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به و آانیاوانه ی سیوه یل آه  هه رده م گژه وآه ی گۆڕانكاری ڕۆژگار به و آانیاوانه ی سیوه یل آه  هه رده م گژه وآه ی گۆڕانكاری ڕۆژگار به و آانیاوانه ی سیوه یل آه  هه رده م گژه وآه ی گۆڕانكاری ڕۆژگار به و آانیاوانه ی سیوه یل آه  هه رده م گژه وآه ی گۆڕانكاری ڕۆژگار  ●

 ئاوه سازگاره آانیانی پ ل نه آرا؛ئاوه سازگاره آانیانی پ ل نه آرا؛ئاوه سازگاره آانیانی پ ل نه آرا؛ئاوه سازگاره آانیانی پ ل نه آرا؛

 

 سواره  محمدامین ئاغا،  ئه و فه رمانده   خۆڕاگره  آه  سواره  محمدامین ئاغا،  ئه و فه رمانده   خۆڕاگره  آه  سواره  محمدامین ئاغا،  ئه و فه رمانده   خۆڕاگره  آه  سواره  محمدامین ئاغا،  ئه و فه رمانده   خۆڕاگره  آه     به آاآهبه آاآهبه آاآهبه آاآه ●

زۆردارانی بیرتاریك له  هیچ ساتكی ژیانیدا، چ له شاخ، چ له شار، زۆردارانی بیرتاریك له  هیچ ساتكی ژیانیدا، چ له شاخ، چ له شار، زۆردارانی بیرتاریك له  هیچ ساتكی ژیانیدا، چ له شاخ، چ له شار، زۆردارانی بیرتاریك له  هیچ ساتكی ژیانیدا، چ له شاخ، چ له شار، 

به گشت هزه  مادی و مه عنه ویه آانیان، ڕچكه ی خۆفیداآردنی به گشت هزه  مادی و مه عنه ویه آانیان، ڕچكه ی خۆفیداآردنی به گشت هزه  مادی و مه عنه ویه آانیان، ڕچكه ی خۆفیداآردنی به گشت هزه  مادی و مه عنه ویه آانیان، ڕچكه ی خۆفیداآردنی 
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 iii   سه  ره تا 

اوی شیرین به هۆی وزه ی تیشكی خۆره وهاوی شیرین به هۆی وزه ی تیشكی خۆره وهاوی شیرین به هۆی وزه ی تیشكی خۆره وهاوی شیرین به هۆی وزه ی تیشكی خۆره وهوه رگانی ئاوی  شۆر بۆ ئوه رگانی ئاوی  شۆر بۆ ئوه رگانی ئاوی  شۆر بۆ ئوه رگانی ئاوی  شۆر بۆ ئ     

 

شیرین له  سه ر ڕوی زه وی به ب گۆڕانكاری ئاوی سه های ساه  بیرۆآه ی وه رگانی ئاوی شۆر بۆ 

له  ئه نجامی ته آنۆلۆجیایی ئه م وه رگانه  .  وه آی خۆی ماوه ته وه و پاآتیزه  ده آرت

ڕۆژ له  دووای ڕۆژ هه رزانتر ده بت، له  فۆسیلیه کانه وه  وه گه ڕخستنی وزه  به هۆی سوتاندنی ماده  

ڕاستیدا ئه تۆانین بین آه  ده تووانرت بته  ئه لته رناتیڤك بۆ به ره نگاری له  دژی نایابی ئاوی 

به م پیسبوونی ژینگه  وهه وا آه  له  ئه نجامی ئه و به وزه  سه ره تاییه  زۆره  یی آه  بۆ .  شیرین

بۆ ئاوی شیرین پویسته  یه آكه  له  خاه  نه یاره آانی له ڕی به هه م کردنی انی ئاوی شۆر وه رگ

  .وه ده ستھنانی ئاوی شیرین به هۆی ئه م ڕگه یه وه

هه ربۆیه ش له م په ڕاوه دا هه وده درت آه  سودوه رگرتن له  یه آك له  وزه نوبووه آان به وردی 

آه واته  له ده ستگای وه رگدا هه وده درت بك  .  ه ویش وزه ی تیشكی خۆرهڕونبكرته وه آه  ئ

هه وای دیاریكراو به هۆی وزه ی تیشكی خۆره وه  له  ئه نجامی سودوه رگرتن له  خانه یه آی 

و گرتنه خۆی  له  دوای شدارآردنی هه واکه  به هۆی ئاوی شۆره وه.  آۆآه ره وه ی تیشك گه رم بكرت

