
کەمکردنەوەی بەرکەوتن بە پیسبوونی هاتووچۆ لە ناوەوە و دەرەوەی 

خوێندنگەکان

ڕێبەر بۆ مندااڵن، خوێندنگەکان و کۆمەڵگا

Prashant Kumar, Hamid Omid varborna, Yendle Barwise, Arvind Tiwari | 2021

University of Surrey, United Kingdom

هاوبەشەکان لە کوردستان
Khalid Omer, Kosar Hama Aziz, Sarkawt Hama, Fryad Saeed, Rebaz Fayaq

زانکۆی سلێمانی، کۆلێجی زانست، بەشی کیمیا

University of 

Sulaimani



ە دەزگا و ناوەندەکان کۆنتڕۆڵ دەکات ک: کۆنتڕۆڵی چاالک

ی هەوای پیسبوو کەم (emission)ڕاستەوخۆ دەرشاندن 

او تەنۆلکەپاڵێوەکانی ن: نموونە)دەکاتەوە لە سەرچاوەکەوە 

(.بۆری دوکەڵکێشی ئوتومبێلەکان

ۆیی دەستتێوەردانێکە کە بەناڕاستەوخ: کۆنتڕۆڵی ناچاالک

ەستە بەرکەوتن بە هەوای پیسبوو کەم دەکاتەوە، وەکوو بەرب

.سەوزەکان لەنێوان ڕێگاکان و پیادەکان

ۆرێکە ج(: سیستەمی یەک ئۆتۆمبێلی)گواستنەوەی بەکۆمەڵ 

نەوەی لە چاالکی کە قوتابخانەکان بەڕێوەی دەبەن بۆ کەمکرد

ژمارەی ئوتومبێلەکان لە ماوەی کاتژمێرەکانی 

هێنانی یەک ئەم چاالکییە بریتییە لە بەکار. هەڵگرتندا/دابەزاندن

.خوێندکار\ئوتومبیل بۆ کۆمەڵێک قوتابی

مەنی هەرچەندە بەکارهێنانی سووتە: دووانەئۆکسیدی کاربۆن

کاربۆنی لە الیەن مرۆڤەوە بە سەرچاوەی سەرەکی 

ها بەرهەمهێنانی دوانە ئوۆکسیدی کاربۆن دەژمێرێت، هەروە

وەدا لە الیەن مرۆڤەکانیشەوە دەدرێتەوە لە کرداری هەناسەدانە

گاندنی و، کاتێک دەپێورێت دەکرێ بەکار بهێنرێ بۆ هەڵسەن

زی بەر. هەواگۆڕکێ لە ژینگەیەکی داخراودا( کفایة)توانای 

ئاستی دووانەئۆکسیدی کاربۆن ئاماژەیە بە نەبوونی 

هەواگۆڕکێی گونجاو و هەروەها دەبێتە هۆی کاریگەری 

.نەرێنیی کردەی فێربوون

انستی توێژینەوەی زگرتنەئەستۆی: زانستی هاونیشتیمانی

وەی بۆ بەرزکردنە(. خەڵکەوە)لەالیەن ئەندامانی گشتییەوە 

ستی تێگەیشتنی خەڵک لە پیسبوونی هەوا، پێویستە زان

داری بەش: نموونە)هاونیشتیمانی هاوکاری بکەن لە گرتنەخۆ 

:  ونەنمو)، هەماهەنگیکردن (کۆمەڵگە لە پالندانانی توێژینەوە

وەی و، گۆڕینە( لەنێوان خوێندنگە، کۆمەڵگە و توێژەرەکان

ن پێشکەشکردنی ئەنجامەکان لەالیە: نموونە)بیروڕاکان 

(.خوێندنگەکانەوە بۆ کۆمەڵگەکان بۆ فیدباکەکانیان

وان تیرەیان لەنێ، ماددەی تەنۆلکەیین: تەنۆلکە درشتەکان

 PM2.5-10مایکرۆمیتەردان؛ هەروەها بە 10و  2.5
ن تەنۆلکە درشتەکان لە هەوادا بەزۆری دروست دەب. ناسراون

 non-exhaust)لەالیەن سەرچاوە نادوكەڵهاوێژییەکانەوە 
sources )وەکوو تەپ و تۆزی ڕێگاوبانەکان.

تەنۆلکەیی زۆر وردن ماددەی: تەنۆلکە هەڵواسراوەکان

PM2.5مایکرۆمیتەر؛ کە بە 2.5بەتیرەی کەمتر لە 
تەنۆلکە هەڵواسراوەکانی هەوا زیانبەخشترین . ناسراون

ێیان جۆری هەوا پیسکەرەکانن لەبەر بچووکی قەبارەیان کە ڕ

ۆی دەدا بەقوواڵیی کۆئەندامی هەناسە هاتووچۆ بکەن، دەبنە ه

بەزۆری دروست دەبن بە سووتاندنی . نەخۆشی دڵ و سی

.کانەوەسووتەمەنی و دەردەپەڕانیان لە دوکەڵکێشی ئوتومبێلە

داڕشتنی کردارێک یان (: گەلە ئەفراندن)ئافراندن -هاو

:  نموونە)زنجیرە کرادارێکە کە هەموو بەشەکانی کۆمەڵگا 

ەشدار بەیەکسانیی ب( توێژەرەکان، خوێندنگەکان و منداڵەکان

وو دەبن و ئازادن لە بەشداریپێکردن و باڵوکردنەوەی لە هەم

.شوێنێک

دایکان و باوکان، مندااڵن و نیشتەجێبووانی : کۆمەڵگە

.ناوچەکە

گواستنەوە و کەمبوونەوەی خەستی هەوای : باڵوبوونەوە

:  وونەنم)پیسبوو بەهۆی ڕەشەباوە لە سەرچاوەی پیسبونەکە 

(.ئوتومبێل( ئەگزۆزی)دوکەڵی دەرچووی دوکەڵکێشی 

جۆرایەتیی هەوا لەناو بینا و : جۆرایەتی هەوای ناوژوور

ییان باڵەخانە داخراوەکان، وەکوو قوتابخانەکان، کە کاریگەر

ووانیان لەسەر تەندروستی، ئاسوودەیی و لەشساغی نیشتەجێب

ن جۆرایەتی هەوای خراپ دەشێ تەنۆلکە زیانبەخشەکا. هەیە

ۆجین، و پیسکەرەکانی دیکەی وەکوو دووانەئۆکسیدی نایتر

.  ەوەفۆڕمەڵدیهاید و ئاوێتە ئەندامییە بەهەڵبووەکان بگرێت

ڕوو بۆ بەریتانیا و دەزگا نێونەتەوەیییەکان ڕێنوێنی دەخەنە

.پااڵوتنی هەوا و هەواگۆڕکێ

عەرەبانەی-ساوایانی ناو: عەرەبانەی مندااڵن-ساوایانی ناو

کە جۆرە جیاوازەکانی تاک، جووت، سێ یان چوار . مندااڵن

.کەسیی عەرەبانەی ڕەوڕەوەدار دەگرێتەوە

ونی ڕێگا گشتییە باوەکان کە بەردەوام تێپەڕبو: شاڕێگا

ن خنکانی هاتووچۆ بەدرێژایی شاڕێگاکا. بەسەرەوە بێت

لە ماوەی : نموونە)بەتایبەتی لە بەیانیان و عەسران 

(.هەڵگرتنی منداڵ/دابەزاندن

لە کۆی ژمارەی تەنۆلکەکان: خەستیی ژمارەی تەنۆلکەکان

.دەنوێنرێت( 3-سم# )یەکەی قەبارەی هەوا، کە عادەتەن بە 

ن ئەو شوێنانەیە کە تێیاندا دەرشاند:خاڵە پیسکەرەکان

ڕوودەدات لە سەرچاوەیەکی دیاریکراوەوە، وەکوو 

ی لەسەر ، دەکرێ مەترسی تەندروستی(ئەگزۆز)ئوتومبێلەکان 

ەکان ناوچە زۆر پیس. دانیشتووانی ئەو ناوچەیە بەرز بکاتەوە

.تەوەیەکتربڕینەکانی هاتووچۆ و وێستگەکانی پاس دەگرێ

وەک ساواکان، پێگرتووەکان، و :منداڵە الوەکان

اڵە لە ڕووی بەرکەوتنی هەوای پیسبوو، مند. شیرەخۆرەکان

الوەکان ئەو گروپەن کە زۆر هەستیارن بەهۆی بەرزی 

ەچاو خێراییی هەناسەدانیان و کەمی درێژیی هەناسەدانیانەوە ل

(.نمێردمندااڵ: نموونە)پێگەشتووان و منداڵە بەتەمەنترەکان 

فەرهەنگۆک

:سەرچاوەی پێشنیارکراو
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پێشەکی

