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كى ال ضا و  َل  ا و هة
•لەبەرواری 2010/9/30 ڕۆژی 5 شەممە  
لیژنەیەكی یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان 
كە پێك هاتبوون لە نوێنەرانی كۆمیتەی 
بااڵ و لقی سلێمانی سەردانی شارۆچكەی 
كردنەوەی  بەمەبەستی  كرد  قەاڵدزێیان 
یەكێتی   )) پشدەری   (( نوێنەرایەتی 
ئەندازیارانی كوردستان . دوای كۆبونەوەی 
ئەندازیارانی ناوچەكە لە هۆڵی سەرۆكایەتی 
ئامادەبوونی  بە  و  قەاڵدزێ    شارەوانی 
نوێنەری قائیمقامیەتی قەاڵدزێ  و دادگای 
قەاڵدزێ  دەست كرا بە كردنەوەی دەرگای 
خۆپااڵوتن و هەڵبژاردنی  2 ئەندازیار وەك 
لێپرسراو و یاریدەدەری نوێنەرایەتیەكە و 
لەكۆی  65 ئەندازیار 57 ئەندازیار ئامادەی 
پڕۆسەی دەنگدانەكە بوون  و 4 ئەندازیار 
دەنگدانەكەش  وئەنجامی  پااڵوت  خۆیان 

بەم شێوەیە بوو:-
1. ئەندازیار تاریق خدر حەمە كریم     33 دەنگ

2. ئەندازیار دلێر خدر ابراهیم 32 دەنگ
بونە  ئەندازیارە  دوو  ئەم  بەم شێوەیە  و 
لێپرسراو یاریدەدەری نوێنەرایەتی پشدەری 

یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان .
بەناوی گۆڤاری ئەندازیارانەوە پیرۆزباییان 
ئەو  ئاست  لە  هیوادارین  و  لێدەكەین 
لە  سەركەوتوبن  و  بن  لێپرسراوێتیەدا 

ئیشوكارەكانیاندا...

•بەناوی گۆڤاری ئەندازیارانەوە  پیرۆزبای 
گەرم ئاڕاستەی بەڕێز  ئەندازیار )) ئاوارە 
علی حسن (( دەكەین بەبۆنەی وەرگرتنی 
پۆستی سەرۆكی شارەوانی قەاڵدزێوە . لە 

جیاتی ئەندازیار               
)) دالوەر قوباد (( و هیوادرین كاك ئاوارە 
ماندووبونی  دەستی  و   سەركەوتووبێت 
دالوەریش  كاكە  خزمەتی  ساڵەی   16

دەگوشین.
یەكێتی  بااڵی  كۆمیتەی  •لەالیەن 
ڕەزامەندی  كوردستانەوە  ئەندازیارانی 
كاركردن درا بە م نوسینگە ئەندازیارانەی 

الی خوارەوە:
1.نوسینگەی ئەندازیاری كوردۆ لە بواری 
)سەیران  ئەندازیار  بەناوی  شارستانیدا 

علی محمد(.
2.نوسینگەی ئەندازیارانی تاوەر لە بواری 
شارستانیدا بەناوی ئەندازیار )كمال محمد 

ڕەزا(.
بۆ  بینایەك  دروستكردنی  •بەمەبەستی 
نوێنەرایەتی كەالری  یەكێتی ئەندازیارانی 
كوردستانەوە , دواو تەواوكردنی مامەڵە 
وە   2010/12/3 بەرواری  لە  ڕەسمیەكان 
لە  بوو  دەستبەكار  كارێزە  كۆمپانیای 

دروستكردنی بیانەكەدا.
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یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان بەبۆنەی دووبارە هەڵبژاردنەوەی بەڕێز مام جەالل  بۆ 
خولی دووەمی سەرۆك كۆماری عێراقی فیدڕاڵ بروسكەیەكی پیرۆزبای ئاڕاستەی 

بەڕێزیان كرد كە ئەمەش دەقەكەیەتی لە خوارەوە .....

كوردستان نى  ا ر يا ز ئةندا يةكيَتى 

بروسكەی پیرۆزبایی
عێراقی  كۆماری  سەرۆكایەتی  دووەمی  خولی  بۆ  جەالل  مام  سەرۆك  هەڵبژاردنەوەی  بەبۆنەی 

فیدڕاڵ...
بەناوی سەرجەم ئەندازیارانی كوردستانەوە جوانترین پیرۆزبایی ئاڕاستەی بەڕێزیان دەكەین و خوازیارین  
4 ساڵی ئایندە لە ژێر سایەی سەرۆكایەتی بەڕێزیاندا گەلی عێراق بەگشتی و كوردستان بەتایبەتی 

دەسكەوتی گەورەتر و پێشكەوتن و ئاشتی و ئارامی زیاتر بەخۆوە ببینێت.
پەڕلەمانی  ئەندامانی  زۆرینەی  لەالیەن  وەرگرتنەوەیان  متمانە  و  بەڕێزیان  هەڵبژاردنەوەی  ئاشكرایە 
عێراقەوە مانای وەفاداری و بەئەمەكی و پێزانینی ڕۆڵ و كاریگەری و خەباتی زیاتر لە نیو سەدەی 
بەڕێزتانە كە لە پێناو دیموكراسی و ئازادی گەالنی عێراقدا بینیوتانە و هەمیشە وەك باوكێكی بەسۆز 
بۆ هەموان بەبێ  جیاوازی مامەڵەتان كردوە و هەمیشە الیەنگری تەبایی و برایەتی و ئاشتی و پێكەوە 
ژیانی سەرجەم پێكهاتەكانی گەالنی عێراق بونە و بونەتە )) صةمامى ئەمان (( بۆ پاراستنی یەكڕیزی 

و یەك پارچەیی گەل و خاكی عێراق .
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و  ماندوبون  و  وهەوڵ  بارزانی  مەسعود  كاك  جەنابی  ڕۆڵی  كە  خۆیەتی  جێگەی  بۆنەیەشدا  لەم 
دەستپێشخەریە مێژووییەكەی لەبیر نەكەین كە بوە هۆی چارەسەركردنی كێشەكان و كۆكردنەوەی 
هەرسێ   دابەشكردنی  و  هەڵبژاردن  و  پەڕلەمان  دانیشتنی  ئەنجامدانی  و  سیاسیەكان  كوتلە  هەموو 

پۆستە سیادیەكان.
و  بەیەك  هەمیشە  كورد  كە  بكەین  لەیاد  نابێت  ڕاستییە  ئەو  هەموان  بەهەمان شێوە  پێویستیشە 
یەكگرتوییەوە بەتوانا و بەهێزە و دەبێتە خاوەن سەنگ و قورسای لەناوخۆی عێراق و ناوچەكە و 
دونیاشدا.هەربۆیەش كورد هەمیشە لە عێراقدا توانیویەتی هاوسەنگی هێز و ملمالنێكان ڕابگرێت و 
هاوكار و شەرێكێكی خەمخۆری سەرجەم گەالنی عێراقیش بێت . هەربۆیە بەم هەڵوێستەی كورد بۆتە 
سەركەوتوترین كاراكتەری سەر گۆڕەپانی سیاسی و ڕێز و تەقدیریشی لەجاران گەورەتر و بەرزتر 

بۆتەوە.
دووبارە پیرۆزبێت....

                                                          كۆمیتەی بااڵی
                                                       یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان

                                                           سلێمانی 
2010/11/13                                                           

يى با ز َو ثري
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بواری  اداری  ِر نی  رةكا جَو
شارستانی َوكةوانی  فِر

ئةندازيار 
ƷƳƘǡ ŻƗƴƜǕ ƸǵƘǍ

بةرَيوةبةرى طشتى فرَوكةخانةى نَيو دةوَلةتى سلَيمانى
باسی  گشتی  بە  پێشودا  بەشی  لە 
ڕادار و مێژوی ڕادارو چەند بابەتێكی 
ترمان كرد لە سەر جۆر و پێكهاتەو 
ئەوەی  بەاڵم  ڕادار  بەكارهێنانەكانی 
دەرفەتەدا  كەلەم  مەبەستە  زیاتر 
ڕادارانەیە  جۆرە  ئەو  بكەین   باسی 
كە لە بواری فڕۆكەوانی شارستانیدا 
بەكاردەهێنرێت   )Civil aviation(
ئیش  لەسەر  ووردەكاریەك  چەند  و 

كردنی
ئەو ڕادارانەی كە لە بواری )فڕۆكەوانی 
شارستانید( بەكار دەهێنرێت, ڕاداری 
بواری فڕۆكەوانی شارستانی بەپێ ی 
و  كاركردنیان  سەرەكییەكانی  بنەما 
بەكارهێنانیان دەكرێت بە دوو بەشی 

سەرەكی یەوە:

1. لەسەر شێوازی كاركردنیان:
 Primary أ.ڕاداری گەڕانی سەرەتایی 

Surveillance Radar

ثانوي  گەڕانی)الوەكی(  ڕاداری   ب. 
 Secondary Surveillance

  Radar
بەڕێز  خۆێنەری  ڕەنگە  تیبینی: 
بپرسێت  ڕاداری بواری شارستانی و 
سەربازی جیاوازیان چیە  و بۆ هەرباس 
لە  دەكرێت؟  شارستانی  بواری  لە 
وەاڵمدا ئەڵێین بنەما سەرەكیەكانیان 
هەر یەكە بەاڵم جۆری بەكارهێنان و 
و  بەكارهێنانیان  میكانیزمی  مەوداو 
چۆنیەتی مامەڵە كردنیان جیاوازە و 
فڕۆكەوانی  بواری  ئێمەش  بوارەكەی 
شارستانیە نەك سەربازی، با بێینەوە 

سەرباسەكەی خۆمان. .
 Primary  ڕاداری گەڕانی سەرەتایی

:Surveillance Radar
ئەم  كردنی  ئیش  سەرەكی  بنەمای 
گەڕانەوەی  لەسەر  ڕادار  جۆرەی 
ڕادێویەكانە                        شەپۆلە  )انعكاس(ی 
)شەپۆلی كەهروموگناتیسی( كاتێك 
ئەو شەپۆالنە لە ناوەندێكەوە دەچێتە 

ناوەندێكی تر )وسط الی وسط أخر( هەر 
دوو ناوەندەكەش جیاوازن لە سیفاتە 
كارەبایی و موگناتیسییەكاندا كاتێك 
لە  كەهروموگناتیسانه  شەپۆلە  ئەو 
لە  و  دەكرێت  دروست  رادارەكەوە 
دەردەچێت  ڕادارەكانەوە  ئەنتینیای 
بەر  هەوادا  لە  باڵودەبنەوە  كە 
جیاواز  بەشێوازی  دەكەون  تەنەكان 
شەپۆلەكان  شیۆە  هەمان  بە 
جیاواز  بەشێوازێكی  دەگەڕێنەوە 
)االهداف(  تەنەكان  ڕوی  لەسەر 
و  كارەبای  ڕەوشی  جیاوازی  بە 
هەر  لێرەدا  تەنەكان  موگناتیسی 
شەپۆلێك كە دەگاتە سەر ئەنتینای 
هەڵ  شەپۆلەكە  ڕادارەكە  )هوائی( 
 )Receiver( هۆی  بە  ئەمژرێت 
ی ڕادارەكەوە ئینجا ڕێك دەخرێتەوە 
 )Process( چارەسەردەكرێت  و 
كە  زانیاریانەی  ئەو  بەپێ ی  ئەوسا 
پوختەدەكرێن  و  دەكەون  دەست 
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وەك  سكرینەكان  لەسەر  وێنەكان 
خۆیان دەردەكەون.

بە  سەرەتایی  گەڕانی  ڕاداری 
دەكرێت  دروست  جیاواز  قەبارەی 
بەاڵم پارچەسەرەكی و بنەرەتیەكانی 
لە  ڕادار  ئامێرێكی  هەر  هەریەكە، 
چەند بەشێك پێك هاتووە وەك لە 

وێنەی ژمارە )1( دا دەركەوتووە.

 :   Transmitter -نێردەر 
سگناڵەكان دروست دەكات بەهاوكاری 
یان   Magnetron )مەگنیترۆن(  
كالیسترون )Klystron( و كۆنتڕۆڵی 
  )Modulator(بەهۆی خوالنەوەكە 

یان شەپۆل گۆڕەوە دەكرێت.
 Wave( :ئاڕاستەكەری شەپۆل-
و  نێردەر  بە  لكاوە   )guide

وەرگرەوە.
-گۆڕدەری دومانی )المغیر التناولی(  
–duplexer هەڵدەستێت بە ئەمالو 
ئەوالیی پێ  كردنی ئەنتیناكە لە نێوان 

ناردن و وەرگرتنیدا )وێنەی 2(.

-وەرگر )Receiver(  هەڵدەستێت 
و  سیستمەكە  كۆنتڕۆڵكردنی  بە 

ئەنتیناكە بۆ ڕوپێوكردنی ڕاداری.
-سكرین – شێوازی تەنەكانی لەسەر 

دەردەچێت.

دەگەڕێنەوە  كە  سگنااڵنەی  ئەو 
پێیان  ڕادارانە  جۆرە  ئەم  لەسەر 
دەنگدانەوە  واتە    )Echo( دەڵین 
پرشنگدار  خاڵی  بەشێوازی  كە 
لە  دەردەكەون،  سكرینەكان  لەسەر 
سیستمی  بە  كە  تازەكاندا  ڕادارە 
بە  خااڵنە   ئەو  كاردەكەن  نوێ  
شێوەی ئەندازیاری دەردەكەون وەك 

سێ گۆشە و چوارگۆشە و بازنە  ... 
هتد شێوەكان دەكرێت بەپێ ی ویستی 

بەكارهێنەری ڕادارەكە بگۆڕدرێن.

 .لەسەرەتای دۆزینەوەی ئەو جۆرە 
 long درێژ  مەودا  شەپۆلی  ڕادارانە 
جۆرە  ئەم  بەكاردەهات    waves
هەبوو  سلبی  كاریگەری  شەپۆالنە 
لەسەر توانای ڕادارەكە وە بەالوازی 
دەكرا  بۆ  بچوكەكانی  تەنە  كشفی 
و  زانستی  پێشكەوتنی  لەگەڵ  بەاڵم 
تەكنیكی توانرا شەپۆلی مەودا كورت 
بە  بەكاربهێنرێت    short waves
لێ   وای  ڕادارەكان  توانای  هۆیانەوە 
هات كە بتوانرێت زۆر بە ڕوونی تەنە 

زۆر بچوكەكان ببینرێت.

دوری   زانینی  و  كردن  دیاری 
ئامانجیك بە بەكارهێنانی ئەم جۆرە 
كە  دەپێورێت  ماوەیە  و  بە  ڕادارە 

بڕینی   بۆ  دەیخایەنن  شەپۆلەكان 
و  ڕادارەكە  ئەنتینای  نێوان  مەودای 
 Tow ( ئامانجەكە چوون و گەڕانەوە
Way Travel( واتە ماوەی چوون و 
هاتنی شەپۆلەكان لە نێوان ڕادار و 

)هدف(ە كەدا.

بەاڵم ئاراستەی تەنەكە و الریەكەی 

باریك  زۆر  تیشكی  بەكارهێنانی  بە 
كردنی  نیشان  دەست  بۆ  دەپێورێت 
تەنەكە)السرعە  ڕێژەی  خێرایی 
النسبیە للهدف( بە جوڵەی شەپۆلە 
ڕادیۆیە كە دەپێورێت كە لە ئەنجامی 
دەردەكەوێت  تەنەكە  جموجۆڵی 
جموجۆڵە  ئەم  سكرینەكان  لەسەر 

پێیان دەوترێت كاریگەری دوبلر
) Doppler Effect( كە بەهۆیەوە 
تەنە  نێوان  لە  جیاوازی  دەتوانرێت 
وەستا و تەنە جواڵوەكاندا بزانرێت.

ئەم جۆرە ڕادارانە دەتوانێت زۆر بە 
بكات  دیاری  تەنەكان  وردی شوێنی 
و توانای كەشف كردنی تەنە وەستا 
و جواڵوەكانی هەیە بە بوونی هەور 
و بەفر و باران و پۆلی باڵندەكانەوە 
دەكات  كەمەترسی دروست  ئەوانەی 
لەسەر سەالمەتی فڕۆكەكان هەروەها 
چ  دەخات  دەر  فڕۆكەكانیش  جۆری 

ويَنةى ذمارة 2ويَنةى ذمارة 1
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فڕۆكەیەك ناسراوبێت یان هی دوژمن 
بێت.

ڕادارانە  جۆرە  ئەم  خراپی  الیەنی 
سەرجەم  كاتدا  لەیەك  كە  ئەوەیە 
نیشان  جواڵوەكان  و  وەستاو  تەنە 
دەدات بەاڵم بەهۆی سیستمێكەوە كە 
پێ ی دەڵێن سیستمی نیشان دەری 
 MTI Moving جواڵوەكان  تەنە 

دەتوانێت   Target Indicator
و  الببات  تەنەوەستاوەكان  سەرجەم 

تەنها تەنە جواڵوەكان دەربخات.

 Secondary  ڕاداری گەڕانی پانوی
:  Surveillance Radar

و  تەكنەلۆجیا   پێشكەوتنی  لەگەڵ 
زانستدا و لەگەڵ پێویستی زیاتر بۆ 
وەرگرتنی زانیاری لەسەر جموجۆڵی 
هەوایی ئەم جۆرە ڕادارە دۆزرایەوە. 
جۆرەدا  لەم  پێكردن  ئیش  بنەمای 
پشت دەبەستێت بە بوونی دوو سیستم 
دادەنرێت  زەوی  لەسەر  یەكێكیان 
ئەوەی   Interrogator دەڵێن  پێی 
تریان لەسەر فڕۆكەكە دادەنرێت پێی 

. Trans Ponder دەوترێت

هۆی  بە  زەمینیەكە  سیستمە 
بەڕادارەكەوە  تایبەتە  كە  كۆدێكەوە 

بانگی سیستمی ناو فڕۆكەكە دەكات 
و چەند پرسیارێكی لێ  دەكات بەپێ ی 
ڕادارەكە  بەكارهێنەری  پێویستی 
ئاڕاستەی  لەبارەی  پرسیارەكان 
فڕۆكەكە و بەرزی و خێراییەكەیەوە 
هەیە  توانای  ڕادارانە  لەو  هەندێ  
لەو  بكاتەوە  ئاگادار  فڕۆكەكە  كە 
مەترسیانەی كە دێتە ڕێگەی كاتێك 

دەبنەوە  نزیك  لەیەك  فڕۆكە  دوو 
لەنێوان  كە  مەدایەی  ئەو  ئەگەر 
وابێت مەترسی  هەردوو فڕۆكەكەدا  
دروست  فڕۆكەكە  هەردوو  لەسەر 
ڕادارەكان  لە  هەندێ   تەنانەت  بكات 
دەتوانێت كاردانەوەی پێویست لەسەر 
سكرینەكان نیشان بدەن وەك ئەوەی 
پێویستە  چی  بڵێت  بەفڕۆكەوانەكە 
بیكات بۆ الدانی فڕۆكەكان لەیەكتری 
و دورخستنەوەیان لەمەترسی پێكدان 

و ڕوودانی كارەسات.

ئەو سگنااڵنەی كە ڕاداری فڕۆكەكە 
سەرزەوی  ڕاداری  بۆ  نێرێت  دەی 

وەك وەاڵم پێ ی دەوترێت (وەاڵم
) Response( و لەسەر ڕادارەكە 
لە شێوازی سێ گۆشە یان چوار گۆشە 
تر  ئەندازیاری  شێوەیەكی  هەر  یان 

دەردەكەوێت.

لێرەدا دەبێت لەوە ئاگاداربین ئەگەر 
سەرەتایی  ڕاداری  هەردوو  سكرینی 
دەبێت  بن  سكرین  یەك  پانوی  و 
دووشێوازی  ڕادارەكە  بەكارهێنەری 
زانینی  بۆ  بەكاربهێنێت  جیاواز 
جۆری )هدف( ەكان لەبەر تێكەاڵوی 
واتە  سكرینەكە  لەسەر  خاڵەكان 
 PSR سەرەتایی  ڕاداری  لە  ئەگەر 

سێ گۆشە هەڵبژێردرا بۆ نیشان دانی 
)هدف( نابێت سێ گۆشە هەڵبژێرێت 
پانوی SSR و دەكرێت  ڕاداری  بۆ 
هەر شێوەیەكی تر هەڵبژێرێت .ئەو 
زەمینی  سیستمی  كە  سگنااڵنەی 
كە  سگنااڵنەی  ئەو  و  نێرێت  دەی 
سیستمی  لە  دەگرێتەوە  وەری 
تایبەتەوە  ئەنتیانەیەكی  لە  هەوایی 
كاری بۆ دەكرێت ]وێنەی 3[ جیاواز 
لە ئەنتینای نێردەر و وەرگری ڕاداری 

PSR سەرەتایی

ماوەیە  بەو  )هدف(ەكە  دووری 
بڕینی  بۆ  پێویستە  كە  دەپێورێت 
كە  هدف  و  ئەنتینا  نێوان  ماوەی 
 One Way( سەر  یەك  تەنها 
Travel( واتە توانای كەشفی ڕاداری 
SSR دووئەوەندەی توانای كەشفی 

ڕاداری  PSR ە.
 

ويَنةى ذمارة3
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بە  ناسراون  ڕادارانە  جۆرە  ئەم 
بەرزی توانایان بۆ بەدەست هێنانی 
و  ئامانجەكە  لەسەر  دوور  زانیاری 
دەرخستنی بەشێوەی نوسین لەسەر 
بەئامانجەكە  نزیك  سكرینەكەی 
لەسەر  دا  ئامانجەكە  لەگەڵ جوڵەی 
سكرینەكە وەلەبەر ئەوەی ئەو جۆرە 
سیستمێك  بە  پێویستی  ڕادارە 
و    )Interrogator(زەوی لەسەر 
 Trans(فڕۆكەدا ناو  لە  سیستمێك 
هۆیە  ئەو  لەبەر  هەیە    )ponder
ئەو  ناتوانێت  ڕادارانە  جۆرە  ئەم 
سیستمی  كە  ببینێت  ئامانجانە 
و  هەور  وەك  دانەنرابێت  لەسەر 
هەروەها  باڵندەكان  و  بەفر  و  باران 
دژەكان  فڕۆكە  كەشفی  ناتوانێت 
ئەگەر  بكات  المعادیە(  )الگائرات 
بەسترابێت چونكە  لەسەر  سیستمی 
سیستمی  دەتوانێت  فڕۆكەوانەكە 
 Trans ponder دانەوە   وەاڵم 
بكوژێنێتەوە و لە كاری بوەستێنێت 
دەر  وەاڵم  سیستمی  ئەوەی  بۆ 
وەاڵمی  نەتوانێت   Interrogator

پرسیارەكان بداتەوە.
كردنی  كەشف  وەبەمەبەستی 
ئامانجەكان بەیەكەوە و لەیەك كاتدا 
سەرەتایی  ڕاداری  هەردوو  لەالیەن 
ڕاداری  ئەنتینای  باشترە  پانوی  و 
ڕاداری  ئەنتینای  لەسەر  پانوی 
لە  وەك  ببەسترێت  سەرەتایی 

وێنەكەدا دەركەوتووە )وێنەی 4(.
لەسەر  ڕادارەكان  كردنی  پۆڵین   .2

بنەمای بەكارهێنانیان:
ئەو ڕادارانەی كە لە بواری فڕۆكەوانی 
 )Civil aviation( شارستانیدا 
بنەمای  سەر  لە  بەكاردەهێنرێت  
دوو  بە  دەكرێن  پۆڵین  بەكارهێنان 

جۆری سەرەكی یەوە:

أ.داری چاودێری و ئیدارەی جموجۆڵی 
هەوایی.