ئاو، دوباره  ساردبكرته وه، له  سه رئه نجامی ساردآردنه وه ی ئه و به  هه وا دیاریكراوه دا، بك 

 . ئاوی دۆپاوی شیرینمان وه چنگ ده آه وت

وه  وزه ی .  له  ئه نجامی وزه گۆڕآ له م لكۆینه وه یه دا هیچ جۆره  گازكی ژه هراوی ناآه وته وه

وزه ی تیشكی خۆر بۆ ئمه ی ئاده میزاد له  به راورد .  ایی و به الشهتیشكی خۆریش بۆ گشتمان به خۆڕ

به م  .  له گه ڵ ژیانی ئاده میزادو گۆڕانی جیله کان بۆ ته مه نی زه وی هه تاهه تایی و له بنه هاتووه

گازه  ...)  نه وتی خاو، گازی بنزه وی،(له  ئه نجامی آه ك وه رگرتن له ماده  فۆسیلیه کانه وه 

 هراویه آان له  دووایی سوتاندن ده بنه هۆی شه ژاندنی ژینگه آه مان وه  ئه م جۆره  وزه  ژه

 . سه ره تاییانه ش له  بهاتوو و هه تاهه تای نین

دیاره  ئه م پرسیاره  دته ئاراوه  آه  خۆ ئمه  له  آوردستاندا آه متر ڕوبه ڕوی ئاوی شۆر ده بینه وه 

ئاوی شیرین به هره مه ندین، به م مه به ستی سه رره آی بۆ پشكه شكردنی یاخود له  سه رچاوه آانی 

بابه تی ئه م په رتوآه  وه ئه وه یه  آه  هه نگاوكم نابت بۆ پاراستنی ژینگه،  یان په ره پدانی 

 .كۆینه وه ی زده تر له  بواری وزه نوبووه آاندا



 iv   سه  ره تا 

ا له  ڕۆژه وه  ده دره وشته  سه رزه و ی، له  پداویستیه کانی چو نکه  ئه و وزه یه ی که  له  چرکه یه کد

ئمه ی ئاده میزاد زۆر زۆرتره  که واته   ده توانین له ئه نجامی وه رگانی به شکی که میه وه  وزه یه کی 

 . ب گازه ژه هراویه کان بۆ پداویسته کانمان دابین بکه یین

 

 له  زانكۆی سه الحه دین له  آۆلژی 25.04.04 بوو آه له  ڕۆژی هه ر له  ڕوانگه ی هه مان بیرۆآه وه

كم سازآرد له  ژر ناوی وه رگانی ئاوی شۆر بۆ ئاوی شیرین به هۆی وزه ی ئه ندازیاری سمینار

بۆخوم له  -تیشكی خۆره وه، آه  له  ژر ناوی هه مان بابه تدا خوندنی ماسته رم له  زانكۆی ڕوهر

له سه رداوای آاك سواره  محمدئه مین  ئاغا .   شی وزه و ئاماده آاری ته آنیكی ته واوآردئه مانیا له  به

وه  هه ر به و .  ئه ندامی په ڕله مانی آوردستان بابه تی سمیناره آه م آرد به  ناوه ركی ئه م په ڕاوه

 .بۆنه یه  وه ئه م په ڕاوه  پشكه ش به  جه نابیان ده آه م

 

ه گشتمان له  هه رکونجو که له به رکی ئه م وته  به  یه ك هه وست هاوآاربین بۆ ئاواتم ئه وه یه  آ

 آوردستانماندا، چونکه  ژینگه یه کی پاک و ڕازاوه   گه وره ترین  نیشتیمانی پاراستنی ژنگه آه مان له

و وه کی میراتکی سه رمایه یی نه ته وه یی یه که  ئمه  پاش که ک لوه رگرتنی له الیه ن خۆمانه وه  

  .هه میشه یی بۆ نه وه کانی داهاتوی به جده هین

 

 

 قه يوان سيوه يلى

 09.09.2004 بۆخوم، ئه مانیا، 

k.siwaily@gmx.de 
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 vi  نیشانه کان

 

 