بۆهەوایسبوونیپ.هۆشیارییەوەوئاگایینەبوونیبەپەیوەستەزۆریبەشێکیپیسبووهەوایبەمندااڵنبەرکەوتنی

ەناویاندالدرێژخایەنەکانحاڵەتەمەترسییزیادبوونیو،سیلەگەشەوەستانیسییەکان،هەوکردنیدەبنەمندااڵن

.2هەناسەترینەخۆشییەکانیو1تەنگەنەفەسی
لەلەسەرەمەترسیانزیاترمندااڵن

بەهۆیبەرکەوتنبۆهەرزەکاران

کەمیسییانەوە،گەشەیناتەواوی

بەرزیوهەناسەدانبەرزێتیی

خیراییوجەستەییەکانچاالکییە

زووبۆبەاڵم،.3هەناسەدانیانەوە

گەکانخوێندنلەزۆرێکپێڕاگەیشتن،

کە،شاڕێگاکانەوەنزیککەوتوونەتە

ئوتومبێلەکاندوکەڵیدەرشاندنی

سنووریدەچێتەبەئاسانی

پۆلەکانیبەخوێندنگەکان،

لەپتربەریتانیا،لە.خوێندنیشەوە

نزیکلەدایەنگەوخوێندنگە2000

ەرزیانبئاستێکیکەڕێگایانەوەنئەو

لەناویاندا،4هەیەپیسبووهەوایبە

ماددەیوەکژەهراویەکان،پیسکەرە

2.5لەکەمتربەتیرەیتەنۆلکەیی
هەروەها،.(PM2.5)مایکرۆمیتەر

یتەنگەنەفەسباڵوبوونەوەیڕێژەی

هەرلەبەرزترەبەریتانیادالەمندااڵن

.4دیکەئەوروپیواڵتێکی

ومندااڵنهەناسەدانیبەرزێتییئاستینزمیسەرەوەوێنەیەیئەم

استیئلەهەمانئاستیانکەدەدات،پیشانمندااڵنعەرەبانەی-ناوساوایانی

رینەخەستتدەرشاندنیانکەئوتومبێلەکانندوکەڵکێشیبەرزێتیی

Sharmaسەرچاوەیلەوەرگیراوە) and Kumar3).بەرزێتیی

دوکەڵکێشیودایە(م0.85وم0.55)لەنێوانالوەکانمنداڵەهەناسەدانی

ئەمەش.ڕێگاکەئاستیلەسەروومەترنیەکعادەتەنبەرزەکانئوتومبێلە

.پیسبووهەوایبەبەرکەوتنبۆدەکاتزیادبەرزیانێتیان

و بەکارهێنانی ئوتومبێل بۆ هێنان

اوچە بردنی مندااڵن لە خوێندنگەکان، ن

ە زۆر پیسەکان چڕ دەکاتەوە لە ناوەو

و دەوروبەری سنووری 

نیا، لە وواڵتی  بەریتا. خوێندنگەکان

ەشتی ئەو ئوتومبیالنەی بەکاردێن بۆ گ

خوێندنگەکان دوو ئەوەندە بوون لە

دوو دەیەی ڕابردوودا و، یەک لە 

ا لە چوار لە ئوتومبێلەکان لەسەر ڕێگ

ااڵن کاتە قەرەباڵغەکانی بەیانیان مند

بەرکەوتنی . 5دەبەن بۆ خوێندنگە

هۆی منداڵ ناپێویستانە زیاد دەکات بە

وی ئیشپێکردنی بزوێنەر بەوەستا

ئوتومبێل لە دۆخی سلۆلی، واتە )

ەاڵم بزوێنەری ئوتومبێل کاردەکات ب

-، پێلێنان(ئوتومبێلەکە وەستاوە

پێلێالبردن لەسەر 

، لە ی سوتەمەنی(ئەکسلیرەتۆر)تاودەر

نزیک و دەوروبەری خوێندنگەکان،

لە ماوەی کاتژمێرەکانی 

.هەڵگرتندا/دابەزاندن

کەمکردنەوەی:نموونە)چاالککۆنتڕۆڵیسیستەمێکیلەکاتێکدا

یەکانیستراتیجیچارەسەرە،باشترین(سەرچاوەکەوەلەدوکەڵدەرشاندنی

بۆبکرێتپێکاریاندەکرێزانستینبەڵگەبنەمایلەسەرکەدیکە

وەناوەولەبەرکەوتنکەمکردنەوەیوپیسبوونخەستیکەمکردنەوەی

سەرانسەرگیر(Approach)شێوازێکیبەاڵم،.خوێندنگەکاندەوروبەری

یاننپیسبوولەدەکەنهاوبەشیڕاستەوخۆکەهۆکارانەیلەوپێویستە

بکرێتتدروسڕاستینەجیاوازییەکیئەوەیبۆپیسبوونبەکارتێکراون

تنبەرکەوکەمکردنەوەیبۆسەرکەوتووستراتیجییەکی.6بنەرەتەوەلە

ئامانجبەکۆمەڵگاوخوێندنگەکانکەهەیەهەمەالیەنەکاریبەپێویستی

.بگرێت

ێک ئامانجی ئەم دۆکیۆمێنتە ڕێنوێنییە وەرگێڕانی زانستی ئاڵۆزە بۆ کۆمەڵ

خاڵی کرداری سادە کە وا دەکات خوێندنگەکان، مندااڵن و کۆمەڵگەکان 

بتوانن بڕیاڕی لەسەر بنەمای لێکۆڵینەوە بدەن و یارمەتی مندااڵنی 

.خوێندنگەکان بدەن بە کەمکردنەوەی بەرکەوتنی هەوای پیسبوو



وناوەوەلەپیسبووهەوایبەرکەوتنیکەمکردنەوەیلەبارەیدەکاتەوەپوختئەزموونیکاریباشتریندۆکیۆمێنتەئەم

رشیاوبەلەوانەیەئەوەلەبەروهاوچەرخەکاننزانستییەبەڵگەبنەمایلەسەرڕاسپاردەکان.خوێندنگەکاندەوروبەری

کردارییەازەشێولەدۆکیۆمێنتەئەمجوانیی.زانستەکانسروشتیوبەڵگەکانگەشەسەندنیبەبنباشکردنی(معرض)

بەئامانج(گەکۆمەڵوخوێندنگەمندااڵن،)گرنگەکانوەرگرەکۆمەڵەبەیەکسانییکەداڕێژراوەکەیدایە-هاووئافرێنراو-هاو

بەپێداچوونەوەو،دەهێنێتبەکار10-7سەرەکییەکانپەیوەندیدارەتوێژینەوەبەردەستتاننووسینەیئەم.دەگرێت

ئەزموونیو،،14(GLL)البلڤینگویلدفۆردتاقیگەکەمان،چاالکیەکانیلەسەرهەڵچنراوەو،دەکات11,3-13لێکۆڵینەوەکان

