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دنی چاككر  و ( لە یاسای دەستەی پاراستن١٠ی )ئەحكامەكانی ماددە پشت بەست بە

ئەحكامەكانی بەشی  و ٢٠١٠ساڵی  ی(٣راق ژمارە )ێع - ژینگە لە هەرێمی كوردستان

دنی ژینگە لە هەرێمی چاككر  ( لە یاسای دەستەی پاراستن و٤٥ماددەی ) دووەم و

 :مان دەركردخوارەوە ەیییرێنمائەم  ،٢٠٠٨ساڵی  ی(٨)راق ژمارەعێ - كوردستان

 ٢٠٢١( ساڵی ٢ێنمایی ژمارە )ڕ

 ێنمایی پاراستن وچاككردنی هەواڕ

 : یەكەمماددەی 

بۆ مەبەستەكانی ئەم  مەبەست لەم دەستەواژانەی خوارەوە ئەو واتایانەی بەرامبەریانە 

 :ەرێنمایی

 كوردستان .چاككردنی ژینگە لە هەرێمی  دەستەی پاراستن و دەستە : یەكەم:

 سەرۆكی دەستە . سەرۆك : دووەم:

 چتتاككردنی ژیتتنگە و دەستتتەی پاراستتتن و :لێێەیەنە )یایتەیمەنێێنەكان( پیێێانریەكان یەم:سێێێ

 .ئیدارە سەربەخۆكان دەگرێتەوە  فەرمانگەكانی لە پارێزگاكان و

كۆمپانیاكتانی  وێكخراوەكتان ڕ دەستتەكان و وەزارەتەكتان و لەیەنی پەیوەننیێنار : چوارەم :

 ۆژانەی كە كاردەكەنە سەر ژینگە دەگرێتەوە .پەیوەندیدار بەو پڕ 

واتتتتتتتتتا ئەو بەەتتتتتتتتە لە  هەوای دەوروبەری ەتتتتتتتتوێنەكانی هەوای دەوروبەر :  پێێێێێێێێێن ەم:

ەتوێنەكانی  تایبەتەكتان و گشتتی و (ڕابتواردن) خۆەتگوزەرانی نیشتتەێببوون و بازرگتانی و

 ەكان.یپیشەسازیۆ چالاكییەكان و پڕۆژە كاركردن ب

بتتتتتتوونی پی تتتتتتكەرێی یتتتتتتان تتتتتتتبكە ەیە  لە پییێێێێێێتوونی هەوای دەوروبەر :  شەشێێێێێێەم:

لە  زیتتتاتر لە ستتتنووری رێپبتتتدراو و ەكتتتییچڕی پی تتتكەرەكان لە هەوای دەوروبەر  بە  بتتتڕ و

متتاوەی كتتاتی دیتتاری كتتراو بەەتتبوەیەكی راستتتەوخۆ یتتان ناراستتتەوخۆ دەببتتتە هتتۆی زیتتان 

 ی تر  یان پبكهبنەرە نا زیندووەكان.ی زیندویاندن بە مرۆڤ و بوونەوەر گە

 وردیتتتت ە، زیتتتتان بەختتتت  زەمینتتتتی ) ئتتتتۆزۆنی بتتتترییتیە لەپییێێێێكەرەكانی هەوا :  حەویەم

ئۆك تتتیدی  دووەم، ، یەكەم ئۆك تتتیدی كتتتاربۆنرێنبمتتت دەكرێتتتت هە هە واستتتەاوەكان كە 

كە لەم رێنمتتتتاییەدا دیتتتتاری كتتتتراون ئۆك تتتتیدی گتتتتۆگرد و وڕ وەتتتت    دووەم،  نتتتتایترۆێین

 و تەم و متت   و بتتۆن وتەنتتی )هتتی  و  تتتۆز  تەپ و گازەكتتان و هە تت  و دوكەڵ  و ستتەرەڕای

ەیكی ژەهراوی یان پی تكەرێكی هەر ماددەی ەكان وییژەهراو  ەمادد و وردی ەكان وتەنۆلكە

 . تر

ئەو پتتت ەیە یە كە تبیتتتدا هەوای دەوروبەر لە ەتتتوێنبكی دا یتتتان  هەوا : كێێێوالێتی هەشێێێتەم:

 اندوە .نبو سنووری رێپبدراوە یان تبیپەڕ  ، یان لەنیە هیچ پی كەرێكی تبدا
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ئەو ستتتتتنوورە رێپبتتتتتدراوانەن بتتتتتۆ  هەوای دەوروبەر : كێێێێێوالێتی دیاریكەرەكێێێێێانی نێێێێێنیەم:

لە هەوای  دیتاریكراو كە ناكرێتت تببپەڕێنتدرێنئاستەكانی  پی كەرەكان بە پبوەر وپبوانەی 

 دەوروبەر لە هەرێمی كوردستان .

ێتتتت ەی چتتتتڕی پی تتتتكەرەكان  لە هەوای دەوروبەر كە واتتتتتا ڕ : راوسێێێێنووری رێاێێێێێن دەیەم:

 بوونەوەرە زیندووەكان لە یەكەیەكی كاتی دیاریكراودا . كارناكەنە سەر مرۆڤ و

ئەو پەڕی ستتتتتنووری رێپبتتتتتدراوە بتتتتتۆ چتتتتتڕی : دیاریكەرەكێێێێێانی دەرپەڕانێێێێێننەم: ەهدز یێێێێێا

 دا .بە دەرهاوێشتنیان دەدرێت لە هەواپی كەرەكانی هەوا كە رێگە 

 گەردیتتت ەی  ٣لە ) دێت پبكتتت گتتتازی ئتتتۆزۆن زیێێێان بەخێێێ  : زەمینێێێی ئێێێنزۆنی ەم:هەدز دوا

 ژیتتتتنگە وزیتتتتان بەخشتتتتە بتتتتۆ  گتتتتازێكی ئەوەش ( O3)كیمیتتتتایەكەی  ەتتتتبوگی نك تتتت یئۆ

اكتتتامی كتتتارلبككردنی ئۆك تتتیدەكانی نتتتایترۆێین لە ئ ،لە هەوادا پبكتتتدێت تەندروستتتتی  و

ی گەرمت و ۆژڕ بتوونی تیشتكی ە ب ( VOC)  چووەكتان هەوادا بە ەكانیگانیر ئۆ ئاوێتە لەگەڵ

 . كەەوهەوا

 Volatile Organic Compound)   بە هەوادا چووەكێێێان یەگێێێانیڕ ئن ئێێێاوێتە  ەم:هەدز سێێێێ

VOC ) : ئاوێتە كیمیاییە ئۆرگانییانەی كە پەستانبكی هە متی بەرزیتان هەیە بە  وبریتین لە

)  وە .  دا ئاستایی یبتارودۆخێۆرێی بڕێكی زۆری دەببتتە هە ت  و دەچبتتە بەرگە هەوا لە 

 .درۆكاربونەكان  ەكان وكیتۆنەكان وهایدئە دیهای

 ەتتت ە رەق و ئەو خڵتتتتە : كە دەكرێێێێت هەڵتمێێێ رێن هەڵواسێێێەاوەكان ووردیێێێ ە چێێێواردەیەم:

 دوو ێۆرن : ، ئەوانی هە بم رێنكە دەكرێت  داهە واسەاوانەن لە هەوا

  ١٠رۆمەتر تتتتا )متتتایك ٢.٥وان  تیرەكانیتتتان لە نبتتتكە  وردیلتتتانەن: ئەو  شێێێتەكانوردیێێێ ە در أ . 

 مایكرۆمەترە .

 ر كەمترە .تە  مایكرۆم٢.٥لە ) كانیانكە تیرە وردیلانەن: ئەو  زۆر بچوكەكان وردی ەب. 

ە یەكان یتتان چالتتاكییبتتریتین لە ستتەرچاوە سەوەتتتی :كانی پییێێتوون سێێەرچاوە ەیەم:دز پێێا

بە ێۆرێتتی كە دەببتتتە  ،مرۆییەكتتان كە دەبتتنە هتتۆی دەرهاوێشتتتنی پی تتكەرەكان بتتۆ هەوا

 هۆی پی بوونی هەوا .

ە  یتان هەردووكیتان كە ی: هەر كارێتی یتان چالتاكیكانی دەرهاوێشتن سەرچاوە ەیەم:دز شا

 وڵاو :دەربكات لە سەرچاوەی ێبگیر یان ێدەرهاوێشتەكان 

ۆژەكتتتتان یتتتتان هەر : ختتتتۆی لە چالتتتتاكی یتتتتان پڕ . سێێێێەرچاوە رێگیرەكێێێێانی دەرهاوێشێێێێتن أ

سەرچاوەیە   كە دەرهاوێشتن دەربكات بۆ هەوای دەوروبەر دەبینبتتەوە كە ستەرچاوەكە 

 لە ەوێنیكی دیاریكراو ێبگیرە .