پناسه   نیشانه 

aK W/m²K اخود به رگری گشت کانزا آانی نیشانده ری په ڕاندنه وه  ی

خانه ی کۆکه ره وه ی تیشکه   بۆ به فیۆچونی وزه ی گه رما

A m² ڕوبه ر

AG m² دارکه رڕوبه ری ده ستگای ش

C [-] په ڕبووی نه گۆڕی هه وای تب

pairc  kJ/kg K توانایی گرتنه  ئه ستۆی هه وا بۆ وزه ی گه رمایی 

pDc  kJ/kg K م بۆ وزه ی گه رماییبریتیه  له توانایی گرتنه  ئه ستۆی هه 

Wc  kJ/kg K توانایی گرتنه  ئه ستۆی ئاو بۆ وزه ی گه رماییبریتیه  له 

di m  تیره ی ناوه وه

D m  تیره ی ده ره  وه

E [-] راییی خنه گۆڕی ب

G W/m² ی وزه ی تیشکی خۆرتوانا

h1+x,i kJ/kg دارکه رری شدار له کاتی چونه  ناوه وه ی ئامنتالپی هه وای شئ

h1+x,o kJ/kg دارکه رری شدار له کاتی چونه  ده ره وه ی ئامنتالپی هه وای شئ

h1+x kJ/kg  دارنتالپی هه وای شئ

hwi kJ/kg  نتالپی ئاوی شۆر له کاتی چونه  ناوهدارکه رئری شوه ی ئام

hwo kJ/kg دارکه رری شنتالپی ئاوی شۆر له کاتی چونه  ده ره وه ی ئامئ

i [-] سود و قازانج

Copear. cost. [€] سه رماییه ی گۆڕاو

Cyear [€] کداسه رماییه ی سه رفکراو له  سا

Ctotal. Inves. [€] سه رماییه ی گشتی سه رفکراو

Kiso. W/m²K  ژه ی به رگریوان دوو کانزاپه ڕاندنه وه  و ڕه ی گه رما له نی جو

 گه رما بدا

 



 vii  نیشانه کان

 

Ktotal. W/m²K  ژه ی به رگریوان دوو کانزا دا په ڕاندنه وه  و ڕه ی گه رما له نجو

L m ژیدر

LRohre m ژی بۆریه کاندر

mD g و هه وادام له  ن ی ههب

Mw kg/kmol ی ئاوی شیرینب

Mair kg/kmol ی هه وای وشکب

iairm ,!  kg/h ی هه وای وشکوبدارکه ری جوری شله کاتی چونه  ناوه وه ی ئام 

oairm ,!  kg/h ی هه وای وشکوبدارکه ری جوری شله کاتی چونه  ده ره وه وه ی ئام 

.destm!  kg/h یکی دیاریکراودابئاوی شیرین له کات 

dryairm .!  kg/h کی دیاریکراودای هه وای وشک له کاتب

MWm!  kg/h کی دیاریکراودای ئاوی شۆر له کاتب

Nu [-] نرخی-نو س

Ptotal bar فشاری گشتی

PL bar فشاری هه وای وشک

Pw bar  م له و هه وادافشاری ههن 

Pr [-] اندل-نرخیب

.lostQ!  W ۆ چوووزه ی گه رمایی به فی

.destQ!  W م کردن ویست بۆ کرداری به ههوزه ی گه رمایی پ

NutzQ!  W ک وزه ی گه رمایی به که

r0 kJ/kg مکردنی ئ ویست بۆ به ههی وزه ی پاوب

Re [-] د-نرخیڕینۆ

R J/kg K کی نه گۆڕی تایبه تی بۆ هه ر گازب

V m³  قه باره
⋅
V  m³/h کی دیاریکراوداقه باره له  کات

u m/s راییخ
 



 viii  نیشانه کان

U V  بارگه

Sc [-] شمید-نرخی

Sh [-] د-نرخیۆشی

t s کات

x g/kg ی ئاو له  هه وای وشکداب

   

 



 ix  نیشانه کان

 [10]پوانه ی ترمۆدینامیکی بۆ هه وا ی وشک و ئاوپوانه ی ترمۆدینامیکی بۆ هه وا ی وشک و ئاوپوانه ی ترمۆدینامیکی بۆ هه وا ی وشک و ئاوپوانه ی ترمۆدینامیکی بۆ هه وا ی وشک و ئاو

  داP=1 barو فشاری   ϑϑϑϑambent=20°Cله  پله ی 

 

    نرخ     کورتکراوه 

Pairc  kJ/kg K 1,008 

psteamc  kJ/kg K 1,860 

waterc  kJ/kg K 4,18 

r0 kJ/kg 2500 

ρair kg/m³ 1,11 

ρwater kg/m³ 999 

Rair J/kg K 287 

Rwater J/kg K 461 

λair W/Km 0,024  

λ iso W/Km 0,035  

ηair kg/sm 17,2 x 10-6 
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له م ڕۆژه دا له  گشت آونج و آه له  به ركی وته  سه رمایه داره  پشكه وتوه آان باس باسی 