 ب.ڕاداری كەش ناسی . 
ئیداری  و  چاودێری  أ .ڕاداری 

جموجۆڵی هەوایی:
جموجۆڵی  ئیدارەی  و  چاودێری 
هەوایی لە ئاسمان و فڕۆكەخانەكاندا 
لەالیەن كەسانێكی پسپۆڕی شارەزاوە 
دەكرێت پیان دەوتریت   ) چاودێری 
ئاسمانی(  ئەم چاودێرانە  ئامانجی 
بنەما  دوو  لەسەر  كاركردنیان 
لە  بەرگرتن  یەكەمیان  ڕادەوستێت 
و  فڕۆكەكاندا  نێوان  لە  پێكدادان 
دووەمیان پارێزگاری كردنی خێرایی 
هەویدا  جموجۆڵی  لە  ڕێكوپێك  و 
میانی  لە  پسپۆڕانە  و  كەس  ئەو   ،
ڕاهێناندا  خولی  چەندین  ڕێكخستنی 
ستاندەرەكانی  بەپێ ی  فێردەكرێن 
شارستانی  فڕینی  ڕێكخراوی 
 International( نێودەوڵەتی 
 )Civil Aviation Organization
لەسەرجەم  كەسانە  ئەو  بەمەرجێ  
ئەو خول و مەشقانە بەسەركەوتویی 
دەربچن و بەنمرەی باش وە پێویستە 
 on job( پڕاكتیزەی  بەپڕاكتیكی 
بۆ  بكەن  كارەكەیان   )training
كاتژمێرەكانی  كۆی  كە  ماوەیەك 
مەشق كردنیان  لە )180( كاتژمێر  
كەمتر نەبێت  وەلەژێر سەرپەرشتی 
چاودێرانی ڕێگە پێدراواندا بكرێت بۆ 
بەدەست هێنانی شارەزایی پێویست و 
دوای ئەو قۆناغە ئەو كەسانە دەچنە 
نوسینەوەوە  كردنەوەی  تاقی  ژێر 
ودوای دەرچونیانە ڕاهێنانی كردەیی 
)On job Training( دا بۆ ئەوەی 
بۆ  دڵنیابن  وە  شارەزایی  و  لەتوانا 
كە  ئەركانەی  ئەو  مومارەسەكردنی 
پێیان دەسپێردرێت لە ژێر ڕۆشنایی 
بەدەستی  كە  نجامانەی  ئە  ئەو 
بڕوانامەی  بوارانەدا   لەو  و  دەهێنن 

بۆ  وەردەگرن  كاركردن)لیسانس( 
دەسەاڵت  پێدانی  و  ڕێگەپێدانیان 
و  چاودێری  بەرپرسێتی  تا  یان  بۆ 
ئیدارەی جموجۆڵی هەوایی هەڵبگرن. 
ئەوسا ئەم چاودێرانە دەتوانن  ڕادار 
بەكاربهینن وە پێویستە ئەوە بزانرێت 
دووجۆری  هەر  بەكارهێنانی  كە 
پانوی  و   PSR سەرەتایی  ڕاداری 
یارمەتییەكی  بەیەكەوە     SSR
سەالمەتی  دابینكردنی  گەورەی 
گەشتی  قۆناغەكانی  لە  فڕۆكەكانن  
بەجێهێشتن  فڕۆكەكاندا..قۆناغی 
ئارام  فڕینی  قۆناغی   Take off
نیشتنەوە  قۆناغی  و   enroute
لە ئاسمانی  تایبەتی  بە   Landing
قەرەباڵغی  كە  فڕۆكەخانەیەدا   ئەو 
هەوای  و  كەش  لەباری  یان  تێدایە 
فڕۆكەخانانەی  ئەو  یان  ناهەمواردا 
شاخاویەكانەوە  ناوچە  دەكەونە 
دەتوانێت  ڕادار  كاتانەدا  جۆرە  لەم 
یارمەتی چاودێری ئاسمانی بدات بۆ 
زانینی بەرزی فڕۆكەكە و شوێنەكەی 
  Altitude and location
بەهۆیانەوە  و  باش  بەشێوەیەكی 
دەتوانێت  ئاسمانی  چاودێری 
و  بكات  دیاری  فڕۆكەكە  ئاڕاستەی 
ئاراستەیەی  ئەو   بۆ  بكات  ڕێنمایی 
فڕۆكەكەی  سەالمەتی  باشتر  كە 
لە  بخاتەوە  دووری  و  دەكات  دابین 
فڕۆكەكانی تر و بەرز و نزمی سەر 
جێگای  كە    obstacles زەوی 

مەترسین لەسەر فڕۆكەكە.

بۆ  بەكاردەهێنرێت  ڕادار  جۆر  سێ  
جموجۆڵی  ئیدارەی  و  چاودێری 
سروشتی  بنەمای  لەسەر  هەوایی 

بەكارهێنانیان:

 Area جۆری یەكەم : ڕاداری ناوچە
Radar
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ئیدارەی  لە  ڕادارە  جۆرە  ئەم 
جموجۆڵی هەوایی و لە قۆناغی فڕینی 
 high  فڕۆكەكان لەبەرزیەزۆرەكاندا
ئەم  و  بەكاردەهێنرێت   altitude
ڕادارە ئەوەندە بە توانایە دەتوانێت 
كەشفی ئامانجێك بكات كە ڕووبەری 
كە  بەشەی  ئەو  بۆ  تەنەكە  ڕووی 
)2م2( دەگێرێتەوە  سگناڵەكان 
 Distance دووریەكەوە  لە  و  بێت 
بێت  زیاتر  كم   400 لە  ماوەكەی  كە 
ئاسمانی  چاودێری  بەهۆیەوە  و 
و  بناسێت  ئامانجەكە  دەتوانێت 
داخڵ  كاتی  بكات  لەگەڵدا  مامەڵەی 
بەرپرسیارێتی  ناوچەی  بۆ  بوونی 
 FIR Flight ئاسمانی  چاودێری 

.information region
ڕادارە   جۆرە  ئەم  ئەوەی   وەبۆ 
بتوانێت كەشفی ئامانجەكان بە ]دقە[ 
بەشێوازێك  دیزاینەكەی  بكات  ت 
خوالنەوەی  معدلی  كە  دەكریت 
تا   4 نێوان   لە  ڕادراەكە  ئەنتینای 
6 خوالنەوە بێت لەیەك خولەكدا كە 
دەبێتە هۆی زیاد بوونی بەركەوتنی 
كەهرۆموگناتیسیەكان   شەپۆلە  بڕی 
بڕێكی  گەڕانەوەی  و  ئامانجەكە  بە 

زۆر لەو شەپۆالنە.

جۆری دووەم: ڕاداری نزیك بوونەوە 
 Approach Radar

بەكاردەهێنرێن  ڕادارە  جۆرە  ئەم 
بۆ چاودێری جموجۆڵی هەوایی ئەو 
دەفڕن  و  دەنیشنەوە  كە  فڕۆكانەی 
مەوداكەی    كە  فڕۆكەخانەكاندا  لە 
Coverage of the Radarلە 
دەبێت  كیلۆمەتر   120 تا   70 نێوان 
لە  وە  فڕۆكەخانە  پێویستی  بەپێ ی 
گرنگترین سیفاتی ئەم جۆرە ڕادارە 
وردی یە لە كەشفی ئامانجەكان كە 
سگناڵەكان  بەشەی  ئەو  ڕوبەری 

نەبێت  زیاتر  )2م2(  لە  دەداتەوە 
كە  نزمەوە  زۆر  لەبەرزییەكی  و 
دەگاتە نزیك 100م بەرزی لە ئاستی 

دەریاوە  
بینینی  ڕاداری  سێ یەم:  جۆری 
فڕۆكەخانە  زەوی  لەسەر  جوڵە 
 Airport Surface Detection

 Equipment
لەالیەن  زیاتر  ڕادارە  جۆرە  ئەم 
قولەی چاودێری یەوە بەكاردەهێنرێت 

هەموو  كردنی  كۆنتڕۆڵ  بەمەبەستی 
زەوی  لەسەر  جوڵەیەك  جۆرە 
و  فڕۆكە  بەتایبەتی  و  فڕۆكەخانە 
)عجالت( و ئۆتۆمبیلەكان لە پاركی 
 Taxi و )Ramp( وەستانی فڕۆكە
وتوانای   way , Run way
لە   سنوردارە  ڕادارە  ئەم  كەشفی 
وەرگرتنی زانیاری ڕاداری لە قۆناغی 
نزیك بوونەوەی فڕۆكەكە لە مدرجی 
بۆیە  دەنیشێتەوە  كە  فڕۆكەخانە 
دیزاینی ئەم جۆرە ڕادارە بە شێوازێك 
كراوە كە معدلی خوالنەوەی ئەنتینای 
بێت  جار   14 بۆ   10 لە  ڕادارەكەی 

لەیەك خولەكدا.

وەستانەكە  شوێنی  ڕووبەری  ئەگەر 
سنوردار بكرێت و بەپێ ی پێویستی 
كارە  و  لە  یەكێك  فڕۆكەخانەكە 

كە  ئەوەیە  ڕادارە  ئەم  گرنگانەی 
بۆ  هەیە  بەدەری  ڕادە  توانایەكی 
كەشفكردنی تەنی زۆر بچوك بۆ ئەو 
دەكرێت  ئاڕاستەی  كە  شوێنانەی 
زۆر  زانیاری  هێنانی  بەدەست  بۆ 
زەوی  سەر  جموجۆڵی  لەسەر  وورد 
میانی خوالنەوەی  لە  بەردەوامی  بە 
ئەنتینای ڕادارەكە كە بە معدلی 300 
تا 320 خوالنەوە لەیەك خولەكدایە.

ئەنتینای  كردنی  پارێزگاری  بۆ  وە 
ڕادارەكە لە زیان بەهۆی خوالنەوەی 
زۆری و پارێزگاری لە ژێر كاریگەری 
ئەنتیناكەدا  ناسی  كەش  ناهەمواری 
سەرپۆشێك  بە  ئەپۆشرێت 
مادەیەك  لە  كە   )RADOME(
ئەوەی  توانای  كە  كراوە  دروست 
ناویدا  هەبێت سگناڵەكان بتوانن بە 
تێ پەڕن چ ئەوانەی دەرەوە بن یان 

ئەوانەی دەگەڕێنەوە
ب. ڕاداری كەش ناسی:

ڕاداری كەش ناسی بواری فڕۆكەوانی 
شارستانی دوو جۆرە:

1.ڕاداری زەمینی.
2.ڕادار لەسەر فڕۆكەكان.

ڕادارە  جۆرە  ئەم  یەكەم:  جۆری 
 Doppler( دوبلر  بنەمای  لەسەر 
نەمساوی  زانای  كاردەكات،   )Effec
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بە  1842ز  ساڵی  دوبلر  كرستیان 
وەك  كرد  دوبلری  پێناسەی  سادەیی 
شەمەندەفەرێك كە دێت بۆ وێستگەیەك 
و یەكێكی تر دەڕوات و دووردەكەوێتەوە 
بە  شەمەندەفەرانە  ئەو  وێستگەیە  لەو 
دەنگەكان  )تردد(  لەرەلەری  جیاوازی 
لەرەلەری  كزبوونی  بە  دەناسرێنەوە 
كەوتنەوەی  دور  واتای  بە  دەنگ 
بنەمایەش  ئەم  شەمەندەفەرەكە 
كەهرۆمغناگیسیەكان  شەپۆلی  لەسەر 
كە  هەریەك  جوڵەی  بە  بەكارهێنراوە 
ڕادارەكە  وەرگری  لە  دەبێتەوە  نزیك 

لەرەلەری دەنگەكەی زیاد دەبێت بەاڵم 
لە دووركەوتنەوەی هەورەكە لەرەلەرەكە 
كز دەبێت ]وێنەی 6[ لەو ڕوانگەیەوە بە  
پێشكەوتوو  كۆمپیوتەری  بەكارهێنانی 
شی  داتاكان  دەتوانێت  ڕادارەكە 
وەك  دەربخات  زانیاریەكان  و  بكاتەوە 

لە وێنەكەدا دیارە.
باراناوی  هەوری  كردنی  دیاری   .1
لە  بارین  بڕی  و   ]liquid water[
دووری نزیك 400 كم لە دووری شوێنی 

ڕادارەكەوە.
2. دەرخستنی ئەو ناوچانەی كە بارانی 

خوڕی لێ  دەبارێت.
لە  هەورەكان  ستونی  بڕگەیەكی   .3
كەتیایدا  7ی  ]وێنەی  هەوادا  بەرگەی 
بەرزی هەورەكان لە چینەكانی سەرەوەدا 
دەركەوتەیەوە  لەم  و  دەردەخات 
دەتوانرێت بڕی ئەو بارانە بوترێت كەلە 

هەورەكەدایە بە ئاو یان بە بەفر بەپێ ی 
بایەی  ئەو  تەوژمی  و  گەرما  پلەی 

كەلەگەڵ هەورەكەدایە.
دەكرێت  دوبلر  سیستمی  سەیری 
دەتوانرێت  كە  سانا  سیستمێكی  وەك 
لەگەڵ  بكرێت  ئاوێتە  زانیاریەكانی 
كردەكان  دەست  مانگە  داتاكانی 
دەدات  پسپۆڕەكان  یارمەتی  بەمەش 
ناو  فیزیاوی  پێكهاتەكانی  زانینی  بە 
تەوژمەكانی،  جموجۆڵی  و  هەروەكان 
هەڵدەستێت  دوبلر  سیستمی  هەروەها 
بەگۆڕینی خێرایی و ئاڕاستەی گەردیلە 

بۆ  هەورەكە  ئاوی  بچوكەكانی  هەر 
ئاڕاستەی  و  خێرایی  كە  ورد  زانیاری 
هەواكە دەردەخات و جۆری بای قەدبڕ 
هۆیانەوە  بە  كە   )Wind shear(
كە  ڕوودەدات   )Turbulence(
دەكات  دروست  گەورە  مەترسیەكی 

لەسەر سەالمەتی فڕۆكەكە.
گرنگەكان  یە  بنەڕەتی  سفاتە  لە  وە 
ڕەخسێنێت  دەی  دوبلر  سیستمی  كە 
توانایەتی  شارستانیدا  فڕۆكەوانی  لە 
پێش  ئاگاداركردنەوەی  پێدانی  لەسەر 
ئەنجامی  لە  كە  بایانەی  بەو  وەخت 
دەبێت  دروست  تریشقەوە  هەورو 
كردنی  دیاری  و  زانیاریەكان  لەڕێگای 
ئاراستەی  ئەو بەشە هەورەی كەتیایدا 
باكە دەگۆرێت لە جموجۆڵێكی ڕاستەوە 
لە  وەكو   ]Vortex[ گێژەڵۆكە  بۆ 
]وێنەی 7[ دا دەركەوتووە كە دەبێتە 

هۆی ڕوودانی هاتنە خوارەوەی بایەكی 
لەسەر  خێرایەكەی  زۆرجار  كە  بەهێز 
لەیەك  180كم  دەگاتە  زەوی  ڕووی 
مەترسی  جێگای  دەبێتە  و  كاتژمێردا 

لەسەر فڕۆكەكان.
لەسەر  هەڵگرتوو  ناسی  كەش  ڕاداری 

فڕۆكەكان 
لە گرنگترین پێداویستیە بنەڕەتیەكانی 
فڕۆكەكە دیاری كراوە لەالیەن ڕێكخراوی 
یەوە  نێودەوڵەتی  شارستانی  فڕینی 
كۆمپانیاكانی  كە  ئەوەیە   ICAO
دروست كەری فڕۆكەكانی پابەندكردووە 

بە بەستنی ڕاداری كەش ناسی لەسەر 
هەبێت  توانایدا  لە  كە  فڕۆكەكان 
یارمەتی فڕۆكەوان بدات بۆ دەرخستنی 
تەواوی دیاردە كەش ناسیەكان لەسەر 
جموجۆڵی  ئاڕاستەی  و  سكرینێك 
فڕۆكەوان  كە  مەودایەك  بۆ  فڕۆكەكە 
لە مەترسی دوربخاتەوە  بتوانێت خۆی 
بە تایبەتی ئەو هەورانەی كە تریشقەی 
 Cumulonimbus[ پێوەیە 
هەوایەكان  تاسە  و   ]bus clouds
قەدبڕ            بای  و   ]Turbulence[

  .]Wind shear[
سەرچاوەكان 

دەزگای   CNS / ATM •سیستەمی 
فڕۆكەوانی شارستانی عێراق

 ICAO پاشكۆكانی ڕێكخراوی•
Internet•

ويَنةى ذمارة7ويَنةى ذمارة6
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•كۆچكردنی نەوت
نەوت و گازی سروشتی لەو بەردانەدا 

دروست نەبوون كە تیایدان, 
بەڵكو كۆچیان كردوە بۆ ناو 
لەبەرئەوەی   . بەردانە  ئەو 
بەوە  شاراوەكان  بەردە 
كونی  كە  جیادەكرێنەوە 
دەرچوونیان هەیە كە دەبنە 
هۆی ئەوەی كە ئەو بەردانە 
نەتوانن توخمە ئەندامیەكان 
هەڵبگرن كە نەوتیان لێپێك 
توخمانە  ئەو  دێت.چونكە 
بە  كرداری  كاریگەری  بە 
دەبن  خراپ  ئۆكسیدبوون 

دەرچانەی  كونە  لەو  ڕوودەدەن  كە 
پێویست  هەن.كە  بەردەكاندا  لە 
ئەستوور  چینێكی  چەند  بە  دەكات 
دابپۆشرێت  نەرمەكان  نیشتوە  لە 

لە  ئەندامیەكان  پێكهاتە  ئەوەی  بۆ 
كرداری بە ئۆكسیدبوون بپارێزێت.

•بوونی نەوت و گاز
لە  گاز  و  نەوت  بونی  بێگومان 
كۆكەرەوەی  سەرەوەی  چینەكانی 

پێكهاتە و چینەكاندا ,جەختدەكاتەوە 
الوەكی  و  شاقوڵی  لەكۆچكردنی 
سەرەتاییەكان. پێكهاتە  بۆ 
هەروەك چۆن پااڵوتنی نەوتی 
كە  دووپاتدەكاتەوە  ئەوە 
جوڵەی زەیتەكان لە قواڵییەكی 
زەوی  ڕووی  بەرەو  گەورەوە 
تێبینی  هەروەك  ڕوویانداوە. 
نەوت  بوونی  كە  دەكەین 
ناو  لە  هەیە  ئاو  و  گاز  و 
كونكونەكاندا  شاراوە  بەردە 
بە  چینەكاندا  ڕیزبوونی  لە 
بۆ  جۆری  كێشی  گوێرەی 
بەشێوەیەك  پێكهاتانە  ئەو 
كە ئاو لەژێرەوەدایە و گازەكەش لە 
بۆ  ئاماژەیە  ئەمەش  كە  سەرووترە. 
ئازادی لە جوڵەیدا بەشێوەی شاقوڵی 

و ئاسۆیی.لەالیەكی
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هەندێ   لە  نەوت  بوونی  تریشەوە 
یان  ئاگریندا  لەبەردی  كەمدا  باری 
دەكات  دووپاتی كۆچكردنی  گۆڕاودا 
بۆ ناو ئەو بەردانە.چونكە ئەستەمە 
لەڕووی پراكتیكیەوە نەوت لەو جۆرە 
بەردانەدا دروست ببێت كە بە تەواوی 

خاڵین لە بونەوەری ئەندامی.
•ئەو بەڵگانەی كە پشتگیری لە 

كۆچكردنی نەوت دەكەن:-
لەو  بریتین   - سەرچاوە:  1.بەردی 
لە  نەوت  كە  نیشتوانەی  بەردە 

بنچینەدا تیایاندا دروست دەبێت.
لەو  بریتیە  گەنجینەیی:-  2.بەردی 
لە  و  تیادایە  نەوتیان  كە  بەردانەی 

ناویشیاندا هەڵیدەگرن.
بریتیە  سەرەتایی:-  3.كۆچی 
لەبەردی  نەوت  كۆچكردنی  لە 

سەرچاوەوە بۆ بەردی گەنجینەیی.
4.كۆچی الوەكی:- بریتیە لە جوڵەی 
گەنجینەیی  بەردی  لەناو  نەوت 

خۆیدا.
•ئەو هۆكارانەی كە یارمەتیدەرن 

بۆ كۆچكردنی نەوت
كە  نیشتوەكان  كونداری  1.نزمی 

نەوت هەڵدەگرن.
لە  بوو  دروست  فشاری  2.جیاوازی 

ئەنجامی جوڵەكانی زەویەوە.
3.فشاری بەهێز كە گازی سروشتی 

دروست دەكات لەسەر نەوت.
4.سیفەتی مولولەیی.

كۆچكردنی  كە  بەڵگانەی  •ئەو 
نەوت پشتڕاستدەكەنەوە

ڕووی  لەسەر  نەوت  1.دەركەوتنی 
زەوی لەسەر شێوەی هێڵی نەوتی.

لەبەردی  نەوت  بەردەوامی  2.بوونی 
لمی و جیڕیدا.

3.بونی نەوت بە بڕی كەم لەبەردی 
ئاگریندا.

•هۆكارەكانی كۆبونەوەی نەوت
1.بونی بەردی خاوەن كونی زۆر بۆ 
دەرچەی  و  گەورە  بڕی  كۆبونەوەی 
كە  بەنەوت  ڕێگەپێدان  بۆ  بەرز 
بەردی  وەك  بكات  هاتوچۆ  لەناویدا 
كۆنگلۆمیراتی  و  جیڕی  و  لمی 
كوندار كە ناودەبرێت بە )) تانكی 

هەڵگرتنی نەوتی بەردی((.
كە  كون  بێ   ڕەقی  بەردی  2.بونی 
بۆ  نەوت  جوڵەی  لە  دەگرێت  ڕێگە 
سەرەوە وەك ئەنهایدرایت و گەچ و 
بەردی  هەندێ   و  سەرپۆشی  قوڕی 
خوێی و ئاگری كە ناودەبرێت بە )) 

بەردی داپۆشێنەر((.
خاوەنی  تانكیەكان  3.پێویستە 
كە  بن  تایبەت  پێكهاتەیی  سیفاتی 
كاربكەن لەسەر ڕێگەگرتنی نەوت لە 

جوڵە بۆ هەر الیەك.
•داوە نەوتیەكان

لەو  بریتین  نەوتیەكان:-  1.داوە 
سیفاتی  خاوەنی  كە  بەردانەی 
پێكهاتەیی وەهان كە ڕێگە لە جوڵەی 

نەوت دەگرن بۆ هەر الیەك.
 -: خوێی  گومەزەیی  2.داوی 
كاردەكات لەسەر پاڵنان و ڕۆیشتنی 
خوێی بەردی كە ناتوانێت بۆ سەرەوە 

دەربچێت بۆ كۆكردنەوەی نەوت.
دەبێت  دروست  دەرزی:-  3.داوی 
بەردەكانەوە  درزبردنی  ئەنجامی  لە 
درزتێبوو  بەردێكی  كە  بەشێوەیەك 
تیادا  درزی  كە  بەردێكە  بەرامبەر 
نیە و بەمەش ڕێگە لە جوڵەی نەوت 

دەگرێت.
4.داوی چینی :- دروست دەبێت لە 
ئەنجامی نیشتنی چینێك لە لم لەناو 
چینێكی ئەستوور لە قوڕی ڕوویی و 

بەمەش نەوتی تیادا كۆدەبێتەوە.
داوی  وەك  تر:-  نەوتی  5.داوی 
داوی  نیشتەنی,  داوی  پێكهاتەیی, 

بەردە مەرجانیەكان.
6.زۆرترین داوی بەرباڵو لە كەنداوی 
قوڕی  داوی  لە  بریتیە  عەرەبیدا:- 

ڕووچاڵ و داوی گومەزی.
بەدوای  كنەكردن  و  •گەڕان 

ا تد و نە
•قۆناغەكانی گەڕان و كنەكردن

تیایدا  كە   -: جیۆلۆجی  1.ڕووپێوی 
پێكهاتەی  دەربارەی  لێكۆلێنەوە 
و  بەردەكان و سەدە جیۆلۆجیەكان 
هەڵكەندراوەكان دەكرێت و چێكردن 
و  بەردەكان  تاقیكردنەوەی  و 
هەڵكەنراوەكانی تر و كێشانی نەخشە 
جیۆلۆجیەكان و ئامادەكردنی ڕاپۆرتی 

گشتگیر دەربارەی ناوچەكە.
2. گەڕان و ڕووپێوی جیۆفیزیاوی

بەكاردێن,  كە  لەوڕێگەیانەی 
ڕێگای بومەلەرزەیی , وكارەبایی و 

موگناتیسی و ڕاكێشانی زەویە.
•ڕێگای بومەلەرزەیی:-

ڕێگایەكی زۆر ووردە, پشتدەبەستێتە 
سەر كرداری تەقاندنەوە لە چاڵێكی 
لولەكیدا, كە لە ئەنجامدا لەرینەوەی 
دەچێت  كە  دەبێت  لێدروست  زەوی 
بۆ ناوجەرگەی زەوی لەسەر شێوەی 
كە  دەنگی))سیزمیە((  شەپۆلی 
باڵودەبێتەوە.  الیەكدا  بەهەموو 
وەردەگیرێن  گەڕاوەكان  شەپۆلە 
كە  تایبەتەوە  میكرۆفۆناتی  بەهۆی 
ناو دەبرێن بە )) جیۆفۆنات (( كە 
گواستنەوەی  ماوەی  حسابی  تیایدا 
شەپۆلەكان و زانینی قواڵیی و زانیاری 
جیۆلۆجی  پێكهاتەی  وەك  گرنگ 
بەڵگەكانی  و  بەرد  سیفاتەكانی  و 

كۆبونەوەی نەوت دەكرێت.
•ڕێگای كێشكردنی زەوی:-

جیاوازی  سەر  دەبەستێتەر  پشت 
هەندێ   لە  نەوت  بوونی  تریشەوە 
یان  ئاگریندا  لەبەردی  كەمدا  باری 
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دەكات  دووپاتی كۆچكردنی  گۆڕاودا 
بۆ ناو ئەو بەردانە.چونكە ئەستەمە 
لەڕووی پراكتیكیەوە نەوت لەو جۆرە 
بەردانەدا دروست ببێت كە بە تەواوی 

خاڵین لە بونەوەری ئەندامی.
•ئەو بەڵگانەی كە پشتگیری لە 

كۆچكردنی نەوت دەكەن:-
لەو  بریتین   - سەرچاوە:  1.بەردی 
لە  نەوت  كە  نیشتوانەی  بەردە 

بنچینەدا تیایاندا دروست دەبێت.
لەو  بریتیە  گەنجینەیی:-  2.بەردی 
لە  و  تیادایە  نەوتیان  كە  بەردانەی 

ناویشیاندا هەڵیدەگرن.
بریتیە  سەرەتایی:-  3.كۆچی 
لەبەردی  نەوت  كۆچكردنی  لە 

سەرچاوەوە بۆ بەردی گەنجینەیی.
4.كۆچی الوەكی:- بریتیە لە جوڵەی 
گەنجینەیی  بەردی  لەناو  نەوت 

خۆیدا.
•ئەو هۆكارانەی كە یارمەتیدەرن 

بۆ كۆچكردنی نەوت
كە  نیشتوەكان  كونداری  1.نزمی 

نەوت هەڵدەگرن.
لە  بوو  دروست  فشاری  2.جیاوازی 

ئەنجامی جوڵەكانی زەویەوە.
3.فشاری بەهێز كە گازی سروشتی 

دروست دەكات لەسەر نەوت.
4.سیفەتی مولولەیی.