ێرخانیژجێبەجێکردنیلەسەرپێشەنگبوونڕێنوێنی:نموونە)کارامەوگشتیڕێنوێنییدابینکردنیلەفراوان

زۆروزەوەندەیزانیارینامەیو،16ڕووەکەکانچەشنیبەڕێوەبردنیوهەڵبژاردنبۆگشتییەکانڕاسپاردە،15سەوزەاڵنی

ستافیبۆهەواجۆرایەتیڕێنوێنیینموونەبۆکردووە،سەربارپێشوویشیکارەکانیدۆکیۆمێنتەئەمهەروەها.(17پەیڕەو

بەکار هێنانیپالندانانیوگەشەسەندنکۆنترۆڵی،19ژووردەرەوەیهەوایجۆرایەتیوتەندروستیی،18کۆلێجوخوێندنگە

-دژەو،26ناوژوورهەوایجۆرایەتیتەندروستییکاریگەرییەکانی،25-21هەواییخاوێنیکۆئامرازی،20ئایندەدالەخاک

.27ئیشپێکراویبەئۆتۆمبێلوەستانی

هەواکیپۆلێکەوردەکان،تەنۆلکەکەمکردنەوەیبەدەداتبایەخڕێنوێنییەدادۆکیۆمێنتیلەمڕاسپاردەکانزۆربەی

هەن،دیکەشزیانبەخشەکانیپیسکەرەبەاڵم،.28مرۆڤتەندروستیلەسەرهەیەکاریگەرییانبەهێزترینپیسکەرەکانن

تایبەتیوێنیشسەردەخاتەتیشکڕێنوێنییەئەم.دەگرێتەوەئەوانەشڕاسپاردەئەمبۆیەنایترۆجین،ئۆکسایدیوەکوو

ێروتەسەلتڕاسپاردەیوباسکردن.خوێندنگەکاندەوروبەریلەهاتووچۆقەرەباڵغیوهەڵگرتن/دابەزاندنوێستگەکانی

ڕاسپاردەی10دۆکیۆمێنتەکە.تەندروستییەکانیکاریگەرییەو(خوێندنپۆلی:نموونە)ناوژوورهەوایجۆرایەتیلەبارەی

ێهەندکەدەزانین.(کۆمەڵگاخوێندنگەکان،مندااڵن،)بەرمەبەستگروپیسێبۆڕوودەخاتەتایبەتی10وگشتی

هەندێکردنیجێبەجێلەدەبنەوەئاڵنگاریڕووبەڕوویکەمترەوە،سنوورێکیبەشارناوخوێندنگەکانیوەکووخوێندنگە،

وەکێدەکربەردەستاننووسینەیئەم.دەبێتبەکەڵکبکرێجێبەجێلێزۆرتریئەوەندەیبەاڵمڕاسپاردەکان،لە

گونجاوەنێکتەمهەربۆئەوەیبۆبسازینرێتبکاتپێویستشوێنێکهەرلەبکات،خزمەتپەروەردەییڕێنوێنییەکی

پێیەشەمبوچاودێریکەران/باوکانودایکانومندااڵنمەعریفەیباشترکردنیبۆبداتخوێندنگەکانیارمەتیبێت،

.پیسبووهەوایبەبەرکەوتنیانوبەشداریکردنکەمکردنەوەی

یانانگرنگییبەگوێرەینەکراونڕیزوبەرمەبەستەکانگروپەوڕاسپاردەکانبەنەدراوە(ئەولەویەت)یەکەمێتی

و،کردارانەەولیەکهەرکاریگەرییەکانیبەراوردیلەبارەیدەگەڕێتەوەبەڵگەنەبوونیبۆئەمەبەشێکی.کاریگەرییان

گشتییاسپاردەیڕبڕوانە)کێشەکەچارەسەرکردنیبۆپێویستەسەرانسەرگیرشێوازێکیکەئەوەیەلەبەرتریبەشێکی

بەێلئۆتۆمبوەستانی-دژەپەیڕەوگەلی:نموونە)چاالککۆنترۆڵیسیستەمگەلیئەزموونی،ڕێسایەکیوەک.(1.ژ

یەکەمیهێڵیلەەکاتدپێویستوستراتیجینکاریگەرترین(ئوتومبێلبەکارهێنانیکەمکردنەوەیبۆهاندنوئیشپێکراوی

.دابنرێنبەرگری
1. British Lung Foundation, 2016. https://tinyurl.com/BLFOrg16

2. USEPA, 2019. https://tinyurl.com/USEPAsthma19

3. Sharma, A., Kumar, P., 2018. A review of factors surrounding the air pollution 

exposure to in-pram babies and mitigation strategies. Environment International 
120, 262-278. https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.07.038

4. Mumovic, D., et al., 2016. https://tinyurl.com/IAQLNDschools

5. Perscom, National Travel Survey, 2018. https://tinyurl.com/NTSPerscom18

6. Mahajan, S., Kumar, P., et al., 2020. A citizen science approach for enhancing 
public understanding of air pollution. Sustainable

Cities and Society 52, 101800. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101800.

7. Kumar, P., et al., 2020. A primary school driven initiative to influence 

commuting style for dropping-off and picking-up of pupils. Science
of the Total Environment 727, 727, 138360 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138360

8. Kumar, P., et al., 2017. Exposure of in-pram babies to airborne particles during 

morning drop-in and afternoon pick-up of school
children. Environmental Pollution 224, 407-420. 

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.02.021

9. Sharma, A., Kumar, P., 2020. Quantification of air pollution exposure to in-pram 

babies and mitigation strategies. Environment International 139, 105671. 
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105671

10. Ottosen, T.B., Kumar, P., 2020. The influence of the vegetation cycle on the 

mitigation of air pollution by a deciduous roadside hedge. Sustainable Cities and 

Society 53, 101919. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101919
11. Goel, A., Kumar, P., 2014. A review of fundamental drivers governing the 

emissions, dispersion and exposure to vehicle-emitted nanoparticles at signalised 

traffic intersections. Atmospheric Environment 97, 316-331. 

https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.08.037

12. Kumar, P., et al., 2019. The nexus between air pollution, green infrastructure 

and human health. Environment International 133, 105181. 

https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105181

13. Barwise, Y., Kumar, P., 2020. Designing vegetation barriers for urban air 
pollution abatement: a practical review for appropriate plant

species selection. npj Climate and Atmospheric Science 3, 12. 

https://doi.org/10.1038/s41612-020-0115-3

14. Guildford Living Lab. https://tinyurl.com/GuildfordLivingLab
15. Greater London Authority, 2019. https://tinyurl.com/GLAgreen19

16. Kumar, P., et al., 2019. Implementing Green Infrastructure for Air Pollution 

Abatement. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.8198261.v4

17. Kumar, P., et al., 2019. Improving air quality and climate with green 
infrastructure. https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36772.22403

18. Air pollution guidance for school and college staff. 

https://neu.org.uk/media/3246/view

19. NICE guidelines [NG70]. https://www.nice.org.uk/guidance/ng70
20. Land-Use Planning & Development Control: Planning For Air Quality. 

https://tinyurl.com/IAQM2017

21. Cleaner Air 4 Primary Schools Toolkit. https://tinyurl.com/CA4PSTKit

22. The Mayor’s School Air Quality Audit Programme. 
https://tinyurl.com/MOLtoolkit18

23. London healthy air, healthier children. https://tinyurl.com/HEALND

24. Building Bulletin 101. https://tinyurl.com/BB10118

25. Clean Air Schools Pack. https://tinyurl.com/CleanAirSchoolsPack
26. The inside story, 2020. https://tinyurl.com/RCPCH20

27. Your guide to putting a stop to idling engines in your neighbourhood. 

https://tinyurl.com/LS-BLF

28. World Health Organization, 2013. https://tinyurl.com/REVIHAAP-WHO13



ڕاسپاردە گشتییەکان



وکەسێکهەمووبەشداریپێکردنی1.