 ، هه نگاوی سه ره تای بۆ ئه وه  ده نرێ آه  هه ریه ك  وتهدابینكردنی هه میشه ی وزه ی پویستی

مه به ست ئه وه یه  آه  ڕگه  له و آارتكه ره  .  نیشتیمانه آه ی خۆی تاڕاده ی پویست خودآه فا بكات

ت آه ده  بنه هۆی شه ژاندنی باری ڕامیاری وت به هۆی هه چوون و داچوونی درده ره آیانه  بگیر

چونكه  به چاوپۆشی له وه ی آه  هۆآاری پیسبوونی ژینگه،  پاشماوه ی سوتنراوی  .  بازاڕی وزه

گشت وزه ی پویستی ڕۆژانه ی   %  85ماده فۆسیلیه آانه  وه  تاهه تاش به رگه ناگرن، به م نزیكه ی 

یانه ی آه  وه  به شی زۆری ئه و آانگا.  دونیا به هۆی سوتاندنی ئه و ماده فۆسیلیانه وه دته  به رهه م

ماده فۆسیلیه آانی ل هه ده هنجرت آه وتۆته  ئه و وتانه ی آه  به هۆی حوآمكی دیكتاتۆری 

داپۆسنه ر به ڕوه ده چ، آه واته  له ودا به رژه وه ندی گشتی له  ژرپ ده نرت و به رژه وه ندی 

ا بارودۆخی ڕۆژانه ی ئاسایی  ، هه ربۆیه ش آاری تیرۆریستیش له م ناوچانه دتاآه آه س زاه

هه رده گه ڕته وه  )    $50  ≈ لیتر 159به رمیكك (هه چوونی ئه م ڕۆژانه ی نه تی خاویش  .  وه رگرتووه

آه واته   هه رچۆنك هه سوڕنه رانی ڕامیاری ئه مۆآه ی دونیا هه وڵ ده ده ن  .  بو ئه م بابه ته

ه  ڕگه ش بۆ ده رچوون له م گژاوی ترس له  تیرۆریزم، چاره سه ری ئه م هاوآشه یه بكه ن وه  تاآ

پیسبوونی ژینگه، و وابه سته بوون به  هزیكی ده ره آی، گه ڕانه وه  بۆ سودوه رگرتن له  وزه ی 

     .بپایانی خۆره واته  وزه  نوبووه آان

گه ری پیسبوونی ژینگه له  له  ڕوانگه یه آی دیه وه  به هۆی ئه و پاه په ستۆیه ی آه  له   ئه نجامی آاری

سه ر ئمه ی ئاده میزاد هه یه  ئه و ڕاستیه  به گه  نه ویسته ی زه ق آردۆته وه آه ئاده میزاد له  هه ر 

آونجوآه له به ركی ئه م زه ویه خاآیه  هه وی به رده وام بدات بۆ ڕگه گرتن له  چیدی پیستربوونی 

ژینگه  ده بت خۆی له  گشت بیاره آانی ڕۆژانه ی ڕامیاریی و هه وی نه پساوه ی به رگری له  .  ژینگه

ته نانه ت به هۆی لكۆینه وه یه ك آه  .  به ڕوه بردن و ئابوری وت و تاآه  آه س دا ببینته وه

له ال یه ن وه زاره تی به رگری ئه مریكا له  بواری دواڕۆژی ژینگه و ڕامیاری  وزه بۆ ئه مریكا و دونیا 

گه رمی ( دراوه ئه و ڕاستیه  ده خه رته  ڕوو، آه  مه ترسی هۆآاره  نه خوازراوه آانی ژینگه  ئه نجام

له  سه ر دوارۆژی ئه مریكا و ژیانی ڕۆژانه ی مرۆڤ چه ند ...)  په له ی زه وی، وشکه سای، تۆفان،

 .به رابه ر گه وره تره  له  مه ترسی شه ڕوشۆڕ و مه ترسی تیرۆریزم
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ه گه ر له  هه ر لكۆینه وه یه آدا هه وڵ بدرت آه ك له  وزه  نوبووه آان وه ربگیردرت هه ربۆیه ش ئ

ئه وا هه نگاوكی پویست نراوه بۆ خودآه فایی وت )  آاره با، گه رما و ڕوناآی(بۆ دابینكردنی وزه  

 کانه وه آه  به هۆی و ڕگه گرتن له  آه ك وه رگرتن له  وه ده ستھنانی وه زه  له  ماده  فۆسیلیه