 : ئەمتتانەی ستتەرچاوەی ێووڵتتاون كە ختتۆی لە سێێەرچاوە روووەوەكێێانی دەرهاوێشێێتن. ب

 و ەكانپاستتتتت و ەكانگشتتتتتتی و ستتتتتوارۆ تتتتتتایبەت)هۆكارەكتتتتتانی گواستتتتتتنەوەی ێووڵتتتتتاو 

 دەبینبتەوە .  دەێوو بنكە  یئەو سەرچاوانە بارهە گرەكان و
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 پیشەستازی و و ماڵتاناەماوانەن كە لە چالاكییەكانی پ : ئەو رەقەكان پاشماوە حەڤنەیەم:

بتتتتتارە دوو)نتتتتتاكرێن یتتتتتان  ئتتتتتاراوە كە ری تتتتتایك ین كشتتتتتتوكا ییەكان دێتتتتتنە وبازرگتتتتتانی  

زگتار لێ ڕ  یانخۆ  ژینگەیی چارەسەردەكرێن و ێگەی زان تی وبە كو بە ڕ (بەكارناهبنرێتەوە

 دەكرێت .

كچوی لەشی تب ی: ئەو پاەماوانەن كە پبكدێن لە پارچە یەكانپزیشكی پاشماوە دەیەم:هەژ 

 وسەنج  واش ە و دەردراوەكان وخوێن یان ە ەكانی لەش یان مرۆڤ یان گیان ەبەران 

تری ێبماوەكانیبەكەرەستە ...هیتر لەوە تی ەكان پزیشكیی       ئامبرە ودەرزی 

 .تگوزارییەكانی چاودێری تەندروستیخزمە

لە  پارچەكتتتتانی  پبكتتتتدێن كە نئەو پاەتتتتماوانە :ەكێێێێانیپاشێێێێماوەی ڤیتێرنەری نێێێێنزدەیەم:

) ستتەبڕخانەكان لە یتان لە پاەتتماوەكانی  بووەوەكتتانمتتردار  گیان ەبەرەكتان یتتان گیتان ەبەرە

 . كۆئەندامی هەرس بەەەكانی  وتووكی با ندە خوری و خوێن و

ژمتتارەیی یە پبتتوەرێكی  : Air Quality Index AQIكێێوالێتی هەوا  نیشێێاننەری بییێێتەم:

كتتاریگەری لەستتەر  وێتتت بتتۆ پبڕاگەیانتتدنی كتتوالبتی هەوابەكاردەهبنركە رۆژانە )دی یتتتا ە  

 ووون دەكتاتەوەهەوا یتان پی تبوونی ڕ كە ئاستتەكانی پتاكی ژیتنگە،  وتەندروستی مرۆڤ  

ئاستتی هەبتوونی .  ئەو كاریگەرییە تەندروستیانە چین كە پەیوەستتن بە هەر پی تكەرێی و

3O -CO -2NO -2SO-  ) كەرەكانی هەوا ئەم نیشاندەرە بە گشتی وەستاوە لەسەر پبنج پی

2.5,10PM . ) 

و : ئەو ئتامبر وتەكنەلۆێیتا دەرهاوێشتەكان كردنیسییتەمەكانی چاودێری یەكەم: بییت و

بڵتتتتتتاوبوونەوەی پی تتتتتتكەرەكان لە هەوای  مۆدێتتتتتتۆ و پرۆگرامتتتتتتانەن كە دەرهاوێشتتتتتتتن و

 ستتتتەرچاوە ێبگیتتتتر وكە لە ، روون دەكتتتتاتەوە تۆمتتتتار دەكتتتتات و دەوروبەردا دەپبوێتتتتت و

 . ێووڵاوەكان دەردەچن

و  ئەو هەوا پا بو :مەكانی كننترۆڵ كردنی پییكەرەكانسییتەدووەم:  وبییت 

رهاوێشتەی پی كەرەكان لە هەوادا سنووردار رێوەوێنانەن كە دە وتەكنەلۆێیا وف تەر 

 تبنەپەرێنن .بۆ د نیابوون لەوەی كە دیاریكەرە باسكراوەكان لەم رێنماییەدا دەكەن، 

 Environmental Impact Assessment: ییژینگە یر یگەكار  یاندنگنە  ەه :بییت وسێ یەم

(EIA)ان ی  ۆژەیەر پر ەه یكانیەر یگەكار  یاندنگنە  ەو ه ەوەكردنیكردن و ەیار ی: د

 یكردنیار یو د یكردنیێەبیێ ەكردن ببپستەد پب  ژینگەر ەسە  لییەالاكچان ی  ەیەزراوەدام

و  هەوا و ژینگەر ەسەكان لییەر ەن ەر یگەكار  یان سووككردنیتن نەهبش ۆب پبوی ت یێنوەوێر

 كان. ییەسەوەت ەاوچرەس

 : مەدوو ەیمادد

 یر ەبەرتنەگب بەشی یاككردنچر و ەوروبەد یواەه كوالبتی یاراستنپ ییەماێنم رەئامانج ل 

 دەرهاوێشتەی یكانەاوچرەس یوونچدواداەكردن و ب ۆنتر ۆو ك چاودێریكردن یكانەرامۆگر پ

 كان. ەر ە كپی

 : میە ێس ەیمادد
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 چاودێریكردنی یكانەڕ ۆت نوێ كردنەوەیدان و ەپیر پەزراندن و ەدام ەب دەببتند ەابپ ەستەد 

 یكانەنیەلا لەگەڵ یهاوكار ەكوردستان ب هەرێمی ەر لەوروبەد یواەه كوالبتی یوامەردەب

 دار. یندەوپەی

 : كانیەرێتایرسپر ەكان و بەركەم: ئەوار چ ەیمادد

 مەئ یگەیڕ ەكان لەر ە كپی ەر لەوروبەد یواەه یاراستنپ ەستن بەدهە كان ەندەتمەبیتا ەنیەلا

 : ەوەخوار  ەیر  و كارانەئ

 چاودێریكردنی بەرنامەی یگەیڕ  ەوا لەه ی بوونپی یكانۆشكیو ت چەناو یكردنیار ید م:ەكیە

زم و یكانیو مگەڕێ یكردنیار یكان و دۆژەر پو  چالاكی دەرهاوێشتەیر و ەوروبەد یواەه كوالبتی

   بوون. پی حا ەتبكیر ەه ۆكان بەپبوی ت ەر بئام

 بوون و پی یكانەئاست یكردنیار ید ۆكان بەپبوی ت ەوەكردنیو ە پبوروو  ین امدانەئ م:ەدوو

 لەگەڵ گینەماهەهەب ،نێنر  ەپەبنكان تەدراوێپبر ەسنوور  ەی كیر ۆێەب یكانەكار ۆه یكردنیار ید

 كان. ەدار یندەوپەی ەنیەلا

 یر یگەو كار  ڕو ب كوالبتی بە پێ ی هەرێ  ەوا لەه یكانەر ە كپی یەچالاكی یكردنبنلپۆ م:یە ێس

  دەردەچن . بیانەوەل ەك ەیرانە كپیو ەئ

 ەكان كەتەبیو تا یشتگ ۆژەڕ پو  ەزراوەو دام چالاكیشت گ پشكنینیو  چاودێریكردن م:ەوار چ

 :  ین امدانەئ یگەیر ەن لژینگە یر ە كپی

 ر. ەوروبەد یواەه كوالبتیو ەكان دەرهاوێشت یكردنیار ید ۆكان بییەلخو ەكردنەانپبوأ. 

 یوامەردەب یكردن ۆڕ نتۆو ك چاودێریكردن یكانەمە تیس یبوون ەابوون لین دب. 

 ان. یووستچ یاندنگنە هە كان و دەرهاوێشتە

 یكانەانپبو ین امەئ ەك پشكنینو  چاودێریكردن ەیسۆڕ پ ەیربار ەی دبسنوۆك یكخ تنیڕ ج. 

 لەگەڵ ،انیون انگ یوداەر و مەوروبەد یواەكان و هەر ە كپی دەرهاوێشتەی یكانەاوچرەس

 . پبوی ت یێنەورێو یرتنگر ەو ۆكان بیەنتببیو  ەاردپراس لەگەڵ رێتگبۆخەكان لەر ەكیار ید

ر ەهەكردن بدەستپب پب ت ێرگیربەو خۆی كانیگەرمانەو ف دەستە یندەزامەر  دەببت م:ە ێنپ

 وا. ەه كوالبتیر ەس ەكاربكات ەك ەدنیئا یكیەچالاكیان ی  ۆژەیەڕ پ

 ەوا لەه یكانەر ە كپی ۆر بیێبگ چاودێریكردنی یكانگە تێو یزراندنەدام :مەشەش

,  ەوەببتستراەب بە دەستە ینۆكتر یلەئ یكەیەوبەەب ەی كیر ۆێەب هەرێ  یكانچەناو

 یكانەز یركەت یكردنەانپبو ۆكان بەباركراو ەر بكان و ئامەكۆڕ گە گە تێو یكردننیداب یراێو

 . پشكنینو  چاودێریكردن یكانەستەبەم ۆب ێنربنهەكاردەب ەكان كەر ە كپی

  : مە ێنپ ەیمادد

وام و ەردەب یاندنگنە هە و  چاودێریكردن یكانەسۆڕ پ ەب تبستەدهە  دەستە

 یواەه كوالبتی ەكردن لیار گز ێارپكان و ەوەنی  ێۆكان و تەوەبن ۆكبل یكردنەئاماد

 ەاز گ دەرهاوێشتنی ەل دابووپەی یكانەخشەانبیز  ییەر یگەكار  یو سنوورداركردن رەوروبەد