کارکردنپێکەوە
دنیسنووردارکربۆڕێوشوێنەکانگرتنەبەری

بەگرتنەخۆیپیسبوو،هەوایبەبەرکەوتن

یان/وناچاالککۆنتڕۆڵیسیستەمیکۆمەڵێک

)سەرچاوەکەوەلەنموونەبۆچاالک،

لە،(دوکەڵدەرشاندنیسنووردارکرنی

وسەرچاوەلەنیوانو،(دەمامکەکان)وەرگرەوە

هەروەها.(سەوزەکانبەربەستە)وەرگرەوە

یگۆڕانبەبکرێتەوەکەمبەرکەوتندەکرێ

ە،لێکۆڵراوبڕیاردانیوگونجاوهەڵسوکەتی

وەدوورکەوتنەبۆڕێگاکانهەڵبژاردنیوەکوو

کیشێوازێئەوەلەبەر.پیسەکانزۆرناوچەلە

ریکردنبەشداوپەیوەندیگرتنبەسەرانسەرگیر،

ودایکانمندااڵن،خوێندنگەکان،لەنێوان

دامودەزگاوکۆمەڵگەکانباوکان،

پاییسەرتاگۆڕانیبۆدەروازەیەحکوومییەکان،

.کاریگەربەرکەوتنیکەمکردنەوەیو

لەپاکهەوایزۆنیدروستکردنی2.

خوێندنگەکاندەوروبەری
دەوروبەریلەپاکهەوایزۆنیدروستکردنی

'چاالک'چارەسەرگەلیجێبەجێکردنیبەخوێندنگەکان

ۆڵکردنیکۆنتڕبۆئۆتۆمبێلوەستانی-دژەڕێگەکانی)

ەکانیخاڵگواستنەوەیئوتومبێل،دوکەڵیدەرشاندنی

دەروازەیلەدووربۆهەڵگرتن/دابەزاندن

ەمکپیسبوونئاستیدەکرێ(هتدخوێندنگەکان،

سنووریدەوروبەریوناوەوەلەبکاتەوە

.خوێندنگەکان

ئێشپێکردن -دژە
بەوەستاوی 

هەڵگرتن



کۆنتڕۆڵەسیستەمەبەکارهێنانی3.

کانەناچاالک
وەکوو،'ناچاالک'کۆنتڕۆڵیسیستەمگەلی

(پەرژینەکان:نموونە)سەوزەکانبەربەستە

وکانخوێندنگەسنوورینێوانلێواریبەدرێژایی

رێدەکبەمەش،(شۆستەکان)ڕێگاکانتەنیشتە

ەبخوێندنگەکانمندااڵنیڕۆژانەیبەرکەوتنی

هەڵبژاردنی.بکاتەوەکەمهاتووچۆدەرشاندنی

چوارچێوەیلێکدانەوەیبەئاگایییەوە،ڕووەک

رێدەکشوێنەکە،ژینگەیییحاڵەتیوفیزیکی

کەم(هەاڵڵەدەرشاندنی:نموونە)ئاڵوگۆڕەکان

انیژینگەسیستەمەکڕاژەیتوانستیوبکاتەوە

کەمکردنەوەی:نموونە)بکاتزیاددیکە

.(نیزیندەهەمەچەشپاڵپشتییاندەنگەپیسبوون

پۆلیهەوایجۆرایەتیڕەچاوکردنی4.

خوێندن
کردنەوەی(قەدەغەکردنی)کۆتکردنی

خاڵەکانیلەڕوویکەپەنجەرەکان/دەرگاکان

کەمکردنەوەیهۆیدەبێتەهەڵگرتنە/دابەزاندن

هاتووچۆدەرشێنراوەکانیتەنۆلکەچوونەناوی

زیادکردنیهۆیدەبێتەئەمەشبەاڵم

کنزیلەکەڵەکەبووکاربۆنیدوانەئۆکسیدی

هەواگۆڕکێیبەکارهێنانی.خوێندنپۆلەکانی

بەڵکوهەوا،پااڵوتنیوگونجاومیکانیکیی

ترزیادەکرێخۆڕاگرەکانیش،یەکەگرتنەخۆی

بووەکانیکەڵەکەپیسکەرەوزیانبەخشەکانتەنۆلکە

.اتەوەبککەمکاربۆن،دوانەئۆکسیدیوەکوودیکە،

هەڵگرتن



ەبنوێیەکانخوێندنگەبینایپالندانانی5.
وریایییەوە

شاڕێگاوڕێگالەخوێندنگەکانزۆرینەی

ئاساییاتێیاندپیسبووهەوایکەنزیکنجەنجاڵەکانەوە

وبەرەخێراییبەپیسبوونخەستی.بەرزترینە

وڕێگالەدووریبەدەچێتکەمبوونەوە

ێندنگەخوبینایپێویستەئەنجامدا،لە.شاڕێگاکانەوە

گاکان،شاڕێلەدووربخرێنەستراتیجییانەنوێیەکان

انلەنێوسەالمەتەوەڕێکردنیتێپەڕگەیبەبەاڵم

.ییەکانسەرەکپێبەستراوەڕێگاوخوێندنگەسنووری

کۆمەڵگەکانڕێکردنیمەودایلەپێویستەهەروەها

ولێخوینپاسکیلوڕێکردنهاندانیبۆبن،

دەرشاندنیکاریگەرییەکانیکەمکردنەوەی

لەانئاگاوان/باوکانودایکانلەالیەنئوتومبێلەکان

.خوێندنگەکاندەوامیماوەی

خوێندنگەبۆڕێکردن6.
چوونبۆبدرێت،(ڕێکردن)بەپێڕۆشتنهانیپێویستە

وشەالتەندروستیسوودیبۆخوێندنگە،لەهاتنەوەو

سەربەخۆبوون،پشتگیریبۆهەروەها.مێشک

مەتیسەالکارامەیییوکۆمەاڵیەتییەکانکارامەیییە

کەمکردنەوەیبۆهەروەهامندااڵن،بۆڕێگاکان

هەروەها.پیسبووهەوایوهاتووچۆخنکانی/قەبارە

ێدەکرهاتنەوە،وخوێندنگەبۆئاساییڕێکردنی

ەکانیانخۆجێیییناوچەتێگەیشتنیوکۆمەڵگەهەستی

.بکاتبەهێزتر



لەبەکارهێنانیدوورکەوتنەوە7.
ئوتومبێلناپێویستی

زترینەبەربەگشتییوردەکانتەنۆلکەخەستی

یانبەیاندابەزاندنیکاتژمێرەکانیماوەیلە

قەبارەیگەورەییبەهۆی(07:00-09:00)

بۆژینگەییهەلومەرجیکەمییوهاتووچۆ

ماددەوتەنۆلکەکانباڵوبوونەوە

ەبدەکرێنبەراوردکاتێکزیانبەخشەکان

دوانیوەڕوانهەڵگرتنیکاتژمێرەکانی

لەدوورکەوتنەوەبەاڵم،.(15:00-17:00)

لوتکەیماوەیلەناپێویستگەشتی

کرێدەدوانیوەڕوانوبەیانیانکاتژمێرەکانی

هەبێتڕاستەوخۆیئەرێنییکاریگەریی

قەرەباڵغیوقەبارەکەمکردنەوەیلەسەر

کەمکردنەوەیلەئەنجامداوهاتووچۆ

ودایکانومنااڵنبەرکەوتنی

وەیمالەپیسبوونبەچاودێریکەران/باوکان

.خوێندنگەکاندەوامی

نیشتوویتۆزیوتەپڕەچاوکردنی8.
ڕێگاکانسەرڕووی

بارودۆخیوکەمترهاتووچۆیسەڕەڕای

ماوەیلەهەوانێوباشتریباڵوبوونەوەی

راوردبەدوانیوەڕوانهەڵگرتنیکاتژمێرەکانی

ەکرێدبەیانیان،دابەزاندنیکاتژمێرەکانیبە

بنتربەرزدرشتەکانتەنۆلکەخەستیهێشتا

لەڕێگاکانسەرڕوویوشکتریبەهۆی

هەڵواسینەوەییاریدەیکەدوانیوەڕواندا،

لەالیەندەداتڕێگاکانسەرڕوویتۆزی

دووبارەشەونم.ڕێگاوەهاتووچۆی

کەمکەنارڕێگاکانتۆزیالوبوونەوەی

و،ندابەیانیاکاتژمێرەکانیماوەیلەدەکاتەوە

لەڕێگاکانسەرڕوویتەڕکردنیدەکرێ

یشێوەیەکبەڕۆژدالەوشکەکانکاتەماوەی

اڕێگهەڵواسراوەکانیتۆزەوتەپکاریگەر

.بکاتەوەکەم



شینیواڵتنزانستیپڕۆژەکانیڕێکخستنی9.

