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كى ال ضا و  َل  ا و هة
• لە ڕێكەوتی 2011/1/15 دا هەردوو))  یەكێتی و سەندیكای(( ئەندازیارانی كوردستان 
كۆبونەوەیەكی هاوبەشیان سازدا لە بارەگای یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان لە شاری سلێمانی 
. بەمەبەستی ڕێككەوتن لەسەر كۆمەڵگەلێك كار و پڕۆژە و داواكاری هاوبەشی ئەندازیاران و 

ئەنجام  لەسەر ئەم خاڵ و پێشنیاز و بڕیارانە ڕێككەوتن.
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•بەهەمان شێوە لە ڕێكەوتی 2011/1/24دا هەردوو )) یەكێتی و سەندیكای (( ئەندازیارانی 
وەزیران  ئەنجومەنی  سەرۆكایەتی  بۆ  بەرزكردەوە  هاوبەشیان  پڕۆژەیەكی  كوردستان 
و  نیشتەجێبوون  و  ئاوەدانكردنەوە   (( وەزیرانی  بەڕێز   ئەندازیاری  هەرسێ   لەڕێگەی 
شارەوانی و گەشتوگوزار و كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو(( تایبەت بە فۆڕمێكی نوێی 
دەرماڵەی ئەندازیارانی دام و دەزگاكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان . بەهیوای ئەوەی لە 

نزیكترین ماوەدا بكەوێتە بواری جێبەجێكردنەوە و ئەندازیاران بەگشتی سوودمەندببن.
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ƈǠǣ ȁ Ćȿ Ƙǭ

بەبۆنەی 
جەژنەكانی ڕاپەڕین و سەری ساڵی نوێی كوردی 2711وە
گەرمترین و جوانترین پیرۆزبایی ئاڕاستەی سەرجەم ئەندازیارانی 
ئازیز دەكەین و خوازیارین  هەموو ڕۆژێكیان هەر جەژن و خۆشی 
بێت و هیوا و ئاواتە وەدینەهاتوەكانیان  بێتە دی و كوردستانیش 

لەسەر دەستی ئەندازیاراندا لەساڵی ئایندەدا ئاوەدانتر و گەشاوەتر و 
پێشكەوتووتر بێت ..

  دووبارە پیرۆز بێت .....

 طَوظارى ئةندازياران
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ئةندازيارى ِراويَذكار 
عومسان نةوزاد 

 nawzad_mohandis@yahoo.com

• پێناسە:
زەمین لەرزە دیاردەیەكی سروشتیە 

• پێناسە:
دیاردەیەكی سروشتیە  لەرزە  زەمین 
خێرای  لەرینەوەیەكی  لە  بریتیە  كە 
شەپۆل  پاشكۆیدا  لە  كە  زەوی 
شەپۆلە  دەوترێت  پێیان  كە  هەیە 
ئەوەش  كە  لەرزەییەكان.  زەمین 
دەگەڕێتەوە بۆ شكاندنی بەردەكان و 
جواڵندنیان بەهۆی زیادبوونی فشارە 
ناوەكیەكانەوە لە ئەنجامی كاریگەریە 
جیۆلۆجیەكان كە لە ئەنجامی جوڵەی 

پلێتەكانی زەویەوە ڕوودەدات.
زەمین لەرزە دەبێتە هۆی درزبردنی 
یان  كانیاو  تەقاندنی  و  زەوی 
ڕوودانی  یان  تازە  كانی  دەركەوتنی 
بەرگی  لە  نزمبونەوە  و  بەرزبونەوە 
ڕوودانی  هۆی  دەبێتە  یان  زەویدا. 
ڕووی  ژێر  لە  بەرزەكان  شەپۆلە 
لەگەڵ  و   )) تسونامی  دەریاوە)) 
شوێنەوارە كاولكاریەكانی بۆ بیناكان 

دامەزراوەكان.یان  و  ڕێگاوبان  و 
جوڵەی  ئەنجامی  لە  جار  هەندێ  
پلەی گەرما و فشاری ناو چینەكانی 
دروستبوونی  هۆی  دەبنە  زەوییەوە 
زەمین  ئاشكراشە  لەرزە.  زەمین 
لەرزەش بە پێوەرێك دەپێورێت كە 
ناسراوە بە پێوەری ڕێختەر كە لە 9 

پلە پێك هاتووە.
هەركاتێ  هێزی زەمین لەرزە لە نێوان 
پلە 1-4 بێت هیچ زیانێك ناگەیەنێت 
و تەنها هەستی پێدەكرێت. گەر لە 
نێوان 4-6 بێت مام ناوەندە لە ڕووی 
دەگەیەنێت  زیان  كە  زیانگەیاندنەوە 
پلە  بەاڵم  باڵەخانەكان.  و  مااڵن  بە 
7-10پلەدایە  نێوان  لە  ترسناكەكان 
دەتوانێت  لەرزە  زەمین  لێرەدا  كە 
ژێر  بیخاتە  و  بكات  وێران  شارێك 