ت ەبیتا یر ەوروبەد یواەه كوالبتی یر ەشاندین یكردنیار یدەت  بیستەدهە ، كانەر ە كپی

 .AQIكوردستان هەرێمی ەب

  : مەشەش ەیمادد

 یكردنەئاماد ەب دەببتند ەتمەبیكان تاەدار یندەوپەی ەنیەلا لەگەڵ گینەماهەهەب دەستە

دار یندەوپەی یكانەنیەشت لاگ. و هەرێ  ەوا لەه كوالبتی ەت بەبیتا یار یزان یمە تیس

 دەستە ەب ەوەخوار  ەیمانەئ دەببتكان ەوڵار و ێویێبگ دەرهاوێشتەی یكانەاوچرەس ەب

 ن: ەبد
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 رەنگدانەوەی ەك ەیوانەان ئیان یكانەمار ۆت ەكان لەستەردەب ییەار یشت داتا و زانگ یەكەم:

 كان ویەوزار گتخزمەو یانگبازر  و یندروستەتو یساز ەپبش ۆژەڕ پ ەان لیكانیەچالاكی

 ەك ەیوانەو ئ یكانەر ۆشت ێەگان ببنرهەبەو یكانۆژەڕ پكان و ەییەشپیش ەوانەل

دواتر  ەك ەیوانەان ئیكان ەئازاد چەان ناویكان ییەساز ەپبش چەناو ەونەكەد

 . ێنردێنزرەمەداد

و  ییایمیك ەیرستەك ەاكان كۆگك یو سەوەت ژمارە ەیربار ەد كانیەار یداتا و زان دووەم:

 ر. ەوروبەد یواەر هەسەل ەیەان هیر ۆز  یكەییترسەم ەك یەدابت یهراوژە

 : مەویەح ەیمادد

ر ەوروبەد یواەه كوالبتی یاندنگنە هە  ەت بەبیتا ەینڵاسا یكیرتپۆرا یكردنەئاماد 

كان ەر ە كپی یكاندەرهاوێشتە یكانەر ەكیار ید ەكان بەاوچرەس یندبوونەابپ یوداەم ەك

 ەل ێنربنهەد ستەدەب ەكان كیەار یداتا و زان ەستن بەشتبپ ەب ەوەروون بكات

 . پشكنینو  چاودێریكردن یكانەمە تیس

 : مەشتەه ەیمادد

 ەر ە كپیش ەە ۆدراو برێپب یكانە  ئاستەو رێتستەبەدبپ یشتپ  ١) ەمار ژ  ۆیاەكپ 

 كوردستان.  هەرێمی ەر لەوروبەد یواەه ەل ەكەباو

 

 : منیەن ەیمادد

وا ەه ی بوونپی ۆیه ەبنەد دایشتگت و ەبیتا یرتەكلە  ەیانۆژڕ پو  چالاكیو ەشت ئگ 

 : ەوەخوار  ەیوانەبن بەند دەابپ

كردن دەستپب پب  ییژینگە یر یگەكار  یاندنگنە هە  یكبرتپۆرا یەكردنەكپبشم: ەكیە

 ۆن بپبوی ت ەك رێتگب ۆخەل ەوەخوار  ەیانێنەورێوم ەئ ەك ەكۆژەڕ پ یزراندنەدام ەب

 ر:ەوروبەد یواەه كوالبتی یاراستنپ

 وا. ەه كوالبتیر ەسەل ەكۆژەڕ پ  یر یگەكار  یاندنگنە هە  .أ

 یكانەكار ۆه یركردنەسەار چسنوورداركردن و  ۆب ەكانكراوز اینپبش ئامرازەو ەئ .ب

 ت. ببنبهیدەبكان ەراوپبككار  ییەماێنر ەبوون ب ڵیەاێڕ وگ ە  كەیەەبوەوا بەه ی بوونپی

 پبوی ت یێنەورێو یرتنگر ەوا و وەه ی بوونپی یووچبرێتناكاو و ەل یكانەتە ج. حا

 ان. ۆیب

 ەیوەمكردنەك ۆب ژینگە یستۆد یكانەكیكنەت یانبنكارهەب ۆكان بەاویە ەوەر ێبگد. 

  وا. ەه ی بوونپی

 وواەكانى هەر ە كپیى چاودێریكردن ۆب چاودێریكانى ەمە تیكردنى سنیداب :مەدوو

و  یالآكچو ەكردنى  ئیار ید ەت بیستەدهە  دەستە, انیكانەن امەاندنى ئگنە هە 

 كات.ەاندا دییت ەمانە تیم سەبوونى ئ ەب پبوی ت ەى كەانۆژڕ پ
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 بوونى پیكانى ەاوچرەر سەسەكردن ل ۆڕ نتۆكانى كەمە تیزراندنى سەدام : میەێس

، وە دایكاتى روودان ەل یكەم وكوڕ ركردنى ەسەار چان و یوستچ ەابوون لین وا و دەه

 . لبی دەستەئاگاداركردنەوەی 

 بەردەوامكردنی . وواەاراستنى هپبوارى  ەی لب ەیدروستكردنى داتاب :م ەوار چ

 ۆب رهاوێشتەكانیانەى دەربار ەد ەیینڵاان سای ی خولیرتپۆەكردنى راەكپبش :مە ێنپ

 ى كوردستان.هەرێمكانى ەدار یاو ئگز ێارپ ەكان لەندەتمەبیتا ەنیەلا

 : مەیەى دەمادد

 ەنیەلا ەش بەكپبش پبوی تكان ئاسانكارى ۆژەڕ پو  چالاكیشت گ پبوی تە 

  یكانیەاندن. ئاسانكار گنە هە و  پشكنینكانى ەسۆڕ پى ەماو ەل ەنكان بكەندەتمەبیتا

 : ەوەرێتەگد ەمانەئ

 ۆژەڕ پكان و یەكلااچ هەموو ەوێنەكانی ۆب ەوەوور ژ ەوونچ ەدان بیگەڕ  یەكەم :

 ەتر كیكانۆژەڕ پكان و ەییوزار گتەندروستى و خزمەى و ت انى و كشتوكاگو بازر  سازىەشیپ

  بوون .پیى ۆه ەبنەد

ى ی ەڕ اندنى گنە هە  ەدار بیندەوپەیداتاكانى  وەنامگە ەەكردنى بەكپبش دووەم:

ن ەن خاویەلا ەركردن لەسەار چ ۆراو بگیر ەكانى وەێنەورێوو  چووەكانرەد ەر ە كپی

 .ەكیەالاكچان ی ۆژەڕ پ

 

  :مەیەدز ایى ەمادد

 ۆب ەوەى خوار ەرێانەم مەكردنى ئ ێێەببێ ەبن بەند دەابپكان ەدار یندەوپەی ەنیەلا

 كان :ەوڵاێو ەاوچرەس ەدابوو لپەی بوونى پیى ەوەمكردنەك

 و كرێكانى ە یمبۆتۆكان و ئەتەبیتا ۆسوار  ۆب ساڵانەز ۆز گ پشكنینین امدانى ەئ یەكەم:

   ەەش مانگ ێارێی.٦هەر )كان ەر گهە و بار  یشتگى ەوەواستنگ

كان ۆكانى سوار ەر ۆشت ێگ ەبن لەدا دپەی ەك رهاوێشتنانەەو دەى ئچاودێریكردن: دووەم

ن یەلا ەش لەمەكان ئەر ەكچیبپر ەس ۆر سوار ەسەاردن ل ببپاندنى ەپو س

 ەى كەانۆیو سوار ەكان دا , ئەدار یا و ئگز یار پشت گ ەل چۆوكانى هاتویەتیەراەبەرێوەب

 مدا.ەكیەى  سا ێس  ەكان لەپشكنینن امدانى ەئ ەل ێنخشەەن ببژینگەستى ۆد

وت ەركەر دەگەان ئبنكارهەب ەل ێنكرەد ەغەدەكان  ەێوڵاو ەاوچرەس سێ یەم:

 ەل ەى كەانییماێنو رەكانى ئەباسكراو ەر ەكیار ید ڵەگەت لبون گنا پشكنینكانى ەن امەئ

 . رێتدڕ ەگۆدان ی ەوەرێتكەا  دچ, تاكو  ە  دا هاتوو٧) ەمار ژ ى ۆاەكپ

 ەبن لستەردەب ەپبوی ت ەى كەمانە تیو سەئ خەسڵەتەكانیكردنى یار ید چوارەم:

 كان .ەر ە كپی دەرهاوێشتەیكردنى  ڵۆڕ نتۆك ەابوون لین د ۆكان بۆسوار 

ێ پ ەكان بۆسوار  پشكنینی ۆكان بەپبوی ت ەر بى ئامەمار ژ و  لبتیكردنى كوایار ید پێن ەم:

ر ەسەراون لبنراه یباش ەب پشكنینندانى ەكارم ەك ىەوەابوون لین دو ى كار ەبار ە  ی

 .پشكنینكانى ەر بئام
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 :مەهەدز ى دواەمادد

