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  وز خه
  

  
  :کی  پشه

)  وزه(بوونی ب  رخت و به چه ده  ) وزه(بوونی  وی به ر گۆی زه سه یژیانی گیانداران   
ی ژیان  که ش) وزه(ی رچاوه سه  تاقانه. ببزوێدا م ده  زمان لهچ گیاندارک ناتوان هی

  .گیرت رده وه  )تاو هه( لهبت،  ر ده پ مسۆگه ویی زهر گۆی  سهگیاندارانی 
 داانیشگیاندارموو  ههناو   م له به. گرن رده تاو وه هه  له پویست ی وزهنداران گیا     

ڕاست  و ق و ڕاسته و دهقا دهتوانن  ده  ن که)خت گژ و گیا و دار و دره(ک ڕووهن  تهر  هه
ی ) هوز(اریییاریک  ک به ڕووه. ربگرن وهتاو  ههی نووری ) وزه( وه کانیانه ڕی گه  له

ی  بناغهمۆنیاک و ئاو ،  ، ئهک دی ئۆکسیدی کاربۆن ماتریالی وه  تاو، له تیشکی هه
ی ناو  کارخانه  وه ئهڕاستیدا،   له. خولقینت و ژیان ده ڕژت داده ی گیایی) خانه(

ی  بناغهی شیمیایی و ) وزه( کاته ی نوور ده) وزه(  که  یایهخت و گژ و گ ی دار و دره گه
  . زرنت مه نداران دادهژیانی گیا
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 بهگرن؛  رده وهخت  گژ و گیا و دار و دره  ی پویست له) وزه(تکایی  به گیاندارانی تر
  ان لهخت درهری  رگ و به به وخواردنی گژ و گیا  به گیاخۆر   گیانداریکی تر،  واتایه 

  یانگیاندارخواردنی گۆشتی   هبی گۆشتخۆریش گیاندار گرن و رده وه ) وزه(ک  ڕووه
   . ن که دابین ده ی پویست) وزه( ،گیاخۆر

  

  
  

  ز نته فۆتۆسه
 ی )وزه(تیی  یارمه  گیایی بهی )کلرۆفیل(  که  ،هئاوگۆڕکواتای  به ز نته هفۆتۆس       
گیایی  ی خانهو  دنتی دا)مۆنیاک، دی ئۆکسیدی کاربۆن و ئاو ئه(ر  سه  بهتاوی  هه

  دت، دا پک  ی گه کارخانه  له  سازکی که سووت و ئاکامی له. کات پ ساز ده
   . زن دایک ده  له) ATP(و  )Glukos( وکۆزگل

خت  دار و درهو گژ و گیای  گه  له  که  بایۆلۆژیکییهکردارکی گرنگی ز  نته هفۆتۆس    
  ی، کهد  هدت  وکاته ز ئه نته فۆتۆسه. گات نجام ده ئه نداواندا به نی به گه و جه  وزه هقو 

نی  خۆی خاوه ،) زۆفیل مه(کی یه خانهر  هه. بت ی)زۆفیل مه(ی خانهنی  خاوه  ک ڕووه
 انیوز ی سه نگدانه نکی ڕه ده  ورده  کان هرۆپالستکل  . ه)کلرۆپالست(کی زۆری  یه ژماره

ت کلرۆپالس ی وه ناوهی  رده ناو په  له کان ه)کلرۆفیل. (ناسراون) لرۆفیلک( به  تدایه که
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تاو،  تیی نووری هه یارمه به  ن که و ئاوگۆڕانه ئهکیی  ره ی سه موتور دا جگیرن و
    . م دت رهه ی کیمیایی لی به و وزه دا دت)  ماده( ر سه به
  

  
  

تیشکی نوور و ،  وه زه هنت ڕگای فۆتۆسه  ی کلرۆفیل و لهتی یارمه  گیایی به ی خانه   
دوو نوور ( له  م، بریتییه که قۆناخی یه. کات دهڕ  تپه نخادوو قۆناگرێ و  رده وهتاو  هه

  .گوترت ی پ ده)لڤین سایکل که(م  و قۆناخی دووه) می سیسته
م  که قۆناخی یه  له). زۆفیل مه(می سیسته  گاته تاو ده ی هه)تیشک(دوو قۆناخ دا  م له  

 م قۆناخی دووه   ێ و لهدر تین پ ده  وه تاوه ن تیشکی هه الیه دا، مولیکولی کلرۆفیل له
مۆنیاک  ، ئهکولی ئاو مولی  گۆڕانکاری لهتاو،  ی هه)تیشک(تیی  یارمه  دا کلرۆفیل به