زەوییەوە.
دروست  لەرزە  زەمین  •چۆن 

دەبێت؟
تووشی  زەوی  توێكڵی  كاتەی  لەو 

لەرینەوە دەبێت, 6 جۆر لە شەپۆل 
شەپۆالنە  لەو  دووان  ڕوودەدەن, 
زەویەوە  جەستەی  بە  پەیوەستن 
لەسەر  دەبێت  كاریگەرییان  كە 
لە كاتێكدا  ناوەوەی زەوی .  بەشی 
شەپۆلی  تەنها  تر  شەپۆلەكەی   4
لەنێوان  جیاوازی  دەتوانرێت  ڕووین. 
لەسەر  بكرێت  شەپۆالنەدا  ئەو 
كە  جواڵنەی  ئەو  جۆری  بنەمای 
كاردەكەنە سەر گەردیلەی بەردەكان. 
سەرەتاییەكان  شەپۆلە  بەشێوەیەك 
گەردیلە  فشارییەكان  شەپۆلە  یان 
دێن  و  لەرینەوەدان  لە  كە  دەنێرن 
و دەچن لەهەمان ئاڕاستەی جوڵەی 
شەپۆلە  لەكاتێكدا  شەپۆالنەدا.  ئەو 
شاقوڵیەكان  لەرینەوە  الوەكیەكان 
ڕێڕەوەی  لەسەر  دەگوازرێتەوە 
گشتی  بەشێوەیەكی  ڕۆیشتنی. 
خێراتر  سەرەتاییەكان  شەپۆلە 
دەگوازرێتەوە لە شەپۆلە الوەكیەكان. 
لەرزەش  زەمین  كە  دوایشدا  لە 
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كە  شەپۆل  یەكەم  ئەوا  ڕوودەدات, 
دەگات و تۆمار دەكرێت لە وێسگەی 
لێكۆڵینەوە جیۆفیزیكیەكاندا لەهەموو 
دونیادا بریتین لە شەپۆلە سەرەتایی 

و الوەكیەكان.
• بیردۆزەكانی دروستبوونی 

زەمین لەرزە
دروستبونیەوە  ساتی  لە  هەر  زەوی 
وەك  گەرم  تەنێكی  لە  بوە  بریتی 
كاتێكیش  تر,  هەسارەكانی  هەموو 
بۆ  ئاوی  بەرگێكی  ساردبۆتەوە 
هەواشی  بەرگە  و  بووە,  دروست 
زیادبوونی  لەگەڵ  ڕاكێشا.  بۆخۆی 
ڕەقە  چینە  ئەو  ساردبونەوەشیدا 
دروست بوو لەدەرەوەیدا كە ناسراوە 
بە توێكڵی زەوی.بەاڵم هەناوی زەوی 
ماوەتەوە  بەگەرمی  ئێستاش  تا 
بە  شارەكان  توێنەرەوەی  بۆتە  و 
بەردە  ئەو  بەبەردەوامی  شێوەیەك 
تووشی  زەوی  توێكڵی  ڕەقانەی 
و  هەڵیدەگرێت  و  دەكات  داخوران 
گەورە  زۆر  بەتوانای  دەیگوازێتەوە 
كە بە تێپەڕبوونی كات زیاتر دەبێت. 
توێكڵی زەویش بۆ خۆی پێكهاتووە لە 
كۆمەڵێك پلێتی بەردی زۆر گەورە, 
یان  كیشوەرێك  پلێتێكیشی  كەهەر 

زیاتر هەڵدەگرێت.
گواستنەوە  یان  هەڵگرتن  كرداری   
بەشێوەیەكی سەرەكی لەو ناوچانەدا 
ڕوودەدەن كە جێگەی بەیەكگەیشتنی 
ئەو پلێتانەن. كە زانایان ناویان لێناوە 
)) درز یان دەرچە (( كە سەرەتا 
دیاریدەكەن  پلێتەكان  كۆتایی  و 
هەڵگرتوە. كیشوەرەكانیان  كە 
گواستنەوە  كرداری  كە  كاتێكیش 
یان فشار زۆر دەبێت لەسەر توانای 
و  ناگرن  بەرگە  چیدی  بەردانە  ئەو 
تەنها ڕێگەش ئەوەیە كە ئەو وزەیە 
ئازاد بێت و لەناكاوێكدا لە شێوەی 

بەهەموو  بەهێز  جواڵوەی  شەپۆلی 
بەردەكانی  و  باڵودەبێتەوە  الیەكدا 
توێكڵی زەوی دەبڕێت و وادەكات كە 
پێی  مرۆڤ  كە  بلەرزن  و  بلەرێتەوە 

ئاشنا بووە.
لە ئەنجامی ئەم كردارەوە لەسەر گۆی 
زەوی كۆمەڵێك ناوچەی الواز دروست 
بووە لە توێكڵی زەویدا كە دادەنرێن 
بە )) بنكەی چاالكی زەمین لەرزە 
یان دەرچەی هەوا گۆڕكێی زەوی (( 
پێویستە  كە  جواڵوەی  وزە  ئەو  بۆ 

دەربچێت. كە پێیان دەوترێت 

كە   )) لەرزە  زەمین  ))پشتێنەی 
بریتین لە :-

درێژ  كە  هێمن  زەریای  پشتێنەی   •
ڕۆژهەاڵتی  باشووری  لە  دەبێتەوە 
ئاسیاوە و بەكەناری            زەریای 

هێمندا بەرەو باكوور.
ئەمریكای  ڕۆژئاوای  پشتێنەی   •
باكور كە درێژ دەبێتەوە بە كەناری 