 سوتاندنیانه وه له  ئه نجامی ئه و گشت گازه  ژه هراویانه  ژینگه آه مان به رو شه ژاندن ده به ن،

 ئازاد (CO2)چونكه  له  ئه نجامی آاری سوتاندن به شیوه یه آی زۆر گازی دی ئۆآسیدی آه ربۆن 

وی دروست ده آات آه  تیشكی  ڕوناآی به آورتی ئه م گازه  توژكی ته نك له ده وری زه .  ده بت

به ئاسانی لوه ی ڕه تده بت به م ڕگه  به شكانه وه ی ئه و شه پۆله  )  شه پۆلی آورت(بینراوی خۆر 

درژانه ی تیشكی خۆر نادات  دوباره له  زه ویه وه به ره و فه له ك به رپه رچ بدرنه وه، به كو 

وری زه وی توژیك دروستده آات  آه  به  هۆآاری ناوه وه ی ده یانگرته خۆی، واته  له چووارده 

سه رئه نجام ده بته هۆی گه رم بوونی زه وی آه ئه ویش هۆآاری .  خانه یه آی شوشه یی ده شوبھنرت

توانه وه ی سه هۆی جه مسه ری باآورو باشوری دونیای لده آه وته وه، آه  هه مان ئا وی تواوه ش 

آه واته  .....  ڕژه ی خویی نو ده ریاآان ده شونتکان به رزده کاته وه  و ئاستی ئاوی ده ریا

هه ماهه نگی جوه ی ئاو و هه وای زه وی له  ناوچه  گه رمه کانه وه  بۆ ناوچه  سارده کان 

هه بویه ش له م  لكۆینه وه یه  دا هه وڵ ده درت آه  به هۆی یه آك له وزه  ...  ده شه قنرت

ووه آانه وه وزه ی پویست بۆ وه رگانی ئاوی شۆر بۆ ئاوی شیرین وه ده ست بھنرت، آه  نوب

ئه و وزه یه ش  .له ئه نجامی آه ك لوه رگرتنیانه وه هیچ جۆره  گازكی ژه هراوی سه رچاوه ناگرت

 ی گشت ئه ستره ی خۆر وه آو ناوه ند و آرۆآی جونه وه.  وزه ی له بن نه هایوی تیشكی خۆره

). واته  ئه م چه ند ئه ستره یه ی ده وری خۆی(ئه ستره آان، خوقنه ری گشت وزه یه آه  له نو فه له آدا 

ئه و .  بۆ وه رگانی وزه آه ی له م باسه دا آه ك له  خانه ی آوآه ره وه ی تیشكی خۆر وه رده گیرت

 خۆر بۆ وزه ی گه رمای هه ستپكراو جۆره  خانه  تایبه تیانه  وزه ی نو فۆتۆنه کانی تیشكی

به هۆی ئه م وزه گه رمایه وه بك هه وای دیاریكراو گه رم ده آرت وه له  پاشاندا به هۆی .  وه رده گن

ئاوی شۆره وه شدار ده آرت و له  آوتایدا به هۆی آرداری ساردآردنه وه بكی دیاریكراو ئاوی 

 .شیرین وه چنگ ده آه وت

 یه آكه  له  پداویستیه  بنه ڕه تیه  به گه نه ویسته آانی ژیانی مرۆڤ، آه  له  زۆر ئاوی شیرین

ناوچه ی آه ناری ده ریاآان و بیابانه آانی ئه م آه ونه ی ئمه دا نایابه، هه روه ها له م ناوچانه دا 

 . ده دره وشته وهوه زه سه ره تاییه  فۆسیلیه آانیش ده گمه نه  به م تیشكی خۆر به به رده وامی 
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آه واته  وه رگانی ئاوی شۆری نو ده ریا بۆ ئاوی شیرین به هۆی وزه ی تیشكی خۆره وه یه آكه  له 

 .هه ره  هه نگاوه زینه آان بۆ وه چنگ خستنی ئاوی شیرین

 وی و  له  به شی دووه می ئه م باسه دا تیشك ده خرته سه ر چۆنتی دابه شبوونی ئاو له سه ر ڕوی زه

پاش .  گرنگی ئاو له گه ڵ چاوخشان به سه ر ئه و ناوچانه ی آه  به هۆی آه ی ئاوی شیرینه وه ده نانن

ڕونكردنه  وه ی  چه ندایه تی و چۆنایه تی وزه ی تیشكی خۆر له  آوردستان و دونیادا له  به شی سھه م 