ی  وزه  واته، ) ATP(گلوکۆز و   یانکاته و دهپک دینت دا  دی ئۆکسیدی کاربۆن و
  .وت کراو که پاشه

  
Glucose C6H12O6  
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ATP  

 
 ،)فۆسفات Phosphate 3 (س گوپو  )نین ئاده Adenine(یلکومۆلیندیی  یوه په   

  . پک دت )ATP(لی کومولی

        
  
کی زۆری  یه ، وزه لکاندووه  وه پکه ی)نین و ئادهفۆسفات  3(  ی که ندییه یوه پهم  ئه    

  لک به گه  سفاتهم س گوپ فۆ ندی ئه یوه لکاوی و پهم تک  به. بت تدا جگیر ده
می  ده  ، له وه دوو گروپی لک جیابۆوه. بت هئازاد د وتوو ی خه هو وز شکت ده سانایی
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ی نوێ ) وزه(و   وه نه که ی ساز ده)کۆلمولی(ندیی یوه کشاندا دیسان په ناسه هه
  .  وه گرنه رده وه
ی  خانهکانی  م دت، بۆ زیندووڕاگرتن و چاالکییه رهه بهدا ) ATP( له  کی که یه وزه   
  .کرن کار ده ده شی گیاندار کانی له امهند ئه
   

  
  

ی ) وزه( کردنی رده روه په  له  ز دا، جگه نته سهچاالکیی فۆتۆ  ، له شایانی باسه          
 رنگترین ماده، گگیانداران کانی ندامه ی ئه خانهوامبوونی ژیانی  رده کیمیایی بۆ به

  وه خته یا و دار و درهگژ و گی  گه کارگای  ، له)ئۆکسیژن( بۆ ژیانی گیانداران، واته
ر  به سته وی پ ده ر گۆی زه و ژیانی گیاندارانی سهسروشت داونی   وه ڕژته ده
  :بیندرت  دا ده  م فورمووله له ی گیاییز نته هکارکردی فۆتۆسمی  رهه به. بیت ده
  

6H2O +C6H12O6+ 6O2     =6CO2+ 12H2O + Light  
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   تی سوتان و قابیلیهان دارواری گیان ئاسه
   

 ،ن کاربۆن، هایدرۆژه:  ک ی وه مادهدا،  خت و گژ و گیا و درهدار ی  پکھاته  له         
دا هۆکارن بۆ باش ک  ڕووه  له    م ماتریاالنه ئه.  یه ن و گۆگرد هه ، نیترۆژهن ژهئۆکسی

  .سووتانیان
 )H2O(ئاو و  )Carbon dioxide(ی کاربۆندی ئۆکسید، دا کاتی سووتانی  له ک ڕووه   

خۆیان   له مش خۆهمک  که ،یاننی مه ی سووته واو بوونی ماده هدوای ت .ر ده  نه ده ده
دوای   که  نییه  واتایهو  به  مه ئهم  به .ان نامنیواری فیزیکیی و ئاسه هن ج ده
  . تابوت فه واریان  چووبن و ئاسهکجاری تدا  یه  به یانسووتان

  وه ویته که ده و بسهگ ک وه کراو وت هک ی پاشه) وزه( دا، ک ڕووه کاتی سووتانی له    
تر لی  گهلماتریا ،و کاربۆندی ئۆکسیدی ن،  ن، هایدرۆژه گازی ئۆکسیژه ، ناو سروشت

  سووتاون و  ن که نییه مه و سوته ئهی  پکھاتهگشتی  بهدان،   که مشه خۆه  ده  که
  وه وته که یان دهسازکردنی گیاندارانی ترو، )  ماده(ی  خولگهناو   وه هون که دیسان ده

  .ر  به
 . نییهدا خت  گژ و گیا و دار و دره  هدر  هه  هت قابیلییه م ئه  که  یه اژهشایانی ئام     
ش دا  کانی له خانه  ده یان و ماتریاالنه  مان ماده ر هه هه یش ئاژه ی  ره به  که به
 ی رچاوه ، سه تیی خزمایه هۆی ، بهڵ ی ئاژه ره ی گیایی و به ماه بنه  واته که ،  یه هه

  . نوتوو ی خه) وزه(
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 سووتانی ڕووک
 