زانستیلەڕێگایڕاستەوخۆهەماهەنگیکردنی

وونیپیسبهۆشیارکردنەوەیدەکرێواڵتنشینییەوە

لەنێوانکەمکردنەوەیڕێوشوێنەکانیوهەوا

وخوێندنگەکانباوکان،ودایکانمندااڵن،

یزانستدەکرێهەروەها.بکاتباشترکۆمەڵگەکان

بداتەیتوانایبەشدارکاریتوێژینەوەیوواڵتنشینی

یان/وئەزموونەکانیانهاوبەشیپێکردنیبۆتاکەکان

ەڵلەگ(ڕێگاسەالمەتیلەبارەی:نموونە)خەمەکانیان

ییهەمەالکرداریبۆپەیڕەوداڕێژەکانوتوێژەرەکان

.بەبایەخەکانئاریشەچارەسەریبۆهەوڵدانو

ەلهەواپیسبوونیبابەتیجێکردنەوەی10.

خوێندندا
ستراتیجییەکانیوهەواپیسبوونیدەکرێ

.کرێنبنیشتیمانیمەنهەجیتێهەڵکێشیکەمکردنەوە

لەکارامەیییبنچینەیی،زانستینموونە،بۆ

ێنبکربەهێزڕێگاسەالمەتیوبوونکۆمەاڵیەتی

ەملڕاسپاردەکراوەکانپیادەکردنەلەبەشێکوەک

ۆبدەداتمندااڵنیارمەتیئەمانەهەموو.ڕێنوێنییەدا

ر،زیاتلەوە.پڕۆگرامەکەئامانجەکانیبەدیهێنانی

رێدەکپیسبوونی(سێنسەر)هەستەوەرزۆربوونی

ونپەیوەندیدارەکاکارەکییەڕاهێنانەپشتگیری

انیبابەتەکلەخۆڕێبەر-خوێندکاریئەزموونەکانی

.خویندنگەپاش/پێشیانەکانییانمەنهەنج



ڕاسپاردە ئامانجدارەکان



بۆەرئەگتەنانەتچاوەڕوانیدایت،لەکاتێکبکوژێنەرەوەئوتومبێلەکەتبزوێنەری•

.بێتکەمیشماوەیەکی

،(رتنهەڵگوە)دابەزاندنکاتژمێرەکانیماوەیلەئوتومبێلبەکارهێنانیلەبکەوەدوور•

.بکەپارکخوێندنگەکەدەروازەیلەدوورئوتومبێلەکانیان

بخوڕنلێلپاسکییانبڕۆنبەپێبگوونجێ،ئەگەرپێویستە،مندااڵنوباوکانودایکان•

سەرلەنەرێنییەکانیانکاریگەرییەکردنەوەیکەمبۆخوێندنگە،هاتوچۆکردنیبۆ

کارامەیییڕاهێنانیو،جەستەییچاالکییزیادکردنیبۆهەروەهاهەوا،جۆرایەتیی

.ڕێدۆزیکردنوڕێگاسەالمەتی

لە:نموونەۆب،(ڕێکردن)بەپێڕۆشتنبۆبکەنمندااڵنپشتگیریخویندنگەکانپێویستە•

.هەڵسوکەوتگۆڕینیومتمانەپێدانهێڵکاریڕێی

وێندنگەکانخسنووریلەنزیکزۆریانلەناونەدرێتهانئوتومبێلبەکارهێنانیپێویستە•

.خوێندنگەکاندەروازەیلەهەڵگرتن/دابەزاندنخاڵەکانیگواستنەوەیبەئەوەش

.بدرێنهانکۆگواستنەوەیانەکانییان/ودابەزاندنکاتەکانیناجێگیریی•

دەوروبەریلە(زەردەکانجووتەهێڵە:نموونە)مەوەستەناوچەیەکیهەربەهێزکردنی•

.بگیرێتلێڕێزیپێویستەخوێندنگەکە

ڕاستیی 

1.ژ

یماوەلەئیشدالەکاتیئوتومبێلوەستانیوڕیزبەستن

خەستیلەزیادبوون%300تادەکرێدابەزاندنکاتژمێرەکانی

.خوێندنگەکانسنووریلەبکاتپەیداوردەکانتەنۆلکە

پەیامی گشتی

ی دوورکەوتنەوە لە بەکارهێنانی ئوتومبێل لە ماوەی کاتژمێرەکانی دابەزاندندا دەبێتە هۆ

انی کەمبوونەوەی سێ هێندە لە بەرکەوتنی مندااڵنی خوێندنگە بە پیسکەرە زیانبەخشەک

.ئوتومبێلەکان

ئیشنەرەکانیانبزوێکاتێکئوتومبێلەکانڕیزبەستنییانئوتومبێلێکلەبکەوەرەوەدوور•

.دەکات مندااڵن

خوێندنگە

کۆمەڵگە



یانکرێ،بئەگەرخوێندنگە،دەوامیبۆئوتومبێلەکانتانبەکارهێنانیلەبکەوەنەوەدوور•

.بکەنپارکخوێندنگەکاندەروازەیلەدوورئوتومبێلەکان

.تڕۆڵکراوکۆنپارکینیزۆنەکانیدروستکردنیبۆبدرێتخۆجێیییەکاندەسەاڵتەهانی•

رکردنیباشتبۆبکرێتقەدەغەخوێندنگەکاندەوروبەریشەقامەکانیلەسەرپارککردن

.هەڵگرتندا/دابەزاندنکاتژمێرەکانیماوەیلەئوتومبێلەکانڕەوینی

یرکردنیناجێگبۆخونێدنگەپاشوپێشچاالکییەکانیخشتەڕێژکردنیوڕێکخستن•

ژمارەیەیکەمکردنەوبۆکۆگواستنەوەیانەییانمندااڵنهەڵگرتنیودابەزاندنکاتەکانی

.ئوتومبێلەکان

پالنییبەڕێگا:نموونەهەمووان،بۆپاسکیلەکانبەدەستڕاگەیشتنپشتگیریکردنی•

.کارمەندانبۆپاسکیلدابینکردنی

مندااڵن

خوێندنگە

کۆمەڵگە

ڕاستیی 

2.ژ

نهەڵگرتکاتژمێرەکانیماوەیلەوردەکانتەنۆلکەخەستی

بەهۆیدابەزاندنکاتژمێرەکانیلەکەمترەهێندەسێهەتا

کانیحاڵەتەباشتربوونیوهەڵگرتنکاتەکانیدابەشبوونی

.دوانیوەڕواندالەباڵوبوونەوە

پەیامی گشتی

ەکانی دوای ناجێگیریی لە کاتەکانی کۆکردنەوە لە ماوەی کاتژمێرەکانی هەڵگرتن بەهۆی چاالکیی

نی خوێندنگە، بە شیوەیەکی بەرچاو خنکانی هاتووچۆ کەم دەکاتەوە و، بەدواشیدا، دەرشاند