كۆچكردنی  كە  بەڵگانەی  •ئەو 
نەوت پشتڕاستدەكەنەوە

ڕووی  لەسەر  نەوت  1.دەركەوتنی 
زەوی لەسەر شێوەی هێڵی نەوتی.

لەبەردی  نەوت  بەردەوامی  2.بوونی 
لمی و جیڕیدا.

3.بونی نەوت بە بڕی كەم لەبەردی 
ئاگریندا.

•هۆكارەكانی كۆبونەوەی نەوت
1.بونی بەردی خاوەن كونی زۆر بۆ 

دەرچەی  و  گەورە  بڕی  كۆبونەوەی 
كە  بەنەوت  ڕێگەپێدان  بۆ  بەرز 
بەردی  وەك  بكات  هاتوچۆ  لەناویدا 
كۆنگلۆمیراتی  و  جیڕی  و  لمی 
كوندار كە ناودەبرێت بە )) تانكی 

هەڵگرتنی نەوتی بەردی((.
كە  كون  بێ   ڕەقی  بەردی  2.بونی 
بۆ  نەوت  جوڵەی  لە  دەگرێت  ڕێگە 
سەرەوە وەك ئەنهایدرایت و گەچ و 
بەردی  هەندێ   و  سەرپۆشی  قوڕی 
خوێی و ئاگری كە ناودەبرێت بە )) 

بەردی داپۆشێنەر((.
خاوەنی  تانكیەكان  3.پێویستە 
كە  بن  تایبەت  پێكهاتەیی  سیفاتی 
كاربكەن لەسەر ڕێگەگرتنی نەوت لە 

جوڵە بۆ هەر الیەك.
•داوە نەوتیەكان

لەو  بریتین  نەوتیەكان:-  1.داوە 
سیفاتی  خاوەنی  كە  بەردانەی 
پێكهاتەیی وەهان كە ڕێگە لە جوڵەی 

نەوت دەگرن بۆ هەر الیەك.
 -: خوێی  گومەزەیی  2.داوی 
كاردەكات لەسەر پاڵنان و ڕۆیشتنی 
خوێی بەردی كە ناتوانێت بۆ سەرەوە 

دەربچێت بۆ كۆكردنەوەی نەوت.
دەبێت  دروست  دەرزی:-  3.داوی 
بەردەكانەوە  درزبردنی  ئەنجامی  لە 
درزتێبوو  بەردێكی  كە  بەشێوەیەك 
تیادا  درزی  كە  بەردێكە  بەرامبەر 
نیە و بەمەش ڕێگە لە جوڵەی نەوت 

دەگرێت.
4.داوی چینی :- دروست دەبێت لە 
ئەنجامی نیشتنی چینێك لە لم لەناو 
چینێكی ئەستوور لە قوڕی ڕوویی و 

بەمەش نەوتی تیادا كۆدەبێتەوە.
داوی  وەك  تر:-  نەوتی  5.داوی 
داوی  نیشتەنی,  داوی  پێكهاتەیی, 

بەردە مەرجانیەكان.
6.زۆرترین داوی بەرباڵو لە كەنداوی 

قوڕی  داوی  لە  بریتیە  عەرەبیدا:- 
ڕووچاڵ و داوی گومەزی.

بەدوای  كنەكردن  و  •گەڕان 
ا تد و نە

•قۆناغەكانی گەڕان و كنەكردن
تیایدا  كە   -: جیۆلۆجی  1.ڕووپێوی 
پێكهاتەی  دەربارەی  لێكۆلێنەوە 
و  بەردەكان و سەدە جیۆلۆجیەكان 
هەڵكەندراوەكان دەكرێت و چێكردن 
و  بەردەكان  تاقیكردنەوەی  و 
هەڵكەنراوەكانی تر و كێشانی نەخشە 
جیۆلۆجیەكان و ئامادەكردنی ڕاپۆرتی 

گشتگیر دەربارەی ناوچەكە.
2. گەڕان و ڕووپێوی جیۆفیزیاوی

بەكاردێن,  كە  لەوڕێگەیانەی 
ڕێگای بومەلەرزەیی , وكارەبایی و 

موگناتیسی و ڕاكێشانی زەویە.
•ڕێگای بومەلەرزەیی:-

ڕێگایەكی زۆر ووردە, پشتدەبەستێتە 
سەر كرداری تەقاندنەوە لە چاڵێكی 
لولەكیدا, كە لە ئەنجامدا لەرینەوەی 
دەچێت  كە  دەبێت  لێدروست  زەوی 
بۆ ناوجەرگەی زەوی لەسەر شێوەی 
كە  دەنگی))سیزمیە((  شەپۆلی 
باڵودەبێتەوە.  الیەكدا  بەهەموو 
وەردەگیرێن  گەڕاوەكان  شەپۆلە 
كە  تایبەتەوە  میكرۆفۆناتی  بەهۆی 
ناو دەبرێن بە )) جیۆفۆنات (( كە 
گواستنەوەی  ماوەی  حسابی  تیایدا 
شەپۆلەكان و زانینی قواڵیی و زانیاری 
جیۆلۆجی  پێكهاتەی  وەك  گرنگ 
بەڵگەكانی  و  بەرد  سیفاتەكانی  و 

كۆبونەوەی نەوت دەكرێت.
•ڕێگای كێشكردنی زەوی:-

جیاوازی  سەر  دەبەستێتەر  پشت 
سروشتی بۆ هێزی كێشكردنی زەوی 

بۆ پێكهاتە جیاوەزەكانی توێكڵی
زەوی. كە پێوانەی ڕاكێشان دەكرێت 

بە ئامێرێك كە پێی دەوترێت
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جیاوازی  كە  گرافیمیتەر((   ((
لەهێزی كێشكردنی نێوان بەردە بەرز 
و نزمە چڕییەكاندا پیشان دەدات لە 
جیاوازەكانەوە  خوێندنەوە  ڕێگەی 
كە دەتوانرێت نەخشەیەك بكێشرێت 
زەوی  ڕووی  ژێر  پێكهاتەكانی  كە 

دەربخات.
•ڕێگای موگناتیسی

لەم ڕێگەیەدا پێوانەی هێزی كایەی 
موگناتیسی بەردەكان و ئاڕاستەكانیان 
بەناوی   ئامێرێكەوە  بەهۆی  دەكرێت 
ك  یە ە شێو بە ) ) ر میتە گنیو ما ( (
بەردە  دابەشبوونی  چۆنێتی  كە 
لەگەڵ  دەدات  نیشان  ئاگرینەكان 
دواتر  و  نیشتوەكاندا  بەردە  چڕی 
بەدەستخستنی پێكهاتە هەرێمیەكان 

دەردەخات لە ژێر ڕووی زەویەوە.
نەوت  بڕی  كە  هۆكارانەی  •ئەو 

دەوەستێتە سەریان لە خەزانەكاندا
1.جۆری بەردی خەزانەكان.

2.بوونی پێكهاتەی جیۆلۆجی گونجاو 
بۆ كۆبونەوەی نەوت

نەوت  خەزانێكی  لە  زیاتر  3.بوونی 
قواڵیی  لە  و  هەڵگرەكاندا  چینە  لە 

جیاوازدا.

•گەورەترین پااڵوگەكانی نەوت 
لە جیهاندا)) بەرمیل / ڕۆژ((
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•گازی سروشتی شل
بە ئینگلیزی پێی دەوترێت LNG   یان  
Liquefied Natural Gas بریتیە 

لە گازی سروشتی كە چارەسەركراوە 
و شلكراوەتەوە بە ساردكردنەوە. كە 
گازەكە لە كێڵگە نەوتی و گازیەكان 
دەردەهێنرێت و دەگوێزرێتەوە بەهۆی 
دامەزراوەكان  بۆ   تایبەتەوە  بۆری 
كە  چارەسەركردنی  بەمەبەستی 
زیاتری  چارەسەركردنی  كرداری 
بەسەردا دەكەن. وەك ساردكردنەوە 
و شلكردنەوەی گازەكە لە ژێر فشاری 

هەوادا.
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پێشەكیەكی مێژوویی  •
بیرۆكەی شلكردنەوەی گاز لە ساڵی 
واڵتە  لە  سەریهەڵداوە  وە   1914
وەك  ئەمریكاوە  یەكگرتوەكانی 
دا   1917 لەساڵی   و  داهێنانێك 
كرداری  یەكەم  بە  هەستا  بەریتانیا 
فێرجینیادا.  ڕۆژئاوای  لە  بازرگانی 
بەاڵم بەكارهێنانی گاز بە شێوەیەكی 
گرت  خۆی  ڕێچكەی  پراكتیكی 
كاتێك بەریتانیا گرێبەستێكی لەگەڵ 
جەزائیردا بەست لەساڵی 1961دا بۆ 
ماوەی 15 ساڵ بەمەبەستی پێدانی 
بەریتانیا بەكەمتر لە نزیكەی 1 ملیۆن 
تەن لە گازی سروشتی شل سااڵنە. 
شلكردنەوەی  كرداری  ئەوە  لەدوای 
هێواش  و  باڵوبۆوە  دونیادا  لە  گاز 
هێواش گەیشتە نزیكەی 400 بەندەر 
ئێستادا واڵتانی  لە   . بۆ گازی شل 
عەرەبیشی گرتۆتەوە وەك سی گاز 
لە میسر و قەتەرگاز و سەری گاز لە 

قەتەر و یەمەن ئێل جی ئێف .

•سیفاتەكانی گازی شل
لە  شلیدا  دۆخی  لە  1.دەپارێزرێت 
پلەی گەرمای 5ر161 س ژێر سفردا 

و نزیكەی پاڵەپەستۆی هەوادا.
كغم/ 4ر0  نزیكەی  چڕییەكەی   .2

كاتێكیش  و  بێت.  شل  كاتێك  م3 
دەبێتە گاز قەوارەكەی زیاد دەكات و 
نزیكەی 600 جار گەورەتر دەبێت لە 

دۆخی شلی.
نیە. ڕەنگی  و  بۆن  و  تام   .3
كاتێك  پێبكرێت  هەستی  دەتوانرێت 
دروست  ڕێگەی  لە  هەواوە  دەچێتە 
جێگەی  نزیك  لە  هەورەوە  بوونی 
هەڵمژینی  بەهۆی  دەرچونەكەیەوە. 
ئاو  هەڵمی  دواتر  و  هەواوە  گەرمی 
لەسەر  هەوادا  لە  دەبێتەوە  چڕ 

شێوەی هەور.
تێكشكاندنی  هۆی  دەبێتە   .4
كانزاكان.پالستیكەكان,مەتات و هەر 
توخمێكی تر كە پێشبینی لێبكرێت 
كە نەرم و مەتاتی بێت لە بارودۆخی 
ئاسایدا بۆ ئەوەی ببێتە هاوشێوەی 

شوشەی شكاو.
سوتاندنەوەی  هۆی  دەبێتە   .5
پێوەدانی  بە  دەناسرێت  سارد)) 
شەختە(( كاتێك بەر لەش دەكەوێت 
بەهۆی جیاوازی گەورە لە نێوان پلەی 

گەرمای  لەش و گازە شلەكەدا.
تەقینەوەیەكی  هۆی  دەبێتە   .6
نیە((  تیادا  سوتاندنەوەی  سارد)) 
بەم  و  دەكەوێت  ئاو  بەر  كاتێك 
قۆناغی   (( دەوترێت  دیاردەیەش 

پەڕینەوەی خێرا((.
 49 نزیكەی  سووتاندنی  وزەی   .7
بە  خاوێنە  زۆر  و  مێگاجول/كغم 
سووتاوە  توخمە  لەگەڵ  بەراوورد 
بەنزین  و  دیزڵ  وەك  نەوتیەكاندا 
سەرەكی  پێكهاتەی  بە  میپان  و 

دادەنرێت.
•گازی شل بۆچی ؟

هەندێ  لەو باوەڕەدان كە گاز دەتوانرێت 
لە  بەكاربهێنرێت  سووتەمەنی  وەك 
هەڵەیە.  ئەمە  كە  شلیدا,  دۆخی 
لەدوای  سەرەكی  هۆكاری  بەاڵم 
بریتیە  تەنها  گازەوە  شلكردنەوەی 
لە ساناكردنی كرداری گواستنەوەی. 
زۆر لە لێكۆڵینەوە ئابوریەكان دەریان 
خستوە كە تێچووی گواستنەوەی گاز 
بەشلی لە نێوان دەریا و زەریاكاندا 
لە  كە  ئەوەی  وەك  هەرزانترە  زۆر 
دۆخی گازیدا بێت. هۆكاری ئەمەش 
 )) ميثان  شل))  گازی  كە  ئەوەیە 
بە  دەگرێت  بچوكتر  قەوارەیەكی 
دۆخی  لە  وەك  جار   600 نزیكەی 

گازی.
فشاری  لە  بیركردنەوە  وەلەحاڵەتی 
بە  دەریاییەكاندا  هەڵگرە  لە  گاز 
ئامانجی كەمكردنەوەی قەوارەكەی, 
ئەو  دیواری  كە  دەكات  پێویست 
گەورە  ئەستوری  بە  هەڵگرانە 
بەرگەی  ئەوەی  بۆ  بكرێت  دیزاین 
ئەمەش  بگرێت.و  گازە  فشاری  ئەو 
دەبێتە هۆی قورساییەكی گەورە بۆ 
لەگەڵ  گازی شل  بەاڵم  پاپۆڕەكان. 
ئەوەی چڕیەكەی گەورەترە لە گازی 
بەرچاو.  بەشێوەیەكی  سروشتی 
بەاڵم بۆ نمونە زۆر كەمترە لە چڕی 
دیزاینی  لە  بەكاردەهێنرێت  كە  پۆاڵ 
ئەو هەڵگرانەدا لە ژێر پاڵەپەستۆی 

هەوادا.
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و  چارەسەركردن  •كردارەكانی 
شلكردنەوە

بۆ  پێویستەكان  كردارە  دەكرێت 
شل  سروشتی  گازی  بەرهەمهێنانی 
الی  شێوەیەی  بەم  كورتبكرێتەوە 

خوارەوە:-
دەرهاتوەكە  گازە  جار  1.یەكەم 
بۆریەوە  ڕێگەی  لە  لەزەویەوە 
سەنتەری  بۆ  دەگوازرێتەوە 

چارەسەركردنەكە.
دەسپێدەكات  گاز  2.چارەسەركردنی 
لە بارودۆخێكی پێوانەیدا ))كە زۆر 
گەرمای  پلەی  و  پاڵەپەستۆ  ژێر  لە 
توخمە  بەالبردنی   , هەوادایە(( 
كە  توخمانەی  ئەو  و  ناپێویستەكان 
و  دامەزراوەكە  بە  دەگەیەنن  زیان 
بە ژینگەش. لەو توخمانەش: ئاو و 
توخمە  و  وگازەكان  نەوتی  چەوری 
گازی  و  چڕبوەكان  هایدرۆكاربۆنیە 
چونكە  كاربۆن.  ئۆكسیدی  دووەم 
گیرانی  هۆی  دەبنە  توخمانە  ئەو 
لەدوایدا.)  ساردكەرەوەكان  بۆری 
دەیبەستن  هەموویان  لەبەرئەوەی 
ئەوەی  پێش  ڕەق  توخمی  دەبنە  و 
بگەنە پلەی بەستن و شلبونەوەی گاز 
بە زۆری(. هەروەها گازی كبریتیدی 
هایدرۆجین كە لەسەر ئاستی جیهان 
قەدەغەكراوە ) كە گازێكی كوشندەیە 
و دەبێتە هۆی ترشەباران( و هەروەها 
جیوە چونكە دەبێتە هۆی داخوران و 
داڕمانی چینەكان و بۆریەكان كە لە 

ئەلەمنیۆم دروستكراون.
ساردكردنەوەی  كرداری  3.لەدوایدا 
چەند  لەسەر  دەستپێدەكات  گاز 
قۆناغێك.لێرەدا ڕێگای ساردكردنەوە 
لە كۆمپانیایەكەوە بۆ كۆمپانیایەكی تر 
دەگۆڕێت بە گوێرەی سروشتی جێگە 
كە و تێچووی ئابوری. زۆربەی كات 
كرداری ساردكردنەوە دەستپێدەكات 

كە  پڕۆپان))  ساردكردنەوەی  بە 
یەكەم جار سارد دەكرێتەوە بە ئاو 
 . پڕۆپان خۆی((  بە گازی  و دواتر 
گازی  پێكهاتەی  لە  كە  گاز  هەندێ  
بە  جیادەكرێتەوە  سروشتیدان 
میپان  وەك  كواڵندنیان  پلەی  پێی 
پان,بیوتان,پێنتان  ,ئیپان,پڕۆ
,..... وهتد. وەسوود لە هەندێكیان 

و  ساردكردنەوە  لە  وەردەگیرێت 
هەندێكی تریان وەك سووتەمەنی لە 

دامەزراوەكەدا.
كە  ئەوەیە  باسە  جێگەی  ئەوەی 
سەروو  ئەوانەی  و  پڕۆپان  گازی 
دەناسرێن  قورسەكان  بەگازە  ئەو 
ئەوەی  بۆ  جیابكرێنەوە  پێویستە  و 
نەبنە هۆی كرداری بەستن و گرتن. 
لە  دەپەستێورێت  سروشتی  گازی 
پلەی گەرمای نزیكەی 36 پلەی ژێر 

سفر.
ساردكردنەوە  دووەمی  4.قۆناغی 
تیایدا  كە  گرنگترینیانە  كە  دێت 
گازەكە ساردتر و ساردتر دەكرێتەوە 
دەرهێنراو  گازی  بەساردكەرەوەی 
وەك  سروشتی  گازی  لەهەمان 
ساردكەرەوەی تێكەڵ كە پێكهاتوە لە 
تێكەڵەیەك لەگازی ئیپان و پڕۆپان. 
سروشتیەكە  گازە  قۆناغەدا  لەم 
ساردە  و  پەستێنراوە  تاڕادەیەك 

پلەی   150 لە  نزمدا  گەرمی  لەپلەی 
ژێر سفر.

ڕزگاركردنی  دوای  5.ڕاستەوخۆ 
بە))دەرچەی  پەستێنراوەكە  گازە 
نزم  فشارەكەی  تۆمسۆن((, 
لە  دەبێتەوە  نزیك  تا  دەبێتەوە 
توانای  بەهۆی  پاڵەپەستۆی هەوا و 
وزەدا  لە  گۆڕان  گەرماوە  بەرگری 

ڕوو دەدات)) یاسای گازی نمونەیی 
تا  دادەبەزێت  گەرما  پلەی  و   ))
نزیكەی 158 پلەی ژێر سفر كە زۆر 
شلبونەوە.لەڕاستیدا  پلەی  لە  نزیكە 
گازەكە شلبۆتەوە لەو پلە گەرمیەدا 
لەبەرئەوەی تا ئەم كاتەش گازەكە لە 
ژێر فشارێكی بەرزتردایە بە كەمێك 

لە فشاری هەوا.
ئاسایی  شلبونەوەی  كرداری  دواتر 
ڕوودەدات لە دەفرێكدا كە بە دەفری 
دەناسرێت.بە  كۆتایی  بەهەڵمبوونی 
شێوەیەك فشاری گازەكە دادەبەزێت 
لە  و  هەوا.  فشاری  نزیكەی  بۆ 
دادەبەزێت  گەرما  پلەی  گەڵیشیدا 
لێرەدا  و  سەدی  پلەی  -5ر161  بۆ 
گازەكە دەبێت بە شلە و دەتوانرێت 
پاڵیپێوەبنرێت بۆ خەزانە ساردەكان 
كە گەرمای پارێزراوە و توانای بەرزە. 

هەروەك چۆن دەتوانرێت لە
دوایدا پاڵیپێوەبنرێت بۆ هەڵگرەكان 
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و بگوێزرێتەوە) بە شێوەیەكی گشتی 
پاپۆڕی دەریایی ( دەبێت.

•كۆمپانیاكانی گازی شل
واڵتی  گەورەترین  بە  قەتەر  واڵتی 
ناردنە دەرەوەی گازی سروشتی شل 
دادەنرێت لە دونیادا.لەكاتێكدا جەزائیر 
بەرهەمهێنەری  یەكەم  بە  دادەنرێت 
گازی سروشتی شل . و لە كۆتایی 
یەمەنی  كۆمپانیای  2009شدا  ساڵی 
بۆ گازی سروشتی شل دەستیكرد بە 

یەكەم كرداری بەرهەمهێنانی.
كۆمپانیا  هەندێ   ناوی  لەخوارەوە 
بەرهەمێنەری  كە  ڕوو  دەخەینە 
گازی سروشتی شلن لەگەڵ ناوەندی 

بەرهەمی سااڵنەیان:-
بۆ  •نورث ویست : 4ر4 ملیۆن تەن 

ساڵێك

•سی گاز: 5ر5 ملیۆن تەن بۆ ساڵێك
•كۆمپانیای یەمەنی بۆ گازی سروشتی 

شل : 7ر6 ملیۆن تەن بۆ ساڵێك
•تانجۆ: 6ر7 ملیۆن تەن بۆ ساڵێك

•ساخالین: 6ر9 ملیۆن تەن بۆ ساڵێك
بۆ  تەن  ملیۆن  : 6ر15  گاز  •قەتەر 

ساڵێك

ملیۆن  6ر15  قەتەر:  گازی  •سەری 
تەن بۆ ساڵێك

سروشتی  گازی  •مەترسیەكانی 
شل

مەترسیەكی  شل  سروشتی  گازی 
لە  تەنها  ناكات  دروست  گەورە 

كاتێكدا نەبێت كە بەكەمتەرخەمیەوە 
لەو  بكرێت.  لەگەڵدا  مامەڵەی 

مەترسیانەش:-
كە  هەڵگرەی  ئەو  1.تەقینەوەی 
پلەی  كە  كاتێكدا  لە  تیایدایە 
پلەی  لە  بەرزدەبێتەوە  گەرمیەكەی 
گەرمی شل بونەوەی -5ر161 پلەی 
سووتاندنیشی  دەشێت  و  سەدی. 
بێت كاتێك كە سەرچاوەی  لەگەڵدا 

لەم  بێت.و  هەوادا  لە  ئاگركەوتنەوە 
سەخت  كۆنتڕۆڵكردنی  كاتەشدا 

دەبێت.
شلی  گازی  بڕی  بەهۆی  2.لەوانەیە 
دەرچوەوە كرداری خنكاندن ڕووبدات 
لێبكەوێتەوە.  مردنیشی  حاڵەتی  و 

لەگەڵ ڕەق بوون و بەستنی لەش بە 
هۆی سەرمای زۆرەوە.

