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ڕۆشنە پێکهاتن   کرداری   

کرداری ڕۆشنەپێکهاتن گرنگترین پرۆسەیە لە جیهاندا. تێکڕای ژیان لە سەر زەوی دەگەڕێنەوە بۆ  

کرداری ڕۆشنەپێکهاتن. ئۆکسجین بەرهەمێکە کە لەڕێگەی کرداری ڕۆشنەپێکهاتنی ڕووەکەوە  

 دروست دەبێت. ئێمە بۆ هەناسەدان پێویستیمان بە ئۆکسجینە. 

 ڕۆشنەپێکهاتن پرۆسەیەکی کیمیاییە کە لە لە ڕووەکە سەوزەکاندا ڕوودەدات.کرداری 

 

 فۆرمەلەی کرداری ڕۆشنەپێکهاتن 

 
Illustrasjon: Adobe Stock, AlexandraDaryl 

 
 ئۆکسجین  + گلوکوز =  تیشکی خۆر + دووهەم ئۆکسیدی کاربۆن +ئاو
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 : پرۆسەی کرداری ڕۆشنەپێکهاتن

 وزەی کیمیایی. وزەی خۆر دەبێتە   •

ئاو و دووهەم ئۆکسیدی کاربۆن دەچنە ناو ڕووەکەکەوە. ئەمانە دەبنە مەتریاڵی خاو لە کرداری   •

 ڕۆشنەپێکهاتەکەدا. 

 کرداری رۆشنەپێکهاتنەکە لە مەتریاڵە خاوەکە شەکر و ئۆکسجین دروست دەکات.   •

 

لە    (: H2O) ئاو   .1 ڕووەک  خوارێ.  دەچێتە  زەویدا  ناو  بە  ئاوەکە  دەبارێت،  باران  کاتێک 

ڕێگەی ڕەگەکانیەوە، ئاوەکە لە زەوییەکەوە هەڵدەمژێت و دەینێرێت بۆ گەاڵکان کە لەوێدا  

 پرۆسەی کرداری ڕۆشنەپێکهاتەکە ڕوودەدات.

 

بەشتی  دووهەم ئۆکسیدی کاربۆن بە شێوەی وابەستە   (:CO2دووهەم ئۆکسیدی کاربۆن ) .2

ترەوە و بە شێوەی ئازادیش لە ناو سروشتدا هەیە. دووهەم ئۆکسیدی کاربۆن لە ڕێگەی  

سووتانی وەک دار، خەڵووز، خەلووزی کوک و نەوت/بەنزینەوە دروست دەبێت، ئەویش  

پاش ئەوەی ئۆکسجینی بۆ زیاد دەکرێت.  دووهەم ئۆکسید کاربۆن هەروەها لەڕێگەی   

نیزمەکانماندا. دووهەم ئۆکسیدی کاربۆن ئەوەیە کە لە ڕێگەی  کاردانەوەی سووتان لە ئۆرگا

هەناسەدنەوە دەری دەدەین. لە کرداری رۆشنەپێکهاتندا ئۆکسیدی کاربۆن لە ڕێگەی  

 دەمیلەی )کونی بچووکی( گەاڵی رووەکەکانەوە هەڵدەمژرێت.  

 

زیندەوەرانی سەر زەوی.  وزەی خۆر سەرچاوەیەکی وزەی گرنگە بۆ گشت  تیشکی خۆر:  .3

زەوی لەناو ناچێت، بەاڵم دەشێت لە شێوەیەکەوە بگۆڕێت بۆ شێوەیەکی دی. لە کرداری  

ڕۆشنەپێکهاتندا وزەی خۆر لە ناو گەاڵ سەوزەکاندا دەبێت بە وزەی کیمیایی. کرداری  

ڕۆشنەپێکهاتن لە پالستە سەوزەکاندا ڕوودەدات کە بەشی ورد وردن لە خانەی ڕووەکدا.  

ناو پالستی سەوزدا مەتریاڵی ڕەنگی سەوز، کلۆرۆفیلی تێدایە کە وزە لە تیشکی خۆرەوە  لە

( کە ئەویش  -6O12H6C- دەبات. ئەو وزەیە بۆ دروستکردنی گلوکوز )شەکری ترێ 

جارێکی تر بۆ دروستکردنی مەتریاڵی وزەی گەورەتری وەک نیشاستە و سیلیلۆز  

 بەکاردێت. 

 

گلوکوز شەکرێکە کە لە کرداری ڕۆشنەپێکهاتنەوە   : (-6O12H6C- گلوکوز )شەکری ترێ  .4
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دێتە بەرهەم. شەکرەکە بۆ ناو لقوپۆپ و قەد و ڕەگەکان دەگوازرێتەوە. لەوێدا دەگۆڕدرێن  

 بۆ سیلیلۆز، نیشاستە و ڕۆن، هەموو ئەمەش بەپێی شوێنی گواستنەوەکە دێتە کایەوە.   

 

ڕۆشنەپێکهاتندا وزەی ناو تیشکی خۆر بۆ دروستکردنی  لە کرداری  (:O2 ئۆکسجین ) .5

گلوکوز لە ئاو و ئۆکسیدی کاربۆن بەکاردەهێنرێت. هاوکات ڕووەکەکان ئۆکسجین بەرهەم  

دەهێنن. ئۆکسجین لەڕێی دەمیلەی گەاڵکانەوە )کونە بچووکەکانی ڕووەک( دەگوازرێتەوە  

هەواوە وەردەگرین. ئەمەش    بۆ ناو هەوا. بەهۆی کرداری ڕۆشنەپێکهاتنەوە ئۆکسجین لە

مانای ئەوەیە کە ئاژەڵ و مرۆڤ سوود لە کرداری ڕۆشنەپێکهاتن وەردەگرن کە  

 گرنگترین سەرچاوەی ژیان کە ئۆکسجینە بەهۆی ئەو کردارەوە پەیدا دەبێت. 

 

لە کرداری رۆشنەپێکهاتندا ڕووەکەکان ئۆکسیدی کاربۆن و ئاو بەکاردەهێنن بۆ بەرهەمهێنانی جۆرە   

یاڵێکی وزە کە پێیان دەوترێت گلوکوز )شەکری ترێ( و ئۆکسجین ئەویش بەیارمەتی وزەی  ماتر

خۆرەوە، لە پرۆسەیەکی کیمیاییدا دروست دەبن. گلوکوز وزە بە خانەی ڕووەکەکان دەبەخشێت  

 بۆئەوەی گەورەببن.   

 

Kilde: 

- www.viten.no 

- www.skogsnorge.no 

- https://snl.no 

- www.energiveven.no 

- www.nrk.no 

- https://youtube/TQSD2C4O6Iw 

 

 

 

 

 

 

http://www.viten.no/
http://www.skogsnorge.no/
https://snl.no/
http://www.energiveven.no/
http://www.nrk.no/
https://youtu.be/TQSD2C4O6Iw
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 کرداری ڕۆشنەپێکهاتن ڕاهێنانی 

 

 .چی لە بارەی "کرداری ڕۆشنەپێکهاتن"ەوە دەزانیت بینووسە  .1

 

 هێما کیمیاییەیەکەی کرداری ڕۆشنەپێکهاتن بنووسە.  .2
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