.هاتووچۆ کەمدەکاتەوە

.وەستاوئیشکردوویئوتومبێلیلەبکەوەدووردەکرێبۆتهەتا•



ەوروبەریدلەسەوزەکانپەرژینەڕواندنیلەبکەنپشتگیریدەتواننکۆمەڵگەئەندامانی•

.دیکەگونجاوەکانیکۆنترۆڵەڕێوشوێنەجێبەجێکردنییان/وخوێندنگەکە

دنیکارپێکربۆدەسەاڵتلەگەڵبکەنهەماهەنگیخۆجێیییەکانکۆمەڵگەپێویستە•

بەدەداتیەکەمێتیکەمەوجودەکانوتازەپەرەپێدانەهەموولەپالندارشێوازێکی

بۆبدرێمندااڵنوباوکانودایکانهانیئەوەیبۆخۆش،وسەالمەتشەقامگەلی

.ڕێکردن

ێ،بکرئەگەربەیانیاندا،کاتژمێرەکانیلەژووردەرەوەیوانەیەکیهەرپێویستە•

.خوێندنگەدەوامیلە(دوانیوەڕوانبخرێنەواتە)دواتربۆبکرێتەوەخشتەڕێژ

ڕوێننب(پەرژینەکان:نموونە)ناژەهراوییەکانسەوزەبەربەستەدەتواننخوێندنگەکان•

اترزیبۆنزیکەکانڕێگاوخوێندنگەکانسنووریلەنێوانبکەنباشتریانیان

.خوێندنگەکانژینگەیلەسەرهاتووچۆکاریگەرییەکانکەمکردنەوەی

بکە،ەکەسەرەکییڕێگانزیکلەزیادەهاتنەناوەوەیڕێچکەیەکیجێبەجێکردنیڕەچاوی•

سنووریلەناوسەوزەکانبەربەستەبەدەورەدراوسەالمەتپیادەڕێیەکیبە

.خوێندنگەکان

ەرژینێکپهەرنزیکلەیاریکردنلەمنداڵەکانلەبکەنڕێگریخوێندنگەکانپێویستە•

.جەنجاڵداڕێگایەکیهەرلێواریلە

کۆمەڵگە

ڕاستیی 

3.ژ

گایەکیڕێتەنیشتیاریگۆڕەپانیلەوردەکانتەنۆلکەخەستی

لەنشاڕێگاکانلەسەرکەبەوانەیبێتنزیکدەکرێجەنجاڵ

.دابەزاندنداکاتژمێرەکانیماوەی

پەیامی گشتی

ئەو چارەسەرانەی لەسەر بنەمای سروشتن، وەکوو پەرژینێکی چڕ لەدەوری سنووری 

.ەکەکانخوێندنگەکان، دەکرێ یارمەتی باشترکردنی جۆرایەتی هەوا بدات لە ناو ژینگەی خوێندنگ

اندن هەتا پێویستە هەر چاالکییەک لە گۆڕەپانی یاری سنووردار بکرێ لە ماوەی کاتژمێرەکانی دابەز

. ۆمەڵگەوەیان ک/ڕێوشوێنی کەمکردنەوەی گوونجاو و پێویست جێبەجێ بکرێ لەالیەن خوێندنگە و

ەیتنەکیاریبدەهەوڵشاڕێگایەک،یانشەقاملەنزیکەیارییەکەتگۆڕەپانیئەگەر•

.بەیانیاندالەشەقامەئەونزیک
مندااڵن

خوێندنگە



هەرلەنداهەڵگرت/دابەزاندنکاتژمێرەکانیماوەیلەبکەوەدوورئوتومبێلبەکارهێنانیلە•

.بکەپارکخوێندنگەکاندەروازەیلەدوورئوتومبێلەکانبدەهەوڵو،بکرێشوێنێک

کردنیهاتووچۆبۆپاسکیللێخوینوڕێکردنبۆبدرێمندااڵنوباوکانودایکانهانی•

.خوێندنگەکان

.بندوورخوێندنپۆلەکانیدەروازەیلەهەڵگرتن/دابەزاندنخاڵەکانیپێویستە•

ەرکەوتنیببۆسنووردانانبۆبێت،ناوەوەڕووەوپۆلەکانیانئاڕاستەیمندااڵنپێویستە•

.هەڵگرتن/دابەزاندنخاڵەکانیلەهاتووچۆدەرشاندنی

ڕوویانکەدەرگاکانلەڕێگەیخوێندنەکانپۆلیبەدەستڕاگەیشتنپێویستە•

ییکاریگەرکەمکردنەوەیبۆبکرێتقەدەغەهاتووچۆخنکانیلەنزیکن/کردووەتە

.ناوژوورهەوایجۆرایەتیلەسەرهاتووچۆدەرشێنراوەکانیتەنۆلکە

ڕاستیی 

4.ژ

انیپۆلەکلەڕوویانڕێگایانەیلەووردەکانتەنۆلکەخەستی

کاتژمێرەکانیماوەیلەببێتهێندەدوودەکرێخوێندنە

.دابەزاندن

پەیامی گشتی

اتوو و بە دەرشاندنی هاتووچۆ لە تەنیشتی خوێندنگەکە کەم بکەرەوە بە قەدەغەکردنی ئوتومبێلی ه