لەكاتی  سارد  3.تەقینەوەی 
بەركەوتنیدا بە ئاو.

بەكارەساتێكی  سكیكدا  4.ڕووداوی 
ڕوویدا  كە  دادەنرێت  دڵتەزێن 
و  2004دا  ساڵی  لە  جەزائیر  لە 
لەسەر  هەڵنەگرە  حاشا  بەڵگەیەكی 
مەوادی مەترسیداری گازی سروشتی 
شل كە تیایدا هەموو ئەو كارمەندانە 
بوون  لەدامەزراوەكەدا  كە  مردن 
بوون. كەس   27 ژمارەیان  كە 
پێشتر  تر  ڕووداوێكی  هەروەها 
ڕوویدابوو لە ساڵی 1973دا لە واڵتە 
یەكگرتوەكانی ئەمریكا و 37 كەس 
مردن و كارەساتێكی خوێناوی تریش 
ساڵی  لە  ڕوویدا  كلیالند  لە  پێشتر 
1944 داو ئەنجام 128 كەس گیانیان 

لە دەستدا.
سەرچاوە:-

=======
پێگەكانی ئەنتەرنێت
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ِريثَورتاذ

ئةندازيار 
أمحد قوباد  دالوةر 

سةرَوكى شارةوانى قةاَلدزَى

ئامادةكردنى
 طؤظارى ئةندازياران
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دامەزراندن  مێژووی  پ/سەرەتا 
سەرۆكایەتی  بوونی  دروست  و 
باس  بۆ  ڕانیەمان   شارەوانی 

بكەن.
وەاڵم /

دوای ئەوەی حكومەتی عێراقی ئەو 
لە   1938 ساڵی   9 مانگی  كات،لە 
پشدەر تەشكیالت دەكات، یەكەمین 
قائمقامیەت  بنیادینا  كە  فەرمانگە 
واتا ساڵی 1939  دواتر  بوە، ساڵی 
كراوەتەوە  قەاڵدزێ   شارەوانی 
)ئەحمەد بابكر مەمەند ئاغا( ناسراو 
كراوە  رەئیس  ئاغای  ئەحمەد  بە 
ساڵی  تاكو  شارەوانی  سەرۆكی  بە 
1953 بۆ ماوەی پێنج ساڵ سەرۆكی 
نەزانراوە  دواتر  بوە،  شارەوانی 
بەسەر  چی  فەرمانگەكە  بارودۆخی 
تاكو ساڵی 1945 كە سۆفی  هاتوە 
شارەوانی  سەرۆكی  بە  بووە  فەتاح 
ماوەیەدا  لەو   1963 ساڵی  تاكو 
قائمقام  لەگەڵ  ناكۆكی  بەهۆی 
سلێمانی  شاری  بۆ  گواستراوەتەوە 

سەر  گەڕێندراوەتەوە  دواتر  بەاڵم 
كارەكەی بۆ ماوەی 9 ساڵ سەرۆكی 

شارەوانی بووە .

لە ساڵی 1963 شارەوەانی و زۆربەی 
بۆ  گواستراونەتەوە  فەرمانگەكان 
ناوچەیەكی  چونكە  سلێمانی  شاری 
شۆڕشدا  دەستی  ژێر  لە  بوو  ئازاد 

بوە.
 1967 ساڵی  بۆ   1964 ساڵی  لە 
ماوەی  هەمزە  حاجی  عبدالرحمان 
بە  كراوە  ساڵ  دوو  یان  ساڵ  یەك 
نەزانراوە  بەاڵم  شارەوانی  سەرۆكی 

لەكام ساڵدا بوە .
لەساڵی 1968 مامەندی مینا ئاغای 
گربداخ دەكرێت بە سەرۆكی شارەوانی 
تا ساڵی 1970 بەردەوام دەبێت لەو 
ساڵەدا دەیگوازنەوە شاری سلێمانی، 
دەگەڕێتەوە  ماوەیەك  پاش  بەاڵم 
قەاڵدزێ   شاری  لە  سەركارەكەی 
دەبێت  بەردەوام  ساڵی1980  تاكو 
فەرمانبەرێكی  ناوێك  محمد  دواتر 
وەكالەت  بە  بووە  مالیە  بە  سەر 
تاكو  كردوە  جێبەجێ   كارەكانی 
ناوچەكە لەالیەن ڕژێمەوە ڕاگوێزراوە 
، لە ساڵی )1991-1992( شارەوانی 

خزمەتگوزاری  بەشی  وەكو  قەاڵدزێ  
سەرۆكایەتی  سەربە  و  كرایەوە 
شارەوانی ڕانیە بووە وە لە بەرواری 

)دالوەر  ئەندازیار  ەوە   1994/3/3
سەرۆكی  دەبێتە   ) ئەحمەد  قوباد 
ئێستا  تاكو  و  قەاڵدزێ   شارەوانی 

لەسەر كارەكەی بەردەوامە .
)) بەداخەوە دوای ریپۆرتاژەكەمان 
كاك دالوەر لەسەر كارەكەی البرا (( 

.
 

پ /سروشتی كارەكانتان بریتین لە 
چی؟

وەاڵم/
أ-جێبەجێ  كردنی نەخشەی بنچینەیی 
شار و دابین كردنی زەوی بۆ سەرجەم 
لە  شار  دانیشتوانی  و  پڕۆژەكان 

رێگەی ئیفرازكردنی كەرتیەوە .
و   بازار  و  ناوشار  ڕێكخستنی  ب- 
خاوێن كردنەوەی و فڕێدانی پاشەڕۆی 
چارەسەركردنی  و  شار  هەموو 

پاشەڕۆكان .
یەكانی  خزمەتگوزاری  گەیاندنی  ج- 
قیر   و  شۆستە  و  تێكەڵە  و  ئاوەڕۆ 

بۆ هەموو شار.
د - زیادكردنی ناوچەی سەوزایی و 
دورستكردنی پارك و چاندنی نەمام 
و پاراستی ئەو سەوزایی و نەمامانەی 

كە هەیە .
شەقامەكانی  رووناكردنەوەی   – ه 
و  ئینارە  ڕێگەی  لە  ناوشار 
بۆ  وةصةتی  جزرە  دورستكردنی 

شەقامە سەرەكیەكان.
و-دابینكردنی شوێن و پارك و باخچە 
هەروەها  گەڕەكەكان  لە  بچوكەكان 
دابینكردنی پاركی بچوك بۆمندااڵن.

ع – دابینكردنی زەوی بۆ پاركینگی 
ئۆتۆمۆبیل لە شوێنە گشتیەكان .

غ-پێدانی مۆڵەتی بینا بۆ دورستكردنی 
خانوی تیجاری.

پ /ئەو پڕۆژانە چین كە لە سەرەتای 
تا  ڕانیەوە  شارەوانی  دامەزراندنی 

ئێستا  بە ئەنجامتان گەیاندوە؟
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پ/ كێشە و گرفتەكانتان چین؟
نەبونی ماستەر پالن

أ -بونی زیادەڕەوی
ب -كەموكورتی لەدیزاینی پڕۆژەكان.

بەهۆی  ئەندازەیی  توانای  ت -كەمی 
نەبونی خول

پ -نەبونی بودجەی پێویست .
داهاتوتان  بەرنامەی  و  پالن  پ/ 
چیە بۆ ئایندە بۆ زیاتر جوانكردن و 

ڕێكخستنی شاری ڕانیە؟
دەروازەی  پاركی  أ -دورستكردنی 

دەروازە  وەسەرنێڵ)پاركی  قەاڵدزێ  
70 دۆنم(و)پاركی سەرنێڵ60 دۆنم(

ب -بە دووساید كردنی ناوشاری كۆنی 
قەاڵدزێ 

بازنەیی  شەقامی  ت -دورستكردنی 
)60مەتری( قەاڵدزێ 

پ -دورستكردنی ئوتێل و مۆتێل
گازینۆیەكی  چەند  ج -دورستكردنی 
دەروازە  پاركی  شوێنی  لە  سیاحی 

قەاڵدزێ 
ح -سەوزكردنی دەروازەی قەاڵدزێ  بە 

شێوەیەكی گشتی 
خ -ڕونكردنەوەی گردی حسنی 

پیشەسازی  ناوچەی  د -دورستكردنی 
دوو 

ژ -دورستكردنی سەرقەبرانی تازە
بۆ  پردێك  چەند  ر -دورستكردنی 
بەهار  ڕاپەرین  گەڕەكی  بەستنەوەی 
خەناتا  پردی  فراوانكردنی  و  نارۆك 

بە شەهیدان 
بۆ  خزمەتگوزاری  ز -گەیاندنی 
ئێستا  تا  كە  شار  بەشانەی  ئەم 

وەاڵم/ئەو پڕۆژانەی لەسەر بودجەی وەزارەتی شارەوانی و ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی لەالیەن سەرۆكایەتی شارەوانی 
قەاڵدزێ  جێ  بەجێ  كراون تا ساڵی )2010(
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خزمەتگوزاری پێ نەگەیشتوە .
پ / داواكاری و پێشنیازتان چیە بۆ 
ئەوەی باشتر ئیشوكارەكانتان بەرەو 

پێشەوە بچێت؟
أ -دورستكردنی ماستەر پالن كە ئێستا 

لە قۆناغی جێ  بەجێ  كردندایە
ب -گرنگیدان بە سازكردنی پڕۆپۆزەڵ 
وایە  چاكتر  كە  پڕۆژە  تصميمی  و 
ئەم خااڵنە لە چاو بگیرێ  و بودجەی 
و  كەم  توشی  تا  بكرێت  دابین  بۆ 

كورتی نەبێت .
ت -)up date ( كردنی سەرجەم 
تایبەتی  بە  هونەری  فەرمانبەرانی 
ئەندازیاران كە جێگەی داخە گرنگی 
پێ  نادرێت تەنها ئەم زانیارانەی الیە 
كە لە كۆلێژەوە پێیان گەیشتوە لە 
بۆیە  بون  فێری  مهارەوە  ئەنجامی 

ئەم خااڵنە گرنگە .
پ -بونی پالنی هەمە الیەنە بۆ هەموو 
بێت  تایبەت  كە  شار  فەرمانگەكانی 

بۆ سەرجەم ڕێكخراوەكان.
ج -دەركردنی ڕێنمایی تازە و تایبەت 
بە هەموو شارەكان بەجیا بۆ پێدانی 
مۆڵەتی بینا چونكە هەموو پارێزگایەك 

تایبەتمەندی خۆی هەیە.
شارو  ئاوەرۆی  كردنی  ح -پاكتاو 

كارە  لە  یەكێكە  كە  شارۆچكەكان 
باشەكان .

خ -دفنكردن و چارەسەركردنی پاشماوەی 
ڕۆژانەی شار .

د -گرنگی زیاتر بە تەكنەلۆژیای تازە 
بدرێت لە پرۆژەی قیرتاوكردندا 

ژ -نەهێشتنی تەجاوزات . 
پ/ گرنگی بوونی ئەم  سەرۆكایەتیە 
ڕانیەدا  داهاتوی  و  ئێستا  لە  چیە 

لەپاڵ ئەنجومەنی پارێزگادا؟
وەاڵم/

 ئەم دەزگایە جیاواز لە ئەنجومەنی 
بەجێ   جێ   دەستەاڵتی  پارێزگا 
كردن وسەرپەرشتی كردنی پڕۆژەی 
خزمەتگوزاریەكانی هەیە بۆیە گرنگی 
بەجێ   جێ  لە  سەرۆكایەتیە  ئەم 
نی  ند یا )گە پالن( ر ستە نی)ما د كر
شار(  خزمەتگوزاری()ڕێكخستنی 
زیاتر  كاری  شارەوە(  )سەوزكردنی 
پێشكەش دەكات بۆیە گرنگی خۆی 

پاراستوە .
پ/ پالنتان چییە بۆ ئەم زیادبونە بێ  
شارەكان   ) عشوائیە  بەرنامەیەیی) 

بەشێوەی ئاسۆیی و شاقوڵی؟
وەاڵم / تەنها ماستەر پالن هەموو ال
یەنە)ئابوری،كۆمەاڵیەتی،رۆشنبیری

،مێژووی،جۆگرافی،ئامار( .
سەالمەتی  پاراستنی  زیاتر  بۆ  پ/ 
لەكاتی  بیناكانیش   و  مرۆڤەكان 
لە  ئاگركەوتنەوەكاندا  و  ڕووداو 
وەك  پڕۆژەكاندا  جێبەجێكردنی 
چیە  بەرنامەتان  قەاڵدزێ   شارەوانی 
لەو بوارەدا بۆ مۆڵەت پێدانی بیناو 
سەالمەتیەوە  ڕووی  لە  باڵەخانەكان 

وەك مەرجێكی ئەندازیاری گرنگ؟
وەاڵم/

بیناكان  قەاڵدزێ   لە  ئێستا  تاكو   
ئەم  تێنەپەڕیون  نهۆمی   )3( لە 
مۆڵەت  پێدانی  لە  كە  مەرجانەی 

هەیە پێیان جێ  بەجێ  دەكەین .
لە  چیە  ئەندازیاران  ڕۆڵی  پ/ 
ئەم  كارەكانی  ئیشو  بەڕێوەبردنی 

سەرۆكایەتیەدا ؟ 
وەاڵم/

بەرز  زۆر  ئەندازیاران  ڕۆڵی   
دڵنیاییەوە  بە  چونكە  دەنرخێنرێت 
لە  كە  كردنەوەی  ئاوەدان  ئەو 
شارەكەماندا هەیە هەوڵ و كۆششی 
ئەندازیاران و شوێن پەنجەی سەرەكی 
ئەندازیارەكانە پێشكەوتن بێ  توانای 

ئەندازیاران ئەستەمە .



 

  Eighth year No :34 autumn 2010 (Ďď) ǥǿǠȵǽ čċČċ ɃȂɅǠǭ ȳǦǪȉǦȽ ɄĆȱǠȅ 24

ضاوثَيكةوتن
ضاوثَيكةوتن

ئةندازيار 
محد ووسو  أمحد 
 komar11@ymail.com

لةم ذمارةيةى طؤظارةكةماندا بة مةبةسى زياتر ناساندن و سود وةرطرتن لة 
شارةزايى ئةندازيارَيكى بة ئةزمون ضاوثَيكةوتنمان لةطةَل بةرَيز ئةندازيارى شارستانى 

)أمحد وسو محر( سازدا و لة وةآلمى ثرسيارةكامناندا بةم شَيةوةيةى الى 
خوارةوة بؤمان دوا ,..

ئامادةكردنى
 طؤظارى ئةندازياران
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پ :ناوی سیانی؟
و/ احمد وسوو حمد  )احمدی مال 

وسوو ( .  

شوێنی  بەروارو  پ: 
لەدایكبوون؟

لە    1970/7/  1 بەرواری  و 
سەربەناحیەی  خندەكەی  گوندی 

سەنگەسەر لە قەزای پشدەر 
) قەاڵدزێ  ( لە دایك بووم .

خوێندنی  قۆناغەكانی  پ: 
سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی 
و زانكۆتان لە چ سااڵ و جێگەیەك 
تەواوكردووە و پسپۆڕیتان لە چ 

بوارێكی ئەندازەیدا هەیە؟
و/ خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی 
ژاراوە  كۆمەڵگای  لە  ئامادەیم  و 
قەزای  و  سەنگەسەر  ناحیەی   ،
لە  ئیران   واڵتی  و   قەاڵدزێ   
كردووە   تەواو   1990-1989 ساڵی 
زانكۆی  لە  لە سالی 1993-1992 
صالح الدین –  هەولێر ) بەشی 
ئەندازیاری شارستانی ( وەرگیراوم 
بەشی   1997-1996 سالی  ولە 
ئەندازیاری شارستانیم تەواو كرد   

پ: ئەو پڕۆژانە چین كە ئەنجامتان 
سەرپەرشتیتان  یان  داوە 
وەزیفیتاندا  ژیانی  لە  كردووە 
لە  خۆتانتان  پڕۆژەیەكی  چ  و 

هەمووان پێسەركەوتووترە؟
سەر  مەبه ست  ئەگەر  و/ 
دەمی ڕژێمی بەعس بێت جیاوازی 
پڕۆژەكان چونكە  لە جۆری  زۆرە 
پڕۆژەی  ڕژیم  لەسەردەمی 

ئێمە  ناوچەی  لە  خزمەتگوزاری 
نەبووە جگە لەو پڕۆژانەی كە بە 
پالنێكی سیاسی كار بۆ تێكدان و 
ئەو   ، ناوچەكە دەكرا  ڕاگواستنی 
پڕۆژانەی لە ساڵی 2003 بەدواوە 
تاكو ئێستا جێ  بەجێكراون جگە 
ڕەوشی  ڕووی   لە  كە  لەوەی 
ڕووی  لە  الوازن  ئەندازیارییەوە 
كورتی  و  كەم  پالنسازیشەوە 
پالنێكی  چونكە  تیادایە  زۆریان 
مركزی بەرنامە بۆ داڕێژراو نەبووە 
كە كاری پێ بكرێت بەڵكو لە هەر 
ناوچەیەك ئیدارەكەی خۆی كاری 
گشتی  شێوەیەكی  كەبە  كردووە 
كار  خەڵك  داواكاری  بەپێی  
پێم  بودجە  وەك  بەاڵم    ، كراوە 
وایە پارەیەكی زۆر خەرجكراوە و 
بە  ناوچەیەك  بۆهەر  هاتبا  ئەگەر 
دانراو  بۆ  پالن  بەرنامەیەكی  پێی 
پێشتر دراسەی بۆ كرابا  دەتوانرا 
لەڕووی چەندایەتی و چۆنایەتەوە 

زۆر لەوە زیاتر كار بكرێت .

لەنێوان  بەراورد دەكەن  پ: چۆن 
ڕاپەڕین  پێش  پڕۆژانەی  ئەو 
لە  ئەوانەی  و  ئەنجامدراون 
ڕووی  لە  دەدرێن  ئەنجام  ئێستادا 

ئەندازەییەوە؟

و/ بە بۆچونی من ئەو پڕۆژانەی 
ڕووی  لە  ڕژێم  ڕوخاندنی  پێش 
بەاڵم  بوە,  چاكتر  ئەندازیاریەوە 
بەراورد  بە  كەمترەو   ژمارەی 
پڕۆژەكان  ژمارەی  ئێستا  لەگەڵ 

ئێجگار زۆرترە .

پ: ئەو خولە زانستیانە چین كە 
بینیوتانن و لە چ وواڵتێك؟

زانستیم  خولیكی  هیچ  و/  
واڵتێك  هیچ  بۆ  و  نەبینیوە 

نەچووم

وواڵتانی  سەردانی  ئایا  پ: 
؟  نا  یان  كردووە  بیانیتان 
ئەنجامی  لە  كردووتانە  ئەگەر 
كارە  بینینانەی  و  سەردان  ئەو 
لەو وواڵتانەدا..  ئەندازەییەكاندا 
ئاستی ئەندازیارانی كوردو بیانی 

چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
و/ نەخێر .  -1

پ: ڕێنمایی و ئامۆژگاریەكانتان 
نەوەی  ئەندازیارانی  بۆ  چییە 

نوێ؟
و/ ڕێنمایم بۆ ئەندازیارانی نەوەی 
هەمیشە  ئەندازیاران   . نوێ  
پێشەنگ و ڕەمزی ئاوەدانی واڵتن 
سەرماییەكی  بۆخۆی  ئەمەش 
بۆیە  ئەندازیاران  بۆ  گەورەیە 
بە  ئەندازیار  ئێمەی  پێویستە 
بەو  پابەندبین  ئەمانەتەوە 
دەرچونمان  لەكاتی  كە  سوێندەی 
خواردومانە بۆئەوەی پارێزگای لەو 
سەرمایە گەوریە بكەین و خزمەت 
بكەین  واڵت  ئاوەدانكردنەوەی  بە 
، واڵتی ئێمە پێویستی بە كادری 
خاوەن  و  لەخۆبردو  و  دڵسۆز 
پالنی  دانانی  بۆ   هەیە  ئەزموون 
درێژخایەن تا بە جوانترین شێوە 
خزمەتی ئاوەدانكردنەوەی واڵتمان 

بكەین .
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بةسةركردنةوة

ƆǠǪȅǿǠȉ ɃǿǠɅȁǟǼȹǦǝ
ǿǻǠȩ ɄȲȝ ǿǠɆǪǹǦǣ
ǦɆȹǟĈǿ ƆǟȿǥǿǠȉ ɄȭǗǿǦȅ

لة طَوشةى ئةم جارةماندا شارةوانى ِرانيةمان بةسةركردةوة بَو ئةم 
مةبةستة روى ثرسيارمان كردة بةِرَيز ئةندازيار )بةختيار على قادر( 

سةرؤكى شارةوانى ِرانية و بةم شَيوةية وةاَلمى ياينةوة  

ئامادةكردنى
 طؤظارى ئةندازياران
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دامەزراندن  مێژووی  سەرەتا  پ/ 
سەرۆكایەتی  بوونی  دروست  و 
باس  بۆ  ڕانیەمان   شارەوانی 

بكەن.
ڕانیە  شارەوانی  مێژووی 
 1931 سااڵنی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
وەكو  شارەوانی  كات  ئەو 
بووە،  خزمەتگوزاری  بنكەیەكی 
فراوانبوونی  و  گەشەكردن  لەگەڵ 
بۆتە   1947 لەساڵی  ڕانیە  شاری 
فەرمانگەیەكی  وەكو  و  شارەوانی 
ئەم  ڕادەگەیندرێت،  بچوك 
شارەوانیە بەردەوام لەخزمەتكردن 
سەرۆك  چەندین  نەوەستاوەو 
هەبووە  دەستیان  شارەوانی 
شار،  فراوانبوونی  و  لەجوانكردن 

كە  ئەمڕۆ  گەیشتۆتە  تاوەكو 
گەورە  بە  هەست  هەموومان 

بوونەی شار دەكەین.

بریتین  كارەكانتان  /سروشتی  پ 
لە چی؟

برتین  كارەكانمان  سروشتی 
پالندانانی  لەكاری خزمەتگوزاری و 
هەر  خزمەتگوزاریەكان  شار، 
خاشاكی  زبڵ و  لەپاككردنەوەی 

دروستكردنی  هەتاوەكو  ماڵەنەوە 
وەكو  خزمەتگوزاریەكانی  خانوو 
ئاوو ئاوەڕۆو دروستكردنی شەقام و 
ڕێژكردن و  تێكەڵە  ڕەسیف و 
ئەو  سەرجەم  كردن و  قیرتاو 
كەپێویستن  خزمەتگوزاریانەی 
شارەوانیەكەمان  لەسنوری 

جێبەجێ بكرێن.
 

لە  كە  چین  پڕۆژانە  /ئەو  پ 
شارەوانی  دامەزراندنی  سەرەتای 
ئەنجامتان  بە  ئێستا   تا  ڕانیەوە 

گەیاندوە و پالنتان چیە؟
بوون و  زیاد  لەو  بریتیە  پالندانان 
كەهەر  شارێك  بوونی  گەورە 
دروستبوونیەوە  سەرەتای  لە 

دابنرێت كەئەو شارە  بۆ  كەپالنی 
چۆن دروست بكرێ و چۆن گەورە 
دام و  شوێنێك  چ  لە  وە  بكرێت 
وەك  خزمەتگوزاریەكانی  دەزگاو 
باخچە  قوتابخانەو  نەخۆشخانەو 
هەموو  لەگەڵ   و شۆستەو شەقام 
ئەو خزمەتگوزاریانەی كەپێویستن 
ئەمانە  بوونیان هەبێت  لەشارێكدا 
پالندانانە  كاری  لەچوارچێوەی 

لەسەرۆكایەتی شارەوانی ڕانیە .