كی خۆر بۆ وزه ی گه رمایی به هۆی دا گفتوگۆ ده آرت له سه ر بنه ماآانی وه رگانی وه زه ی تیش

له  به شی چواره م دا .  خانه ی آۆآه ره وه ی تیشكه وه و بواری آاری ئه م وه رگانه ش دیاری ده آرت

پاشان .  بنچینه و ئه ساسی آارآردنی ده ستگای به رهه م هنه ری ئاوی شیرین ڕونده آرته وه

 دارآردنی هه وا به وردی ههتهه نگاوه آانی شنرینه وه یه آی زانستیدا .  ده سه نگكۆله  هه ر ل

پوسته  هاوآشه  فیزیایه آانی وزه  و گشت بی ئاوی وه چنگ آه وتوو به وردی بخرته ڕوو، 

 . هه ربۆیه ش به شی پنجه م شیكردنه وه یه آی بابه تیانه ی ترمۆداینامیكی ده گرته  خۆی

 

اسایی آه ك وه رگرتن و پاآتیزه آردن ناگرته  به ر ئه گه ر له  هیچ برۆآه یه آی زانستی ڕچكه ی ئ

بواری ئابوریداسه رآه وتوو نه بت، واته  آه ره سه ی وه چنگ هاتوو ئه بت به نرخكی هه رزان 

به آه وته ده  ست مرۆڤی  به آارهنه ر، وه له  آبه رآی ئابوریدا گشت ناهه مواریی و مانافه سه آانی 

ته مدا لكدانه وه  هه شخستبت، هه ر له ڕوانگه ی ئه م بابه ته  گرنگه  شه وه یه  آه  له  به شی پشتخۆ 

پاشانیش جۆنتی دروستبونیی س جۆری .  یه آی ئابووری بۆ گشت ده ستگاآه  ئه نجام ده درت

ه آورتی گشت له  آۆتای ئه م په ڕاوه شدا ب.   تایبه تی خانه ی کۆکه ره وه ی تیشکیش شیده کرته وه

     .الیه نه  باش و نه خوازراو ه آانی ئه م لكۆینه وه زانستیه  ده خرته  ڕوو
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    ڕژه ی ئاوی شیرین له  سه ر ڕوی زه ویڕژه ی ئاوی شیرین له  سه ر ڕوی زه ویڕژه ی ئاوی شیرین له  سه ر ڕوی زه ویڕژه ی ئاوی شیرین له  سه ر ڕوی زه وی    2222

 

به ب ئاو ژیان له  سه ر زه وی مه حاه، چ مرۆڤ، چ ئاژه ڵ و گیای سه وز به ب ئاوی سازگاری شیرین 

 70%   دا ده بینرت زیادتر له  2.1 هه ر چۆن له  ونه ی .ان بده نناتووانن په ره به گه شه آردنی خۆی

  .کوڕه ی خاکی زه ویی به  ئاو داپۆشراوه

 
 ڕژه ی دابه شبوونی ئاو له  سه رڕوی زه ویڕژه ی دابه شبوونی ئاو له  سه رڕوی زه ویڕژه ی دابه شبوونی ئاو له  سه رڕوی زه ویڕژه ی دابه شبوونی ئاو له  سه رڕوی زه وی        2.12.12.12.1دایه گرا م دایه گرا م دایه گرا م دایه گرا م 

 

وه مرۆڤ ناتوانت جگه ی ئاو  .  هگشت له شی ئمه ی ئاده میزاد له  ئاو پكھاتوو  %  65ته نانه ت له  

له  بواری آیشاوه رزیدا ئاو جگه یه آی پرنه آراوه ی  .به  هیچ جۆره  شله مه نیه آه دی پبكاته وه

هه یه  وه  ئه گه ر ئمه  بۆ سه لماندنی گرنگی ئاو له  بواری وزه شدا چاوك به و وزه سه ره تاییانه دا 

آاره با له سه رتاسه ری زه ویدا وه چنگ ده آه وت، بۆمان بخشنین آه  به هۆیانه وه وزه ی 

ڕونده بته وه آه  جگه  له  هزی خه زنه آراو له  هه می ئاو بۆ به گه ڕخستنی تۆربینه کان، به هۆی 

. گشت آاره بای دونیا دابین ده آرت  %  19وزه ی پۆتنسیالی خه زنه آراو له  ئاودا نزیكه ی له  