.گواستنەوەی خاڵەکانی دابەزاندن لە دەروازەی خوێندنگەکان

ەکانیخاڵتەنیشتخوێندنیپۆلەکانیپەنجەرەکانیودەرگاوااڵکردنیلەبکەوەدوور•

.دابەزاندن
مندااڵن

خوێندنگە

کۆمەڵگە



کەلەوەیەوەدڵنیابوونبۆبڕیاڕدەرانداودەسەاڵتدارانلەگەڵبکەنکاردانیشتووانپێویستە•

بەهەروەهاشاڕێگاکان،لەدوورناوچەکەوتوونەتەستراتیجییانەنوێیەکانخوێندنگە

یەکەکانیسنووریبەبەستراونەتەوەسەالمەتپاسکیللێخوڕینی/ڕێکردنتێپەڕگەگەکانی

.نێشتەجێبوونەوە

.اخوێندندپۆلەکانیلەبکەکاربۆندووانەئۆکسیدیمۆنیتەرەکانیدانانیڕەچاوی•

ئاگادارییانردکتێبینییانمامۆستاکانئەگەرخوێندنپۆلەکانیناوبۆڕابکێشەتازەهەوای•

:ونەنمو)منداڵەکاندالەناوبوونکاربۆنئۆکسیدیدووانەئاستیبەرزینیشانەکانی

.(وڕیسەرئێشە،بەڕوونی،بیرکردنەوەنەتوانینیماندووێتی،

تریننزمماوەیلەتەنیاپێویستەشەقامەلەڕوویانڕاستەوخۆکەپەنجەرانەی/دەرگائەو•

.هەوائاڵوگۆڕکردنیبۆبهێنرێنبەکارپیسبوونئاستە

هەواپاڵێودانانیڕەچاوییانبکرێنەوەخاوێنبەڕێکوپێکیهەواپاککەرەوەکانی/پاڵێوەکان•

وژوورناوپیسبوویهەوایکەمکردنەوەیبۆبکرێگونجاوهەواگۆڕکێیسیستەمگەلیو

.ژووردەرەوەیپیسکەرەکانیچوونەناویکەمکردنەوەی

بدەهەوڵخوێندنتەوە،پۆلیپەنجەرەیلەببینیتخوێندنگەکەدەروازەیدەتوانیتئەگەر

یسبوونیپلەبپارێزیتخۆتئەوەیبۆوانەتدایەکەمماوەیلەبهێڵیتەوەبەداخراویپەنجەرەکە

گەرمیەبهەستتئەگەربکەیتەوەپەنجەرەکانڕۆژەکەتدالەدواییدەتوانیت.بەیانیانهەوای

.کردماندووێتییان

ڕاستیی 

5.ژ

بۆورسنودەکرێخویندنپۆلەکانیپەنجەرەی/دەرگاداخستنی

ێتەدەبئەوەبەاڵم،.دابنێتهاتووچۆدەرشاندنیهاتنەناوەوەی

ۆلیپلەکاربۆندووانەئۆکسیدیخەستیکەڵەکەبوونیهۆی

.خویندنەکە

پەیامی گشتی

پەنجەرە /بۆ کەمکردنەوەی هەوای پیسبووی هاتووچۆ لە پۆلەکانی خویندندا، دەرگا

ڕوولەهاتووچۆکان بەداخراوی بهێڵەوە لە ماوەی کاتە قەرەبالغەکان و لەبری ئەوە 

.پەنجەرەکانی ناوەوە بکەرەوە/دەرگاکان

مندااڵن

خوێندنگە

کۆمەڵگە



ەوێستگ ڕۆشتن

ڕاستیی 

6.ژ

ن،پیسبووپنتەگەرمەکانیلەتەنۆلکەکانژمارەیخەستی

دەکرێپاس،وێستگەکانیوهاتووچۆیەکتربڕینەکانیوەکوو

ئەوناوچەکانیلەبێتبەرزترسێیلەسەردوونزیکەی

.بێوەستانەتێیداهاتووچۆکەڕێگایەی

پەیامی گشتی

هۆی پێلێالبردن لە ئوتومبێلدا دەبنە-دەستپێکردنەوە هەروەها پێلێنان-بارودۆخەکانی وەستان

تگەکانی پاس هەڵکشانی خەستی پیسکەرەکان لە شوێنەکانی وەکوو یەکتربڕینەکانی هاتووچۆ و وێس

.و، کەمکردنەوەی کاتی پێچوو تێیاندا، بەرکەوتنت کەم دەکاتەوە بە پیسبوون

پاسوێستگەکانیوهاتووچۆیەکتربڕینەکانیشۆستەکان،قەراخیلەدووربدەهەوڵ•

.ێلەکانئوتومبزیانبەخشەکانیپیسکەرەبەبەرکەوتنتکەمکردنەوەیبۆڕاوەستی،،

خۆجێییەکاننیدەسەاڵتەکاهانیپێویستەکۆمەڵگەکانخوێندنگەکانەوە،پشتگریکردنیبە•

سنووریلەدووربۆپاسوێستگەکانیوهاتووچۆیەکتربڕینەکانیگواستنەوەیبۆبدەن

.خوێندنگەکان

وونیچوهاتنکەبکەنئاگاوانان/باوکانودایکانئاگاداریخوێندنگەکانپێویستە•

دەرشاندنیبەبەرزبەرکەوتنیمەترسییەکیهۆیدەبێتەشاڕێگاکانلەڕێگەیخوێندنگە

.ئوتومبێلەکان

مندااڵن

خوێندنگە

کۆمەڵگە



دەکرێ،سوار-نزمعەرەبانەیلەبریسوار-بڵندعەرەبانەیبەکارهێنانیبگونجێ،ئەگەر•

.بکاتەوەکەمبەرکەوتنیانوبکاتەوەبەرزمنداڵهەناسەدانیبەرزێتیی

وناوەوەلە(ساواهەڵگرکۆڵەپشتەیلە:نموونە)الوەکانمنداڵەوساوایانهەڵگرتنی•

دەگونجێتهەروەهابکرێ،واسەالمەتەکەپیسبوون،پنتەگەرمەکانیدەوروبەری

وویانڕئەوەیبۆبڕەخسێنێتدەرفەتێکوبکاتزیادهەناسەدانیانزۆنیبەرزێتیی

.بکاتەوەکەمبەرکەوتنسەرەنجامئەوەیبۆسەرچاوەکەلەوەرگێڕێنێت

ەوزەکانسبەربەستەبۆبکەنبۆشاییبەجێهێشتنیڕەچاویدەشێکۆمەڵگەئەندامانی•

هتد،وێکانپاسکیلەڕپیادەڕێکان،بیناکان،وشاڕێگاکانلەنێوان(پەرژینەکان:نموونە)

.دادەنرێتتایبەتەکانخاکەلەسەرپەرەپێدانێکهەرپالنیکاتێک

بۆزمەکاننبەرزێتییەلەبەرزخەستیپڕبایەخیلەبکاتەوەجەختخوێندنگەپێویستە•

:موونەن)بکرێتجێگرەوەخاوێنتریڕێگەگەلیپێشنیاریومندااڵن/باوکانودایکان

.(باخەکاندابەناوپەڕینەوەی

ڕاستیی 

7.ژ

ووپیسبهەوایدەشێالوەکانمنداڵەوعەرەبانە-ناوساوایانی

دەوامیماوەیلەهەرزەکارەکانلەهەڵبمژنزیاتر%60تا

لەنزیکترەهەناسەدانیانزۆنیئەوەیلەبەرخوێندنگە

یانداتێخەستیکەئوتومبێلەکان،دوکەڵکێشیبەرزێتیی

.بەرزترینە

پەیامی گشتی

م دەبێتەوە بە بەگشتیی خەستیی پیسکەرەکان لە یەکەم مەتر لە ئاستی زەوی بەرزترینە و ئەمەش کە

ەوە لە زیادکردنی بەرزێتیی هەناسەدان و هەتا بکرێ دوورکەوتن.لە ڕێگاکە( بە بەرزیشەوە)دووری 

.دوکەڵکێشی ئوتومبێلەکان بەرکەوتن کەم دەکاتەوە

.ەیتدەکخوێندنگەهاتووچۆیپێبەئەگەربکەویتەوەدوورڕێگاکەقەراخیلەبدەهەوڵ• مندااڵن

خوێندنگە

کۆمەڵگە



بۆمندااڵنعەرەبانەیهێنانیلەبکەونەوەدوورباوکانودایکانپێویستەبگونجێ،ئەگەر•

ودایکانڕوولەعەرەبانەیدەکرێقەرەباڵغ،هاتووچۆییان/وجەنجاڵەکانڕێگانزیک

.بکەنوابتواننئەگەرهەڵببژێرنباوکان

ەمیشەه(ئوتومبێلبەکارهێنانیکەمکردنەوەی:نموونە)سەرچاوەکەلەچاالککۆنتڕۆڵی•

ودایکرهەبەاڵم،.وەرگرەکەپاراستنیبۆنابەکارستراتیجییەکیهەرلەکاریگەرترە

اسەدانیهەنبەرزێتییڕەچاویدەکەنەوەنوێمندااڵنیعەرەبانەیەکیلەبیرکەباوکێک

.بکەنعەرەبانە-ناو

دااڵن،منعەرەبانەیخاوەنباوکانیودایکانبۆبکرێتتەرخانتایبەتڕووبەریدەکرێ•

.لەکانئوتومبێپارککردنیشوێنیلەبێتبڵندبەرزێتییلەودوورپێویستەکە

ڕاستیی 

8.ژ

بەرچاوجیاوازییەکیمندااڵنعەرەبانەیجۆریدەکرێ

ماوەیلەسوارنشینەکانبەرکەوتنیبۆبکاتدروست

خەستیدەکرێ:نموونەبۆ.خوێندنگەئاسایییدەوامی

%72تاعەرەبانە-جووتبنکورسییلەتەنۆلکەکانژمارەی

.(عارەبانەکەسەر)بانکورسیلەبێتبەرزتر

پەیامی گشتی

وبەر، یەکەم مەتری سەروو ئاستی ڕێگا، کە دەرشاندنی دوکەڵی ئوتومبێلەکان دەگاتە هەوای دەور

اڵن و هاوئاست دەبێت لەگەڵ بەرزێتیی هەناسەدانی منداڵە الوەکان یان سوارەکانی عەرەبانەی مندا