وەكو دیارە لەسەرەتای دامەزراندنی 
شارەوانی ڕانیەوە چەندان پڕۆژەی 
شارەوانیەكەمان  لەسنوری  گرنگ 
ئاماژە  ناكرێت  كراوون  جێبەجێ 
بەیەك بەیەكی پڕۆژەكان بكرێت، 
الپەڕە  بەدەیان  پێویستی  چونكە 
یەك  باسی  بێت  ئەگەر  هەیە 
دەتوانم  بەاڵم  بكەین،  بەیەكیان 
گرنگ  پڕۆژەیەكی  بەچەند  ئاماژە 
بكەم لەوانە نزیكەی 300,000مەتر 
وەنزیكەی  قیركراوە،  دووجا 
كۆنكرێتی  دووجا  مەتر   400,000
لە120  زیاد  كراوە،  گەڕەكەكان 

كیلۆمەتر ئاوەڕۆ كراوە، 
لەگەڵ چەندان پڕۆژەی تری وەكو 
دروستكردنی باخچەو سەوز كردنی 
بەتەواو  شۆستەكان،  ناوەندی 
خزمەتێكی  پڕۆژانەش  ئەو  بوونی 
گەورە بەدانیشتوانی ڕانیە كراوە. 
كارو  ئەو  زیاتر  بلێم  دەتوانم 
چاالكیانە لەدوای 2003ەوە ئەنجام 
بەحكومی  پێشتر  چونكە  دراون، 
دەهاتە  گرفتێك  چەند  ئەوەی 
پێشكاركردن لەوانە گرفتی ئابوری 
مەرجی  و  هەل  و  كۆمەاڵیەتی  و 
سیاسی ئەو كات. دەش توانم بڵێم 
خزمەتێكی  بوارەكاندا  لەسەرجەم 

باشمانكراوە. 

داهاتوتان  بەرنامەی  و  پالن  پ/ 
چیە بۆ ئایندە بۆ زیاتر جوانكردن 

و ڕێكخستنی شاری ڕانیە؟
ئێمە  شارەوە  جوانكردنی  لەڕووی 
لەنزیك دەروازەی شارەوە نزیكەی 
دابینكردوە  دۆنمان  سەد  سێ 
بۆ  تەواو   یاساكانی  كارە  هەموو 
ئەمەش  وەبەرهێن  دراوەتە  كراوە 
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خزمەتێكی باش بە ناوچە دەكات، 
پڕۆپۆزەڵی  و  دیزاین  هەروەها 
شار  دەرەوەی  مەتری  شەست 
نوسینگەی  لەالیەن  بووە  تەواو 
كاری  پێوەرەوە  ئەندازیارانی 
دیزاینی بۆكراوە ، لەبەرنامەماندایە 

دوو سایدی ناوبازاڕی ڕانیە دەست 
چەندین  ماوەی  كە  بكەین،  پێ 
گرفتی  شەقامە  ئەو  سااڵنە 
هاتووچۆی بۆ هاواڵتیان و شۆفێران 
پڕۆژەی  هەروەها  كردوە،  دروست 
نۆژەنكردنەوەی باخی گشتی ڕانیە 
سەردەمیانەوە  دیزاینێكی  بە  كە 

نۆژەندەكرێتەوە، 
 

كە ماوەی چەند ساڵێكە سیمایەكی 
شارە،   بەم  داوە  ناشیرینی 
چەندین  ئیفرازكردنی  هەروەها 
 ، ڕانیە  شاری  تازەی   گەڕەكی 
دۆنم زەوی  دە  ڕووبەری  هەروەها 
بۆ وەبەرهێنێكی دیكە دابینكردوە 
بۆ  سەركەپكان  ڕێگەی  لەسەر 
شاری یاری، هەروەها دروستكردنی 
ئوتێلی گەشتیاری بە دابینكردنی 
هەروەها   ، زەوی  دۆنم  پانزە 
كە  دەروازە  پاركی  تەواوكردنی 

دۆنمە  وهەشت  بیست  ڕوبەری 
جێ  شارەوانیەوە  لەالیەن  كە 
بەجێ كراوە كە چەندین كافتریاو 
كۆشكی خواردەمەنی و ساردەمەنی 

تێدایە. 

چین  گرفتانە  و  كێشە  ئەو  پ/  
ئیش  ڕێگەی  سەر  دێنە  كە 

وكارەكانتان؟
بۆ  پێویست  ئامێری  نەبونی 
كاروچاالكیەكان  ڕاپەراندنی 
نەبونی  شار،  پاكردنەوەی  و 
سەوزكردنی  بۆ  شارەزا  كاریكاری 
فەرمانبەری  نەبونی  و  باخچەكان 
كەمی  لەكارەكانیادا،  پڕۆفیشناڵ 
دەسەاڵتێكی  نەبوونی  و  بودجە 
تەواو بۆ سەرۆكی شارەوانی بۆتە 

ڕێگر لە ڕاپەراندنی ئەركەكانی.

پ / داواكاری و پێشنیازتان چیە 
بۆ ئەوەی باشتر ئیشوكارەكانتان 

بەرەو پێشەوە بچێت؟
كێشە  پێچەوانەی  بڵێم  دەتوانم 
داواكارین  واتە  گرفتەكانمانن  و 
بودجەی شارەوانیمان زیاد بكرێت، 
دەسەاڵتی شارەوانی زیاد بكرێت، 

فەرمانبەری  دامەزراندنی  هەروەها 
پڕۆفیشناڵ لە فەرمانگەكەماندا لە 
بوارەكانی ئەندازیاری و ڕوپێوی  و 
تەكنیكار و دابینكردنی ئامێرەكان 

بۆ ڕاپەراندنی كارەكانمان.
پ/ گرنگی بوونی ئەم  سەرۆكایەتیە 
چیە لە ئێستا و داهاتوی ڕانیەدا 

لەپاڵ ئەنجومەنی پارێزگادا؟
هەم  سەرۆكایەتی  بونی  دیارە 
هەم  و  خزمەتگوزاریە  دەزگایەكی 
دەزگایەك بۆ پالندان و ڕێكخستنی 
شار گرنگیگی خۆی هەیە ،چونكە 
لەگەڵ  توندوتۆڵی  پەیوەندێكی 
هاواڵتیاندا هەیە، بۆیە زۆر گرنگە 
خزمەتێكی تەواو بەم شارە بكەین 
بۆ  هەبێت  تەواومان  پالنێكی  و 
هیوایەی  بەو  ڕانیە  بوونی  گەورە 

لەئایندەدا  ڕانیە ببێتە پارێزگا.
پەیوەندی ئێوە لەگەل ئەنجومەنی 

پارێزگا؟؟؟
 پەیوەندی ئێمە لەگەڵ ئەنجومەنی 
پارێزگادا بریتی یە لەو پەیوەندیەی 
كە  بودجەیەی  ئەو  كەسااڵنە 
ئەنجومەنی  لە  دادەنرێت  
پارێزگاكان بۆ شاری ڕانیە ، ئێمە 
لەگەڵ ئەندامانی ئەو ئەنجومەنە و 
قائیمقامیەت دادەنیشین،  بەرنامە 
و پالنی خۆمان پێشكەش دەكەین، 
بە  پڕۆژەكانمان  و  پالن  سەرەتا 
دواتر  دەكەین،  پێشكەش  نوسراو 
دەكرێت  ئامادە  بۆ  پڕۆپۆزەڵیان 
شارەزای  ئەندازیاری  لەالیەن 
پاشانیش    ، شارەوانیمانەوە 
ئەركەكان دەگرینە ئەستۆ ، ئەوەی 
پارەكەمان  برشی  ئەوانە   لەسەر 

بۆ دیاری دەكەن.
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پ/ پالنتان چییە بۆ ئەم زیادبونە 
 )) عشوائیە  بەرنامەیەیی))  بێ  
و  ئاسۆیی  بەشێوەی  شارەكان 

شاقوڵی؟
دیارە پێشتر بەهۆی ئەو بارودۆخی 
كوردستان  كاتی  ئەو  سیاسی 
هاواڵتیان بە شێوەیەكی نایاسایی 
هەر  دەنا  بنیات  خانوەكانیان 

زیادە  ئەو  هۆی  بۆتە  ئەمەش 
ڕۆیەی كە ئەمڕۆ ئێوە باسی لێوە 
دەكەن، ئێستاش گەورەترین گرفت 
پالنیشمان  دروستكردوین،  بۆ 
سەركردنی  چارە  بۆ  هەیە 
لە  كە  بونەی  زیاد  شێوە  ئەو 
لەسەرەتای  ڕویداوە،  ناوچەكەمان 
وەزارەتی  بەكاربونیشمەوە  دەست 
كە  ئاگاداركردۆتەوە  شارەوانیم 
ڕانیە  شاری  پالنی  ماستەر  ئەو 
سااڵنی   هی  هەیە  ئێستا  كە 
پەنجاكانە، بۆیە ئێمە داواكارین و 
ئایندەیەكی  لە  پالنیشمان ئەوەیە 
و  ڕیك  پالنیكی  ماستەر  نزیكدا 
لەڕێگەی  دابنرێت  ڕانیە  بۆ  پێك 
ئەو  جا  شارەزاوە  كۆمپانیایەكی 
یاخود  بێت  بیانی  كۆمپانیایە 
ناوخۆیی بێت، چونكە ماستەرپالن 

ئەو كات  دیراسەیەكی وردی هەموو 
ئەو  دەكات،   ڕانیە  ناو  الیەنێكی 
كات بریاڕ دەدات بەچی شێوەیەك 

شار گەورە بێت.
پ/ بۆ زیاتر پاراستنی سەالمەتی 
لەكاتی  بیناكانیش   و  مرۆڤەكان 
لە  ئاگركەوتنەوەكاندا  و  ڕووداو 
وەك  پڕۆژەكاندا  جێبەجێكردنی 

بەرنامەتان  قەاڵدزێ   شارەوانی 
چیە لەو بوارەدا بۆ مۆڵەت پێدانی 
ڕووی  لە  باڵەخانەكان  بیناو 
مەرجێكی  وەك  سەالمەتیەوە 

ئەندازیاری گرنگ؟

سەرەتا هەر كەسێ دەست دەكات 
بااڵخانە  و  بینا  دروستكردنی  بە 
بۆ  شوێنی  شارەوانی  وەكو  ئێمە 
داوای  ئەوە  دوای  دەكەین  دابین 
لەڕێگەی  لێدەكەین  پڕۆپۆزەڵی 
پێویستە  ئەندازیارانەوە  یەكێتی 
ئەوانیش  دیارە  بكرێت،  پەسەند 
بۆ  هەیە  ڕێنمایی خۆیان  و  مەرج 
بااڵخانەكان،  و  بینا  دروستكردنی 
سەالمەتی  لەپێناو  ئەمەش 
كە  كاتێكیش  هاواڵتیانەدایە، 
ئێمەش  شارەوانی  دەهێندرێتەوە 

مۆڵەتی بینای پێ نادەین تاوەكو 
سەالمەتی  پێداویستێكی  هەموو 
ئەم  بۆ  هەر  نەكات،  دابین  بۆ 
خۆمان  لیژنەی  ئێمە  مەبەستەش 
بینا  ئەو  كەشفكردنی  بۆ  هەیە 
شارەكەمان  لە  باڵەخانانەی  و 

دروستدەكرێن.
لە  چیە  ئەندازیاران  ڕۆڵی  پ/ 
بەڕێوەبردنی ئیش و كارەكانی ئەم 

سەرۆكایەتیەدا ؟ 
بڕبڕەی  بە  ئەندازیاران  دیارە 
دادەنرێن،  شارەوانی  پشتی 
چونكە وەكو ئاگادارن ئەندازیاران 
لەپالندان  هەیە  بااڵیان  دەستێكی 
و جوانكردن و ڕێكخستنی سیمای 
و  پڕۆژە  ئەو  هەروەها  شاردا، 
و  گەڕەك  لە  خزمەتگوزاریانەی 
جێبەجێدەكرێت  شەقامەكاندا 
ئەندازیارانەوە  لەالیەن  هەموویان 

سەرپەرشتی دەكرێن.
*دوا ووتەتان ...

كە  ئەوەیە  دواوتەشم 
بن  هاوكارمان  هاواڵتیان 
ئەوەی  بۆ  لەكاروچاالكیەكانماندا، 
بەم  گەورە  خزمەتێكی  بتوانین 
و  بكەین  خۆشەویستە  شارە 
دارێك  توانیبێتمان  هیواداریشم 

لەسەر بەردێك  دابنێین.
گۆڤارە  ئەم  سوپاسی  هەروەها 
ئەم  بۆ  دەكەم  خۆشەویستەتان 
هیوای  بەو  كردنەوەیە،  بەسەر 
بنێن  زیاتر  هەنگاوی  ئەوەی 
لەخزمەتكردنی خەڵكی كوردستان
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ئا . ئةندازيار
بورهان محمد شريف

Burhanmuhamed@yahoo.com

م كة ية شى  بة
یەكێك  بە   )Dam( بەنداو 
بنیات,  مەزنترین  و  لەگەورەترین 
دامەزراوە و بنیات نراوە شارستانی 
لەالیەن  كە  دەژمێردرێت  یەكان 
بە  كراوە,  دروست  ئادەمیزادەوە 
قۆناغە  و  ژیان  كاروانی  درێژایی 
مێژوویی یەكان بەنداوی هەمەچەشنە 
لە جۆرو قەبارەو بەرزی و.....هتد 
بنیات نراوە,كەبونەتە مەشخەڵ و 
وەرچەرخان و شاكارێكی ڕۆشن لە 

بنیاتی شارستانی مرۆڤایەتیدا. 
وبنیات  لەبەرهەم  بەیەكێك  بەنداو 
نراوە ئەندازیاری یە زۆر كۆنەكانی 

شارستانی  ئەندازیاری  بواری 
بۆ  كەمێژووەكەی  دەژمێردرێت 
لەمەوپێش  ساڵ   5000 لە  زیاتر 
میسریە  الیەن  لە  دەگەڕێتەوەكە 
كراوە.بەنداو  دروست  كۆنەكانەوە 
بریتییە لەپێكهاتە و بنیات نراوێكی 
هایدرۆلیكی كە لەسەر ڕووبارێك یان 
ڕێڕەوێكی ئاوی دروست دەكرێت, 
كرد  دەریاچەیەكی دەست  بەمەش 
یان خەزانێك)گل دەرەوەی ئاوی( 
ستریم( )ئەپ  پشتەوەی  لەبەشی 
بەنداوەكە دروست دەبێت.  بنیاتنان 
دروست كردنی بەنداو بۆ مەبەستی: 

لە  ئاو  كۆكردنەوەی  دانەوەو  گل 
ستریم )ئەپ  پشتەوەی  بەشی 
خستنەوەی  دوور   ,)Upstream
زریان  و  الفاو  وترسناكی  زیان 
وئیفلیج نەبوون ولەكارنەكەوتن و لە 
دەست نەدانی ڕێگاوبان و هاتووچۆ 
ئاوی  كردنی  وگواستنەوە,دابین 
ئاودێری زەوی یە كشتووكاڵیەكان, 
كارەبا,  ووزەی  هێنانی  بەرهەم 
پاراستن و هاوسەنگە ژینگەییەكان 
دابین  ئاوی,  ژینگەی  تایبەت  بە 

كردن
ومسۆگەركردنی ئاوی خواردنەوە,
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زۆركردن و پارێزگاری كردن لەئاوی 
سامانی  زۆركردنی  زەوی,  ژێر 
ئاوی  باڵندە  لەبەرو  وگیان  ماسی 
یەكان, گەشتی ئاوی, وگەشتیاری 

وگەشت وگوزار........هتد.
و  زۆر  ژمارەیەكی  لەجیهاندا 
بەرفراوان لەبەنداو هەیە و زۆربەی 
ژمارەیەك  و  گرتۆتەوە  وواڵتانی 
تایبەت  نێودەوڵەتی  ڕێكخراوی 
ژمارەیەكی  و  هەیە  و  بەنداو  بە 
ئەم  ئەندامی  وواڵتان  لە  زۆر 
و ڕێكخراوەكانی  ڕێكخراوەن,وەك 
Ussd,Wcd,Icld,Dbo
شایەنی باسە ئەم بەنداوانە لەسەر 
ئاستی جیهان پۆلێن دەكرێن لەسەر 
,جۆری  ڕاگیربوون  بناغەكانی) 
ڕێڕەوی ئاوی, مادەی بەكارهاتووی 
هیدرۆلیكی   ودیزاینی  بنیات 
 Stability Hydraulic,
  Materials, Spillway
وهەروەها ڕیزبەندی دەكرێن لەسەر 
)مەتر(,توانای  بەرزی  بنەڕەتی 
گلدانەوەی ئاو)كم³(, بڕی بەرهەم 
كارەبا)میگاوات( وزەی  هێنانی 

و......هتد.
شایەنی باسەلەوواڵتی چین, پڕۆژەی 
كەساڵی  گەورە  چینی  بەنداوی 
1994 دەستی پێكرد و ساڵی2009 
لەسەر ڕووباری یانغتسی  بەئەنجام 
گەیەنرا, بەدرێژایی 1300كم بەڕووی 
وڕۆژئاوای  وناوەڕاست  ڕۆژهەالت 
دوو  درێژبۆتەوە,گەورەترین  وواڵت 
جیهان  ئاستی  لەسەر  تۆڕباینی 
 84,7 بری  لەخۆگرتووەوسااڵنە 
كارەبا  ووزەی  ملیاركیلۆوات/كاژێر 
بڕەبەرامبەر  دەكات,كەئەم  دابین 
كارۆنەوەوی  وێستگەی  ووزەی14 
تەنە  40ملێون  كردنی  ودابین 

چینی  ترەوە  لەخەڵوز.لەالیەكی 
یەكان بەگەورە پیاوانی بنیات نانی 
دەكرێن  ئەژمار  لەجیهاندا  بەنداو 
بەنداوی   45000 نزیكەی  ,چونكە 
خۆیان  لەواڵتەكەی  گەورەیان 
دروست كردووە.یەكێك لەجۆرەكانی 
بەنداولەڕووی پۆلێن كردنی ڕاگیرێتی 
 )Stability( دامەزراوێتی   و 

 Gravity( جۆری  یەوە 
جۆرەزۆربەی  ئەم   )Dam
دێنێت  پێك  زەبەالحەكان  بەنداوە 
بۆدی  وقورسایی  كێش  وبەهۆی 
هەموو  بەرهەڵستی  بەنداوەكەوە 
دەكات,  یەكان  ئاوی  هێزوفشارە 
بەنداوە  ئەم  لەنموونەی  یەكێك 
 )Grand Coulee(بەنداوی
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گراند كولی یە لە واشنتۆنی پایتەختی 
بەنداوە  وواڵتەیەكگرتووەكان,ئەم 
یارد سێ  جای  بڕی دوانزە ملێون 
تیابەكارهێنراوە,  ی  لەچیمەنتۆ 
ئەنجامی  لە  باسە  شایەنی 
كارلێكە  چیمەنتۆ  بەكارهێنانی 
وبەمەش  ڕوودەدەن  كیمیاویەكان 
دروست  زۆر  گەرمی  ووزەیەكی 
بۆ  دەوێت  زۆری  وكاتێكی  دەبێت 
سروشتی  بەشێوەی  ساردبوونەوە 
بەڕەق  پڕۆسەی  لەچوارچێوەی 
ئەندازیارانی  چیمەنتۆكە,  بوونی 
بۆئەم  مەبەستەو  بۆئەم  پڕۆژەكە 
بڕە زۆرە )12ملیون یارد سێ  جا( 
ناردنی ئاوی سارد  , هەستان بە 
لەڕێگەی تۆڕێكی لوولەیی ئاڵۆز بە 
كۆنكرێتە بەكار هێنراوەكەدا تا وەكو 
زۆر كەمدا ساردبوونەوە  لەكاتێكی 
بەئەنجام  وپاشان  بوون  وڕەق 
دیاری  لەكاتی  پڕۆژەكە  گەیاندنی 
بكرێت,جێگای  بەر  دەستە  كراوو 
ڕەق  بۆساردبوونەوەو  سەرنجە 
زۆرەكۆنكریت  بڕە  ئەم  بوونی 
پێویستی  سروشتی  بەشێوەی 
دەبێت!  200ساڵ  لە  زیاتر  بە 
چیمەنتۆ  بڕەبەكارهێنراوەی  وئەم 
بەنداوەكە  كردنی  لەدروست 
وبەسە  پێویست  گونجاوو  ,بڕێكی 
ڕێگای  نانی  بنیات  مەبەستی  بۆ 
هەموو   )Highway( خێرای 
ئەمریكا,  یەكگرتووەكانی  وواڵتە 
بەنداوی  ڕووبەری  باسە  شایەنی 
 )Grand Coulee كولی  گراند 
بنكەی  ڕووبەری  چوارئەوەندەی 
جیزەی  ئەهرامەكانی  گەورەترین 
وواڵتی میسرە,ولەساڵی 1942 بڕی 
گەیشتۆتە  كە  بەنداوە  تێچوونی 

زیاتر لە سێ  سەد ملیون دۆالر!
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•بۆچی خەڵك پێش ئەوەی تاقیمان بكەنەوە  پێمان ئەڵین تەنها ئەندازیاری بڕوانامەهەڵگرن؟  

1.گرنگترین هۆكاری دابەزینی ئاستی كارامەیی پراكتیكی ئەندازیاران ئەوەیەكە ناتوانن سوودمەند بن لەوانە پراكتیكیەكان  
لەبەر زۆری خوێندكارو كەمی لە ئامڕاز و ئامێرەكاندا.

2.بوونی بۆشاییەكی گەورە لە نێوان ئەوەی كە خوێندكار ئەخوێنیت و ئەوەی كە دێتەپێشی لە بواری كاركردندا لە ژیانی 
ڕۆژانەیدا.  

3.خزمان و دراوسێكانمان )كە كەسانی تایبەتمەندنین( وا چاوەڕوان ئەكەن لە خوێندكارێكی كولێجی ئەندازیاری بەشی 
ئەلیكترۆن كە زانیاری تەواوی هەبێت لەسەر چاكردنی ئامێرە جیاوازەكانی وەك ڕادیۆ ,تەلەفزیۆن و پڕۆگرامسازی و 
دانانی دش )سەحن( وە كارامەبێت لە بەكارهێنان و چاكردنەوەی كۆمپیوتەردا بەاڵم ئەوان ئەوە نازانن كە ئەو بابەتانە بە 
دوورو درێژی لە كولێجدا ناخوێنریت, ئەوەی كە ئەخوێنریت تەنها كومەڵێك هاوكێشەو یاسان كە بە دەگمەن ماددەیەك 

ئەخوێنرێت كە سوودمەند بێت بۆ ژیانی پراكتیكی ئەوان.
4.لەبەر نەبوونیان, خوێندكاران توانای زانیاری وەرگرتن و مەشق كردنیان لەسەر ئامێرەكان )جیهازەكان( نیە لە رێگای 

خولە جیاوازەكانی ڕاهێنانەوە.
ئێستا دوای ئەوەی كومەڵێك كێشەمان خستەڕوو كە تووشمان دێت , بابێین پێشنیاری بكەین چۆن ئەبین بە ئەندازیاری 

ڕاستەقینە.« ئەندازیار بێ  سوودە, ئەگەر هەستی ئەندازیاری نەبێت«.
» هەستی ئەندازیاری« : بریتیە لە گۆڕینی كێشەیەك بۆ مەسەلەیەكی ژمێریاری كەبتوانرێت مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت 
بەشێوەیەكی ئەندازیاریانە, وە هەروەها ئەندازیار ئەبێت خاوەنی مەزەندەكاری وهەڵسوكەوتێكی باش بێت لە بارودۆخە 

جیاوازەكاندا وەپێویستە گوێ  و چاوی ڕاهاتبێ  لەسەر  وەرگرتنی ئەوشتانەی كەنەبوون بە باو.
بۆ نمونە: ئەگەر هەستی ئەندازیاریت هەبێت ئەوا گوێت ئەتوانێت جیاوازی بكات لە نێوان دەنگی  Processor و 

Hard Disk  دا لە كاتی ئیش پێكردنی كۆمپیوتەرێكدا.  
•ئایا فەرمانت چیە وەك ئەندازیارێك؟

فەرمانی ڕاستەقینەی ئەندازیار چارەسەركردنی كێشە تەكنیكیەكانی خەڵكە لە بواری پسپۆڕییەكەیدا وەئەمەش تەنها لە 
ڕێی تەواوكاری هزرو ئامڕازەكانەوە ئەبێت.