 ەستەبەم ۆن ببنهەكاردەنى بەمەتوی سوبكات كانۆژەر  پو  چالاكی ەوەاوچرەشت سگ 

 ەزراوەان دامی ەانى ووز بنمهەرهەكانى بگە تێان ویكان یەاساز نیان بیسازى ەپبش

 : ەوەى خوار ەمانەندبن بەابپ دەببت ،كانیەوتەن

ن یەلا ەل ەك و خەسڵەتانەیەستن بەشتبپ ەون او بگنى ەمەانى سووتبنكارهەب یەكەم:

 راون .ددەرچوێنكان ەییسەوەت ەتى سامانەزار ەو

 و تەواوان یكانیەرز ەب مەرێبی ەب ێنربنكاربهەكان بەشبك ەدووك ەپبوی ت دووەم:

م ۆیەى نەمادد ە  لەروەه ،رەوروبەواى دەر هەس ەكاتەكارن ەی كیر ۆێ ەب ببت پبوی ت

 . ەباسكراو

كردنى  ۆڕ تر نۆك ۆكان بیەێنو اۆژیلەكنەوتن و تڵااپكانى ەمە تیانى سبنكارهەب یەم:سێ

  .دەرچووەكان ەاز گ

شتنى ەگەین ۆب تەواوواو دوورى ەه و شەكانى كەر ەاوكردنى فاكتەچڕ  چوارەم:

وزارو گەتوگە انى وگبازر وون و ێببەشتیكانى نچەناو ۆكان بەر ە كپی دەرهاوێشتەی

   .یتر یكان و هەیی كشتوكا

 :مەهەدز ێى سەدماد

ند ەابپشەكان بنكردنى دوكە كیلە كاتى دیزاكان ەتەبیتا وشتى گ ۆژەڕ پو  چالاكیشت گ 

 :ەوەخوار  خەسڵەتانەیرو ەم فاكتەبن بەد

 كان:ەكبش ەكردنى دوك نیزایكاتى د ەل ێنكرەاودەچڕ  ەى كەكارانۆو هەئ م:ەكیە

 دەرچووەكان . ەكانى ماددییەایز یو ف ییایمیك ەتیەخاس .أ

 دەرهاوێشتەكان .رمى گەى ە پو  ییرابخ وەبار ە  .ب

 .ێنربنهەكاردەب لە دروستكردنى ەى كەرستانەو كەو ئەكەكبش ەى دوكەر یت .ج

 .كانی دەوروبەریچەناو ەراورد بەب ەكان بەلار ەكان و تەزراوەرزى دامەئاستى ب .د

 كان.بتەلارەكان بەبەراورد بە ناوچە هاوسئاستى بەرزى دامەزراوەكان و  .ذ

 ر.ەورووبەواى دەه یبرمى و ەگەكانى ە پو ى باەو ئاراست ییرابخ .ر

 خەسڵەیەكانی بەرزییەكانى دوكەڵكێشەكان بەم شێوەیەى خوارەوەیە: دووەم:

 یایتەین بە چالەكییەكان وپرۆژە پیشەسازییەكان :أ. ئەو دوكەڵكێشانەى كە 

 دووكە كبشەكە بەم هاوكبشەی خوارەوە دەببت :دیاری كردنی بەرزی 

 

 كە:

Hg: دووكە كبشەكە پبوانە كراوە لە ئاستی بەرزایی بەرزی 

 زەوی لە بناغەی دووكە كبشەكە . 

Hg= H + 1.5L 
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H: بەرزایی بینای پیشەسازییەكان لە بناغەی دووكە كبشەكە 

L:  كەمترین دووری ، بەرزاییh  یان پانیw بیناكانی نزیی  

 بیناكانی نزیی = ئەو بیناكان لە چوارچبوەی / نزیی نیوە تیرە

 .مەتر ٨٠٠بەڵام كەمتر لە L5كە دەكاتە 

 ەاتر لیز لە كات مبرێكدا  كانیاندەرهاوێشتە یشتگ ۆیك ەكى ەانكبش ەو دوكەب. ئ

 ییرزاەب ەل زیاتر ببت ویدووێارون بەلایەنى كەم ەكەكبش ەرزى دوكەب دەببت ببت،  گ ك١٥٠٠٠)

 .یەدایى تەكەكبش ەدوك ەى كەلار ەو تەئ لە نبویاندار ەوروبەكانى دەلار ەت

 وەواخانەنان وەشتخانبچكان و ەییشتگ ەێنەو ەكان لەكبش ەى دوكیرزاەبپبوی تە ج. 

ان یلار ەت نیرزتر ەب سەرەتر لەم سێ  ٣) ەل ببتنەمتر ەك كانەییانگبازر  ەكاروبار  و ۆبتۆه

 .ەكیەالاكچان ی ۆژەڕ پى سەوەتى ێ پ ەب ،ببتاتریز 

 : مەیەواردچى ەمادد

 رێتبدیفر   ەیەغەدەتر  ی كەیەاەماوپر ەان هیشكى یز پان یوانى ەكانى ەار ەاەماوپ 

ان یانى گبازر  چەان ناویبوون بێەشتیكانى نچەناو ەل یان ب ووتبنرێت ەوەرێتبكۆان كی

 ەو ب رێتر بكەسەار چ دەببتكو  ەب ،كانەییشتگ ەێنكان و ەویەساز ەپبشان یى  كشتوكا

 . ەستەبەو مەئ ۆرخانكراو بەى تێنەو ەل رێتلاببرد ییژینگەكى زان تى ەیەەبو

 : مەهەدز اپى ەمادد

 ژێر خاككردنی ودان یڕ كانى فەێنەو ەكان لەییاز گ دەرهاوێشتەكردنى  ۆڕ نتۆك 

 : گەیڕێەل ێنكرەدا دروست دەدنیئا ەل ەى كەوانەان ئین ەه ئب تالە  ەكان كەاەماوپ

م و ە تیانى سبنكارهەب ەب  ان یازى مگكانى دەرهاوێشتەكردنى  ۆڕ نتۆك یەكەم:

 یانبنمهەرهەب ەان لیبرتن لگر ەكان و سوود وەاز گ ەیوەكردنۆك ۆكان بیەێا نوۆژیلەكنەت

 . داەووز 

كان ەوەوتنەركگئا یروودان یشتنبهەو ن ەرچووەكاند ەنۆو ب ڵۆخ یلكردنۆڕ نتۆك دووەم:

 كان. ەاەماوپ ژێر خاككردنی دان وێفر یكانەێنەو ەل

 یكانەێنەو ەكان لەترسناك ەاەماوپ ەیوەان ەاردنیدان ێفر یشتنبهەن یەم:سێ

 ەاز گ چوونیرەد ەل یەەوەوتنەدوورك ۆش بەمەئ یوانەەار  یكانەاەماوپ كردنیرخاكێژ

 كان. ییەهراو ژە

 :مەیەدز شا ەیمادد

وون ەچبنل ۆكان بەپبوی ت ەێنەورێو یرتنگر ەو ەبن بەند دەابپكان ۆژەڕ پو  چالاكین ەخاو 

 ین امدانەئ یسەوەت ۆیهەب چ, كاردا یێنناو ەوەوا لەه یكانەر ە كپی چواندنیرەان دی

 یگەیڕ ەش لەمە, ئببت كانەر با و ئامگز ەد ەل یە كەم وكوڕیان ی ببت یكانیەچالاكی

 ەك ەیوەابوون لین د و دەببت ون اوگ ینەمەو سووتەرستەر و ئامراز و كبئام یكردننیداب

 یزراندنەكان و دامەكبش ەدوك یو دروستكردن ەیەاو هیون او و ەگ یگۆڕگبا وەه
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 بەركەوتنی ەیماو یاوكردنەچر  لەگەڵكان ەر ە كپی یكردن ۆڕ نتۆك یكانەمە تیس

 كان. ەر ە كپی ەندان بەكارم

 ۆتر ب ییایمیك یكەیەر ماددەان هی ەروولبم رەاندنی  ڕكەرەكانی  :مەیەنڤەح ەیمادد

اش پنها ەت ەیەغەدە  یشتگ یندروستەت یكانەییپبوی تان یكان ەیی كشتوكا ەستەبەم

ردوو ەه ەك ەیانییماێنرج و رەو مەئ یاوكردنەچڕ  لەگەڵ ،ببتەكان نیەندەزامەر  یرتنگر ەو

ندبوون ەابپ لەگەڵ ،نەكەد یار یراق دا دبان عی هەرێ  ەل یندروستەو ت ڵكشتوكا یتەزار ەو

 : ەوەخوار  ەیانێنەورێوم ەب

 ەك ەیو ماددانەئ كوالبتی ەب یر ەرنبتیڤو  یندروستەت یكانەر ەنتەس یاندنگەیابڕ پ یەكەم:

 ەاندن. ڕ  یكانەسۆر پ یەكان و وادەنبوویهراو ژە ژەد لەگەڵ ێنردبنەڕ ەد

 كان. ییەتاەر ەس ەوتنەاكیفر  یكانیە تیداو پی یكردننیداب دووەم:

 . ێنردبنەڕ ەد ەك ەیانێنو ەوەل ەوەوتنەكەی نینز  ەشتووان بیدان ەیوەاداركردنگئا سێ یەم:

 بن. راوبناهڕ  وند ەتمەبیتا دەببتەاندن ڕ  ەستن بەدهە  ەك ەیندانەو كارمەئ چوارەم:

 :مەیەدەژ ه ەیمادد

ندن ەكهە  گەڕان یان یكانەكار  ە ان بهە  یكاتەل ەانیسەكەتاك ۆژەڕ پو  چالاكیو ەشت ئگ 

 یابوونیوور  دەببت, ڵۆان خی ەاەماوپ ەیوەواستنگان یكدان بان تیان دروستكردن ی

ان یمباركردن ەئ ۆكان بەپبوی ت ەابوونیوور  یراێرن وگربەكان وەكار  یكاتەل پبوی ت

م ەش بەمە, ئیوبوونڵارەوبپە یتننەهبش ۆب ەاەماوانپم ەئ یتەلامەس ەیوەواستنگ

 : ەوەخوار  ەیەیەبو

 دەببتكاركردندا  ەوێنی ەن لەوەوبوونڵارەوبپە ی ی اب ەك ەیرستانەو كەئ یەكەم:

 ر. ەوروبەد یواەه ی بوونپی ۆیه ەبنەن ەیوەئ ۆب ێنشەپۆداب

ان یر ەبننتۆناو كەل ەانچالاكیم ەدابوو لپەی یكانە ۆو خ ەاەماوپ ەیوەواستنگ دووەم:

م ەئ ۆتدراون بە ۆو مەئاماد ەك ەوەواستنگ هۆكارەكانی یانبنكارهەب ەت بەبیتا یئامان

 . ەكە بمبۆتۆئ یبار  ر ەسەادر لچ یدانان ەندبوون بەابپو  ەستەبەم

 دەببتكان ەندەتمەبیتا ەنیەلا لەگەڵ گینەماهەهەدار بیندەوپەی یوانەەار  یەم:سێ

 ۆب ،رێتكەد ۆب یكانەاەماوپ ەیوەواستنگ ەك ەیانێنو ەوەئ یكردنیار ید ەت بب هە 

متر ەتر كەم پبنج هەزار  ٥٠٠٠) ەان لەیكیەدوور  ەی كیر ۆێەب ەاەماوانپو ەاربوون لگرز 

 . یساز ەشیپان ی یانگبازر  چەیان ناویبوون بێەشتین چەیناو نیكتر ینز  ەل ببتەن

 : مەیەزدنن ەیمادد

و ەئ ی یەاێڕ وگاندا یبان تیكانییەكار ێفراوانبوون و نو لەگەڵن ەه ەك ەیانۆژڕ پو  چالاكیو ەئ 

 دا هاتوون. ییەماێنم رەل ەك دەببت ەحكام و ماددانەئ

 : ەمیتیب ەیمادد
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بن ندەابپ دەببتن ەكەكان دروست دەر ە كپی ەك ەیانۆژڕ پو  چالاكیو  ەاوچرەو سەشت ئگ 

 ەك  ٧، ٦، ٥، ٣،٤ ، ٢، ١)  یكانۆاەكپ بە پێ ی هاوێشتنر ەد یكانەكان و ئاستەر ەكیار ید ەب

 دا باسكراون. ەانییماێنم رەل

 : ەمكیەیت و یب ەیمادد

بە پێ  یان نوێ دەكرێنەوەهەموار  ەانییماێنم رەكن لبەەب  ٧، ٦، ٥، ٣،٤،  ٢، ١)  یكانۆاەكپ 

 . دا پبوی ت لە كاتیكان ییەهانیێ ەر ەپبو ی

  : ەمیت و دوویب ەیمادد

 بە پێ ی ،ەوێنەكرەمواردەو هەوەنوێ دەكرێت ییەماێنو رەئ یكانەباسكراو ۆاەكپند و ەب

كان ییەت ەوەودبن ەوتننامەككیر  یكانەندەب بە پێ یو  ەدنیئا لە ژینگەیی یكانییە تیداو پی

 بكات.  پبوی تر ەگەئ

 بییت وسێ یەم : ماددەی

 یار ید ەوەخوار  ەیەیەبوم ەب ەانییماێنم رەئ یكردنبێەببێ یكانەوەكردن ێو در كاتەكان

 : رێتكەد

 یكانۆژەڕ پو  چالاكی ەاوچرەشت سگر ەسەل ەانییماێنم رەئ یكانگەڕ كان و بەندەب :یەكەم

 بۆ ێنكرەد ێێەببێ نكانەر ە كپی یر ەدروستك كە پب  دەرچوونی ئەم رێنماییانەدامەزراو 

ان بنمهەرهەب یكانەسۆر پو  چالاكی ەیوەئ ۆب ،ڵ  سایە  ١) زیاتر نەببت لە یكات یكەیەماو

 . ەییماێنم رەئ لەگەڵ بنون گب یكانیەساز ەپبشو 

ەم ماددەیە دەستە دەتوانبت درێ كردنەوەی ئەو ماوەیە كە لە بەندی یەكەمی ئ :دووەم

) كانی پیشەسازی  ورس وە  ۆژەڕ نەببت لە دوو ساڵ بۆ پ زیاتر زیاد بكات،باسكراوە 

 باوەكار  ەیووز  یانبنمهەرهەب یكانگە تێووە  ڵاپۆئاسن و و كانییەوتەن ییەساز ەپبش

ن یەلاەل ەك ببتكان ە ورس ییەساز ەشپیو بنەل ە  كۆژیەر پر ەو ه  ۆنتەمچی یكانگەكار 

ۆژەكە ڕ لە لایەن خاوەنی پواكارییەكە كە بە پێ ی ئەو دا   رێتكەد یار ید ەودەستە

 لە تەواوبوونی ماوەی سا ی یەكەمدا. ۆژڕ پبنج    چۆ و٤٥پبشكەش دەكات بۆ دەستە پب  )

 

 

 ماددەی بییت وچوارەم :

كات سزا دەدرێت بە پێ ی ئەحكامەكانی ئەم ماددەیە بهەر كەسبی سەرپبچی یەكەم : 

یاسای پاراستن وچاككردنی سێ لە  چۆ و دوو و وچۆ  یە  و ئەحكامەكانی ماددەكانی چۆ و

 .٢٠٠٨سا ی  ٨راق ژمارە عب -ژینگە لە هەرێمی كوردستان

كە  ەنەهبشتنی زیانەكانچكاری ئەحكامەكانی ئەم رێنماییە ئەركی راگرتن و سەرپب دووەم :

دەببت كاریگەرییەكانی لابەرێت، سەڕەرای ئەوەش دەببت  بەركەوتەی ژینگە دەببت و

 .  بكاتەوە كاریگەری زیانەكان  ەرەبۆی
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 : ەم ێنپیت و یب ەیمادد

چاككردنی ژینگە لە  پاراستن و ەیستەن دیەلاەل ەك ٢٠١١ سا ی ی  ٢) ەمار ژ  ییماێنر 

 . ەوەبتەەوەدهە دەرچووە  هەرێمی كوردستان

 : ەمشەیت و شیب ەیمادد

كاری  (وە ایعی كوردستان )رۆژی بڵاوکردنەوەی لە رۆژنامەی فەرمی  ئەم ڕێنماییە لە 

 پبدەكرێت .

 



 / بریاڕدەرەكانی جۆری هەوای دەوروبەر (١)پاشكۆی ژمارە / بریاڕدە (١)پاشكۆی ژمارە

 تێكڕای كات سنووری رێپێدراو   جۆری پیسكەر

 دووەم ئۆكسیدی گۆگرد

(2SO) 

  )3g/mµ( 160 یەك كاتژمێر 

  )3g/mµ( 80   كاتژمێر ٢٤ 

  ) 3g/mµ(  60 ساڵانە 

 دووەم ئۆكسیدی نایترۆجین

(2NO) 

)3g/mµ( 120 یەك كاتژمێر 

)3g/mµ( 80 كاتژمێر ٢٤ 

)3g/mµ( 40 ساڵانە 

 یەكەم ئۆكسیدی كاربۆن

(CO) 

    (3mg/m ) 8 یەك كاتژمێر 

)  3mg/m ( 10  كاتژمێر٨ 

 (3Oئۆزۆن )

)3g/mµ( 120 یەك كاتژمێر 

 )3g/mµ( 100  كاتژمێر ٨ 

 

 (PM2.5تەنۆچكە ووردەكان)

 

 )3g/mµ( 20  كاتژمێر ٢٤ 

)3g/mµ(  10 ساڵانە 

 (PM10تەنۆچكە ووردەكان )

)3g/mµ( 60 كاتژمێر ٢٤ 

)3g/mµ( 40 ساڵانە 

 (Pbقوڕقوشم )

)3g/mµ( 0.5 
 ساڵانە

1 ( µg/m3  ) كاتژمێر ٢٤ 
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 (ێوانەییپمەتر سێ جای /ملیگرام) ,(/3mNmg) رێگەپێدراو بۆ پیسكەرەكانی هەوای دەرچوو لە پیشەسازیەكانی دروستكردن وبیناسازی سنووری بەرزترین/  (2پاشكۆی ژمارە )