 واری ئاسه  لهوای ئازاد دا بسووتندرت،  هه  له خت دار و درهک  کۆگایهر  گه ئه        
. ی تر نابیندرتمش، چ خۆه  له  ، جگه که خته فیزیکیی دار و دره  

 

 
 

بوونی  ستی و نه مده هۆی که ژار، به کی وتانی هه ی خه ی کۆندا، زۆربهڕابوردوو  له  
 کانی تر، پیداویستییهچشت لنان و رمکردنی ماڵ و  ی پویست بۆ گه ی وزه رچاوه سه
ل و   به نزیک  کانی هئاوایی  زۆرتر له  گرت، که رده یان وهک وزک که خه  شنه چه  له
.هات جابا ده دا ڕهکان  دارستانهڵ و  نگه جه  

کیان بۆ پداویستیی  ؛ یه هبوو  سته ستی تدا به به دوو مه وز کردنی خه ئاماده         
کۆگا داریان  تاندا ر دوو حاه هه  له. وی تریان بۆ فرۆشتن ک و ئه یه ماه ناو مای بنه

  له تربچووککان  ماه بنه پۆکی م ته به. وهچنی هه ک ر یه سه له  پۆکه تهنی ش چه  به
رد و  به  به کان  ر دوو جۆره رپشتی هه پۆکی سه ته.  هبوووز  پۆکی فرۆشیارانی خه ته

یان  نکهکوالکون و ند  چه  وا کشان، ، بۆ ههوه نیشت و الشانه ته  و له رتپۆش قوڕ داده
   .کرت ا ساز دهتد
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پاش . تدر ده ر بهیان تگ  وه کانه ڕی کوالنکه  له کان پۆکه تهر کۆگای داری ژ 

. کرت ست پده هه  وه کانه پۆکه ته  ک سووتان، بۆنکی گران و ناخۆش له یه ماوه
  لهو   ڵ کاربۆن جووت بووه گه ن ده ئۆکسیژه  که ، هسووتانک  به  اخۆش ئاماژهبۆنی ن

واوی  ته  به  که کۆگا داره  که  ماوه نه ن ۆکسیژهئ  نده وه دا ئه که زه ژر گومبه
. مش  خۆه  بکاته  که نییه مه سوتهو  وه هشنت بگه  

 
چ  نیوهئارام و سووتانکی   پاڵ خۆیاندا به  کان له کۆگا داره  ویکه بۆ ئهدا،  و حاه له

 ،ندک چه دوای. پۆشن قوڕ داده  به کانیان پۆکه ژر ته ی النکهند کو چهبسووتن، 
مرکت  هوری داده  سووتان به دا که پۆکه تهژووری   له .گرن کانیان ل ده موو کونه هه
.بت ساز ده ژی ڕهو   

 

 
  )وز خه(ژی ڕه
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  خت  ن ـ دار و دره مایکرۆئۆرگانیسم ـ ئۆکسیژه  
  

ڕ و پ  ته  هند به مه  له  ی که و دارستانانه ت ئه تایبه گای گیایی دا، به کۆمه  له       
خت  ر تولکی دار و دره سه  کان له وت مایکرۆ ئۆرگانیسمه که ده کان دان، هه بارانه

. خت دابگرن رهرتاپای تولکی د سه یی میشه هرشکی هوری هه  به ،چاالک بن و  

 
کی  ڕوویه هان و که ده  ر تولکی داری دارستان سه  کان له مایکرۆئۆرگانیسمه         
 کوا کاراترینی یاریکاری قارچ نی هه دا، ئۆکسیژه هم چاالکی له. نند نیان پ ههچک

.بوونیان هاویشتن و زدهلوپۆ  بۆ ژیاندنیان و بۆ په  هکان و باکترییه  
 ڕ و پئاو شونی ته  ت له تایبه و باکتریا و مایکرۆئۆرگانیسمی جۆراوجۆر، به کقارچ
  بنه نجام ده ره سهڕزنن و  کان ده تی داری دارستانهتولک و ژر پس  ره به  ره دا، به

  دا به  درژ ماوه له،  وته پ که  ی له کی ڕزیوه ڕووه. وتنیان کهپ   و له هۆی کلۆربوون
و   م ماده دات ، به ست ده ده  تی فیزیکی له بت و نمود و ڕواه ڕپووت ده کجاری په یه
.  ی ماده و خولگه  رخه ناو چه  وه وته که هوری ده یان به که جزای پکھاته ئه  