.بەم پێیەش زۆنێکی مەترسیی بەرز بۆ بەرکەوتنی هەوای پیسبوو دەهێنێتە ئاراوە

.پیسبوونلەدووربوونبۆبکەیت،ڕێشۆستەکەدوورەکەیاللەبێتلەبیرت•
مندااڵن

خوێندنگە

کۆمەڵگە



یەکیماوەبۆبهێنرێتبەکارمندااڵنعەرەبانەی(ئاودانەدراو)ئاونەبڕیداپۆشەریدەکرێ•

ڕینەکانییەکترب:نموونە)پیسبوونپنتەگەرمەکانیلەساردەکانداکەشوهەواباریلەکەم

دوکەڵیدەرشاندنیلەنێوانفیزیکیبەربەستێکیوەکوو(پاسوێستگەکانیوهاتووچۆ

لەێراوئاسانخزانستییبەڵگەیەکیهیچ.عەرەبانە-ناوهەناسەدانیزۆنەکانیوئوتومبێلەکان

ۆپاراستنخبۆ:نموونە)شیاوەکان-هەناسە-بۆداپۆشەرەداخۆبڵێینئەوەیبۆنییەبەردەست

.نایانکاریگەرنشێوەبەهەمان(خۆرلە

ەوەیئبۆزۆر،ماوەیەکیبۆنەکراوەڕاسپاردەمندااڵنعەرەبانەیداپۆشەریبەکارهێنانی•

کەشوهەواباریلەهەروەهاکاربۆن،دووانەئۆکسیدیکۆبوونەوەیلەبیتبەدوور

.گەرمەکاندا

اگاوانان،ئ/باوکانودایکانبۆبدەنکەمکردنەوەڕێوشوێنەکانیهانیدەتواننخوێندنگەکان•

لەوپێچوکاتیکەمکردنەوەیهاتووچۆکان،-کەموجێگرەوەکانڕێگاهەڵبژاردنیوەکوو

پێویستەەهاهەرو.بێتشیاوکەعەرەبانەداپۆشەریبەکارهێنانیو،پیسبوونپنتەگەرمەکانی

نوورەکانیسلەبەردەستچاوەڕوانیشوێنێکیهەرلەدابنێنڕێنوێنیستوونیخوێندنگەکان

.پێیەعەرەبانەیانباوکانەیودایکانئەوبۆخوێندنگەکان

ڕاستیی 

9.ژ

مندااڵنیعەرەبانەیداپۆشەریجێبەجێکردنی

بەریدەورولەبەتایبەتیسەالمەتی،-تاقیکراوەی/پەسەندکراو

یانووچۆهاتیەکتربڕینەکانیوەکووپیسبوونپنتەگەرمەکانی

وردەەبالوەکانمنداڵەبەرکەوتنیدەکرێپاس،وێستگەکانی

ەوامیدماوەیلەیەکی-سێلەپتربەبکاتەوەکەمتەنۆلکەکان

.خوێندنگە

پەیامی گشتی

ن بەکار بەشێوەیەکی نموونەیی، پێویستە داپۆشەری عەرەبانەی مندااڵن لە نزیک ڕێگا جەنجاڵەکا

.بهێنرێت یان لە پنتەگەرمەکانی پیسبوون

لەاراستنتپبۆبهێنیتبەکاریدەتوانیتهەبێت،داپۆشەرێکیمندااڵنەکەتعەرەبانەیئەگەر•

.ڕێگاکەنزیکپیسبووی
مندااڵن

خوێندنگە

کۆمەڵگە



کان،لێکۆڵینەوەجێبەجێکردنی-هاووئافراندن-هاوبەبکەنبەشداریدەتواننکۆمەڵگەکان•

.هەیەراوانیانفگشتیکاریگەرییەکیدۆزراوەکانیانولێکۆڵینەوانەئەوکەدڵنیابوونەوەبەوەش

ژینگەکانیوڕووداوگەکانخۆجێیییەکان،بەخوێندنگەدەستگەشتنبۆبکەنئاسانکاریدەتوانن•

.بنبەشدارتاکوەکوودەتواننو،هتدداتاکان،کۆکردنەوەیوۆرکشۆپەکان،بۆدیکە

ئامانجیانیپەرەپێد-هاوبەوەکلێکۆڵینەوەکان،داڕشتنەوەیلەبنبەشداردەتواننخوێندنگەکان•

.نموونەوەرگرتنشوێنەکانیناسینەوەی-هاووتوێژینەوەکان

دایکانلەگەڵوەببەشنەدۆزراوەکانبکەن،داتاکانکۆکردنەوەیپشتگیریخوێندنگەکانپێویستە•

وزانستییتوندگیرڕوویلە)باشپیادەکردنیکارپێکردنیو،مندااڵنوسەرپەرشتان/باوکانو

.بکرێتڕەویپێشنموونەوەبەئەوەیبۆ(ناسێنراوبەرکەوتنیکۆنتڕۆڵکردنیڕێوشوێنێکیهەر

.ارەکیکئەزموونیبۆداتاکانکۆکردنەوەیچاالکییەکانیلەبکەنبەشداریدەتواننمندااڵن•

ەوەیڕێکخستنبۆخێزانەکانیانوهاوڕێلەگەڵپێبکەنبەشداریئەزموونەکانیاندەتوانن•

.باشەکانپیادەکردنەبەهێزکردنیوبیرکردنەوەکانیان

ڕاستیی 

10.ژ

-هاودەستپێشخەریەلەکۆمەڵگەبەشداریکەکەوتووەدەر

هەواجۆرایەتیزانستییەکانیئافراندنە-هاووداڕشتن

ارکپیسبووهەوایچۆنلەوەیباشترکردووەتێگەیشتنی

بۆداوەتاکەکانییارمەتیومرۆڤتەندروستییسەردەکاتە

.ەڕۆژانبەرکەوتنیکەمکردنەوەیبۆلێکۆڵراوەبڕیاردانی

پەیامی گشتی

ینیەوە نەوەستن پێویستە نیشتەجێبووانی خۆجێیی و خوێندنگەکان بە بەشداربوون لە زانستی واڵتنش

(  میەکە: )بەڵکوو ببنە هاوبەش لەگەڵ توێژەرەکان، بە پەیڕەوکردنی سێ شێوازی درێژخایەن

ە پێشکەشکردنی سیمینار و وۆرکشۆپ بۆ بەشداریپێکردنی خەڵکی ل: نموونە)گرتنەخۆ 

کارلەیەککردنی : نموونە)هەماهەنگیکردن ( دووەم)کۆمەاڵیەتی هەمەچەشن؛ -دیمۆگرافیای

ڕاکان گۆڕینەوەی بیرو( سێیەم)؛ (بەردەوامی نیوان توێژەرەکان، کۆمەڵگەکان و پەیڕەوداڕێژەکان

(.دیبەیت لەنێوان زانستگارانی واڵتنشینی لەبارەی دۆزینەوەی توێژینەوەکانیان: نموونە)

مندااڵن

خوێندنگە

کۆمەڵگە
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ئێمە هەموو هەوڵێکی گونجاوی خۆمان یاوە بۆ پشت ڕاست کردنەوەی ئەوەی کە زانیارییەکان دەربارەی ئەم 
، بەاڵم ئێمە ناتوانێن لێپرسراوێتی ئەو ٢٠٢٠باڵوکراوەیە ڕاست بوون لەو کاتەی کە چاپ کراوە لە مانگی پێنجی 

زانیاریە ناڕاستانە بخەینە ئەستۆی خۆمان کە باڵو کراوەتەوە، هەروەها زانیاریەکانیش ئەگەری گۆڕانی هەیە لە 
بۆ تازەترین زانیاریەکان تکایە سەردانی وێبسایتی . کاتێکەوە بۆ کاتێکی تر بێ ئەوەی درکی پێ بکرێت

.)surrey.ac.uk/gcare )گروپەکەمان بکەن لە ڕێگەی ئەم لینکەوە 