 پیسكەرەكان چالاكی ژ چڕی پیسكەرەكان چالاكی ژ پیسكەرەكان چڕی پیسكەرەكان چالاكی ژ
 چڕی

 پیسكەرەكان

 چیمەنتۆ 1

 30 گشتی رەقەكانی تەنۆچكە

 گەچ 3

 6 50 رەقەكانی تەنۆچكە

سیرامیك 

وكەرەستەی 

 تەندروستیەكان

 5 هایدرۆجین فلۆریدی
 250 كاربۆن ئۆكسیدی یەكەم

 30 هایدرۆجین كلۆریدی 400 گۆگرد ئۆكسیدی دووەم 400 گۆگرد ئۆكسیدی دووەم

 500 نایترۆجین ئۆكسیدی دووەم 450 نایترۆجین ئۆكسیدی دووەم

 ئئەندامی پێكهاتەی

 گشتی لە با رۆیشتوو

(VOCs) 

20 

 10 هایدرۆجین كلۆریدی 250 كاربۆن ئۆكسیدی یەكەم

 10 گشتی ئەندامی كاربۆنی

 شوشە 4

 100 گشتی رەقەكانی تەنۆچكە

 گۆگرد ئۆكسیدی دووەم 10 هایدرۆجین كلۆریدی

700 

 گازی/سووتەمەنی

 سروشتی

تری  جۆرەكانی 1500

 سووتەمەنی

 

 0,5 قوڕقوشم 1000 نایترۆجین ئۆكسیدی دووەم 1 هایدرۆجین فلۆریدی

 0.2 كادمیۆم 5 كۆی گشتی فلۆریدەكان 0,05 هەڵمی جیوە

 7 30 كلۆریدی هایدرۆجین 0,05 كادمیۆم وثالیۆم

دروستكردنی بەردی 

میكسەرەكان ) خاو

 (وكەسارەكان

تەنۆچكە رەقەكانی 

 گشتی
100 

ن, زەرنیخ, قوڕقوشم, ۆنتيمئە

نيز, گەنەكرۆم, كوبالت, مس, م

 نيكل

 8 1 زەرنیخ 0,5

كارگەكانی 

تێكەڵكردنی 

 ئەسفەلت

تەنۆچكە رەقەكانی 

 گشتی
50 



2 | P a g e  

 

 خشت 2

 دايۆكسين وفيورانس

 

0.1 Ng/m3 

 

 5 قوڕقوشم

 پیسكەرەكان

 چڕی پیسكەرەكان

گازی 

 سروشتی 
یەكەم ئۆكسیدی  0.2 كادمیۆم ديزل

 كاربۆن
500 

 50 30 تەنۆچكە رەقەكانی گشتی

5 

سیرامی

ك 

وكەرە

ستە 

تەندرو

ستیەكا

 ن

 50 تەنۆچكە رەقەكانی گشتی

 400 دووەم ئۆكسیدی گۆگرد 500 250 ئۆكسیدی كاربۆنیەكەم 

پێكهاتەی ئئەندامی 

لە با رۆیشتوو 

 (VOCs)گشتی

50 

  300 50 دووەم ئۆكسیدی گۆگرد

 دووەم ئۆكسیدی نایترۆجین

 

 

600 

 
 500 500 دووەم ئۆكسیدی نایترۆجین

 ێوانەیی(پملیگرام/مەتر سێ جای ) (,3mg/Nm)لە پیشەسازیەكانی كانزایی رێگەپێدراو بۆ پیسكەرەكانی هەوای دەرچوو  سنووری (/ بەرزترین3پاشكۆی ژمارە )

 چڕی پیسكەرەكان چالاكی ژ چڕی پیسكەرەكان چالاكی ژ چڕی پیسكەرەكان چالاكی ژ

1 
پیشەسازی 

 ئاسن وپۆڵا

 50 رەقەكانی گشتی تەنۆچكە

3 

دەرهێنانی 

كانزا نا 

 ئاسنەكان

 رەقەكانی گشتی تەنۆچكە

لصناعة  20

 قوڕقوشم

لباقي  50

 المعادن

4 

دارشتن 

ودامەزران

دنی 

 كانزاكان

 50 رەقەكانی گشتی تەنۆچكە

 200 یەكەم ئۆكسیدی كاربۆن 250 یەكەم ئۆكسیدی كاربۆن 100 یەكەم ئۆكسیدی كاربۆن

 500 ئۆكسیدی گۆگرد دووەم 500 ئۆكسیدی گۆگرد دووەم

 400 ئۆكسیدی گۆگرد دووەم
 400 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین 500 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین

 400 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین 15پێكهاتەی ئةندامي لە با  20پێكهاتەی ئةندامي لە با رۆیشتوو 
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(VOCs)  رۆیشتوو(VOCs) 

 150 پێكهاتەی ئةندامي لە با رۆیشتوو 2 قوڕقوشم

 5 كۆی گشتی فلۆریدەكان 1 كۆی گشتی فلۆریدەكان 4 كرۆم

 5 كلۆر 2 قوڕقوشم 0.2 كادمیۆم

 5 گۆگردی هایدرۆجین 10 مس 2 نیكڵ

 دايوكسين وفيورانس
0.1 

Ng/m3 2 قوڕقوشم وكادمیۆم 0.02 هەڵمەكانی جیوە 

2 

 

 

3 

 

پیشەسازی 

دارشتنی 

 ئاسن

 50 رەقەكانی گشتی تەنۆچكە

 250 یەكەم ئۆكسیدی كاربۆن

 10 نیكڵ

 20 مس

 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین
500 

 
 

 5 نیكڵ, كۆبەڵت, كرۆم

 

 (mg/Nm3) بەرزترین سنووری رێگەپێدراو بۆ پیسكەرە هەواییە دەرچووەكان لە پیشەسازییەكانی كیمیاوی وكارگەكانی دەرمانی وكەرەستەكانی جوانكاری )أ( /  4پاشكۆی ژمارە 

 چڕی پیسكەرەكان چڕی پیسكەرەكان چالاكی ژ چڕی پیسكەرەكان چالاكی ژ

 ترشی نایتریك 1
 10 ئەمۆنیا

7 

 

دروستكردنی 

گۆرانكاری بۆ 

پۆلیمەرەكان 

وئۆلڤینەكان كە 

كێشەی گەردەیان 

نزمە، وبۆندارەكان 

وپێكهاتە 

ئۆكسێنراوەكان 

 كسين وفيورانۆداي 50 رەقەكانی تەنۆچكە
0.1 

(Ng/m3) 

 5 بەنزین 200 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین 400 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین

 گۆگرديكترشی  2

 5 داي كلوروميثان 1,2 500 دوانە ئۆكسیدی گۆگرد 200 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین

 ئۆكسیدەكانی گۆگرد
 ئۆكسیدی گۆگرد دووەم 450

 ئۆكسیدی گۆگرد سێ یەمی 60
 150 ئەثیلین 10 كلۆریدی هایدرۆجین

 2 هایدرۆجین یسيانيد  5 نتريلۆكريلئە 5 هایدرۆجین گۆگردی



4 | P a g e  

 

 

 ێوانەیی(پملیگرام/مەتر سێ جای ) ,(3mg/Nm) پیشەسازییەكانی كیمیایی بەرزترین سنووری رێگەپێدراو بۆ پیسكەری هەواییە دەرچوەكان لە ( )ب( / 4پاشكۆی ژمارە )

 چڕی پیسكەرەكان چالاكی ژ چڕی پیسكەرەكان چالاكی ژ چڕی پیسكەرەكان چالاكی ژ

1 
پەیینی 

 ییەكاننایترۆجین

 رەقەكانی تەنۆچكە
50 

 نەوتپاڵاوتنی  5

 50 رەقەكانی تەنۆچكە

 كاغەز 9

رەقەكانی  تەنۆچكە

 گشتی
 تەن/گمك 0.5

 ئەمۆنیا

50 

 ئۆكسیدەكانی گۆگرد

بۆ یەكەكانی  150

جیاكردنەوە 

 )إستخلاص( گۆگرد

 بۆ یەكەكانی تر 500

 ئۆكسیدی گۆگرد دووەم

 كگم/تەن للكرافيت 0.4

كگم/تەن لجۆرەكانی 1

 أخرى

 كگم/تەن 1.5 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین 450 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین 500 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین

 فسفۆریكترشی  3

وپێكهاتە  50 رەقەكان  تەنۆچكە

نایترۆجێنراوەكان 

وپێكهاتە 

 هاڵۆجێنراوەكان

 5 گۆگردی هایدرۆجین 15 نيائەمۆ

 5 نتروبنزين 20 ماددە ئەندامی لە با رۆیشتوو 5 هایدرۆجین فلۆریدی

4 

ترشی 

هایدرۆكلۆریك 

 وكلۆرین

 رينۆكل

بەشە  (Partial Liquefaction) لە كاتی 1

 شل بوونەوە

شل  (Complete Liquefaction) لە كاتی 3

 بوونەوەی تەواو

 2 گۆگرد ئەندامی  1.5 كۆی گشتی توخمە قورسەكان

 10 كۆی فینۆلەكان 0.2 جیوە 20ppm كلۆریدی هایدرۆجین 

 0.1 لاكتامۆكابر  0.15 ديهايدڵفورما 0.2 جیوە

 خوێیەكان 5

 50 رەقەكانی گشتی  تەنۆچكە

8 

 