زەریای هێمندا.
هەردوو  ڕۆژئاوای  •پشتێنەی 
و  شیلی  و  فەنزوێال  كە  ئەمریكا, 

ئەرجەنتین دەگرێتەوە.
زەریای  ناوەڕاستی  پشتێنەی   •
مەغریب  ڕۆژئاوای  كە   , ئەتڵەسی 

بەرەو  دەبێتەوە  درێژ  و  دەگرێتەوە 
یۆگۆساڵفیا  و  ئیسپانیا  بۆ  باكور 
ئەم  توركیا.  باكوری  و  یۆنان  و 
دەبێتەوە  درێژ  كاتێك  پشتێنەیە 
بەرەو باشوری ڕۆژهەاڵت یەكدەگرێت 
زاگرۆس  شاخی  ناوچەی))  لەگەڵ 
(( لەنێوان عێراق و ئێراندا. كە ئەم 
پشتێنەی   (( لە  نزیكە  ناوچەیە 

هێماالیا((.
ناوچەی  كە  ئەلب,  پشتێنەی   •
ئەوروپا  باشووری  لە  ئەلب  شاخی 

دەگرێتەوە.

لە  كە  چین,  باكوری  پشتێنەی   •
ڕۆژهەاڵتەوە درێژ دەبێتەوە بە پانی 
بۆ  ڕۆژهەاڵتەوە  لە  چین  باكوری 
ڕۆژئاوا و بەیەك دەگات لەگەڵ درزی 
ڕۆژئاواشدا  لە  و  قەوقازدا  ناوچەی 
بەیەك  هێمندا  زەریای  درزی  لەگەڵ 

دەگەن.
زەمین  پشتێنەی  الوازترین   •
بریتیە لەو پشتێنەیەی كە  لەرزەش 
درزی  باشووری  لە  درێژدەبێتەوە 
دەریای  درێژایی  بە  ئەنادۆڵەوە 
كەنداوی  هەتا  و  باشوور  لە  مردوو 
لە باشووری سینا. و دواتر  سوێس 
و  سوور  دەریای  ناوەڕاستی  بۆ 
ئەفریقا  گەورەی  دەرچەی  تادەگاتە 
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یەمەن  بۆ سەر  هەیە  كاریگەری  كە 
ئەفریقای  لوتكەكانی  و  ئەسیوبیا  و 

گەورە.
گۆی زەوی بۆ خۆی بریتیە لە یەك 
گڕگانەكانی  یەكگرتوو.بەاڵم  یەكەی 
كە  فشارانەی  ئەو  و  زەوی  توێكڵی 
جیاوازەكان  ناوچە  سەر  دەكەوێتە 
چاالكی  ڕوودانی  هۆی  دەبنە  و 
زەمین لەرزەیی ناتوانرێت پەیوەست 
ڕوودانی  لەگەڵ  بەیەكەوە  بكرێتەوە 
لە  تر  لەرزەی  زەمین  چاالكی 
ئەم  لەبەر  هەر  تردا.  ناوچەیەكی 
پشتێنەیەكی  هەر  كە  هۆكارەیە 
تایبەتی  سروشتێكی  لەرزە  زەمین 
لە  جیاوازە  كە  وەرگرتوە   خۆی 
سروشتی  لەڕووی  تر  یەكێكی 
و   )) جیۆلۆجیەوە  زەویەكانیەوە)) 
كە  زەوی.  ڕووی  ژێر  پێكهاتەكانی 
كە  بووترێت  گەڵیدا  لە  دەتوانرێت 
چاالكی زەمین لەرزەكەی تایبەتە بەو 
تیادایە. پشتێنەكەی  كە  ناوچەیەی 
ئەمەش مانای نزیكبونەوەی ڕوودانی 
كاتی چاالكی زەمین لەرزە ناگەیەنێت 
لەرزە  زەمین  پشتێنەی  لەسەر 
جیاوازەكان. لێرەدا تەوافوقێك هەیە 
لە كاتی ڕوودانیاندا لەگەڵ یەكدا كە 
ئەمەش هۆكارەكانی دەگەڕێتەوە بۆ 
كە  زەویدا  لەناوجەرگەی  هۆكار  زۆر 
خواسی  و  باس  جێگەی  تائێستاش 

مرۆڤە.
زەمین  ڕوودانی  هۆكارەكانی   •

لەرزە
هۆكاریان  هەندێ   زاناكان 

دیاریكردوە و گرنگترینیان :-
1. تەقینەوەی گڕكانەكان كە زەمین 

لەرزەش بەدوای خۆیدا دەهێنێت.
2. درزبردن و خلیسكانی بەردەكان 
زەمین  بە  ناسراوە  كە  لەسەری 

لەرزەی تەكتۆنی.

ڕوودانی  پشت  لە  هۆكار  كۆمەڵێك 
زەمین لەرزەوەن لە سەر ڕووی زەوی 
كە دەكرێت دابەشبكرێن بۆ هۆكارە 
بە  پەیوەندییان  كە  ناوخۆییەكان 
پێكهاتەی زەوییەوە هەیە كە لە چەند 
چینێك پێك دێت كە لە دەرەوە بۆ 

ناوەوە بەم شێوەیەیە:
1. توێكڵی زەوی

2. ڕووپۆش
3. كرۆكی زەوی

• كرۆكی زەوی پێكدێت لە گۆیەكی 
بەوە  كە  نیكڵ  و  لەئاسن  ڕەق 
گەرمای  پلەی  كە  جیادەكرێتەوە 
سەدی))  پلەی  هەزارەها  دەگاتە 
و  سەدی((  پلەی   6000 نزیكەی 

زەوی  چینەكانی  كە  ئەوەی  بەهۆی 
چوون یەكنین و كرداری گواستنەوەی 
گەرما لە جێگەیەكەوە بۆ جێگەیەكی 
گەیاندن  بەشێوەی  ڕوودەدات,  تر 
بەشێوەی  و  ڕەقەكاندا  لەناوچە 
و  شلەكاندا  لەناوچە  هەڵگرتن 
بەشێوەی تیشك لەسە ڕووی زەوی.