 
   )فۆسیلیی نی مه سووته(رد  وزی به خه

 
ملیۆن سای  400کانی  زنه مه  واری دارستانه وتی ئاسه که رد، پاشه وزی به خه       
ستانی  ، الفاو، گکان، هه رزه له ک بوومه ساتی سروشتیی وه هۆی کاره به  ، که پشینه
لک ڕووداوی تر، نوقومی ژر قوڕ و قاڵ و  کتۆنیکی و گه ن، چاالکیی تهریاکا ئاوی ده

  .  وه ته رد و خاک و خۆڵ بوون و شاردراونه و به  لیته
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وای  هه  ی له واری گیانداری گیایی و ئاژه ر ئاسه گه پشدا گوترا، ئه کی له روه هه      
ن، زۆر  یاریکاریی ئۆکسیژه ان، بهر هرشی باکتریاک به  وته بکه وه و  ئازاد دا بمنته

ریایی و  کانی ده نیه مه نیشته  قورسه  ژر توژه م له به. شت وه ده ک هه ریه به زوو له
و  ئه  کی هور دت، کهو وکھاتن سووتان  شنه وا، تووشی چه هه  دوور له  دا، به لکه زه

  .  یه سته دا بهیت  یکی ره سه  ،  س هۆکاره ئارامه  و وکھاتنه سووتان
  مان ـ زه 1
  وه ره کانی سه نییه مه نیشته  توژهی قورسایی  ـ  ڕاده 2
  .   وی ی ژر زهیرما گهی  ـ پله 3

وتوو  کی ژر خاک که ڕووهی ـ شیمیای بیۆلۆژیکیئاوگۆڕی مانی  و زه  رچی ماوه هه    
  .بت تر ده نتر و پوخته سه ڕه  که وزه ی خه) وزه(ی  تر بت، پله مژینه درژتر و له

کی  ڕووه ی زنه خهر  سه  وته نیی بکه مه نیشتهستوور و قورستری  ئهتوژی  رچی هه   
تی   نایه سه یی و ڕه ی پوخته ، پلهیر سه  وته کهب یی زیاترگۆشارژر خاک کراو و 

  .بت دهرزتر  به  ووز خه
زیاتر و   که ووزه خه وریی ی چه ڕاده،  وه رزتر ببته به ی ژرینرما ی گه پلهرچی  هه   
  .بت باتر دهی ) وزه(ی  پله
ری  ر و پکھنه و وک سازدهگت  دهکی  ره ورکی سه ربۆن ده، کادا رد بهی وز خه  هل

 کسید فۆرمی ئه(، )CH3COOH  ری سرکه وهه جه: (ک وهکانی  کاربۆنهۆهایدری  زۆربه
HCOOH (و)نزۆیک  سید به ئهPhCOOH(  ناسهت ده  پکر .  
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  کان ووزه کان و کانگا خه سازبوونیمژووی 
  
ورانی  ، س دهخۆیدا نی مه ملیۆن ساڵ ته 600ملیارد و  چواری  ماوه  وی له گۆی زه    

  . هن مه ی تهڕ کردن تپهریکی  خه دام ورانی چواره ده  له  نووکه ههر  و هه  ڕاندووه تپه
دا   یه وره ده ش و شه و له  اندووهڕ تپه وایی ی ئاو و هه هور ش ده شهم،  هک ورانی یه ده

 ریا و وشکانیی وایی و ده سروشتی جوگرافیایی و ڕژیمی هه ر سه گرنگترین ئاوگۆڕ به
  . وی دا هاتووه گوی زه

بینین  دهم ،  که ورانی یه کانی ده وره ش ده ر نمایشی شه سه  رنجک بدرته ر سه گه ئه
ورانی  ی ده وره درژترینی ده،  وه نه مه ملیۆن ساڵ ته)60( بهر  یفه ربۆنه ی که وره ده  هک
  .  مه که یه

  
  

کانی  وشکانییه  شیکی زۆر له ریایی به کانی ده نکاوه ر دا، ته یفه ربۆنه که ی درژه  له  
رم  وای گه هه ملیۆن سادا، 60ی  ماوه  له. بووداگیر کرد انسیای باکووری ئامریکا و  ئه

وغای  دارستانی قه  که بووهای خولقاند رجکی وه لومه وی هه ر گۆی زه و پ بارانی سه
 و زن سه ختی مه و درهدار   لهپن  هر پرگ و چیمه. بنکی مه به کان نزاره مزنی ش 

ی ن و گژ و گیا گه و جه  وزه کانیشدا قه و پاشاوه  زلکه  له بپۆشن وداکانیان  وشکانییه
  . ن بده ههر ژی سه ئاوه

