ڕووەکانە دروست بکەیت کە لە ناوچەکەدا هەن .ڕەنگە خوێندکارەکان تووشی سەرسوڕمان بن کاتێک دەبینن
جۆرێکی نەدۆزراوە لە ڕووەک دەدۆزنەوە .چەند جۆرە ڕووەک لە گەڕەکەکەی ئێوەدا هەیە؟
نامیلکەیەک یاخود پۆستەرێک دروست بکە کە جۆرە جیاوازەکانی ڕووەکی ناوچەکەی تێدا پیشان درابێت.ڕووونکردنەوەی زیاتری پێبدە
لە ڕێگەی پێوەلکاندنی وێنەی ڕووەکەکان یاخود چەند بە شێک لەو ڕووەکانە لێبکەرەوە و بە تێپ یاخود زەمق بە نامیلکەکەیەوە بلکێنە.
وێبسایتەکە بەکاربهێنە وەک ڕێنوێنییەک تا ناوە زانستییەکانی ڕووەکەکان بزانیت .ئایا ناوی کوردیی بۆ ئەو جۆرە ڕووەکانە هەن؟ چین؟

هەمەجـۆری زینـدهیی  -ناسینەوهی هەمەجـۆری زینـدهیی
ههمهجۆری زیندەیی چییه؟
هەمەجۆری زیندەیی ئەو وشەیەی کە وەسفی جۆراوجۆرێتی ژیان و زیندەوەرانی لەسەر زەوی پێدەکرێت .ئەم پێوەرە هەموو "زیندەوەران"
بە هەموو پێوەرە جیاجیاکان دەگرێتەوە لە درێژترین درەختەوە هەتا بچوکترین زیندەوەری وەک بەکتریا و بەراییەکانیش کە هێندە بچووکن
بە مایکرۆسکۆپ نەبێت نابینرێن  .تا ئێستا بە خەماڵندن زانراوە کە نزیکەی  ٢میلیۆن جۆر زیندەوەر لەسەر زەوی هەیە .ئەم  ٢میلیۆن
زیندەوەرە  ٨٩٠هەزاریان جۆری ڕووەکن و نزیکەی  ١میلیۆنیشیان جۆری ئاژەڵن.
پێوەری هەمەجۆری زیندەیی بەکاردەهێنرێت بۆ پێوانی هەمەجۆری زیندهیی لەسـەر پـێوەری جیاجیـا ،بـۆ نـموونە ڕەنگـە بـەکاربهێنرێت تا
هەمەجۆری زیندهیی سەرجەم زیندەوەرانی جیهانی پـێ بپـێورێت یاخـود تـەنها زینـدەوەرانی واڵتێک ،یان زیندەوەرانی تەنها سەر شاخێک،
بەڵکـو تەنانـەت تـەنها ئەو زینـدەوەرانـەی لە باخچـەی قوتابخانەیەکـدا هەن.
هەمەجۆری زیندەیی بێجگە لەوەش وەسفی جۆراوجۆریی سیستمی ژینگەیی دەکات .سیستمی ژینگەیی کۆمەڵەی ئەو زیندەوەرانە لە
خۆدەگرێت کە پێکەوە هەڵدەکەن و گەورە دەبن و گەشە دەکەن .دەگونجێت سیستمی ژینگەیی گەورەش بێت -بۆ نموونە لە چوارچێوەی
دارستانێکدا یاخود ڕەنگە دیسانەوە بچووکیش بێت -بۆ نموونە کۆمەڵەی ئەو زیندەوەرە پێکەوە هەڵکردووانەی کە لەسەر لقی درەختێک
دەبینرێن.
هەر بۆیە چونکە هەموو زیندەوەران سەر بە سیستمی ژینگەیی زەوین باشترین ڕێگا بۆ پارێـزگاری کـردن لە هـەمەجۆری زیندەیـی زەوی
بریتییە لە پاراستنی سیستمی ژینگەیی بە گشتی نەک هەوڵدان بۆ تـەنها پاراستـنی جۆرێکی تایبەتی زیندەوەر .بۆ نموونە ،باشتر وایە هەوڵ
بدرێت دارستانێک بپارێزرێت لەوەی هەوڵ بۆ پاراستنی جۆرێکی تایبەتی زیندەوەرکە لەو دارستانەدا هەیە.