ئةو ثرسيارةى هةميشة بة مَيشكماندا دَيت

ǿǠȭǾɅȿǟĈǿ ɃǿǠɅȁǟǼȹǦǝ
ǼȵǠǵ ǻǦƥǦǝ ǟȿ ĈȀǣ
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وە هزریش: 
بریتیە لە شێواز یا ڕێگای ئەندازیاریی )كە بەندە لەسەر شارەزایی ئەندازیاریی بەهەردوو پێوەری پراكتیكی و شیكاریشەوە(  

لە كۆكردنەوەی داتای  ئەندازیاریی پێویست بۆ چارەسەركردنی كێشەیەك.
وە ئامڕازەكان بریتین لە :

1.زانیارییەكان )ڕەوشەكان – هاوكێشەكان(
2.هۆكارە ئابورییەكان )پارە و كات(

3.ئامڕازی پێوانەكردنی پێویستی كاركردن
وەئەو شتانەش )هزروئامڕازەكان( بە بنچینەی ئەندازیار دائەنرێن كە لە ڕێگایانەوە ئەندازیار ئەتوانێت  زانستی ئەندازیاریی 
ئەندازیار  لەالی  بنچینەیە  ئەو  ئەگەر  وە  وەرگرن.  لێ   سوودیان  خەڵكی  كە  كار  و  دیزاین  كومەڵێك  بۆ  وەربگیرێت 
تەواونەبووبێت ئەوا ئەبێت بە دوای تەواوكردنیدا بگەڕێت. كەواتە شێوازی ئەندازیاریانەی ڕاست ئەوەیە كە یەكەم جار 
لە بوونی كێشەكە دڵنیا بین, ئینجا كۆكردنەوەی داتاو پێوانەكاری دەربارەی كێشەكە )بەبەكارهێنانی ئامڕازو ڕێگای 
تەكنیكی( وە تۆماركردنیان, دوایی دەست بە چارەسەركردنی كێشەكە بكە بەشێوەیەكی ئەندازیاریانە )دوایی گەمارۆدانی 
كێشەكە لە ناوچەیەكی تەسكدا( وەپێویستە چارەسەری كێشەكە خەرجیەكی كەم و خزمەت گوزاریەكی گونجاوی لێ  

بكەوێتەوە بۆ ماوەیەكی باش.
•كێشە نائەندازیاریەكان كە كۆتاییان نایەت ..

لە كاتی جێبەجێكردنی كارەكانتدا وەك ئەندازیارێك كۆمەڵیك كێشەی نا ئەندازیاری ڕووبەڕووت ئەبێتەوە و پێویستیان 
بە چارەسەر هەیە, وەكو كێشەی ڕۆتینی كارگێڕی جێگای كاركردنت یا هەندێ  كێشە لەگەڵ چەند  تەكنیككار وەیان 
پسپوڕێكدا وەیا هەڵسوكەوتكردن لەگەڵ كومەڵیك كە ئاستی تەكنیكی و كارگێڕی شیاویان نەبێت وەیان هەڵسوكەوتكردن 

لەگەڵ ئەوانەی مامەڵەیان لەگەڵ ئەكەیت ,چارەسەركردنی ئەو كێشانە پێویستی بە خوڕاگری تۆیە لەسەر:
1(چۆن كێشەكانی كاركردن هەڵدەسەنگێنیت. 2( هەڵسوكەوتی تەكنیكیت. 3( بەردەوام بوون لە كاركردن.

بە تەنها ئەمە بەس نی یە, بەڵكو پێویستت بە سیاسەتێكی تایبەت هەیە ئەمەش بە ڕاویژكردن لەگەڵ ئەندازیارانی 
بەردەوامبە  بۆیە   , داناكانت  هاوڕێ   وە  بوارەكەتداو   لە  ئەزموون  خاوەن  خەڵكی  وە  پسپوڕیەكەتداو  لە  بەسااڵچوو 
لەسەر باشكردنی پەیوەندییەكانت لەگەڵ دەسەاڵتدارانی كارگێڕی بااڵدا و فراوانكردنی بازنەی پەیوەندیەكانت , خاوەن 
ڕەوشتێكی بەرز بە و ڕێز لە خەڵك بگرە )ئەگەر لەگەڵیشیاندا ناكۆك بوویت( خەڵكی خۆشی ئەوێیت و هاوكاریت ئەكەن. 
خاڵێكی زۆر گرنگ ماوە كە ئەبێت لەبیرت نەچێت ئەویش ئەوەیە كە تۆ ناتوانیت بگەیتە لوتكەی كارێكی ئەندازیاریی 
بە ماوەیەكی كەم, ڕێگاكەی دوورودرێژە و كێشەی نائەندازیاریی زۆری تێدایە و پێویستت بە ژیریی و لەسەرخۆیی هەیە 

لەگەڵ بەردەوام بوون لەسەر كارە پسپۆڕیەكەت.
•كومەڵیك ئاموژگاری هەن كەلە ڕێگایەنەوە دەتوانیت بەبەردەوامی شارەزایی زیاتر لە پسپۆڕیەكەتدا بەدەست بهێنیت.

لەوانە:
1.هەوڵ بدە بەبەردەوامی بەشداری بكەیت بەگوڕوتینێكی تەواوەوە لەهەر كارێكی ئەندازیاری گەورە  لە پسپۆڕیەكەتدا 

بەمەبەستی بەدەستهێنانی شارەزایی زیاتر لەو بوارەدا, گوێ مەدەرە پارەوپول.
2.هەوڵ بدە كە كەسانی شارەزای گەورەی بواری پسپۆڕیەكەت بناسیت )ئەندازیاران- تەكنیككارانی بەتەمەن- خاوەن 
بڕوانامەی دكتۆرا لەپسپۆڕییەكەتدا( وە بەبەردەوامی ڕاوێژیان پێبكە و سەردانیان بكە وەهەروەها ئاگات لە چاالكیەكانی 

یەكێتی ئەندازیارانیش بێت )چونكە زانست بە فێربوون و لە خەڵكی شارەزاوە بەدەست ئەهێنرێت(.
وەهەروەها  بواری پسپۆڕییەكەتدا  لە  بەبەردەوامی  بكە  كراوەكان  پڕوژە جێبەجێ   بوو سەردانی  لەتوانادا  3.هەركاتێك 
سەردانی سەنتەری لێكوڵینەوەی زانستی )لە ڕێگای هاوڕێكانتەوە( و سەنتەری بەخشینی داهێنان بكە, بۆ ئاشنابوون 

بەو پێشكەوتننانەی كە ئەندازیاران بەدەستیان هێناوە لە بواری پسپۆڕییاندا.
4.پێویستە بەدواداچوونت هەبێت بۆ  ناسینی بازاڕی ئامێرە ناوخۆییەكان )جۆرەكان-نرخەكان(  و وەرشەكانی پەیوەندیدار 

بە پسپۆڕییەكەتەوە وە  زانینی نرخی كااڵ ئەندازیاریەكان و بەهای خزمەتگوزارییە ئەندازیارییەكانیش .
5.پێویستە زمانیكی بیانی بەباشی بزانیت كە یارمەتیت ئەدات لە بە ئاگابوونی بەردەوام لە كەتەلۆك و باڵوكراوەكانی 

تایبەت بە كۆمپانیا بیانیەكان. 
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6.بەدواداچوونی بەردەوامت هەبێت بۆ گوڤارە  ئەندازیاریەكانی پەیوەست بە پسپۆڕییەكەت.
7.گەر توانیت با پەیوەندیت بە كۆمپانیا ناوخۆیی و دەرەكی یە ناسراوەكانەوە هەبێت كە لە بوارەكەتدا كاردەكەن وە 

هەوڵ بدە پەیوەندیان لەگەڵدا دروست بكەیت.
ساڵەی  هەر  بكەیت  وەوا   , دەردەچن  پسپۆڕیەكەتدا  بواری  لە  كتێبانەی  ئەو  بۆ  هەبێت  بەردەوامت  8.بەدواداچوونی 

كتیبێكت لەوانە هەبێت.
9.وەلە كۆتاییدا بەردەوام بە لەسەر توماركردنی ئەو زانیاری و وێنانەی كە دەیانكێشی و بەدەستت ئەكەون لە كاتی 
كاركردندا و هەڵیانبگرە بەشێوەیەكی ڕێكوپێك , بە هیچ جۆرێك تەمەڵی مەنوێنە لە پاراستن و تۆماركردنیاندا دواتر 

نرخی ئەو زانیارییە ئەندازیارییانە ئەزانیت كە چەند ساڵیك لەوەوبەر كۆتكردبونەوە.
•چۆن وەك ئەندایارێك بوونی خۆت ئەسەلمێنیت؟

بۆ ئەوەی بەڕێزبیت لەالی خەڵك پێویستە بە ڕەوشت بیت, وەسەروسیمات بەڵگەبێت بۆ پیشەكەت                          بەتایبەتی 
لەكاتی كاركردندا. پۆشاكی تایبەت بە كارەكەت ئەبێت بە پێی ژینگەی شوێنكە بێت و مەرجەكانی سەالمەتی تێدابێت 
وهەموو ئامڕازەكانی سەرەكی پێوانەكردنت پێ  بێت لەكاتی هاتن وچووندا وەبەكارهێنانیان لە بواری كاركردنتدا. هەمیشە 
ئەبێت ڕاستگۆ و دەستپاك بیت لە هەڵسوكەوتدا لەگەڵ گەورە وبچوكدا وە سەرزەنشتی كەس نەكەیت لەسەر هەڵەكردن 
هەمووان  بۆ  وە  لێی,  دڵنیابوون  دوای  هەردووكتاندا(  نێوان  )لە  ڕاستكەرەوە  بۆی  بناسێنەو  پێ  هەڵەكەی  بەڵكو 
تەگبیركەرێكی بێ  الیەن بە. نابێ  بە هیچ شێوەیەك لەبەر چاوی خەڵك ناكۆكیەكانت لەگەڵ ئەندازیارەكانی تردا دەربخەیت 
چونكە ئەبیتە مایەی سەرزەنشتكردنی خەڵك بۆ تۆش و ئەوانیش. بەهیچ جۆریك بە تواناكانتەوە منەت بەسەر كەسدا 

مەكە چونكە ئەبیتە گرنگترین هۆكاری هەڵگەڕانەوەی خەڵك و ڕق دروستكردن بەرامبەرت لەالیان.
بەالم لە الیەنی كاركردنەوە, پێویستە خاوەنی پسپۆڕی خۆت بیت. وەپێویستت بە یارمەتی تەكنیككاری شیاو هەیە 
بە پێی وێنەو ڕەوشە داواكراوەكان, كارەكانت بۆ جێ  بەجێ  بكات, وە ئەبێت بزانیت چۆن كارەكەی پێوانە ئەكەیت 
هەنگاو بە هەنگاو تا قۆناغی كۆتایی  بەوشێوازانەی كە هەن وەبەم شێوەیە بە ئەنجامە چاوەڕوانكراوەكان ئەگەیت بە 
پشتیوانی خودا. ئەبێت بە بەبەردەوامی بابەتی خوێندنەوە ڕەچاوبكەیت  و هەمیشە چاودێری الیەنە نوێكان بیت لە 
بواری پسپۆڕییەكەتدا وەبەراوردی بكەیت و بزانیت چەند لەو نوێكارییانە گەیشتوونەتە كۆمەڵگاكەت كە تێیدا ئەژیت, ئایا 
ئەتوانین سوود لەو الیەنە نوێیانە وەربگرین لەكۆمەڵگاكەماندا بەبێ  زیان گەیاندن بە ڕێساكانی )وەك ئاین و خووڕەوشت 
و ژینگە و ئابوری(. وە گرنگترین شت لەكاتی جێ  بەجێ  كردنی كارەكانتدا ئەوەیە كە ئەو كارانە دابەش بكرێن بە 
ئینجا  ....هتد(  ئامێرێك  )دیزاین-لێكولینەوە-كێشە-چاكردنەوەی  كاركردن  ڕوونی  ئامانجێكی  بۆ  ئەندازیارانە  شێوەیكی 
زانیاریی تەكنیكی بەرایی لەهەمان كارەوە كۆئەكریتەوە بە شێوەیەكی ووردو لۆجیكیانە, بەم شێوەیە وێنەیەكی ووردی 
كێشەكەت دەست ئەكەویت دوای ئەوە هەنگاوەكانی چارەسەركردنی دیاری ئەكرێت )دوای بەراوردكردنی ڕێگا جیاوازەكانی  

چارەسەركردن(. هەر هەنگاوێك بەجیا لێكوڵینەوەی لەسەر ئەكرێت تا  بەسیستەم دەگەیتە چارەسەرێكی بێ  هاوتا. 
وە ئەگەر لە دەزگایەك یا كارگەیەك وە یا بەڕێوەبەرایەتیەك كارتكرد ئەواپێویستە تێگەیشتنی تەواوت هەبێت بۆ ئەو 
داواكارییانەی كەلێت ئەكرێت وەكو ئەندازیارێك كاتێك لە یەكێك لەو شوێنانەی سەرەوەدا كارئەكەیت,ئەبێت سیاسەتێكی 
مامەڵەكردنی نەگۆڕت هەبێت لەگەڵ خەڵكدا وەئەبێت لە نیازە ئاشكراو نهێنیەكانیان تێ  بگەیت, وەهەمیشە سیاسەتەكەت  

)كە بەتاقی كردنەوە سەلماندمان كە سەركەوتووە(  وەك الی خوارەوە دابڕێژە:
-كاركردن بە لەسەرخۆیی )بەبێ  پڕوپاگەندە بۆكردن(

-لە كاتی كاركردندا زۆر تێكەاڵوی خەڵك مەبە وەئاخاوتنیش بەپێی توانا كەم بكەرەوە
-بەبێ  دەنگی شارەزایی بەدەست بهێنەو یارمەتی هەمووان بدە بەپێی توانا و دژایەتی كەس مەكە وەپشت بە خوا ئەوەی 

پیالنت لەدژ ئەگێڕێت بۆ خۆی ئەگەڕێتەوە.
•ملمالنێ  لە كاركردندا

بزانە كە گرنگترین كێشەكانی ئەو كەسانەی لە بەڕێوەبەرایەتی و دەزگاو كارگەو پڕوژەكاندا كارئەكەن ملمالنێ یەكی 
بەردەوامە, ئەو ملمالنێ یە لە ئامانجە جیاوازەكانی خەڵكەوە  سەرچاوەئەگرێت, یەكێك پۆستی بەڕێوەبەری ئەوێت, 
ئەوێت   سەفەركردنی  خەرجی  تر  ئەوی  بێت(,  ئەوە  شایەنی  ئەوەی  )بەبێ   ئەوێت  خێرای  سەرمووچەی  تر  یەكێكی 
)بەبێ  ئەوەی شایەنی ئەوە بێت(. كەسێك ئەیەوێت كەتۆ سەركەوتونەبیت لە كارەكانتدا و كەسێكی تر ئەیەوێت خۆی 
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سەركەوتوو بێت و تۆش فەشەل بكەیت. یا فاڵن كەس سەر بەو تاقمەیە بۆیە ئەبێت پلەكەی بەرزبكرێتەوە, یا بەهۆی 
واستەوە كەسێك ئەنێرێتە دەرەوەی وواڵت بۆ خوێندن بەبێ  ئەوەی شایەنی ئەوە بێت وەهەروەها..... لەبەرئەوەی كە 
نەفسی خەڵك بەدەگمەن چوون یەكەو خاوەن خوڕەوشتێكی ڕاست و ڕەوانن بۆیە ئارەزوی گەیشتن بە ئامانجەكانیان 
ئەكەن بەبێ  گوێدان بە خوڕەوشت و ئوسوڵ ویاساكان تەنها كەمینەیەك نەبێت كەلە خودا ئەترسن. ئایا تۆ هەڵوێستت 

چیە بەرامبەر ئەوە؟
لە ڕاستیدا تۆش بەو كێشانەدا تێ  پەڕ ئەبیت وە ویژدانیشت كەمێك ئازار ئەدرێت بەاڵم ئەو ئازارانە لە بەرژەوەندی تۆیە, 
بۆیە ئامانجت با بەبەردەوامی بەدەستهێنانی شارەزایی و زانیاری زیاتر بێت لە بواری پسپۆڕیەكەتدا و چی ترت پێویست 
ئەبێت بۆئەوەی فێریببیت  لە چۆنیەتی بەگەڕخستنی تەكنیككارو كرێكارەكاندا. لە تۆ داواكراوە كە لە ڕاستی فرمانەكەت 
تێ بگەیت ) ئایاداوات لی كراوەكە وەك ئەندازیارێك كاربكەی یا هەرشتێكی تر(. وەهەروەها پێویستە لە نیازە ئاشكراو 
نهێنیەكانی خەڵك تێ  بگەیت وەبزانیت چۆن هەڵسوكەوتیان لەگەڵدا ئەكەیت, وەهەرچەندە  ئامانجەكانت ڕوون و ئاشكرا 

و بەردەوام بن ئەوا بە سەر هەموو ئەو كێشانەدا زاڵ و سەركەوتوو ئەبیت.
•چۆن كارەكانت ڕائەپەڕێنیت؟

ئەندازیاری بەڕێز ئەوە بزانە كە هەر كارێكی ئەندازیاریی تەواوناكرێت بەبێ  بوونی تیمیكی ئەندازیاری كۆك وەبەبێ  ئەو 
تیمە ناتوانرێت هیچ كارێكی ئەندازیاریی تەواو ئەنجام بدرێت. شوێنی تۆ لەو تیمەدا ئامادەكاری تەواوی كارەكانە ) لە 
وێنەكان-وپێوانەكارییەكان- وكۆكردنەوەی زانیاری-ولێكوڵینەوە( وەلە دوایشدا سەرپەرشتی جێ  بەجێ  كردنی تەواوی ئەو 
كارە ئەندازیارییانەیە لەالیەن تیمەكەوە. بۆیە لە یاساوڕێساكان المەدەو لە نرخی تیمەكەت كەم مەكەرەوە )یا دەست 

بەرداری مەبە(, بناغەی كارەكانت لەسەر بنەمایەكی تەواوو گونجاو دابمەزرێنە.
•چۆن هەڵسوكەوت لەگەڵ تیمی كاردا ئەكەیت؟

برای ئەندازیار مامەڵە كردن لەگەڵ تەكنیككارو كرێكاراندا پێویستی بە ڕێزگرتن لێیان و دابین كردنی مافەكانیانە بە پێی 
توانا )وەبەڕادەیەكی دیاری كراو(, بۆیە ئەوانیش لە بەرامبەردا ڕێزت ڵی ئەگرن و گوێ  ڕایەڵت ئەبن. هەڵەكانیان الی 
خەڵك باس مەكە, بەمە ڕقت لێ  هەلئەگرن, لێیان مەترسە بەهیچ شێوەیەك, بەبێ  تۆ ناتوانن هیچ كارێكی باش ئەنجام 
بدەن )چونكە تۆ دادپەروەریت و كارامەیت لە كارەكانتدا(. هیچ كاتێك لە بەدواداچوونی كارەكانیان و پێ  داچوونەوەی 
پێوانەكارییەكانیان بێئاگا مەبە. وەبە ووتەی »تەواوبوو قوربان« ڕازی مەبە, گەرخۆت پێ  داچوونەوەی وورد بۆ كارەكە 
نەكەیت. پاداشتیان بدەرەوە بۆ كارە باشەكانیان وە زۆر سەرزەنشتیان مەكە بۆ هەڵەكانیان بە تەنها تۆماریان بكە با لە 
نێوان خۆت و ئەواندا بێت. ڕێگایان پێ  مەدە كە دوابكەون لە تەواوكردنی كارەكان لە كاتی خۆیدا, بەاڵم ئەگەر ناچاریان 

كردیت یا بە دەستی ئەنقەست تەگەرەیان خستە بەردەم كارەكانت ئەوا بیان گۆڕە لە كاتێكی گونجاودا. 
•هەندێك ئاموژگاری پێویست:

1.دوو كار لە یەك كاتدا ئەنجام مەدە, چونكە كونتڕۆڵی هەردوو الیەنەكەت لەدەست دەرئەچێت.
2.زۆر خۆت ماندوو مەكە,چونكە كارە ئەندازیارییەكان پێویستیان بە مرۆڤیكی جەستەوهزری حەساوە هەیە. وە ئەگەر 

ماندوبوویت لەسەر كارەكەت, بەردەوام مەبە تا ماندووت ئەحەسێتەوە. 
3.دوودڵ مەبە لە دووبارەكردنەوەی كارێك كە بەپێی مەرج و ڕەوشەكان نەبێت, چونكە هەندێك كەس هەن ئەگەر هەڵەت 

كرد لە كارێكدا ئەوا پێت دووبارە ئەكەنەوە.
4.تێبینیەكانی خەڵك بە سووك وەرمەگرە.

5.مەهێڵە خەڵك بە ووردەكاری ئیشەكانت بزانێ  )جگە لە تیمەكەت( تەنیا لەكاتی پێویستدا نەبێت.
6.سووربە لەسەر ئەو بنەمایانەی كە باسمان كرد بۆ ئەوەی كاری ئەندازیاریی ڕاستەقینە بكەیت.

7.بەبەردەوامی تێبینیەكانت تۆماربكە لەتێ  نووسێكدا )دەفتەرێكدا( بو ئەوەی بتوانی كارەكانت بچەسپێنی.
سەرچاوە :

=======
لە سایتی www.alhandasa.net) وەرگیراوەو بەدەستكارییەوە وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی كوردی(
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 لەچوارچێوەی چاالكی و جموجۆڵ 
زانستی  بەرهەمە  و  وخواست 
وئەكادیمیەكانی  وڕۆشنبیری 
كۆلێجی ئەندازیاری لە پایـــــــــــزە 

وەرزی ئەم ساڵدا :
وبەرنامەی  پالن  1-لەچوارچێوەی 

خوێندكارانی  زانستی  گەشتی 
كۆلێجەكانی  ئاودێــــــری  بەشی 
خوێندنی    ساڵی  بۆ   ئەندازیاری 
شەمە  لەڕۆژی   ,)2011-  2010(
بەرواری 27/11/2010  خوێندكارانی 
دووەم   قۆناغی  ئاودێری  بەشی 

وەرگرتن  زانیاری  ،بەمەبەستی 
 Strength[ لەسەر وانەكەكانی
 of Materials, Building
 ]C o n s t r u c t i o n s
م.عەتا  بەڕێز  بەسەرپەرشتی  
وانەكان  مامۆستای  كریم   شێخ 
نوێی  كەمپی  پڕۆژەی  سەردانی 
كرد,شایەنی  سلێمانیان  زانكۆی 
ژمارەیەكی  گەشتەدا  لەم  باسە 
پڕۆژەكە  ئەندازیارانی  لە  بەرچاو 
وخوێندكارانیش  بوون  هاوكار 
زانیاری  و  بابەت  كۆمەڵێك  بە 
بوون.هەر  ئاشنا  وگرنگ  بەكەڵك 
خویندكارانی  چێوەیەدا  چوار  لەم 
سەرپەرشتی  بە  چوارەم  قۆناغی 
)د.سۆران توفیق ود.سامان حمە 
و م.كاوە زیدان( سەردانی پڕۆژەی 

ناوبراویان كرد.
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وبەرنامەی  پالن  2-لەچوارچێوەی 
ئەندازیاری  كۆلێجی  زانستخوازانی 
-2010( خوێندنی  ساڵی  بۆ  

:)2011
بەشی  زانستخوازانی  بەرنامەی  ا( 
سازدانی  بە  هەستا  ئاودێــــــری 
الی  یانەی  زانستی  سمینارە  ئەم 

خوارەوە:
سعید- عبداللە  م.رەزا  1-بەڕێز  
خوێندكاری دكتۆراە ,ڕۆژی پێنج 
ژمێر  كات   2010/11/25 شەممە 
بەناونیشانی  نیوەڕۆ  12:00پاش 
 Flow simulation in(
 a Francis turbine

ی   E1 لەهۆڵی   )runner
بەشی ئاودێری .

2- بەڕێز  م.نەوبەهار فرج مستةفا 
-خوێندكاری دكتۆراە, ڕۆژی پێنج 
ژمێر  كات   2010/12/2 شەممە 
بەناونیشانی  نیوەڕۆ  12:00پاش 
  )Underground Dam(

لەهۆڵی E1 ی بەشی ئاودێری.
بابان- ڕەشید  م.ئاكۆ  3-بەڕێز  
خوێندكاری دكتۆراە, ڕۆژی پێنج 

ژمێر  كات   2010/12/9 شەممە 
بەناونیشانی  نیوەڕۆ  12:00پاش 
 Tasluja-Sulaimany(
 Median Road
 Hydraulic Water Cad
Simulation( لەهۆڵی E1 ی 

بەشی ئاودێری.
ب( بەرنامەی زانستخوازانی بەشی 
سازدانی  بە  هەستا  شارستانی 
سمینارێك بۆ بەڕێز  م.پەیبەر علی 
شەونم ,ڕۆژی شەممە 2010/12/18 
نیوەڕۆ  2:00پاش  ژمێر  كات 
 Road and  ( بەناونیشانی 
 )Traffic Managemen
شارستانی  بەشی  ی   B2لەهۆڵ
.شایەنی باسە ژمارەیەكی بەرچاو 
وخوێندكاران  مامۆستایان  لە 
ئامادەبوون و سەرجەمیان مایەی 

سوود وكەڵكی ئامادەبووان بوو.
3- لەچوارچێوەی چاالكی یەكانی 
ئاودێری  بەشی  زانستی  لیژنەی  
ساڵی  بۆ   ئەندازیاری  كۆلێجی 
,ئەم   )2011-2010( خوێندنی 
سازدانی  بە  هەستا  یە  لیژنە 
سمیناری زانستی  بۆ پڕۆپۆزەڵی 
توێژینەوەی خوێندكارانی خوێندنی 
بااڵی ماستەر -قۆناغی توێژینەوەی 
)جیهان  ئەندازیاران  لە  هەریەك 
محمود قاسم,وەزیرە عزت قادر(.