ندین  کانی چه خوڕه به  بارانه هۆی بهر دا،  یفه ربۆنه ی که وره نی ده مه ی ته ماوه  له  
کتۆنیکی،  چاالکیی تهها  روه کان، هه سامناکه  الفاوهستانی  وام و هه رده به ید سا سه
  . بوونژر خاک کان  هدار ه و کورته  وزه قهو   لیتهگای گیایی و  کۆمهشکی زۆری  به
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  کی  ی ڕووه گه ر کۆمه سه نی به مه ریاکان و دانانی نیشته یی ئاوی ده وه پشه          
ردیان  وزی به کانی خه زنه ی دانان و سازکردنی کانگا مه مینه ، زهداچاکراو 

  .  وه وته لکه
  

  
کانی  زنه مه  لکاوه نی ناو زه وه و دهگژ و گیا و دار ردا،  یفه ی کاربۆنه وره ی ده درژه  له

وتن و دوای ئاوگۆڕی  کدا که ر یه سه به داکان نداوه ژر قوڕ و قای گه وی، له گۆی زه
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  ر ئستا و له هه .گوترت دهپ ی)Peatیت  په(  کیان ل ساز بوو که یه شیمیایی، ماده
ی  ی پله گوره  ان بهک ه)یت په(. بیندرت یت ده یش دا سازبوونی په مانی ئمه زه

و   نی کانگا مه تهپی  ها به روه هه.  یه نگی جۆراوجۆریان هه ئاوگۆڕی شیمیایی، ڕه
تی  چۆنایهوی،  رمای ژر زه ی گه ریان و پله کانی بان سه ی گوشاری چین و توژه ڕاده

ری ستو توژکی ئه  ی قیری، لهش ی ڕهووز خه،  ونهبۆ.  بت جیاوازیان ده ی کوالیتهو 
نی و خاک و  مه نیشتههۆی گوشاری  به  که  ساز بووه تری ش مه ی شهن وه دار و ده
 300ی  که ستووراییه ئه  که  ساز بووه یان لووزک ، کانگا خه انری بان سه خۆی

   . تره سانتیمه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



15 
 

 www.gagesh.com  

  وز کانی خه شنه چه
کی  ندییه یوه وزی کانزایی په تی خه یهنا سه خ و ڕه پشدا گوترا، بایه  کی له ر وه هه   
  :  به  یه واوی هه ته
  . وه مانییه باری زه  وز له بوونی کانگای خه  مژینه ـ کۆنی و له 1 
  رشانی کانگاکه رچی باری سه هه  ، واته رپشتی کانگاکه ی گوشاری سه ـ ڕاده 2

  .بت ر دهزیات  که وزه ی گوشراویی و خالیس بوونی خه قورستر بت، پله
و  وی زیاتر بت، به رمای ژر زه رچی گه هه  ، واته رمای ژرینی کانگاکه ی گه ـ پله 3

  .بت متر ده که  که وزه ش میزانی ئاوی خه یه ڕاده
ند  م چه کان به وزه ، خه گرنگانه  ته رفه ل و ده ههم س  ئهدارا بوونی ی  گوره  به
  :کرن  ش ده دابه  شنه چه
متا ئانتراسیت، ئانتراسیت، :  ئانتراسیت س جۆره.  )Antrasit(ئانتراسیت ـ لف  ئه

  .سیمی ئانتراسیت

  
     

  : متا ئانتراسیت
ی  ماده یشی% ) 2 (و  کاربۆنهی % ) 98( دا،  وزه خه  شنه م چه ئهی  پکھاته  له    

  .نابوت و بۆ سووتان  که ست ده ن ده گمه ده زۆر به  شنه م چه ئه.  گازییه
  

 ی% ) 3 (.  کاربۆنهی % ) 95 ( دا، وزه خه  شنه م چه ئهی  پکھاته  له: ئانتراسیت     
و   ی شینی کاه که نگی گه سووتاندا ڕه  له.  نه ئۆکسیژهشی ی%)2(ن و  هایدرۆژه

 15500وز  ر پۆند خه سووتاندا، بۆ هه  رمای ئانتراسیت له ی گه پله.  هداریشبۆن
  .  کالۆرییه
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  : سیمی ئانتراسیت 
ی  ماده یشی%) 14 (کاربۆن وی %)92  (دا وزه خه  شنه م چه ئهی  پکھاته  له   