دەرمان 

وكەرەستەكانی 

 جوانكاری

 20 رەقەكانی گشتی تەنۆچكە

 0.15 ماددە ئاكتیڤەكە 50 ئەمۆنیا

 150 ماددە ئەندامی لە با رۆیشتوو 200 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین

 5 گۆگردی هایدرۆجین
هەر )ۆرۆی ئیثان كل دوانەبنزين و فينيل كلۆریدی و

 (یەك بە جیا
1 

 كاربۆن رەشەكەی 6

 20 كلۆریدی هایدرۆجین  30 رەقەكانی گشتی تەنۆچكە

 20 ئەمۆنیا 50 لە با رۆیشتووەكانماددە ئەندامی 

 2 هایدرۆجینبرۆمیدی  600 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین

 0.05 زەرنیخ 850 ئۆكسیدی گۆگرد دووەم

 0.5 ئۆكسیدی ئەثیلین 500 یەكەم ئۆكسیدی كاربۆن
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2 
پەیینی 

 فۆسفاتییەكان

رەقەكانی  تەنۆچكە

 گشتی

50 
 5 ڤەنادیۆم

 چاپكردن 10

رەقەكانی  تەنۆچكە

 گشتی
50 

 ئەمۆنیا
50 

 1 نیكڵ
ماددە ئەندامیەكان لە با 

 رۆیشتوو
100 

 500 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین 10 هایدرۆجین گۆگردی 500 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین

 5 فلۆریدەكان

6 

یەكەكانی 

 چارەسەركرنی 

 گازی سروشتی

 0.1 تەكانيزوسيانائا 10 رەقەكانی تەنۆچكە

 فلۆریدی هایدرۆجین
5 

 150 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین

11 

چارەسەركر 

دنی رۆنی 

 رووەكی

رەقەكانی  تەنۆچكە

 گشتی
50 

 كلۆریدی هایدرۆجین
30 

 75 دوانە ئۆكسیدی گۆگرد
ماددەئەندامیەكان لە با 

 رۆیشتوو گشتی
100 

3 

دڵۆپاندنی قیتران 

 وخەڵوس

رەقەكانی  تەنۆچكە

 گشتی
 100 یەكەم ئۆكسیدی كاربۆن 50

12 

چارەسەركر 

دنی 

رووەكانی 

كانزایی یان 

پلاستیكی 

یان 

لاستیكیەكا

 ن)مەتاتی(

رەقەكانی  تەنۆچكە

 گشتی
50 

لە با  ماددە ئەندامیەكان

 رۆیشتوو
50 

پێكهاتەی ئەندامیەكان لە با 

 رۆیشتوو
 10 كلۆریدی هایدرۆجین 150

 5 قیتران هەڵمەكانی

7 

پیشەسازی 

وقتووكردنی 

 قڕكەرەكان

دەنكۆڵە )الجسیمات( 

 رەقەكانی گشتی
 350 ئۆكسیدەكانی نایترۆجین 20

 پاككردنەوەی رۆنی

 كانزایی

رەقەكانی  تەنۆچكە

 گشتی
 50   50 گشتی یماددە ئەندامیەكان 50

 1.2 ئۆكسیدی گۆگرد دوانە

پێكهاتەی ئەندامیەكان لە با 

 رۆیشتوو
ماددە ئەندامیەكان لە با  20

 رۆیشتوو
100 

 5 ەكانكلۆرید

4 

چارەسەركردنی 

رووەكان بە ماددە 

 ئەندامیەكان

رەقەكانی  تەنۆچكە

 گشتی
3 

 كلۆریدی هایدرۆجین

 هایدرۆجین یسيانيد 

 هایدرۆجین گۆگردی

2 
كاربۆنی ئەندامیەكان 

 گشتی
80 

دوانە ئۆكسیدی 

 نایترۆجین
 20 ئەمۆنیا 0.35

 0.1 ئەمۆنیا

8 
پیشەسازی دار 

 وبەرهەمەكانی

 50 رەقەكانی تەنۆچكە

ماددە ئەندامیەكان 

لە با  هەڵۆجینكراو

 رۆیشتوو

20 
 20 ەكانديهايدڵفورما

ڤینۆلەكان 

 وفۆرماڵدیهایدەكان
30 

ماددە ئەندامیەكان لە با 

وەكوو رۆیشتوو گشتی)

 (كاربۆن پێوانەكراو

120 
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 وهەر سەرچاوەیەكی تر وموەلیدە كارەباییەكان وبۆیلەرەكان وێستگەكانی دروستكردنی ووزە بریاردەرەكانی دەرهاوێشتە دەرچووەكان لە ( 5) پاشكۆی ژمارە

 پیسكەرەكان چالاكی

 )جۆری سووتەمەنی بەكارهاتوو( 

 گازی سروشتی

ك ۆگازی ك

وگازەكانی 

 چارەسەركردن

 ڵديز 

 خەڵوس

 پاشماوەكانی كشتوكاڵی
 مێگاوات 600 زیاتر لە مێگاوات 600 كەمتر لە

 (mg/Nm3) بەرزترین ئاستی رێگەپێدراو

وێستگەكانی  ( 1

دروستكردنی ووزە 

 وبۆیلەرەكان

 50 50 100 100 50 رەقەكانی گشتی تەنۆچكە

 250 250 250 300 100 یەكەم ئۆكسیدی كاربۆن

 100 850-450 1300-450 300 350 150 ئۆكسیدی گۆگرد دووەم

 500 500-20 500 500 500 ئۆكسیدی نایترۆجین دووەم

 / / 2 2 / رەقەكانی( تەنۆچكە لەقوڕقوشم )

 / / 1 1 / هەڵمەكانی جیوە

موەلیدەكانی (  2

 كارەبایی

 (ppm) بەرزترین ئاستی رێگەپێدراو پیسكەرەكان

هەر (  3 

 سەرچاوەی تر

 (N mg/m3) بەرزترین ئاستی رێگەپێدراو پیسكەرەكان

 0.26 یەكەم ئۆكسیدی كاربۆن
 50 رەقەكانی گشتی تەنۆچكە

 250 ئۆكسیدی كاربۆنیەكەم 

 0.14 ئۆكسیدی گۆگرد دووەم
 100 ئۆكسیدی گۆگرد دووەم

 300 ئۆكسیدی نایترۆجین دووەم

 0.05 ئۆكسیدی نایترۆجین دووەم

 50 گشتی ماددە ئەندامیەكانی

 2 كۆی گشتی توخمە قورسەكان

 0.005 هایدرۆجین گۆگردی

 لە سووتێنەرەكانی پاشماوەی شارەوانی ومەترسیدارپیسكەرەكان  دەرهاوێشتەیبریارردەرەكانی /  6 پاشكۆی ژمارە

 سووتێنەرەكانی پاشماوەی پزیشكی سووتێنەرەكانی پاشماوەی شارەوانی جۆری سووتێنەر

  (mg/Nm3)  بەرزترین ئاستی رێگەپێدراو
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 تێكرای رۆژانە 10 20 رەقەكانی گشتی تەنۆچكە

 تێكرای رۆژانە 100 50 (2S0)گۆگرد ئۆكسیدی دووەم

 تێكرای رۆژانە 300 200 (NOX)نايترۆجين ئۆكسیدەكانی

 تێكرای رۆژانە  100 50 (CO)  كاربۆن ئۆكسیدی یەكەم

 تێكرای رۆژانە  20 10 (VOCs)لە با رۆیشتوو ماددە ئەندامیەكان

 تێكرای رۆژانە 20 10 (HCL)ترشی هيدرۆكلۆريك

 رۆژانەتێكرای  2 1 (HF) ترشی هيدرۆفلۆريك

 كانزاییە قورسەكان وپێكهاتەكانیان
 0.1= پێكهاتەكانیقوڕقوشم وكادمیۆم و 

 0.1= جیوە وپێكهاتەكانی
(Pb , Cd, Cr, Sb, As, Co Cu, Ni, Mn, Sn, V) =0.1وپێكهاتەكانیان 

 كۆی گشتی كانزاییە قورسەكان وپێكهاتەكانیان
0.5 0.5 

 دایۆكسینەكان وفیۆرانسەكان

0.1 (Ng/m3) گرام/مەتر سێ جای( نانۆ 

 (TEQ  ( )Toxic Equivalent) )ژەهرە هاوتا( 

 

 

 

بریاردەرەكانی دەرهاوێشتەكان لە بزوێنەری هۆكارەكانی گواستنەوە وماتۆریسكیلەكان/  7 پاشكۆی ژمارە  

 هۆكارەكانی گواستنەوە كە بە بەنزین ودیزڵ كار دەكات -1 -

 رێگاكانی پێوانەكردن مۆدیلەكان پیسكەرەكان نوع هۆكاری گواستنەوە
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  2015 دوای 2015 -2005 2005 پێش