او یه آكه  له گرنگترن جۆری وزه   نوێ بووه آان آه  به هۆیانه وه ڕگه له  شه ژاندنی آه واته وزه ی ئ

 kJ/kg K  4,18  =  Cpئاو به  هه ۆی به رزی توانای گرتنی وزه ی گه رما له  خۆی ].  1[ژینگه ده گیرت 

رمایی له  باشترین و هه رزانترین ماده ی گه رما له خۆگره و هه روه ها بۆ گه یاندنی وزه ی گه 

ئاو به گشتی آانزایه آی نایاب نییه  له سه ر .   شونكه وه بۆ جگه یه آی دی آه كی لوه رده گیرت

 .گشت زه وی داپۆشیوه % 70ڕوی زه وی چونكه  هه ر وه کو باسکرا ئاو پانتایی زیاتر له  
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 وه  چۆنیتی 2.2ایه گرامی آه  به هۆی د.  ئاو  زۆربه ی خۆی له  ده ریاو ڕوباره آاندا ده بینته وه

 .دابه شبوونی ئاومان له  سه رڕوی زه وی بۆ ڕونده بته وه

 

2%4%

94%

 
    چۆنیتی دابه شبوونی ئاو له  سه رڕوی زه ویچۆنیتی دابه شبوونی ئاو له  سه رڕوی زه ویچۆنیتی دابه شبوونی ئاو له  سه رڕوی زه ویچۆنیتی دابه شبوونی ئاو له  سه رڕوی زه وی        2.22.22.22.2دایه گرا م دایه گرا م دایه گرا م دایه گرا م 

 

زۆربه ی هه ره  به هۆی ئه وه ی آه  .  آه واته  زۆربه ی هه رزۆری ئاوی دونیا ده آه وته  نو ده ریاآانه وه

زۆری ئاوی دونیا ئاوی شۆره واته  نه  آه كی خواردنه وه ی هه یه  و نه آه كی سودلوه رگرتنی له  

له  به م به شی زۆری ئاوی سه رزه وی له ئاوی شۆر پیكھاتووه،  .  بواری پیشه سازی و آیشاوه رزیدا

چونكه  بۆ .   و شۆر له سه ر ڕوی زه وی دا تیشك خراوه ته سه ر ڕژه ی ئاوی شیرین2.3دایه گرامی 

  . آه كوه رگرتنی ڕۆژانه ی ئاده میزاد ئاوی شیرین گرنگیه آی ب ونه ی هه یه

 

97%

2%
1%

 
 ....ڕژه ی ئاوی شیرین و شۆر له سه ر ڕوی زه ویڕژه ی ئاوی شیرین و شۆر له سه ر ڕوی زه ویڕژه ی ئاوی شیرین و شۆر له سه ر ڕوی زه ویڕژه ی ئاوی شیرین و شۆر له سه ر ڕوی زه وی    2.32.32.32.3دایه گرا م دایه گرا م دایه گرا م دایه گرا م 

    ئاوی نو ده ریاآانئاوی نو ده ریاآانئاوی نو ده ریاآانئاوی نو ده ریاآان

    ه  هۆڵه  هۆڵه  هۆڵه  هۆڵسسسس ئاوی ژر زه ویئاوی ژر زه ویئاوی ژر زه ویئاوی ژر زه وی

  ئاوی شۆرئاوی شۆرئاوی شۆرئاوی شۆر

    سه  هۆڵسه  هۆڵسه  هۆڵسه  هۆڵ ئاوی شیرینئاوی شیرینئاوی شیرینئاوی شیرین



 6  ڕژه ی ئاوی شیرین

 

0,4

22,4

72,2

 

 ....ی شیرین له  زه ویدای شیرین له  زه ویدای شیرین له  زه ویدای شیرین له  زه ویدا

له ڕاستیدا بی .  سه ر چۆنتی ئاوی شیرین له ڕوی زه ویدا

 ، آه ئه م به ش دیارده یه آه ی به گه  نه ویسته  بۆ  آه مه

  زۆرن ئه و وتانه ی آه  له ژر آه موآوڕی ئاوی شیرین دا 

له  .  استدا ئاوی شیرین یه آكه  له  پداویستیه  نایابه آان

له  ه  ئه فریقایه آان   آۆمه ه  وتك ده خرته  پش چاو آه 

له  ڕۆژهه تی ناوه ڕاستدا ئه و س ڕوباره  گرنگه ی .  نن

وانه دایه  ڕه نگه  بته  هۆی زیاتر لك نزیكبوونه وه ی ئه و 

: 