سووتت و  باش دهی گازی،  هۆی زۆربوونی ماده بهکاتی سووتاندن دا   له.  هگازیی
  . رد و کورته ی زه که گه

  
  

  . )تاو هقیر(ی شل وزه خه
 نوانی  لهی  که ی کاربۆنه ڕاده.  یه راوجۆری ههشنی جۆ ش چه وزه خه  شنه م چه ئه    
ڵ  سووتاندا ب دووکه  له  وزه خه  شنه م چه ئه.  دایه %) 78 (تا هه)  %) 76(
  .سووت ده
  

  
  
  

  لیگنیت
ن  ئۆکسیژه% 6ن و هایدرۆژه% 4و  کاربۆن% 80دا  وزه خه  شنه چه م ی ئه پکھاته  له
ک پۆند  سووتانی یه  ی له رماکه ی گه و پله  نگه ڕهیی  وزکی قاوه لیگنیت خه.  یه هه
  .گیرت رده رما وه کالۆری گه 7500وزی لیگنیت،  خه
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   مرۆڤکانی  و دابینکردنی پداویستییه وز خه
  

ک و گۆی  ڕوهتاو و  ی ملیۆنان ساڵ چاالکیی ههرد یادگاری کارکرد وزی به خه         
کار بکرت  وی ده وزی ژر زه م خه رجه ر سه گه ئه  دت، که  و واتایه به  مه ئه. وییه زه

ۆزی،  خه  و به ی ئه وه ، بۆ دیسان ساز بوونه وه تاڵ بمننه و کانگاکان بۆش و به
  .  وه ڕوان بمنینه اوهی تر چب ملیۆنان سا ده
 رم تی گهس به مه  ی به% 87نزیک به، ی جیھانی کارهاتووی سانه دهی  وز خه  له     

ی ) وزه(رگرتنی  وهبا و  ڕخستنی تورباینی کاره گه وهی تری بۆ  که هش به ،و ی ماڵکردن
  . سوتندرت ده کتریکی له ئه
و با  رخاندنی داینامۆی کاره و چه) می ئاو هه(کردنی  بۆ ئامادهوز  خهسووتاندنی    
  و ماده کارهنانی ئه ده می قه گرنگترین ڕه  کک له یه ،پویستی  مھنانی وزه رهه به

  .  یه پ بایخه
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  نده هه  له  خه پ بایه  م ماده با بۆ فابریکات ، ئه ی کاره مھنانی وزه رهه ڕای به ره سه
ستی پیداویستیی  به مه  ت، به و بۆری تایبه ڕگای لووله  و، له )گاز( کرته وتکدا ده

  . کرێ ش ده ر ماندا دابه سه ماڵ، به
 ژر گۆشارکی  ن له می ئاو و هایدرۆژه رد، هه وزی به خه  رگرتنی گاز له بۆ وه       
دا،   کردارهم  ئاکامی ئه  له. ن که ڕ ده وز دا تپه نو خه  ری دا به تمۆسفه ئه) 30ـ  20(

دوو   .کات ساز ده مۆنۆکسیدی کاربۆنن و  دوو گازی هایدرۆژه  که وزه خه  شک له به
دوو  و ڕبوونی ئه تپه. کرن ڕ ده تپه دا) ئاسن(یان ) مس ( ر  سه به،  راوناوبی  هگاز
ڕ  تپهدا )اسنئ(ر سه ریش به گه ئهو ) CH3OHتانۆل  مه(، گازی دا) مس(ر سه  به  هگاز

و ) مس(دا،  م کرداره له .م دت هه به) Methane CH4( گازی هایدرۆکاربۆنبکرت، 
  . ک یاریکارن وه) ئاسن(
ازانجی لک سوود و ق گهرد  وزی به خه،  وه ره ک و کاری باسکراوی سه ڕای که هر سه  

سارکی  ، بۆشایی و خه پ پیته  و ماده تداچوونی ئه  ، که یه سازی و پزشکی هه پیشه
کی بار  به انمداهاتووتوان ژیانی  ده   کات، که ساز دهژیانی مرۆڤ دا   لهگرنگ 

  .بخاتتیڤ دا گه نه
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  جیھان  وز له کارهنانی خه بارستایی ده     
 

وزی  ی خهی کانگا ریکه مین شه دووه  که، )ن مریکه نگلۆ ئه ئه(ی کانگاکانی ریکه شه   
رد  به لوزی کارهنانی خه ی ده ڕاده  نت که یه گه ڕاپۆرتی خۆیدا ڕاده  ، له جیھانییه