پەنگخواردوەكە  وزە  •جاكاتێك 
ناو  ناوچەیەكی  لە  كۆدەبێتەوە 
ڕۆڵی  ئالێرەدا  زەویدا  چینەكانی 
مانگ و ڕۆژ دەردەكەوێت لە ڕێگەی 

شەپۆلێكی ڕاكێشانەوە كە كاردەكاتە 
سەر زەوی كە ئەمەش ڕێگە دەدات 
هەڵگیراو  گەرمای  ئازادبوونی  بە 
زەمین  شێوەی  لەسەر  زەویدا  لەناو 
لەرزە و گڕكانەكان.هەروەها هۆكاری 
لەگەڵ  هەسارەكان  نزیككەوتنەوەی 
زەمین  ڕوودانی  هۆی  دەبێتە  یەكدا 
بەشێوەیەك  گڕكانەكان   و  لەرزە 
هێزی هەڵكشانی ڕۆژ و مانگ گەورەتر 
ئازادبوونی  یاریدەی  كە  دەبێت 

گەرمای زەوی دەدات.
جێگەش  جیۆلۆجیای  هەروەها 
ڕوودانی  لە  دەبینێت  گرنگ  ڕۆڵێكی 
ئەستووری  لەوانە  لەرزەدا,  زەمین 
توێكڵی زەوی و ئەو درز و دەرچانەی 

ناو  دورگانەی  ئەو  یان  هەن  كە 
بەردییەكان.  زەویە  و  زەریاكان 
هەسارەیەك  هەركاتێك  هەروەها 
نزیك دەبێتەوە لە ڕۆژ هێزی ڕاكێشان 
زیاتر دەبێت و دەبێتە هۆی ڕوودانی 
زەمین لەرزە و گڕكانی گەورە وەك 
ئەوەی لەهەسارەی زوهرەدا ڕوویداوە. 
بن  گەورەتر  هەسارەكان  هەركاتێك 
و دووربكەونەوە لەڕۆژ ئەوا ڕوودانی 
زەمین لەرزە و گڕكان كەم دەبنەوە.
لە دوو سەرچاوەوە  ئاشكرایە زەوی 
وەردەگرێت,  گەرمیەكەی  وزەی 
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كاریگەریەكەی  كە  ڕۆژە  یەكەمیان 
لەسەر ڕووی زەوی دەردەكەوێت كە 
توێكڵی  لە  سەرەوەیە  بەشی  ئەوە 
زەوی كە لە 28-30 م زیاتر نابێت. 
لە  بریتیە  دووەمیشیان  سەرچاوەی 
گەرمای ناخی زەوی كە بەشێوەیەكی 
چاالكیە  ئەنجامی  لە  سەرەكی 
دەبێت  دروست  تیشكدانەوەكانەوە 
دەردەچێت  توخمەوە  هەندێ   لە  كە 
و بەتایبەتیش یۆرانیۆم و كۆریۆم و 

...هتد. كەزۆر تیشكدەرەوەن.
• پێشبینیكردنی ڕوودانی زەمین 

لەرزە
بەبیردۆزەكانی  پشتبەستن  بە 
ئەوا  لەرزە,  زەمین  دروستبوونی 
پێشبینیكردنی ڕوودانی زەمین لەرزە 

لەسەر سێ  ئاست دەبێت:-
1. لەكوێ  زەمین لەرزە ڕوودەدات, 
سەرەوەماندا  شرۆڤەكردنەی  لەو 
دەتوانرێت تێبینی بكرێت كە زەمین 
لەرزە لە ناوچەیەكی فراوان لە دونیادا 
ڕوودەدات, كە بریتین لە پشتێنەی 

زەمین لەرزەكان لە جیهاندا.

لەو  لەرزەكە  زەمین  2.هێزی 
جێگەیانەدا ڕوو دەدەن. ئەم ئاستە 
ئاستی  لە  سەختترین  بە  دادەنرێت 
قەوارەی  ناتوانێت  كەس  و  یەكەم  

لەناو  بكات  تەخمین  شاراوە  وزەی 
لەرزەدا  زەمین  لەگەڵ  كە  زەویدا 
پێشبینیەك  وەهەر  دەردەچێت. 
نەك  نزیكیە  پێشبینی  تەنها  بكرێت 
ناوەندی زەمین  بۆ تێكڕای  حەقیقی 