تێگهییشـتن له هـهمهجۆری زیندەیـی
بۆ ئەوەی بتوانین باشتر لەهەمەجۆری زیندەیی بڕوانین و تێبگەین پێویستمان بەوەیە بزانین چیمان لەبەر دەستدایە ،هەر بۆیە گرنگە بتوانین
ڕووەک و گیاندارە جیاوازەکان بناسیـنەوە وناویـان بنـێـین و لە یەکـترییـان جـیا بکەیـنەوە .بـۆ ئـەوەی بتوانـین ئەمە بکەیـن دەبـێت لە خـاڵە
هاوبەشەکان و خاڵە جـیاوازەکـانیان بڕوانین ،واتە لـێکچوون و جیاوازیـیەکـان ،بـۆ نـموونە وەک ڕەنگ ،قـەبارە ،ڕوخـساریـان .هەر وەک
ئەوەی تۆ لە چاالکی گەاڵکەدا پێی هەستایت.

ژینگـه  -ڕووهك و خهلـك
ڕووەک بۆ هەموو کایەیەک لە کایە جیاوازەکانی ژیانی مرۆڤ گرنگن .ئێمەی مرۆڤ بۆ زۆر شت پشتیان پێ دەبەستین :
■ ڕووەک سەرچاوەی خۆراکە بۆ ئێمە -لە ڕاستیدا هەر شتێک دەخۆین ڕاستەوخۆ بێت یاخود ناڕاستەوخۆ لە ڕووەکەوە دێـت .بۆ
نموونە ،شیر کە بەرهەمی مانگایە مانگاش گژوگیا (ڕووەک) دەخوات .ڕووەک وزەی تەواو بە ئێمە دەبەخشێت ئەوەش لەبەرئەوەی
ڕووەک توانای ئەوەی هەیە ئەو وزەیەی لە ڕووناکی تیشکی خۆرەوە وەریدەگرێت بە ڕێگەی ڕۆشنەپێکهاتن دەیگۆڕێت بە وزە و
دەیبەخشێتەوە.
زۆر شتی تر هەیە کە لە پێداویستییەکانی رۆژانەماندا ڕووەک بە ئێمەی دەبەخشێت ،بۆ نموونە سەرچاوەی دەستکەوتنی زۆر شتە کە
ڕۆژانە بەکاری دەهێنین وەک کۆڵەکەی خانووبەرە دروست کردن و سووتەمەنی بۆ خۆگەرمکردنەوە و خواردن دروست کردن و
هەروەها سەرچاوەی دروست کردنی جلوبەرگیشن وەک لۆکە ئەوە بێجگە لەوەی کەلوپەلی ئاراییشت و ڕازاندنەوەشیان لێ
بەرهەمدەهێنرێت .پەترۆڵ و گاز لەو ڕووەکانەوە دەست دەکەوێت کە چەندین ملیۆن ساڵ لەمەوپێشەوە لەسەر زەوی هەبوون
■ یەک لەسەر چواری ئەو دەرمانانەی دۆزراونەتەوە و بەکار دەهێنرێن سەرچاوەکەیان ڕووەکە .بۆ نمونە ئەسپرین لە قەدی
داری بیی دەردەهێنرێت.
■ ڕەگی ڕووەک یارمەتی بە پتەوی هێشتنەوەی خاک دەدات ،ئەمە بە تایبەتی لەو ناوچانەدا گرنگە کە کەشوهەوایان ناجێگیرە.
کاتێک لە ناوچە بیابانییەکاندا ڕووەکەکانی ئەو ناوچەیە ڕووبەڕووی فەوتان دەبنەوە (بە تایبەتی بەهۆی لەوەڕی لە ڕادەبەدەرەوە) ئیتر
خاکەکە تووشی داتەپین دەبێت و بەهۆی باوە دەگوێزرێتەوە .ئەمەش یەکێکە لە هۆکارە سەرەکییەکانی خۆڵبارین لە عێراقدا.
■ ئەو ئۆکسجینەی ئێمە لەسەر زەوی هەڵیدەمژین سەرچاوەکەی ڕووەک و بەرهەمی ڕۆشنەپێکهاتنە
■ ڕووەک یارمەتی جێگیکردنی پلەی گەرما و قەتیس بوونی پلەی گەرمای زەوی دەدات لەڕێگەی خەزن کردنی ڕێژەیەکی
زۆری ئەو دووەم ئۆکسیدی کاربۆنەی کە لە ڕێگای چاالکییەکانی مرۆڤەوە (سووتەمەنی) دەچێتە بەرگەهەواوە ،ناهێڵێت قەتیس ببێت و
ڕێگا لە گەرم بوونی پلەی گەرمای زەوی دەگرێت.

سهرچاوەکان

ئهم بهشهی پهڕەی ناسینهوەی پهپوولهکان ههندێک لهو جۆرە پهپوالنه لهخۆدەگرێت که لهسهر شاخی
پیرەمهگرون دۆزراونهتهوە و ناسێنراون.

بەشێک لە چاالکیی ژینگەیی وەک ڕێنوێنییەک بۆ مامۆستایانی قوتابخانەکان