بەشی  ئەندازیاری,  كۆلێجی   -4
دووشەممە  ڕۆژی   – تەالرسازی 
)2010/9/30(, كاتژمێر )10( سەر 

مەڵبــــەندی  هۆڵی  لە  لەبەیانی 
سلێمانی.  زانكۆی  ڕۆشــــنبیری 
نامەی  بەگفتوگۆكردنی  هەستا 
خوێندكاری خوێندنی بااڵی دكتۆرا 
حسین  )عبدالرحیم  مامۆستا 
:))العوامل  ناونیشانی  بە  علی( 
تغيير  فی  المؤثرة  الحضارية 
شایانی   , السكنية((  االنماط 
بە  نامەكە  دا  لەكۆتایی  باسە 
سەركەوتوویی وەرگیراو لیژنەكەش 

پێك هاتبوو لە:
1/ب.د. حیدر عبد الرزاق كمونە      

زانكۆی بغداد - المعهد 
العالي للتخطيط الحضري 

و  االقليمي للدراسات العليا                                                                                               
سەرۆك                                             

2/ب .د.سناء ساطع عباسزانكۆی 
تەالرسازی                               تەكنەلۆجی-بەشی 

ئەندام
جنين  اهلل  3/ب.د.لطف 
الوقف  كتانة   عبداللطيف 
االعظم                                               االمام  كلية  السنی- 

ئەندام
المال  محمد  نوری  4/ب.د.لۆی 
حویش   زانكۆی بغداد -  المعهد 
و  الحضري  للتخطيط  العالي  
االقليمي للدراسات العليائەندام                                                                   
یونس                  حسن  ب.ی.د.محمد   /5
سلیمانی-كۆلێجی  زانكۆی 
تەالرسازی  ئەندازیاری/بەشی 

ئەندام
الجوادی                حیدر  6/ب.د.مقداد 
تەكنەلۆجی-بەشی  زانكۆی 

سمينارى ئةندازيار )جيهان محمود قاسم(
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تەالرسازی سەرپەرشتیار
توێژینەوەی  پەرەپێدانی   -  5
زانستی و پڕۆگرامەكانی خوێندن:

كۆلێجی   – سلێمانی  زانكۆی  لە 
ئەندازیاری هەریەك لە بەڕێزان

 ] پڕۆفیسۆر دكتۆر جەالل ئەحمەد 
سەعید [ لە بواری بیناكاری و ] 
دكتۆر ئاالن فەرەیدون عەلی ئەمین 
[ لە بواری تەالرسازی لە ڕۆژانی 
 0  ]  2010  /  10  /  23 تا   11  [
بەشداربوون لە بەرنامەیەكی زانستی 
ئەكادیمی بە ناونیشانی بەرنامەی 
پەرەپێدانی توێژینەوەی زانستی و 
 Delphe [پڕۆگرامەكانی خوێندن

ئەنجوومەنی  [,كە   – Iraq
 British{بەناوی بەریتانی 
Council{  لە زانكۆی نۆتنگهام  
 Nottingham Trent(
 )University – NTU
هەســتا  بەریتانیا  وواڵتی  لە 

بە  بەرنامەیە,  ئەم  بەسازدانی 
زانكۆی  سێ   نوێنەرانی  بەشداری 
 ، سلێمانی   [ كوردستان  هەرێمی 
صالح الدين  ، دهۆك [ لە ڕۆژانی 

] 11 تا 23 / 10 / 2010 [ .
ۆرك  چەندین  بەرنامەیەدا  لەم 
سەردانی  و  سیمنار  و  شۆپ 
لەمانە  درا،  ئەنجام  زانستی 
پتەوكردنی  لەسەر  كاركردن 
پەیوەندی لە نێوان زانكۆكاندا بە 
ئەندازیارییەكان  كۆلێجە  تایبەتی 
و  بیناكاری  پسپۆڕیەكانی  لە 
 Structures & ( تەالرسازی
Architecture (   و بۆ ئەم 

زانكۆیەكی  هەر  لە  مەبەستەش 
لەم  كەس  دوو  كوردستان 
پسپۆڕیانەدا دەستنیشان كرابوون 
بۆ بەشداری كردن واتە كۆی گشتی 
بەشداربووان لە بەرنامەكەدا تەنها 
,شایەنی  بوون  مامۆستا  شەش 

باسە دەستنیشان كردنی ئەم دوو 
بەڕێزە لە مانگی ئازاردا بووە.

لە  باس  بەرنامەكەدا  ناو  لە 
و  پڕۆگرامەكان  پەرەپێدانی 
بابەتەكانی خوێندنی بەرایی و بااڵ 
كرا , هەروەها سیمنارێك لەسەر 
چەند  الیەن  لە  جۆری  دڵنیایی 
پێشكەش  بوارەدا  لەو  پسپۆڕێك 
گەڵ  لە  كرا  بەشداربووان  بە 
سیستەمی  بەكارهێنانی  چۆنیەتی 

كتێبخانەی ئەلكترۆنی.
 لە میانەی بەرنامەكەدا سەردانی 
دوو پڕۆژەی گەورە كرا كە یەكێكیان 
باڵەخانەی  كردنی  دروست 
و  نهۆمێك  چەند  بە  دار  تەختەو 
بە  و  زۆركەم  ڕووبەرێكی  لەسەر 
لەسەر  دووەم  و  هەرزان  نرخێكی 
با  و  خۆر  ووزەی  بەكارهێنانی 
خانوویەك  كردنی چەند  گەرم  بۆ 
 Sustainable  ( بە  كە 

housing (   ناو ئەبرێت. 
چۆنیەتی  لە  باس  كۆتاییدا  لە 
هاوبەش  توێژینەوەی  ئەنجامدانی 
و خوێندنی دكتۆرا بە سیستەمی 
و  كرا  باس  وەزارەت  نوێی 
و  بكەن  دراسەی  كە  بەڵێنیاندا 
لەگەڵ  زانی  گونجاویان  بە  ئەگەر 
ڕێنمایی زانكۆی ) ntu (   ئەوا 
لە داهاتوودا پەیوەندیمان لە گەڵ 

ئەكەن.
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بَو زاخاوى مَيشك
ئەم گۆشەیە تایبەتە بە هەندێ  كاری سەیروسەمەرە و سەرسوڕهێنەر و 
داهێنەرانە كە جۆرێك لە جۆرەكانی دیقەت و پێوانە سازی وبیركردنەوەی 
تیادایە كە نزیكە لەكاری ئەندازیاریەوە. هەربۆیە پێمان باش بوو كە ئەم 
گۆشەیە دروستبكەین بۆئەوەی هەندێ  دووربكەوینەوە لە خوێندنەوەی 
بەهیوای  ببێتەوە.  هێور  مێشكمان  كەمێكیش  و  ئەندازەییەكان  بابەتە 

لێڕازیبون سوودگەیاندنی.
هەرلێرەشەوە داواكارین لە ئەندازیارانی ئازیز كە لەم جۆرە بابەتەمان 

 طؤظارى ئةندازيارانبۆ بنێرن بۆ باڵوكردنەوە. لەگەڵ ڕێزماندا..... 

أكبر اآلت البناء في العالم
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أكبر حفارة خنادق في العالم
95 مترا  ارتفاعها  يبلغ  , حيث  بنيت من قبل شركة كروب  العالم. وقد  بناء في  آلة  أكبر  هذه هو 

وبطول يصل إلى 215 متر )تقريبا 2،5 مالعب كرة القدم في الطول(  
100 مليون  بتكلفة  وتصنيعها  لتصميمها   5 سنوات  األمر  لقد استغرق  و   45500 طن  وزنها هو 

دوالر
, حيث ميكنها نقل أكثر من 76000 متر  الواحدة  الدقيقة  السرعة القصوى هي حفر 10 مترا في 

مكعب من الفحم والصخور ، في اليوم الواحد
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العمالقة الرافعة 
رافعة تلسكوبية ميكن أن ترفع إلى 1200 طن.« اي ما يعادل 17000 إنسان » بوزن 70 كيلو جرام 

لكل منهم 
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اعظم شيول
االثقال  الهائلة حيث تتميز بقدرة كبيرة في حمل  اآللة  بإطار هذه  نشاهد حجم االشخاص مقارنة 

وجرفها 
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آلة الهدم اجلبارة

آلة الهدم هذه تعتبر االكبر في مجال الهدم حيث تتمتع بقدرة تتدميرية عالية تشبة غودزيال 
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اململكة   – املكرمه  مكه  ساعة  برج        

السعودية العربية 
االرتفاع ” 601 م ” – 160 طابق – االفتتاح في عام 2010

أبراج البيت املطل على املسجد احلرام والذي تولت تنفيذه شركة بن الدن السعودية، 
من  العمرانية  املبانى  اكبر  احد  وصنف  العالم،  في  املعمارية  املشاريع  أضخم  أحد 
املشروع  أرض  مساحة  تتجاوز  حيث  املعمورة،  وجه  على  اإلجمالية  املساحة  حيث 
) 3 مليار  تتجاوز  باستثمارات  متالصقة  7 أبراج  من  ويتكون  مربع،  متر  1.4 مليون 

دوالر(،
ويحتوي على اكبر واعلى واغلى ساعة في العالم ” ساعة مكه “

من  مكونة  متكررا  28 دورا  فيه  األدوار  عدد  ويبلغ  األمامي  : البرج  الصفا  •برج 
950 وحدة سكنية، ويبلغ عدد املصاعد بالبرج 27 مصعدا.

 1200 من  مكونة  متكررا  دورا   29 األدوار  عدد  ويبلغ  األمامي  البرج   : املروة  •برج 
وحدة سكنية ويبلغ عدد املصاعد بالبرج 27 مصعدا.

 1700 من  مكونة  متكررا  دورا   37 األدوار  عدد  ويبلغ  اخللفي  البرج   : هاجر  •برج 
وحدة سكنية ويبلغ عدد املصاعد بالبرج 36 مصعدا.

1750وحدة  من  مكونة  متكررا  35 دورا  األدوار  عدد  ويبلغ  اخللفي  البرج  زمزم  •برج 
سكنية ويبلغ عدد املصاعد فيه 41 مصعدا.

 1750 من  مكونة  متكررا  48 دورا  األدوار  عدد  ويبلغ  اجلانبي  : البرج  املقام  •برج 
للطائرات  مبهبط  مزود  40 مصعدا. والبرج  فيه  املصاعد  عدد  ويبلغ  سكنية  وحدة 

العمودية.
 1690 من  مكونة  متكررا  دورا   45 األدوار  عدد  ويبلغ  اجلانبي  البرج   : سارة  •برج 
للطائرات  مبهبط  مزود  38 مصعدا. والبرج  فيه  املصاعد  عدد  ويبلغ  سكنية  وحدة 

العمودية.
ملكية،  أجنحة  ادوار  و  فندق  اخللفي  البرج  وهو  املشروع  أبراج  : أكبر  الفندق  برج 
والباقي شقق ووحدات سكنية فاخرة. والبرج مكون من 1930 وحدة سكنية ويبلغ 
الفندق  برج  في  طابق  أعلى  تخصيص  ومت  مصعدا.   )50( بالبرج  املصاعد  عدد 
اهلل  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  مركز  إلقامة  املشروع  في  األبراج  أطول 
التاريخ  كون  وذلك  الفلك  وعلوم  القمر  منازل  ومتابعة  لدراسة  العزيز  عبد  بن 
ملعرفة  يحتاج  الذي  األمر  وهو  الهجري،  التاريخ  هو  السعودية  في  به  املعمول 

دخول األشهر الهجرية

قائمة اطول ابراج في العالم

2 برج خليفة – االمارات العربية املتحده1
االرتفاع ” 828 م ” – 160 طابق – االفتتاح في عام 2010

العربية  باإلمارات  دبي  إمارة  في  تقع  سحاب  ناطحة  خليفة  برج 
املتحدة ويعد برج خليفة أعلى بناء شيده اإلنسان وأطول برج في 
العالم بارتفاع 828 متراً. بدأ بنائه في إمارة دبي باإلمارات العربية 
اخلارجية  الهيكلة  من  االنتهاء  2004 ومت  21 سبتمبر  في  املتحدة 

في األول من أكتوبر 2009، ومت افتتاحه رسمياً في 4 يناير 
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3 تايبيه 101 – تايون
االرتفاع ” 508 م ” – 101 طابق – االفتتاح في عام 2004

 

املركز التجاري الدولي – هوجن كوجن
االرتفاع ” 483 م ” – 118 طابق – االفتتاح في عام 2010

مركز شانغهاي املالي العاملي – الصني
االرتفاع ” 492 م ” – 101 طابق – االفتتاح في عام 2008

برجا بتروناس التوأم – ماليزيا
االرتفاع ” 452 م ” – 88 طابق – االفتتاح في عام 1998

34

56
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مركز ناجنينغ غرينالند املالي – الصني
االرتفاع ” 450 م ” – 89 طابق – االفتتاح في عام 2010

 

برج قوانغتشو الغربي – الصني
االرتفاع ” 440 م ” – 103 طابق – االفتتاح في عام 2010

برج ويليس–شيكاغو الواليات املتحده االمريكية
االرتفاع ” 442 م ” – 108 طابق – االفتتاح في عام 1974

برج ترامب الدولي–شيكاغو الواليات املتحده االمريكية
االرتفاع ” 423 م ” – 96 طابق – االفتتاح في عام 2009

 

8

910

7
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متميزة  حالة  هي  الَهُيولَى  أو  البالزما  

من حاالت املادة ميكن وصفها بانها 
غاز متأين تكون فيها االلكترونات 
بشكل  بالذرة  مرتبط  وغير  حرة 
املادة توجد في  جزيء.  فإذا كانت 
صلبة  حاالت:  ثالث  في  الطبيعة 
باإلمكان  فإنه  وغازية،  وسائلة 
احلالة  أنها  على  البالزما  تصنيف 
الرابعة التي ميكن أن توجد عليها 
الغازات،  من  النقيض  املادة.على 
اخلاصة.  صفاتها  للبالزما  فإن 
أكثر  أو  واحد  خلروج  التأين  يؤدي 
تسليط  عند  اإللكترونات  من 
هذه  معينة.  طاقة  أو  حرارة 
البالزما  الكهربية جتعل  الشحنة 
للكهرباء  موصلة  الهيولى  أو 
ولذلك ستستجيب بقوة للمجال 
الكهرومغناطيسي. تأخذ البالزما 
شكل غاز محايد )معتدل( شبيه 
بالغيوم، أو قد يأتي كحزم متأينة 

ولكنها حتتوي على غبار وحبيبات 
)وتسمى البالزما املغبرة( وهذه قد 
والغاز  احلرارة  بواسطة  تشكلت 

املتأين. فعند قذف اإللكترون بعيدا 
الشحنات  ستصبح  النواة  عن 

املوجبة والسالبة أكثر حرية.
من   %99 نسبة  البالزما  وتشكل 
واجملرات  النجوم  بني  الكونية  املادة 
واحلجم،]1[  الكتلة  حيث  من 
البالزما  تشكل  الكواكب  وبعض 
أغلب مادتها، حيث يعتبر كوكب 
البالزما،  هائلة من  املشتري كتلة 
الكتلة  من  فقط   %0.1 وحوالي 
وما بني 10 و15% من احلجم يدخل 
عالم  الحظ  بلوتو.  كوكب  مبدار 
أن  ألفني  هانز  الشهير  البالزما 
احلبيبات  من  قليلة  هناك كميات 
تتصرف خالل الشحنات الكهربية 
من  وكشكل  )أيونات(  كشوارد 

أشكال البالزما )بالزما مغبرة(
تعريف البالزما

وسط  بأنها  البالزما  وصف  يعتبر 
سالبة  اجلسيمات  من  متعادل 
الشحنة،  وموجبة 
ضعيفا  وصفا 
وذلك  الدقة  تعوزه 
ألن تعريف البالزما 
يتضمن  أن  البد 
مما  معايير  ثالثة 
أكثر،  دقة  يعطي 
املعايير  وهذه 

هي:]2[]3[]4[
1- تقارب البالزما: 

ينبغي أن تكون 
اجلسيمات 
املشحونة 

متقاربة لدرجة أن 
يؤثر كل جسيم 
على الكثير من 

اجلسيمات القريبة 
بدال من مجرد التفاعل مع أقرب 
اجلسيمات )والتأثير اجلماعي هي 

الصفة املميزة للبالزما(. يكون 

لتقارب البالزما تأثير أقوى كلما 
كانت أعداد اإللكترونات داخل 
اجملال املؤثر )يسمى كرة ديباي( 

لها نصف قطر من اجلسيمات 
الكبيرة يسمى »طول ديباي«. 
معدل عدد اجلسيمات مبجال 

ديباي هو قيمة أو مقدار البالزما 
ويرمز إليه على شكل »Λ« وهو 
حرف المدا باألبجدية اإلغريقية.

البالزما:  في  التفاعالت  حجم   -2
ديباي صغير  أن نصف قطر  حيث 
الطبيعي  احلجم  مع  باملقارنة 
للبالزما املوجودة في الكون. وهذا 
يعني أن مقدار التفاعالت الواقعة 
في قلب كتلة البالزما لها أهمية 

الواقعة  تلك  يفوق  كبيرة بشكل 
االعتبار  في  آخذين  احلواف  على 
من  بالبالزما  يحيط  ما  تأثير 

الوسط احمليط بها.
اإللكترونات  تردد  البالزما:  تردد   -3
مع  باملقارنة  كبير  البالزما  في 

شكل )1( شعلة بالزمية تعكس إحدى أكثر ظواهر الهيولى تعقيدا، والتي 
من ضمنها تأتي »الفتيلة«. األلوان هي نتاج من تراخ اإللكترونات من حالة 
االستثارة والهيجان إلى حالة أقل طاقة بعد إعادة توحدها مع األيونات. هذه 

العمليات تؤدي إلى إصدار ضوء على شكل طيف مميز من الغاز املثار
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تردد اإللكترون في حالته املتعادلة 
)ويقيس التردد البالزمي لإللكترون 
ويسمى موجات البالزما أو موجات 
الشحنة  كثافة  تقيس  النغموير، 
البالزما  مثل  موصل  محيط  في 
الكمية  من  وينتج  واملعادن. 
باسم  يعرف  ما  التردد  هذا  في 
جزيء  شبه  وهو  »البالزمون« 
للبالزما( أي أكبر من تردد اإللكترون 
)بقياس  الطبيعية  باحلالة 
اإللكترونات  بني  التصادم  موجات 
واجلسيمات احملايدة(. تقوم البالزما 
بفي هذه احلالة بحماية شحناتها 
تعريف  هو  محايد  )شبه  بسرعة 

آخر للبالزما(. 
درجة تأين البالزما

البالزما،  لتكوين  ضروري  التأين 
البالزما«  »بكثافة  واملقصود 
الكثافة اإللكترونية. مبعنى كمية 
وحدة  لكل  املتحررة  اإللكترونات 
كمية  هي  التأين  درجة  مساحة. 
كسبت  أو  فقدت  التي  الذرات 
هي  احلرارة  وتكون  إلكترونات، 
العامل القوي املتحكم بذلك. ولو 
أن جزءا من الغاز، مبا يساوي 1% من 
اجلزيء، قد تأين فسوف يأخذ صفة 
متأثر  أنه  )مبعنى  البالزما  شبه 
موصل  وهو  مغناطيسي  مبجال 

كهربائي قوي(.
باملعادلة   α التأين  درجة  تعرف 

التالية حيث أن: ni تعّبر عن كثافة 
كثافة  عن  تعّبر   na و  األيونات 

الذرات غير املتأينة )احملايدة(.
بدرجة  اإللكترون  كثافة  ترتبط 
متوسط  حالة  طريق  عن  التأين 
الشحنة )Z (لأليون خالل املعادلة 

)ne=)Z(ni( :التالية

كثافة  إلى  ترمز   ne أن  حيث 
اإللكترونات.

التأين  ذات  البالزما  على  يطلق 
اخلفيف تسمية »البالزما الباردة«. 
بالزما  على  احلصول  املمكن  ومن 
)أكثر  التأين  من  قليلة  بدرجة 
الغازات احملايدة(، مبعنى أن األيونات 
التأين  من  املرتفعة  الدرجة  ذات 
قليلة  فيها  اإللكترونات  تكون 

وبارزة في كل أيون.

احلرارة
بالكالفن  البالزما  حرارة  تقاس 
عن  عبارة  وهي  فولت،  إلكترون  أو 
احلرارية  احلركية  للطاقة  قياس 
اإللكترونات  تكون  جزيء.  لكل 
من  قريبة  األحيان  من  الكثير  في 
احلرارة  ألن  احلراري  التوازن  حالة 
تكون واضحة املعالم، حتى بحالة 
ماكسويل  معادالت  في  االنحراف 
لتوزيع الطاقة، ومثال ذلك: األشعة 
اجلسيمات  البنفسجية،  فوق 
الكهربائي  اجملال  أو  النشطة 
الكبير  التفاوت  وبسبب  القوي. 
عن  اإللكترونات  تتوازن  باحلجم، 
وحدها  احلرارية  الديناميكا  طريق 
تتحول  أن  من  أسرع  وبشكل 
الذرات  أو  األيون  خالل  من  إليها 
تكون  السبب  لهذا  الطبيعية. 
حرارة األيونات مختلفة عن حرارة 
اإللكترون وعادة ما تكون أبرد، وهذا 
األيونات  بالزما  في  يظهر  ما  أكثر 
األيونات  تكون  حيث  الضعيفة 
احمليطة.استنادا  احلرارة  من  قريبة 
باإللكترونات  املرتبطة  للحرارة 
فإن  احملايدة  واجلسيمات  واأليونات 
البالزما ميكن تصنيفها على أنها 

حرارية أو الحرارية:
فيها  تكون  احلرارية:  •البالزما 

الثقيلة  واألجسام  اإللكترونات 
بنفس درجة احلرارة، أي تكون بحالة 

توازن حراري مع بعضها البعض.
•البالزما الالحرارية: تكون األيونات 
احلرارة  بحالة  احملايدة  واجلسيمات 
درجة  ترتفع  بينما  بها  احمليطة 
أكبر  بشكل  اإللكترونات  حرارة 

بكثير.
التأين  بدرجة  احلرارة  تتحكم 
تأين  أن  وخصوصا  بالبالزما، 
حرارة  بدرجة  محدد  البالزما 
التأين  بطاقة  املتصلة  اإللكترون 
يشار  بالكثافة(.  أضعف  )وبدرجة 
إلى البالزما أحيانا على أنها حارة 
أو  تامة،  بدرجة  متأينة  كانت  إذا 
)كمثال  بسيط  جزء  كان  إذا  باردة 
حتى  متأين.  الغاز  جزيء  من   )%1
في حالة البالزما الباردة فإن درجة 
تكون  املثالية  اإللكترون  حرارة 
الدرجات  من  آالف  عدة  حوالي 
البالزما  تكون  ما  وعادة  املئوية. 
التكنولوجيا  في  املستخدمة 
الصدد.  هذا  في  باردة  البالزمية 
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اجلهد الكهربائي

مبا أن البالزما موصل قوي للكهرباء 
فمقادير اجلهد الكهربائية ستأخذ 
دورا مهما. ومبا أن اجلهد موجود ما 
بني جسيمني مشحونني بالفضاء. 
بالبالزما  كهربي  قطب  وضع  فإذا 
سيتحرك  عام  بشكل  اجلهد  فإن 
البالزما  جهد  مادون  إلى  بقوة 
بغشاء  يسمى  ما  نشوء  بسبب 
التوصيل  جودة  بسبب  ديباي. 
الكهربائي  اجملال  فإن  الكهربائي، 
وهذا  جدا  صغيرا  يصبح  للبالزما 
لشبه  مهم  مفهوم  إلى  يفضي 
كان  إذا  بأنه  يفيد  والذي  احلياد 
جيد  احلقيقي  التقارب  مستوى 
الشحنات  كثافة  أن  فاملفروض 
الشحنات  كثافة  تعادل  السالبة 
كبيرة  مساحة  خالل  املوجبة 
عندئذ  عنها  ويعبر  البالزما،  من 
يظهر  قد   )ne=)Z(ni( مبعادلة: 

الشحن غير متوازن على مقياس 
اخلاصة  احلالة  بهذه  ديباي.  طول 
تكون الطبقات املزدوجة متشكلة 
إلى  الشحن  توزيع  ميتد  أن  وميكن 

عشرات من أطوال ديباي.
يجب أن تكون مقادير اجلهد واجملاالت 
بالوسط  محددة  الكهربائية 
احمليط بدال من إيجاد صافي كثافة 
الشحنات. واملثال العام ملعرفة ما 
بحالة طبيعية  اإللكترون  إذا كان 

هو معادلة بولتزمان:

تسمح  أنها  املعادلة  تلك  ميزة 
الكهربائي  اجملال  مقدار  بحساب 

من أصل الكثافة:

تعتبر  ال  بالزما  إنتاج  املمكن  من 
شعاع  فمثال  محايدة،  شبه 
سالبة.  شحنة  له  اإللكترون 
البالزما  كثافة  تكون  أن  ينبغي 
جدا  صغيرة  أو  قليلة  احملايدة  غير 
الكهرباء  بطريقة  ستنتشر  وإال 
فيها.  املرغوب  غير  الساكنة 
بالبالزما الكونية، حاجز ديباي مينع 
تأثيرا  يؤثر  أن  الكهربائي من  اجملال 
مباشرا على البالزما خالل مسافة 

كبيرة )أبعد من طول ديباي(. 
املشحونة  اجلزيئات  ظهور  لكن 
باجملال  وتتأثر  تولد  البالزما  يجعل 
املغناطيسي. وهذا يسبب سلوكا 
الطبقات  نشوء  مثل  معقدا 
املزدوجة التي تفصل الشحنات عن 
العشرات  خالل  البعض  بعضها 
البالزما  تتأثر  ديباي.  أطوال  من 
ديناميكا مع اجملاالت املغناطيسية 

سواءا اخلارجية أو املنتجة ذاتيا.