م  ی ئه%70ی  ڕاده . دا بووه  باترین پله  لهدا،  2000ـ  2006نی نوان سا  له
ندونزیا  ، هندستان و ئهت وتانی چین تایبه ، به شه گه و ره وتانی به  ، له یه پله
جیھان   له  هۆز ری خه کارهنه ر و ده مھنه رهه زنترین به مه وتی چین،.  کارکراوه ده
. دا  

ک  وز که خه  ی چین، له کتریسیته له ری ئه مھنه رهه ی بهکانکارگای %  77    
ی  بای هندستانیش وزه ی کاره ری وزه مھنه رهه ی کارگاکانی به% 68. گرن رده وه
ڕای  ره سه  ، که% 90  گاته فریکادا ده ئه  له  یه م پوانه ئه. ن که کار ده وز ده خه
ی  رگرتنی وزه بۆ وهکتریکی،  له ی ئه وزه یگرتنر ستی وه به مه  وز به کارهنانی خه ده

و  و ماشن  نیی فۆکه مه سووتهستی دابین کردنی  به مه  به وز، خه  له) ئاوکی(تراو
. گیرت رده وه ی لک فریکای باشوور، که ی ئهوتکانی  کارخانه  

ی  زۆربه. نانیکاره ده  ڕۆیی له زدههۆی   ، بۆتهدنیا  وز له زان بوونی بایی خهر هه 
،  بووه بایی ی کاره نوهنانی وزه ستی ڕه به مه  کار کراو، به وزی ده زۆری خه  ره هه
  کارهاتوو له وزی ده خهمی  رجه سهی % 40  گاته ده  یه م ڕاده پی ئامار، ئه به  که

. جیھاندا  
.م دت ره وز به تیی خه یارمه  ی پۆی جیھان به% 66ها  روه هه  

 
 
 
 

وز ی خهکردن رولیزپی  
م  ئه.  وه بنه کتر جیا ده یه  لهدا ی زۆر رما گه  کان له وزه ی خه می پکھاته رجه سه     

ی تریان ل پک  رمادا ماده ی گه ی پله وه رزبوونه کانی به قۆناخه  له  یه وه جوێ بوونه
  ن و له تازه کی ندییه تمه خاونی تایبه  نویانه  و ماتریاه ر کام له هه  دت که

.کارن کنۆلۆژیا دا به ته  
کیس   له ئاوی خۆیوز  خهلسیوس دا،  ی سه پوانه  یی به پله 100رمای  گه  له  
کتر جوێ  یه  وز له کانی خه ، پکھاته پله 400  گاته رما ده کاتک  گه. اتد ده
   .وه گرته دهوز  جی خه گاز ڵ  گه ور ده کی چه یه دا ماده له م هه له.  وه بنه ده
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 م رده کنۆلۆژیای سه ته  له  که  هخ و ماتریالی پ بایه  مادهلک  گه ی رچاوه سه لوز خه  
تی  یه ههوز  خه  له  ی که هو بووم ر و به ئه . یه تیان هه تایبه  خشکی فره ور و نه دهدا 

:  بریتین له  
 

ن گازی هایدرۆژه  
و بار  ر له گه ئه، تچ ده  وه و توانه ره به دایی  هپل 1200 رمای گه  له رد ی بهوز خه    

کتر جیا  یه  له )H2O(مولیکولی ئاوی  پکھاته، کرتب ر دا سه  ئاوی بهدا  و دۆخه
  . وه کرتهبی تر جیا  ماده  لههایدرۆژن کرێ  دهدا  هی م پرۆسه له . وه بنه ده
  

دا رد ی بهوز خه  له) کی ئاوه(ی تراو وزه  
کانی  نیی پکھاته مه جگای سووتهرد  وزی به خهی تراوی  وزهداهاتوو دا  سانی  له 

  .  وه گرته ترۆڵ ده په
رد  لوزی به کانی خه ت دا پکھاته ی تایبه کارخانه  رد، له وزی به خه  بۆ تراوکردنه   

و  له.  وه رنهک ک جیا ده یه  له، )CaNo3(ک  ی وه ند توخمه سیدی چه تیی ئه یارمه  به
 )تراو(  ، واتهبار و دۆخی ئاوکی  ونه که وز ده خهکانی  نییه مه سوته  مادهدا،  یه پروسه
م،  که النی یه.  رنجه ن دا جی سه دوو الیه  له  کاره م شوه ، ئه شایانی باسه. بوون
.  نییه  ژینگهکی بۆ  هترسیی و هیچ مه  کجار زۆر خاونه کی یه یه وزی تراو ماده خه