لەرزە لەو ناوچەیەدا.
ڕوودانی  كاتی  كردنی  پێشبینی   .3
لە ئێستادا ئەم كارە  لەرزە:  زەمین 
بە هیچ شێوەیەك ناتوانرێت بزانرێت. 
وە هیچ هۆكار و ئامڕازێكیش نیە بۆ 
زانینی كاتی ڕوودانی زەمین لەرزە. و 
ئەو زەرەر و زیانانەی كە بەر مرۆڤ 
زەمین  ئەو  ئەنجامی  لە  دەكەوێت 
لەرزانەوە دەبێت كە نزیكن لە ڕووی 
زەمین  بە ))  دەبرێت  ناو  زەویەوە 
 70 قواڵیی  لە  كە  تەكنۆنی  لەرزەی 
زۆر  چونكە  ڕوودەدەن((  وە  كم 
دووبارە دەبنەوە, بەاڵم ئەو زەمین 
لەرزانەی لە نێوان قوواڵیی )) 60-
دادەنرێن  ڕوودەدەن  وە  كم((   600
لە  ناوەند  مام  لەرزەی  زەمین  بە 
قواڵیی  و  دووبارەبونەوەی  ڕووی 
 (( بە  ناسراون  و  زیانەكانیشی  و 

زەمین لەرزەی بلۆتۆنی ((.
 

لەرزەكەی  زەمین  كە  خاڵەی  ئەو 
 (( دەوترێت  پێی  ڕوودەدات  لێوە 
زەمین   )) كونی  یان  سەرچاوە 

ڕاستەوخۆ  خاڵەی  ئەو  لەرزە.بەاڵم 
دەكەوێتە سەری لەسەر ڕووی زەوی 
ڕوویی((  دەوترێت))سەنتەری  پێی 

بۆ زەمین لەرزەكە.
وزەی دەرچوو لە زەمین لەرزەكەوە 
سەرچاوەكەیەوە  لە  دەگوازرێتەوە 
شێوەی  لەسەر  الكاندا  هەموو  بە 
شەپۆلی سیزەمی )) زەمین لەرزەیی 
(( و هەندێك شەپۆل بەرەو ناوەوەی 
بۆ  تریان  هەندێكی  و  دەچن  زەوی 
شەپۆلەكانی  زەوی.  سەرەوەی 
بەرەو سەرەوە خێراترن لەوانەی بۆ 
ناوەوە دەچن و دەتوانرێت پێوانەی 
لە  بكرێت  دەرچوانە  شەپۆلە  ئەو 
لەسەر  گەورەوە  لەرزەیەكی  زەمین 
لەرزە  زەمین  دیاریكردنی  ئامێری 
زەمین  بە  بەرامبەرە  ناوچەیەی  لەو 
لەرزەكەدا لە دونیادا. ئەو شەپۆالنە 
 21 لەماوەی  زەوی  ڕووی  دەگەنە 

خولەكدا.
• جۆرەكانی زەمین لەرزە

زەمین لەرزە بەپێی قواڵیی جێگەی 
دەستپێكردنی دەكرێتە 3 جۆرەوە:-

1. زەمین لەرزەی ڕوویی كە دروست 
دەبێت لە قواڵیی 70كم. ناو دەبرێت 

بە )) زەمین لەرزەی تەكنۆنی((.
كە  ناوەند  مام  لەرزەی  زەمین   .2
نێوان  قواڵیی  لە  دەبێت  دروست 
زەمین   (( بە  ناسراون  70-300كم. 

لەرزەی بلۆتۆنی ((.
3. زەمین لەرزەی قووڵ كە دروست 
دەبێت لە قواڵیی 300-700كم.ناسراون 

بە )) زەمین لەرزەی گڕكانی ((.

• پێوانەی توندی زەمین لەرزە
بەشێوەیەكی گشتی زەمین لەرزە بە 

دوو پێوەری گرنگ دەپێورێت:
  Intensity  1. توندی زەمین لەرزە
توندی زەمین لەرزە بەوە دەناسرێت 
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زەمین  كە  وەسفیە  پێوەرێكی  كە 
لەرزە كاریگەری دەكاتە سەر مرۆڤ 
و كەل و پەلەكانی. نمونەی ئامێری 
بریتیە  شێوەیە  ئەم  لەرزەی  زەمین 
لە پێوەری)) میركالی نێوەند(( كە 
لە 12 پلە پێكدێت. بۆ نمونە ئەگەر 
توندی زەمین لەرزەیەك 12 پلە بێت 
كاولكەر  لەرزەیەكی  زەمین  ئەوە 
ڕوودانی  هۆی  دەبێتە  و  دەبێت. 
گڕكان و دەرچوونی تۆپەڵی ئاگری لە 
ناخی زەویەوە و  زەوی دەلەرێنێتەوە 

بەگشتی لەناو كۆمەڵەی ڕۆژدا.
لەرزە   زەمین  2.هێزی 
Magnitude  كە زانای ئەڵمانی  
Richter  دایناوە و هەر بەناوی 
پشت  ناسراوە.كە  خۆشیەوە 
وزەیەی  ئەو  بڕی  سەر  دەبەستێتە 
زەمین  ڕوودانی  هۆی  دەبێتە  كە 
زانستیە  پێوەرێكی  ئەمەش  لەرزە 
زەمین  شەپۆلە  لە  نرخەكانیشی  و 
لەرزەكانەوە دەپێورێت كە لە وێسگە 
تۆمار  لەرزەوە  زەمین  جیاوازەكانی 
بنەمایەش  ئەم  دەكرێت.وەلەسەر 
نێوان  لە  نابێت  جیاوازیەك  هیچ 
هێزی زەمین لەرزە كە لەوێسگەیەكی 