 و سودان دا

 تین و سوریا

 تورآیا، سوریا و عراق

    له  دۆخی سه هۆی داله  دۆخی سه هۆی داله  دۆخی سه هۆی داله  دۆخی سه هۆی دا

 ئاوی ژر زه وی و

 شی نو زه وی

ئاوی ڕوی زه ویئاوی ڕوی زه ویئاوی ڕوی زه ویئاوی ڕوی زه وی
ی دابه شبوونی ئاوی دابه شبوونی ئاوی دابه شبوونی ئاوی دابه شبوونی ئاوچۆنتچۆنتچۆنتچۆنت    

  دا تیشك خراوه ته 2.4 

ی ئاوی شیرین زۆر %  

هو.  ۆی نایابی ئاوی شیرین

ایبه تی له ڕۆژهه تی ناوه ڕ

خواره وه دا جگه  له وته دور

دا ده نای شیریننایابی ئاو

له  نوان ئه و وته  ناوبرا

د هۆی ئاژاوه  له م ده ڤه ره دا

له  نوان میسر زۆری ه شی 

له  نوان ئسرایل، فه له س: ن

به نو خاآی آوردستاندا، :
2.42.42.42.4دایه گرا م دایه گرا م دایه گرا م دایه گرا م 

 

له  دایه گرامی 

 1آه متر له  

سه لماندنی ه

به ت.  ده نانن

 1.1خشته ی 

ژر گوشاری 

خوواره وه آه  

 ، یاخووتانه

 

ب: نیل .1

ئوردا .2

فوڕات .3

 

 



7   په ڕاوزه آان

    دا ده نانندا ده نانندا ده نانندا ده ناننی شیرینی شیرینی شیرینی شیرینئه و وتانه ی آه  له  ژر گوشاری نایابی ئاوئه و وتانه ی آه  له  ژر گوشاری نایابی ئاوئه و وتانه ی آه  له  ژر گوشاری نایابی ئاوئه و وتانه ی آه  له  ژر گوشاری نایابی ئاو     : : : :1.11.11.11.1خشته یخشته یخشته یخشته ی

    وتوتوتوت    هۆآارهۆآارهۆآارهۆآار    ساڵساڵساڵساڵ

ئه م وتانه  له  ژر گوشاری 1990

 آه موآوڕی ئاوی شیریندان

به حرن، ئوردن، ئیسرائیل، یه مه ن، قه ته ر، سعودی

عه ره بی، ئیمارتی عه ره بی، آوت، تونس، جه زائیر، ماتا 

 

هه چه نده  گیرۆده ی پ جه مسه ری آشه ی عه ره به آان و وتی ئیسرائیل له  آشه ی ئاودا سه ری 

ینیه وه  گومانیش ده آرت آه  آشه ی ئاو ئه و وتانه  زده تر له  یه آدی هه داوه ته وه، وه  به  گه شب

 م 21نزیك بكاته وه، به م زۆربه ی چاودره  ڕه  شبینه  ڕامیاریه آان له و باوه ڕه دان آه  له  سه ده ی 

، چونكه  هۆآاری له ڕۆژهه تی ناوه ڕاستدا آۆمه ه  آشه یه ك به هۆی نایابی ئاوه وه سه رهه ده ده ن

زیادبوونی ب ئه ندازه ی دانیشتوانی ئه م ناوچه یه  هۆیه آی پاپوه نه ر ده بت بۆ چیدی بسه  

 .دارآردنی آشه ی آه موآوڕی ئاو

لره دا .(  آه واته  تاآه ڕگه بۆ چاره سه رآردنی آه م ئاوی وه رگانی ئاوی شۆره  بۆ ئاوی شیرین

 وه بۆ ئه م )  شیرینه وه آشه  قوه  چه ندالیه نه آان چاره سه ر بكرنده توانرت به هۆی ئاوی 

وه رگانه ش پویستمان به وزه یه آی گه رمای زۆر هه یه  بۆ به هه مكردنكی فره  قۆناغی ئاوی شۆر 

وه  .  وه دوباره  ساردآردنه وه ی، آه م ڕگه یه  له زۆربه ی وته آانی آه ناری ده ریاآان پیاده ده رت

ئه و وتانه ی آه خاوه نی نه وتكی زۆرن، آه ك له سوتاندنی  نه وت وه رده گرن وه آو سه رچاوه یه آی 

به م له ناوچانه ی آه  له آانگای ماده فۆسلیه آان ببه شن ته نھا ڕگه ئه وه یه آه  .  وزه ی گه رمایی

 .   گه رمایی وه ربگیرتآه ك له وزه ی تیشكی خۆر وه آو سه رچاوه یه آی وزه ی 
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