املغنطة
اجملال  ذات  هي  املمغنطة  البالزما 
أنه  لدرجة  القوي  املغناطيسي 

اجلسيمات  حركة  على  يؤثر 
املشحونة. املعيار الكمي املشترك 
يكمل  باملتوسط  اجلسيم  أن  هو 
اجملال  دورة كاملة حول  األقل  على 
أو  االصطدام  قبل  املغناطيسي 
 ωce / νcoll )مبعنى  االلتحام 
دورات  عدد  هو   ωce أن  حيث   1  >
 νcollو اجملال  حول  اإللكترون 
اإللكترون(.  اصطدام  معدل  هو 
ممغنطة  اإللكترونات  تكون  عادًة 
تكون  ممغنطة.  غير  واأليونات 
البالزما املمغنطة )املغناطيسية( 
أن  مبعنى  اخلصائص  مختلفة 
اجملال  مع  تتوازى  خصائص  هناك 
عمودية  وخصائص  املغناطيسي 
اجملال  أن  من  الرغم  وعلى  عليها. 
ضعيف  بالبالزما  الكهربائي 
أنه  إال  التوصيل،  قوة  بسبب 
باجملال  البالزما  حركة  مع  يتوافق 

املغناطيسي باملعادلة التالية:
E = -v × B

 )حيث أن E هي اجملال الكهربائي، 
اجملال  هي   Bو السرعة.،  هي   vو
اجملال  وهذا  املغناطيسي( 
الكهربائي ال يتأثر بحاجز ديبي.]6[

املادة  وحاالت  البالزما  بني  مقارنة 
األخرى

للمادة  الرابعة  احلالة  هي  البالزما 
احلاالت  من  غيرها  عن  وتتميز 
متتلكها.  التي  الهائلة  بالطاقة 
للحالة  مقاربة  صفات  ذات  وهي 
شكل  لها  ليس  ولكن  الغازية 
العلماء  ينظر  كتلة.  أو  محدد 
للبالزما على أنها أكثر أهمية من 
لها،  املميزة  احلاالت  بسبب  الغاز 

راجع اجلدول التالي:
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حاالت البالزما املعقدة.
حتكم  التي  املعادالت  أن  بالرغم 
أن  إال  ما،  نوعا  بسيطة  البالزما 
سلوك البالزما غير عادي ومتقلب. 
ظهور تصرف غير متوقع من شكل 
من  طبيعيا  تصرفا  يعتبر  عادي 
نظام معقد، مثل هذه النظم متيل 
سلوكها  في  األحيان  بعض  في 
ومن  والفوضى،  النظام  بني  ما 
الصعب وصفها سواء عبر قوانني 
بالعشوائية  أو  بسيطة  رياضية 
العفوي  التشكيل  يعد  التامة. 
بالسلسلة  املكانية  امليزات  من 
الواسعة من اجلداول الطويلة، أحد 
ويقول  بالبالزما.  التعقيد  مظاهر 
اخلبراء أن تشكيالت البالزما مثيرة 
جدا  حادة  تظهر  فهي  لالهتمام 
على سبيل املثال، وحتيزها متقطع 
من  أكبر  اجملسمات  بني  )املسافة 
أو تتخذ شكل  األجسام نفسها( 
كسري. أغلب تلك اجلسيمات متت 
دراستها مخبريا بادئ األمر ومن ثّم 
األمثلة  ومن  عليها.  الناس  تعرف 
األجسام  وتركيب  تعقيدات  على 

بالبالزما:

التفتيل
األشياء  أو  والقنوات  الشروخ 
أغلب  في  تظهر  الضئيلة]8[ 
البالزما  كرة  مثل  البألزمات 
والتقوس  والبرق]10[  والشفق]9[ 
الشمس]11[  ووهج  الكهربائي 
النجمي،]12[  االنفجار  وبقايا 
أكبر  مع  أحيانا  ترتبط  وهي 
باحلبال  فتسمى  موجودة  كثافة 

املغناطيسية.]13[.

الكتل أو الطبقات املزدوجة
احلواف  ذات  الضيقة  الصفائح 
الطبقات  أو  الكتل  مثل  احلادة، 
سريعا  تغيرا  تسبب  املزدوجة، 



 

  Eighth year No :34 autumn 2010(Ďď) ǥǿǠȵǽ čċČċ ɃȂɅǠǭ ȳǦǪȉǦȽ ɄĆȱǠȅ55

تعتبر  البالزما.  بخصائص 
عن  مسؤولة  املزدوجة  الطبقات 
التي  املنفصلة  الشحنات  متركز 
تسبب اختالفا كبيرا باجلهد خالل 
مجال  أي  تولد  ال  ولكن  الطبقة 
كهربائي خارجها. تباعد الطبقات 
البالزما  مناطق  بني  املزدوجة 
املتقاربة بأشكال مختلفة وتكون 
حاملة  بالتيارات  بالعادة  موجودة 
سرعة  من  تعجل  وهي  البالزما 

اإللكترونات واأليونات.

اجملال الكهربائي والدوائر
بالبالزما  احليادية  شبه  خاصية 
تكون  أن  تياراتها  من  تتطلب 
البعض  بعضها  من  متقاربة 
بالدوائر الكهربائية، وتخضع هذه 
للدائرة  كيرشوف  لقانون  الدوائر 
مقاومة  على  وحتتوي  الكهربائية 

وعامل مستحث. ينبغي أن تعامل 
قوي،  مزدوج  كنظام  الدوائر  تلك 
مستقلة  بالزما  منطقة  كل 
بسلوكها بالدائرة الداخلية. وهذا 
الترابط القوي بني عناصر النظام 
ما  هو  االستقامة  عدم  مع  معا 
املعقد.  البالزما  سلوك  إلى  يقود 
بالبالزما  الدوائر الكهربائية  تخزن 
)مغناطيسية(،  طاقة مستحثات 
معطلة  الدائرة  تلك  كانت  وإن 
مثال،  البالزما  استقرار  عدم  عند 
الطاقة  خروج  إلى  هذا  فسيؤدي 
ومسارع  كمسخن  املستحثة 
احلرارة  تفسير  هو  وهذا  للبالزما، 
الشمسية.  بالهالة  توجد  التي 
الكهربائي،  التيار  يالحظ 
املغناطيسي  اجملال  وبالتحديد 
الكهربائي  التيار  مع  املصطف 

تيارات  إلى  أحيانا  يشير  الذي 
بالشفق  عادة  يالحظ  بيركالند(، 

األرضي وفي فتائل البالزما(.

البناء اخللوي
من املمكن عزل الصفائح الضيقة 
مع  املناطق  حادة  احلواف  ذات 
املغناطيسية  اخملتلفة،  خواصها 
ينتج  مما  واحلرارة،  والكثافة 
األمثلة  من  اخلاليا.  تشبه  مناطق 
املغناطيسي  احمليط  ذلك:  على 
اجملال  وغطاء  الشمسي  واحمليط 
الشمسي. كتب العالم هنز ألفن 
الكون  علماء  نظر  »وجهة  يقول: 
هي أن لعّل أبرز أبحاث اكتشافات 
اخللوية.  الكون  بنية  هي  الفضاء 
من  منطقة  كل  في  تبني  كما 
مناطق الفضاء التي ميكن اإلطالع 
من  عدد  هناك  املوقع،  في  عليها 
التيار  وصفائح  اخللوية  اجلدران 
الكون  تقسم  التي  الكهربائية 
بالقوة  اختالف  مع  أقسام  إلى 
والكثافة... واحلرارة  املغناطيسية 

الخ«.]14[

سرعة التأين احلرجة
بني  ما  النسبية  السرعة  هي 
البالزما املتأينة والغاز احملايد حيث 
يحصل التأين للغاز. عملية التأين 
لتحويل  عامة  تقنية  هي  احلرجة 
طاقة احلركية لدفق الغاز السريعة 
التأين  أو  البالزما  طاقة  إلى 
احلرارية. وبحال مت ضخ كمية أكبر 
أو  الذرات  فإن سرعة  الطاقة،  من 
التأين  سرعة  تتعدى  لن  اجلزيئات 
كامل  الغاز  يكون  حتى  احلرجة 
هي  احلرجة  الظاهرة  هذه  التأين. 
معقد  نظام  من  منوذجية  حالة 
أو  تنتج ميزات مكانية  أن  ميكنها 

زمانية شديدة.
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البالزما شديدة البرودة
شديدة  بالزما  إنتاج  املمكن  من 
ليزر،  شعاعّي  باستخدام  البرودة 
الذرات  ويبريد  ميسك  أحدهما 
 1 تعادل  حرارة  درجة  إلى  احملايدة 
يأين  واآلخر  أقل،  أو  ملليكلفن 
الذرات بواسطة إعطاء اإللكترونات 
من  للخروج  كافية  طاقة  األبعد 
املهمة  النقطة  الذري.  مجالها 
هي  البرودة  الشديدة  البالزما  في 
بواسطة  بدقة  الذرات  معاجلة 
الطاقة  على  والسيطرة  الليزر، 
املتحررة.  لإللكترونات  احلركية 
معني،  نبضي  ليزر  باستخدام 
ميكن إنتاج طاقة إلكترون مقارنة 
 0.1 تعادل  صغيرة  حرارة  لدرجة 
الليزر  التردد  نطاق  ويكون  كلفن، 
فاأليون  سلفا.  محدد  النبضي 
تساوي  حرارة  درجة  على  يحافظ 
هذا  احملايدة.  الذرة  في  ملليكلفن 
البرودة  شديدة  البالزما  من  النوع 
غير املتوازنة ينشأ بسرعة، ويضع 
حول  كثيرة  استفهام  عالمات 
إجابة  تتوافر  أن  دون  السلوك  هذا 
إلى  التجارب  أفضت  وقد  لها، 
كشف ديناميكات غريبة وسلوك 
حدود  من  زاد  مما  االرتباط  إعادة 
البالزما. بعلم  اإلنسانية  املعرفة 

املستقرة  غير  احلاالت  إحدى   ]15[
حالة  هي  املثالية  غير  للبالزما 
ريدبرج، حيث تتشكل البالزما من 

تكثيف الذرات باإلثارة.

البالزما الالحيادية
البالزما  تلك  هي  احليادية  البالزما 
وجودة  القوية  اإللكترونات  ذات 
عادة  تضمن  التي  التوصيل 
السالبة  الشحنات  كثافة  تعادل 
محدد.  نطاق  لكل  واملوجبة 
كمية  على  احملتوية  البالزما  أما 

إضافية من كثافة شحنة معينة، 
أو في بعض احلاالت قصوى، تكون 
فتعرف  فقط،  واحد  صنف  ذات 
بالبالزما الالحيادية. وفي هذ النوع 
من البالزما، يلعب اجملال الكهربائي 
دورا رئيسيا، ومن أمثلة هذا النوع: 
حزمة اجلزيئات املشحونة والغيوم 
)اإللكترونية والبالزما البوزيترونية 
لكتلة  مساوي  مضاد  )جسيم 

اإللكترون ذو شحنة موجبة.]16[
البالزما املغبرة والبالزما احلبيبية

توجد البالزما املغبرة عادة بالفضاء 
الغبار  بوجود  وتتميز  اخلارجي، 
أكبر  اجلسيمات  صارت  فإذا  فيها 
فتكون حبيبية، ولها ذات تصرفات 

البالزما.

وصف رياضي
خطوط احلقل املغناطيسي املعقد 
بيركالند  تيار  في  التقليص  ذاتي 
إنحيازي املسارات، قد ينجم عنها 

توليد البالزما.]17[
متاما،  البالزما  حالة  لوصف 
أماكن  يعرف  أن  املرء  يحتاج 
اجملال  ووصف  اجلسيمات  وسرعة 
مبنطقة  الكهرومغناطيسي 
البالزما، لكن ال يعد ضروريا فحص 
لهذا  بالبالزما،  اجلسيمات  جميع 
وصفا  الفيزيائيون  يقدم  السبب 
املعروفة،  للنماذج  دتفصيال  أقل 
نوعني  إلى  يقسمونها  التي 

مهمني:
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منوذج املوائع
من  البالزما  املوائع  منوذج  يصف 
مثل  السهلة  الكميات  حيث 
املتوسطة  والسرعة  الكثافة 
املوائع  مناذج  أحد  موقع.  كل  حول 
البسيطة هي نظرية الديناميكية 
الهيدرومغناطيسية )ديناميكيات 
مجاالت  في  املوصلة  املوائع 
شبه  ومغناطيسية  كهربائية 
تكون  قد  املوائع  وهذه  مستقرة، 
أو  كالزئبق  سائلة  فلزية  معادن 
قد  أو  املنصهرة  القلوية  الفلزات 
تكون عبارة عن غاز ضعيف التأين 
أو بألزمات( وهي تتعامل مع البالزما 
كمائع وحيد محكوم بتركيبة من 
و«معادالت  ماكسويل«  »معادالت 
اآلخر  الوصف  أما  نافير-ستوك«. 
حيث  الثنائي،  املوائع  نظام  هو 
واأليونات  اإللكترونات  تعامل 
نظام  يكون  منفصلة.  معاملة 
االصطدام  كان  إذا  دقيقا  املوائع 
إليصال  تؤدي  كافية  بدرجة  عالي 
بشكل  البالزما  سرعة  توزيع 
ماكسويل  »توزيع  لقانون  قريب 
نظام  أن  والسبب  بولتزمان«. 
كمجرى  البالزما  يصف  املوائع 
لكل  محددة  حرارة  بدرجة  واحد 
موقع مكاني، أنه ال ميكنه اصطياد 
مثل  الفضائية  األجسام  سرعة 
وال  املزدوجة  الطبقات  أو  الشعاع 

يحل تأثير أجسام املوجات.

النموذج احلركي
سرعة  توزيع  يصف  النموذج  هذا 
اجلسيم لكل نقطة بالبالزما، لذا 
قانون  إلى  للجوء  املرء  يحتاج  ال 
توزيع ماكسويل بولتزمان لوصف 
وصف  يعتبر  رياضيا.  البالزما 
للبالزما  بالنسبة  ضروريا  احلركة 
عدمية االصطدام. وهناك طريقتان 

معروفتان لوصف احلركة بالبالزما، 
التوزيع  وظيفة  تعتمد  األولى 
السهل على الشبكة في السرعة 
فتسمى  األخرى  أما  واملوقع، 
»تقنية اجلزيء في اخللية«، وتضم 
املعلومات احلركية باتباع مسارات 
أعداد كبيرة من اجلزيئات الفردية. 
أكثر  احلركي  النموذج  يعتبر 
املوائع،  منوذج  من  حسابيا  كثافة 
»فالسوف«  معادلة  ويستخدم 
اجلزيئات  نظام  نشوء  لوصف 

بالبيئة الكهرومغناطيسية

البالزما االصطناعية
الصناعية  البالزما  معظم  تنتج 
الكهربائية  للمجاالت  بتطبيقات 
أو املغناطيسية أو كليهما. ميكن 
مخبريا  املنتجة  البالزما  تصنيف 
وتلك املعدة لالستخدام الصناعي 

عادة بحسب:
الطاقة  مصدر  نوع   •
التيار  البالزما:  لتلك  املنتجة 
والتردد  املوجي،  التردد  الكهربائي، 

ذي املوجات الدقيقة.
لديها:  الضغط  مجال   •
ميلليمتر   10  <( الفراغ  ضغط 
 1  ~( معتدل  ضغط  زئبق(، 
اجلوي  والضغط  زئبق(،  ميلليمتر 
بار=1.013  زئبق=1  ميلليمتر   760

نيوتن/متر مربع.
درجة التأين بالبالزما: تأين   •

كامل، تأين نسبي، تأين ضعيف.
داخل  احلرارة  عالقة   •
 Te = Tion( البالزما: بالزما حرارية
Tgas =(، بالزما غير حرارية أو باردة 

.)Te >> Tion = Tgas(
شكل القطب املستخدم   •

لتوليد البالزما.
اجلسيمات  مغناطيسية   •
)األيون  بالبالزما: ممغنطة  الداخلة 

محاصران  كليهما  واإللكترون 
اجملال  بواسطة  الرمور  مدار  في 
جزئيا  ممغنطة  املغناطيسي(، 
محاصرة  وحدها  )اإللكترونات 
املغناطيسي(،  اجملال  بواسطة 
املغناطيسي  )اجملال  ممغنطة  غير 
اإلمساك  على  قادر  وغير  ضعيف 

باجلزيئات حول املدارات(

التطبيقات الصناعية للبالزما 
االلكترونية  الدوائر  صناعة 

املتكاملة
البالزما ذات درجات       تستخدم 
العديد  في  املنخفضة  احلرارة 
سبيل  على  الهامة  اجملاالت  من 
املتكاملة  الدوائر  معظم  املثال، 
في  تدخل  والتى  جدا  املعقدة 
هذه  الكتروني،  جهاز  كل  تركيب 
على  حتتوى  االلكترونية  الدوائر 
الترانزستورات  من  اآلالف  عشرات 
ببعضها  موصلة  واملكثفات 
قطرها  أسالك  بواسطة  البعض 
هذا  ميكرومتر،   0.1 حدود  في 
الدقيقة  التكنولوجيا  من  النوع 
باستخدام  تصنع  واملعقدة 
البالزما، حيث تقوم البالزما بنحت 
شريحة  على  االلكترونية  الدوائر 
القناع  على  بناءا  السليكون 
الشريحة.      أمام  املوضوع  املعدني 
النحت  يكون  العملية  هذه  في 
كاالتى:  السليكون  شريحة  على 
حيث أن االلكترونات داخل البالزما 
من  أعلى  وطاقتها  احلركة  حرة 
إلى  تصل  فإنها  املوجبة  االيونات 
وتقوم  بسرعة  البالزما  أطراف 
املوجبة  االيونات  بجذب  بدورها 
اجتاهها وتعجلها باجتاه الشريحة 
املوجبة  االيونات  اصطدام  وعند 
باملناطق املكشوفة على الشريحة 



 

  Eighth year No :34 autumn 2010 (Ďď) ǥǿǠȵǽ čċČċ ɃȂɅǠǭ ȳǦǪȉǦȽ ɄĆȱǠȅ 58

يستبدل  وبعدها  بنحتها،  تقوم 
القناع املعدني بآخر مطبوع عليه 
الدوائر الكهربية اخلاصة بالطبقة 
للطبقة  بالنسبة  وهكذا  الثانية 
تتم  حتى  والخ  والرابعة...  الثالثة 

عملية النحت. 
متبعة  أخرى  طريقة  هنالك      
وهى تعتمد على استخدام مركب 
 Carbon tetrafluoride CF4
وعندها  البالزما،  إلنتاج  كمصدر 
يتحول هذا املركب إلى أجزاء أخرى 
الذرات  هذه  الفلورين.  ذرات  منها 
السليكون  ذرات  مع  تتفاعل 
مركب  وتكون  للشريحة  املكونة 
 Silicon tetrafluoride هو  جديد 
عملية  إثناء  إزالته  ميكن  والذي 
هذه  أن  سبق  مما  يتضح  الضخ. 
كيميائية  عملية  هي  الطريقة 
بالتهام  الفلورين  ذرات  تقوم فيها 
وهذه  إزالته.  املراد  السليكون 
العملية أسرع من عملية النحت 

املذكورة سابقا. 
البحث  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر      
 1980 عام  منذ  جارى  والتطوير 
بالزما  على  للحصول  اآلن  وحتى 
مساحة  اكبر  لتغطى  منتظمة 
شريحة  كانت  حيث  ممكنة 
قدميا  املستخدمة  السليكون 
تصل  فهي  اآلن  إما  2سم2  تبلغ 
البالزما  وهذه  20سم2،  إلى 
فهي  عديدة  استخدامات  لها 
أجهزة  شاشات  في  تستخدم 
 Notebook املتنقلة  الكمبيوتر 
computer كمصدر ضوئي، والتي 
مجال  في  كبير  تطور  إلى  أدت 
العرض.  شاشات  تكنولوجيا 
للحصول  حاليا  العلماء  ويسعى 
على شاشة مساحتها 1متر مربع 
سم   5-4 عن  يزيد  ال  وسمكها 
تلفزيون  كشاشة  الستخدامها 

واحملالت  املنازل  في  تعليقها  ميكن 
الغرفة،  من  حيز  تشغل  إن  دون 
إلى  بالوصول  يتحقق  وهذا سوف 
مساحة  على  متجانسة  بالزما 

1متر مربع. 

احملافظةعلى نظافة البيئة 
في  حاليا  البالزما  تستخدم       
في  املتقدمة  الدول  من  العديد 
التخلص من املواد السامة امللوثة 
العمليات  على  معتمدين  للبيئة 
تتم  التي  الفريدة  الكيميائية 
داخل البالزما. حيث ميكن إن تقوم 
السامة  املواد  بتحويل  البالزما 
ومن  املصانع  مداخن  من  املنبعثة 
السيارات مثل غاز أكسيد  عوادم 
النيتريك  وأكسيد   )SO( الكبريت 
فعلى  غير سامة.  مواد  إلى   )NO(
سبيل املثال غاز NO قبل إن يخرج 
اجلوى،  الغالف  إلى  املدخنة  من 
توجه عليه حزمة من االلكترونات 
عالية من جهاز مثبت  ذات طاقة 
على  تعمل  املدخنة  منتصف  في 

)املادة  املوجودة  الغازات  تأيني 
حتولها  أي  والهواء(   NO السامة 
خروجها  وقبل  بالزما.  حالة  إلى 
قد  التأيني  مرحلة  تكون  اجلو  إلى 
انتهت وتتكون جزيئات النيتروجني 
واألكسجني نتيجة لعملية إعادة 
حولنا  قد  نكون  وبهذا  االحتاد. 
نافعة  غازات  إلى  امللوثة  الغازات 

وبتكاليف قليلة. 
     يجدر اإلشارة هنا أنه مت حديثا 
الغازات  معاجلة  إلى  التوجه 
السيارات،  عوادم  من  املنطلقة 
في  بالزما  جهاز  تركيب  مت  حيث 
الغازات  ليعالج  السيارة  عادم 
اجلو.  إلى  خروجها  قبل  السامة 
على  عديدة  جتارب  أجريت  كذلك 
والسائلة  الصلبة  الفضالت 
حيث تستخدم بالزما عند درجات 
حرارة عالية تصل إلى 6000 درجة 
مئوية تعمل على تبخير وحتطيم 
غازات  إلى  وحتولها  السامة  املواد 
العملية  نهاية  وفى  سامة،  غير 
يكون ماتبقى من مواد صلبة في 
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العام  أمريكا  في  ومت  زجاج.  صورة 
املاضي التخلص من حوالي 4000 
فضالت  على  يحتوى  مستودع 
بواسطة  للبيئة  وملوثة  صلبة 
البالزما. وقد كانت هذه الفضالت 
كانت  مما  األرض  باطن  في  تدفن 
وباستخدام  تلوث.  أخطار  تسبب 
من  التخلص  حاليا  ميكن  البالزما 
200 كيلو جرام من املواد السامة 

في الساعة.
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