میسر یان سویددا دەپێورێت.
و  توندی  لەنێوان  •جیاوازی 

هێزی زەمین لەرزەدا

توندی  چەمكی  هەردوو  زاناكان 
لەرزە  زەمین  هێزی  و  لەرزە  زەمین 
قەوارەی  دەربڕینی  بۆ  بەكاردەهێنن 
زەمین لەرزە. چەمكی توندی زەمین 
لەرزە بەوە دەناسرێت كە زاراوەیەكە 
بەكار دەهێنرێت بۆ پێوانەكردنی ئەو 
زەمین  لە  دێت  بەرهەم  كە  وزەیەی 
لەرزە  زەمین  هێزی  بەاڵم  لەرزەوە. 
دەپێورێ بە )) پێوەری ڕێختەر (( 
نمونە:  بۆ  دێت  پێك  پلە   9 لە  كە 

زەمین  قوڵی  سەرچاوەی  ئەگەر 
لەرزەیەك ڕاستەوخۆ لە ژێر شارێكدا 
بێت كە دەبێتە سەنتەری ڕوویی كاول 
بوو بۆ زەمین لەرزەكە. بەم شێوەیە 
شارەدا  لەم  كاولكاری  قەوارەی 
تر. كەواتە  لەشارێكی  زۆرتر دەبێت 
زۆرترە  لەرزەكەش  زەمین  توندی 
دوورەكە.  شارە  وەك  شارەدا  لەم 
جێگیر  لەرزەكە  زەمین  هێزی  بەاڵم 
بەهۆی  كاریتێناكرێت  و  نەگۆڕە  و 
لەرزەكەی  ئەو جێگەیەی كە زەمین 

تیایدا ڕوویداوە.
و  لەرزە  زەمین  •شەپۆلەكانی 

چۆنێتی دەستنیشانكردنی
ڕوودەدات  زەوی  قڵیشبردنی  كاتێك 
دروست  لەرزە  زەمین  و سەرچاوەی 
دەبێت, پلێتەكانی زەوی بە توندی 
لەسەر  جووڵە  بە  دەكەن  دەست 
ئەنجامی  لە   . قڵیشەكەوە  ڕێگای 
ئەم جوڵە لەناكاو و خێرایەدا جوڵە 
و  دەردەچێت  گەورە  وزەیەكی 
باڵودەبێتەوە لەسەر شێوەی شەپۆلی 
لە  بریتین  كە  لەرینەوە  نەرمی 
شەپۆلی لەرینەوەی زەمین لەرزەیی. 
لەرینەوەی  شەپۆلی  نمونەی  دوو 

بنچینەیی هەیە كە ئەوانیش:-
• شەپۆلە سەرەتاییەكان   

•  شەپۆلە الوەكیەكان
•  لەگەڵ ئەم دوو شەپۆلەشدا نمونەی 
پێی  كە  دەردەچێت  سێیەمیش 
دەوترێت )) شەپۆلە ڕووییەكان((. 
بەخێرایی  شەپۆالنە  جۆر  سێ   ئەم 
كاتی  ئەوەش  لەبەر  دەگۆڕێن. 
گەیشتنیان دەگۆڕێت بە وێسگەكانی 
دیاریكردنی زەمین لەرزە. ئەم شەپۆلە 
زەمین لەرزانەش وەردەگیرێن بەهۆی 
كە  ))سیسمۆگرافەوە((  ئامێری 
توندی  دەربارەی  دەداتێ   زانیاریمان 

و كاتی گەیشتنی زەمین لەرزەكان.
لێرەدا پەیوەندیەكی گرنگ هەیە كە 
دەكرێت بەكاربهێنرێت بۆ دیاریكردنی 
ماوەی گواستنەوەی شەپۆلە زەمین 
لەرزەییەكان لە خاڵی دروستبونیەوە 
كە  دەستنیشانكردنی  وێسگەی  تا 
ئامێری سیسمۆگرافەكەی تیادایە كە 
هەڵدەستێت بەكاری دەستنیشانكردنی 
پەیوەندیەش  ئەو  شەپۆلەكان. 
دەناسرێت بەجیاوازی زەمەن لە نێوان 
  P گەیشتنی شەپۆلە سەرەتاییەكان
ئەم   .   S الوەكیەكان  شەپۆلە  و 
ئەو  لەگەڵ  دەگونجێت  جیاوازیەش 
دیاریكردن  وێسگەی  نێوان  ماوەیەی 
زەمین  سەرچاوەی  مەركەزی  و 
لەرزەكە و دەتوانرێت شەپۆلە زەمین 
لەرزەییەكان لە یەكتری جیابكرێتەوە 
بۆ  بنەمای كاتی گەیشتنیان  لەسەر 

وێسگەی دیاریكردنی زەمین لەرزە
•  دیاریكردنی جێگەی سەرچاوەی 

زەمین لەرزە

دەتوانرێت جێگەی سەرچاوەی زەمین 
لەرزە دیاریبكرێت بەهاوكاری كردنی 
3 وێسگەی دیاریكردنی زەمین لەرزە 
كە نزیك بن لە جێگەی زەمین لەرزەكە 
لەرزەكەوە  زەمین  ماوەی  دووری  و 
دیاردەكرێت  وێسگەیەوە   3 لەم   ,
یابەڕێگەی پەیوەندی بەیانی, یان لە 
ڕێگەی حسابكردنی ماوەكە بە پێوانی 
زەمین  شەپۆلە  گەیشتنی  زەمەنی 
لەرزەییەكان و خێراییەكانیان و ئەم 
یاسایە جێبەجێدەكرێت   دووری = 

كاتى خێرایی شەپۆل
بازنەیەك  وێسگەیەكدا  وەلەهەر 
بازنەكە  چەقی  كە  دەكێشرێت  وێنە 
و  وێسگەكە  جێگەی  لە  بریتیە 
ماوەی  لە  بریتیە  تیرەكەشی  نیوە 
یەكتربڕینی  خاڵی  و  ئەژماركراو 
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3676 كوژراو-7843 بریندار-450000 ئاوارة2011/3/119یابانباكوری خۆرهەاڵت1.

