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>کالیم"ت /فیلمی ھ&وابار  

گۆڕانی ئیکۆسیست$م$کان   

گۆڕان1کانی ھ1وابار ل1س1ر ئیکۆسیست1م1کان ل1 س1رانس1ری جیھان کاریگ1ری دادەن+ت، و زۆرترین 
ل6رە ئ6م* ھ*ر ئ6ستا ھ*ندێ دەرەنجام وەک گ*رمتربوونی . زیان ب, ج,مس,ری باکوور دەگات

ونی دروستبوونی پالنکتۆن و کۆچکردنی گیاندارە دەریاکان، تاوان0وەی س0ھۆ-ی دەریا، زیاتربو
ل# درCژماوە دا ڕەنگ# ئ;م# تووشی ھ#ندێ پاشھاتی زۆر خراپ ببین ک# تا . جۆرب-جۆرەکان دەبینین

.ئ/ستا نموون&یمان ن&بینیوە  
 

ئ"و ئ"رکان"ی ک" دەب; ب"رل" س"یرکردنی فیلم"ک" ئ,وە ت"ماشای بک"ن  

ئیکۆسیست"م چی"؟ .1  
.کۆسیست!م! جیاوازەکان ناو بب!پ+نج نموون# ل# ئی .2  
چ جۆرە ئاژە>گ*ل9ک تایب*تی ئیکۆسیست*می ج*مس*ری باکوورن؟ .3  
ب) ڕای تۆ کات5ک پل)ی گ)رمی ب)رز دەب5ت)وە چی ب) س)ر ئیکۆسیست)می ج)مس)ری باکوور  .4

د#ت؟  
 

ئ!رک!کانی پ!یوەست ب! فیلم!ک!  

ری باکوور زیاتر بووە؟بۆچی ل!م سا5ن!ی دوایی دا ب!رھ!مھ/نانی م!وادی خاو ل! ج!مس! .1  
گۆڕانی ژیانی ئاژە>ی ل" ئۆقیانووسی ج"مس"ری باکوور دا ب" چ ش'وەی"ک"؟ .2  
بوونی ئۆقیانووس دەتوان#ت بب#ت* ھۆی چ شت#ک؟ ئ%سیدی .3  
سی5ی ئ+)ق+یی چۆن واب+ست+ ی+ ب+ س+ھۆ)ی دەریا؟ .4  
ئ!م! ب! . گ)رمتربوونی ھ)وابار دەب:ت) ھۆی ب)فر یان بارانی زۆرتر ل) ج)مس)ری باکوور .5

. نۆرەی خۆی دەب:ت# ھۆی ئ#وەی ک# ل# وەرزی ب#ھار دا ب#فر درەنگتر یان زووتر بتو%ت#وە
ئ>لیزاب>ت کووپ$ر تاقیکردن$وەی$کی ئ$نجام داوە بۆ ئ$وەی کاریگ$ریی درەنگتر تاوان$وەی 

ڕوونی بک)وە ک) ئ)و چۆن تاقیکردن)وەک)ی ئ)نجام دا؟. ب#فر ل(کبدات#وە  
گتر تاوان+وەی ب+فر چۆن کاریگ+ری دادەن/ت ل+س+ر ژیانی ڕووەکی و ڕوونی بک%وە ک% درەن .6

ب#ش#کانی تری ئیکۆسیست#م؟  
ڕوونی بک(وە ک( تاندرا چۆن ک(ربۆن کۆ دەکات(وە، و ئ(م( چۆن دەگۆڕدر-ت ئ(گ(ر تاندرا بۆ  .7

ماوەی$کی در.ژ ل$ ژ.ر ب$فر دا بم&ن&ت$وە؟  
 

ئ*رک* دژوارەکان  

*وەی ک* چۆن فاکتۆرە ب3گیان*کان ل* ج*مس*ری باکوور دا ت1کست1کی کورت بنووس' ل'بارەی ئ .1
دەتوانیت ھ)ندێ نیگار . گۆڕاون، و ئ.م. چۆن کاریگ.ری دادەن2ت ل.س.ر فاکتۆرە گیاندارەکان

.و سک*چ بک*شیت یان ھ%ندێ و7ن% بدۆزیت%وە ک% یارم%تیی ت*کست%ک% بدات  
شو/ن!کانی تری جیھان ل! بۆچی پ6توای# ئیکۆسیست#می ج#مس#ری زیاتر ل# ئیکۆسیست#می  .2



2  
 

م"ترسی دا ی"؟  