هۆكاری گواستنەوە كە بە بەنزین 

 كار دەكات

HC (PPM) 600 ppm 300 ppm 200 ppm 
 900-600) لە كاتی كەمترین خێرایی

 (خولانەوە/خول

CO%   ی قەبارە%1.2لە   ی قەبارە %1.5لە    ی قەبارە%4لە  
 900-600) لە كاتی كەمترین خێرایی

 (خولانەوە/خول

هۆكاری گواستنەوە كە بە دیزڵ كار 

 دەكات
 لە كاتی بەرزترین توندی )تعجیل( %30 ناروونی

 ماتۆرسكیلەكان -2

 قەبارەی بزوێنەر سەرچاوە
 سێ یەمی خولانەوە  خولانەوە دووەم

HC% CO% HC% CO% 

 قەبارە ی%5.5لە  قەبارە ی%0.45لە  قەبارە ی%5.5لە  قەبارە  ی % 1.1لە  - مانۆرسكیلەكان كە لە خزمەتدان

لە دوای  مانۆرسكیلەكان كە لە خزمەتدان

 دەركردنی رێنماییەكان

 قەبارە ی%4لە  قەبارە ی%0.4لە  قەبارە ی%4لە  قەبارە   ی%0.7لە  2سم 125كەمتر لە 

 قەبارە ی%3.6لە  قەبارە ی%0.25لە  قەبارە  ی%3.6لە  قەبارە ی%0.45لە  2( سم126-500لە )

 قەبارە ی%2.5لە  قەبارە   ی%0.1لە  قەبارە  ی%3لە  قەبارە  ی%0.3لە  2سم 500زیاتر لە 
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 :یە هونەریەكان سەبارەت بە پاشكۆكان تێبین

 (: 7, 6, 5)أ,ب(,  4, 3, 2,  1) پاشكۆكانی (1

( یەك 1و ) (C 25°ئەو مەتر سێجایەیە لە گازی ووشك لە بارودۆخەكانی ) }Normal Cubic Meter  (3Nm ) {مەتر سێجای پێوانەیی  .أ

 پەستانی كەش. 

گزۆزی ئۆتۆمبیلەكان یان ماتۆرسكیلەكان ئو هەر ماددەیەك كە لە  ەوەوەپیسكەرە باسكراوەكان لە پاشكۆكانی سەر  پێوانەكردنی چری .ب

( پەسەندكراوە وەك EPA ( )Environmental Protection Agency)بەو شێوەیەی كە لەلایەن ئاژانسی ژینگەی ئەمریكی  ەچندەرد

 مپێوانەكردنی سەرەچاوەیی یان هاوتای ئەو لە رێگەكانی پێوانەكردنی سەرچاوەیی زانستی لەرێگەی بەكارهێنانی ئە بۆ رێگەیەك

 :  كێشەكانی چالاَكییە پیشەسازییەكان دەردەچنڵئەو پیسكەرانەی كە لە دووكە چریهاوكێشەیەی خوارەوە بۆ پێوانەكردنی 

 = راستەقینەی پیسكەرەكە لە بارودۆخە پێوانەییەكان )ستانداردەكان(  چری

 

 چری پێوانەكراو ×) 21- رێژەی ئۆكسجینی سەرچاوەیی( × پلەی گەرمی پێوراو م°+273 ×         1

پەستانی كەشی پێوراو                    273(            پێوراورێژەی ئۆكسجینی  -21)                             

 

( كەش 1گلڤن و پەستانی ) 273ج. بارودۆخە سەرچاوەیەكان بۆ پیشەسازیە باسكراوەكان لە پاشكۆكان بە رێژەی ئۆكسجین و پلەی گەرمی 

 .)كەشەپەستان( دیاری دەكرێت 

 

 : (6( پاشكۆی ژمارە )2

بریتین لە ئاوێتەی فرە كلۆری ترسناك كە زەرەر و زیانی تەندروستی و ژینگەیی یان هەیە كە ئاوێتەكانی  :انەكان و فیور  ەكانكسینۆأ. دای

 ییئەَلقە سێ بەنزۆ فیوران فرە كلۆری , ئاوێتەی ئەرۆماتی )عەتری( دووەمفرە كلۆری و ئاوێتەكانی  –دایوكسین  –بارا  –بەنزۆ  دووەم

پێكدێن لە دوو ئەَلقەی بەنزینی بەستراو بە دوو گەردیلەی ئۆكسجین لە حاَلەتی پێكهاتەكانی دایۆكسین و بە یەك گەردیلەی ئۆكسجین لە 
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كە دەگاتە هەشت گەردیلەی كلۆر و شوێنەكانیان ئالوگۆِر  حاَلەتی ئاوێتەكانی فیوران و دەكرێت شوێنی گەردیلەكانی هایدرۆجین بگرنەوە

 دەكەن لە ئاوێتەكە. 

( كاتژمێر وەك زۆرترین 8( كاتژمێری وەك كەمترین رادە و )6) نموونەییدایوكسینەكان و فیورانساتەكان لەماوەی ماوەیەكی  چریب. تێكرِای 

 (TEQ) اویوەك هاوتا )هاوهێز(ێكی ژەهر  یۆكسینەكان وفیورانەكانداگشتی لە  دەرهاوێشتەی چریرادە دەپێورێن. بەهای دیاریكەری 

 وەك ئەمەی خوارەوە: 

 (TEF) Toxicity Equivalence Factor .هاوكۆلكەی هاوهێزی بۆ ژەهرێتی : 

 (TEQ) Toxicity Equivalence لە ئاوێتەكانی  چری یەكان: ئەو برِە گشتی یە هاوتایەیە ) ژەهرێتی هاوتا( كۆی گشتی

 ینەكان وفیورانەكان .دایۆكس

 (TEQ)  حساب دەكرێت لەرێگەی لێكدانی كێشی راستەقینە بە گرام بۆ هەر ئاوێتەیەكی دایوكسین یان فیوران لە هاوكۆَلكەی

 (TEQ)ی بەرامبەر ئەو و دواتریش ئەنجامەكان كۆدەكرێتەوە. ئەو ژمارەیەی لە هاوكێشەكەوە بەرهەم دێت (TEF)ژەهرێتی هاوتا 

 دەنوێنێت. 

 (TEQ)( كۆی گشتی =TEF  × بۆ هەر جۆرێك لە دایچری )كسین و فیوران ۆ 

 كسین و فیوران دەنوێنێتۆبۆ ئاوێتەكانی دای (TEF)كەی ژەهرێتی هاوتا)هاوهێز( ڵخشتەیەی خوارەوە بەهاكانی هاوكۆ مئە

TEF          هێما Dioxin   /     كسینۆئاوێتەكانی دای   ژ  Furan فیوران

1 2,3,7,8-TCDD Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 

د
یۆ

ا
ن

كا
نە

سی
ك

 

1 

0.5 1,2,3,7,8-PeCDD Pentachlorodibenzo-p-dioxin 2 

0.1 1,2,3,6,7,8-HxCDD Hexachlorodibenzo-p-dioxin 3 

0.1 1,2,3,4,7,8-HxCDD Hexachlorodibenzo-p-dioxin 4 

0.1 1,2,3,7,8,9-HxCDD Hexachlorodibenzo-p-dioxin 5 

0.01 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD Heptachlorodibenzo-p-dioxin 6 
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0.001 1.2,3,4,6,7,8,9-OCDD Octachlorodibenzo-p-dioxin 7 

0.1 2,3,7,8-TCDF Tetrachlorodibenzofuran 

ن
كا

نە
را
یو

 ف

8 

0.05 1,2,3,7,8-PeCDF Pentachlorodibenzofuran 9 

0.5 2,3,4,7,8-PeCDF Pentachlorodibenzofuran 10 

0.1 1,2,3,6,7,8-HxCDF Hexachlorodibenzofuran 11 

0.1 1,2,3,7,8,9-HxCDF Hexachlorodibenzofuran 12 

0.1 1,2,3,4,7,8-HxCDF Hexachlorodibenzofuran 13 

0.1 2,3,4,6,7,8-HxCDF Hexachlorodibenzofuran 14 

0.01 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF Heptachlorodibenzofuran 15 

0.01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF Heptachlorodibenzofuran 16 

0.001 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF Octachlorodibenzofuran 17 

 

 

 : 7( پاشكۆی ژمارە 3

 أ. پێوانەكردن لە خێرایی خاو ئەنجام دەدرێت. 

 لە قەبارەیەكی دیاریكراو دەگەیەنێت.  هاوێشتەكانپیسكەرەكە بۆ كۆی گشتی دەر  (v/v% )ب. وشەی قەبارە واتای رێژەی قەبارەیی 

ەو رێگە پەسەندكراوەیە كە لەلایەن ئاژانسی لو ماتۆرسكیلەكان,  ئۆتۆمبێلەكانگزۆزی ئیلە  چووهەر ماددەیەكی دەر  چریج. پێوانەكردنی 

 پشتی پێ دەبەسترێت . سەرچاوەیی جیهانی دەگیرێتەبەرژینگەی ئەمریكی یان هاوتاكەی لە رێگەكانی پێوانەكردنی 
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