-4ر2010/10/47نیوزلەنداكانتەربری2.

-8ر20108شیلیشیلی3.

230000كوژراو= 1 ملیۆن ئاوارە20107هایتیهایتی4.

40000 كوژراوئێرانبم5.
230000 كوژراو2004/12/26ئەندەنوسیازەریای هندی6.
79000 كوژراو2006هندستانكشمیر7.
600 كوژراو5ر2004/2/246مەغریبحەسیمە8.
وێرانكردنی والیەتێك بەتەواوەتی2003/5/21جەزائیربومرداس9.
-5ر2008/6/65جەزائیروەهران10.
شارێكی بەتەواوەتیوێرانكرد2008/3/5چینچین11.
-2001/1/26هندستانگۆجاران12.
28 كوژراو 175 بریندار8ر1999/125جەزائیرڕۆژئاوای جەزائیر13.
450 كوژراو1999/117توركیاتوركیا 14.
1500 كوژراو6ر1999/97تایوانتایوان15.
49 كوژراو9ر1999/95یۆنانئەسینا16.
10 هەزار كوژراو بریندار8ر6-1999/87 تورمكیاباكوری ڕۆژئاوای توركیا17.
100 كوژراو1999/3هندستانئاتاربرادیش18.
1000 كوژراو1999/1كۆلۆمبیائەرمینیە19.
كەناری باكوری ڕۆژئاوای 20.

بابوا
1000 كوژراو1998/6غینیای نوێ 

144 كوژراو1998/7توركیائەزەنە21.

4000 كوژراو1999/5ئەفغانستانئەفغانستان 22.

1000 كوژراو5ر1997/25ئێرانباكوری ڕۆژئاوای ئێران23.

2989 كوژراو5ر19995/57ڕووسیاساخالین24.

ئوردون و میسر كەنداوی عەقەبە25.
وفەلەستین 

وسعودیە

1995/11-

6430 كوژراو1995/1یابانكوبی26.

1000 كوژراو1994/6كۆلۆمبیاكۆلۆمبیا27.

22000 كوژراو1993/9هندستانباشوری ڕۆژئاوای هندستان28.
370 كوژرا و 3000 بریندار8ر1992/105میسرباشوری ڕۆژئاوای قاهیرە29.
40000 كووژراو1990ئێرانگەیالن30.
كلیفۆڕنیای لۆمابرینا31.

ئەمریكا
68 كوژراو و 7 ملیۆندۆالر زیان1989/10

25000 كوژراو9ر1998/126ئەرمینیاباكوری ڕۆژئاوای ئەرمینیا32.
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جێگەی  لە  بریتیە  بازنەكە  هەرسێ  
سەرچاوەی زەمین لەرزەكە.

بكەین  هەڵسوكەوت  چۆن   •
لەرزەدا  زەمین  ڕوودانی  لەكاتی 

؟
ژێر  لە  بوویت  لەماڵەوە  1.ئەگەر 
یان  بوەستە  دەرگاكاندا  مەدخەلی 
لە  دوور  و  بەهێزدا  مێزێكی  ژێر  لە 

پەنجەرە و شووشە.
بینادا  دەرەوەی  لە  ئەگەر   .2
بویت لە دوری بیناكان و دارودرەخت 
و هێڵی تەلەفۆن و كارەبا بوەستە.

بویت  ئۆتۆمبێلدا  لە  ئەگەر   .3
دووربكەوەرەوە لە پرد و نەفەق و لە 

ئۆتۆمبێلەكەت دامەبەزە.
هەوڵبدە نەفسیەتت هێور و   .4

ئارام بێت.
• ئەی لەدوای زەمین لەرزە چی 

بكەین ؟

و  بگەڕێ   بریندارەكاندا  بەدوای   .1
هەوڵی چارەسەریان بدە.

ئاو   بە كە  ئەو جێگەیانە  وریای   .2
وگاز و ئاوەڕۆی لێ  دەچێت.

3. هێڵی كارەبا بڕواەكان تاقیبكەرەوە 
و كارەبا لەناو ماڵەكەت ببڕە.

4. زەرەر و زیانەكان دیاری بكە.
5. بەپێی پەتی مەڕۆ.

پاك  مەترسیدارەكان  مادە   .6
بكەرەوە كە ڕژاون.

ڕاگەیاندن  هۆكارەكانی  لە  گوێ    .7
بگرە بۆ وەرگرتنی ڕێنمایی.

كەم  تەلەفۆن  بەكارهێنانی   .8
بكەرەوە.

9. بەدوای ونبوەكان و ناسیاوەكانتا 
بگەڕێ .