، زۆر  وه ی وزه باری پله  له وزی تراو نیی خه مه ی سووته ماده  که  یه وه م ئه دووهالنی 
زنترین  فریکای باشور مه ئه. ترۆڵ کانی په ی پکھاته وزه  له  ت تره تین و تاقه  به

سای   ها وتی کازاخستان له روه هه.  یه وزی تراوی هه فابریکی سازکردنی خه
  .  ووهساز کرد وزی تراو بۆ سازکردنی خهکی دا فابریکات 2002

 
 
 

نیی فۆکه مه سوته  
   

نزینی ناوبراو  هبم  ، به یه نزینکی پاک و پوخته به  شنه چه،  نیی فۆکه مه سوته    
  وه لکۆینه.  ترسیداره ش مه و ئاوگۆڕه و ئهر دادت  دا ئاوگۆڕی بسه رمای زۆر گه  له

  ر له ک هه ، نهوز خه  رگیراو له راوی وهی ت ماده  خات که دهر ی نوێ وا ده وه و توژینه
هۆی   به  که ، به ر دا نایه سه تیڤی به گه ئاوگۆڕکی نه  شنه رز دا هیچ چه رمای به گه

. تریشهدار مایهنزین،  به  کی زۆرتر له یه زهودارابوونی   
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رد وزی به خه  له) تران قه(سازکردنی   

 
سازیی  ی ئاماده ، دوای کۆتایی پۆسهگیرێ رده ک وه وز که خه  ۆ، لهبۆ سازکردنی پ

و  ئهدا ڕابوردو  له.  ره کی زیان هنه یه ، ماده وه منته ج ده وز خه  له  یکه وه پۆ، ئه
ش  یه و ماده هل  کهم ئیمۆ ، به نژرا ده ست ده هدوورشونکی   له  ره زیان هنه  ماده
) تران قه(گیرت،  رده وه    وزه خهو  ئهی رۆک پاشه  له  کی که یه ماده. گیرت هرد هک و که
. گوترت ی پ ده)قیر(و   

ی  وه کردنهاوتن و خاونمی پ ده  له :بت ده مجۆره تران به مھنانی قه رهه ی به شوه
 وز خهتیی  یارمه  بهپۆک ،  گاز و ههوم و هاده هه ی ل ت کهم و هه هئ  ست و 

. گیرێ رده ی ل وه)تران قه(ن، و دوای پاوت  وه هکرت کاتی خۆیدا کۆ ده له  گازهها و 
  یه و ماده ئه). ل مانه ئه(اوی ن  گیرت به دهر وهکی ل یه سازی دا ماده پیشه  تران له قه 

کار  ده ،ت ب هڕ د ی پدا تپهوت و گاز ئاو ، نه  که ،ئاسنی )بۆرێ( لولهشی  بۆ ڕوکه
لی بدات و   ناه بۆری ئاسن خۆرکه) ل مانه ئه(ی  ، ماده شایانی باسه. کرت ده
  .نگ بیخوات ژه

ن و  نزین، توله ن، به ئیتیلین، پرۆپیله: ک  وهتری  ی ، ماده)تران قه(ڕای ره سه     
.م دن رهه بهدا   هی و پرۆسه ر له هه ن ـ یش واکسیله  

 
وز  خه  له )کاربۆن(رگرتنی  وه  

ی  وز دا ڕاده کانی خه شنه چه  له.  وز، کاربۆنه ی خه زۆری پکھاته  ره شی هه به       
ی  % 98ی  وزی متا ئانتراسیت دا، ڕاده خه  ، له بۆ ونه.  کسان نییه کاربۆن یه

ی ک یه ماده  و هیچ   گیرت، کاربۆنی نابه رده وز وه خه  له  کاربۆنکی که.  هکاربۆن
لک بواری  گه  ، لهو  شنی ئاردی ورده رگیراو چه کاربۆنی وه.  نییه دا گه تری ده
ی ی ئاو وه پاوتن و خاون کردنه  له:  بۆونه. هنرێ کار ده سازی دا ده پیشه

نگ  بهبۆ ، و گانی کر و سپی هه ردی شه نگی زه ، بۆ بینی ڕه و  وه خواردنه
  . یه کارایی هه یشلک کاری تر و گه  وه ره کهرمانی پاک  کردنی دوا و ده

 
 