پێویستن  كە  ئامێرانەی  و  ئە   •
ڕوودانی  لەكاتی  بێت  لەگەڵدا 

زەمین لەرزەدا
1. ڕادیۆیەكی بچووك

2. الیتێك
3. جانتای چارەسەری سەرەتایی
4. كتێبی چارەسەری سەرەتایی

5. ئاگركوژێنەوە
6. ئاوی خواردنەوە

7. خواردنی هەفتەیەك
8. شقارتە

پۆلیس  تەلەفۆنەكانی  ژمارەی   .9
و  تەندروستی  و  فریاكەوتن  و 

ئاگركوژێنەوە
10. كەمكردنەوەی بەكارهێنانی ئاو

سەرچاوە :-
=======

الموسوعە   , ویكیبیدیا  پێگەی 
الحرە/ لە ئەنتەرنێتەوە

10000 كوژراو1985/9مەكسیكمەكسیكۆسیتی33.

3000 كوژراو3ر6-3ر1980/107ڕۆژئاوای جەزائیرشەلەف34.

-1980ئیتالیاباشوری ئیتالیا35.
500000 كوژراو1976چینتانغشان36.
300 كوژراو1963لیبیامربع جبل االخچر37.
سڕینەوەی چەندەها گوند لەسەر ڕووی زەوی 5ر19609شیلیشیلی38.

و هەزارەها كوژراو
-195349هندستانئاسام وبالیەكی39.
ڕۆژهەاڵتی فۆكۆی40.

دەریای چین و 
یابان

3770 كوژراو1948

-5ر19315بەریتانیادەریای باكور41.

142000 كوژراو1923یابانكانتۆ42.

3000 كوژراو1906ئەمریكاسانفرانسیسكۆ43.

100000 كوژراو1290چینشەهلی44.

60-100000 كوژراو-گەورەترین زەمین لەرزە 1775پورتوگاللشبۆنە45.
لە مێژوودا
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ذينطة  و  نة  َوكةخا فِر  

ئةندازيار 
طاهر عبداهلل قادر

بةرَيوةبةرى طشتى فرَوكةخانةى نَيو دةوَلةتى سلَيمانى

•ئەگەر لە كۆشەی خزمەت و ڕاپەڕاندی 
كۆمەڵگاوە  كاروبارەكانی  خێرای 
دەبینین   بكەین  فڕۆكەخانە  سەیری 
دەهێنێت   بەجێ ی  كە  ئەركانەی  ئەو 
و  سودبەخش  ئەركی  كۆمەڵێك 
كارئاسانیەكی  و  هەمەالیەنەن 
دەستەبەر  هاواڵتیان  بۆ  ڕادەبەدەر 
دەكرێت  هەمانكاتدا  لە  و  دەكات 
بەسەرچاوەیەكی  بكرێت  فڕۆكەخانە 
ئەگەر  وواڵتدا  لە  داهات  بۆ  باشیش 
و  بەكاربهێنرێت  پێكی  و  بەڕێك 
تایبەت  ڕێساكانی  و  سیستم  لەسەر 
و  بخرێت  بەگەڕ  فڕۆكەخانە  بە 
ئامڕازەكانی بۆ ساز و ئامادە بكرێت.
بەاڵم لەالیەكی دیكەوە و لە ئەنجامی 
و   ئامێر  و  فڕۆكە  پێكردنی  ئیش 
چەندین  فڕۆكەخانەش  سیستمەكانی 
كاریگەری زیان بەخشی ژینگەیشی لێ  
دەكەوێتەوە كە دەبێت دەسەاڵتەكانی 
بە  زۆر  فڕۆكەخانەكان  و  فڕۆكەوانی 
ئاگایی دیراسەی بكەن و كاری بۆ بكەن 

چارەسەركردنی  و  كردنەوە  كەم  بۆ 
بكرێت  بەرگیری  یان  كاریگەریەكانی 

لە ڕوودانی.
تاڕادەیەكی  ئاسمانی  گواستنەوەی 
دروست  خراپ  كاریگەری   دیار 
دەورووبەری  ژینگەی  لەسەر  دەكات 
لەگەڵ  بەراورد  بە  فڕۆكەخانەكان 
جۆرەكانی تری گواستنەوەی وشكانی 
شەمەندەفەر  هێڵی  ڕێگەو   وەك 
گواستنەوەی  گشتی  بە  چونكە  
لەسەر  هەیە  كاریگەری  وشكانی 
ڕێگاو  كە  شوێنانەی  ئەو  درێژایی 
تێ   پێدا  شەمەندەفەریان  هێڵەكانی 
 )Noise( دەپەڕن بەشێوازی ژاوەژاو
و ئەو دەرئەنجامانەی كە لە سوتانی 

گاز و بەنزیندا دەردەچێت.
لەبەر  كە  زانیارینەی  ئەو  بەپێ ی 
ساڵی   )15( ماوەی  لە  دەستدان 
لە  بەرچاو  بەشێوەیەكی  ڕابوردوودا 
جیهاندا ئاستی ژیانی ڕێژەیەكی زۆری  
دەرامەتی  و  بەرزبۆتەوە  ئادەمیزاد 

بەو  كردووە  زیادی  كەسی  تاكە 
ئادەمیزاد  پێداویستیەكانی  هۆیەوە 
هۆی  بە  كردوە  زیادی  گشتی  بە 
پەیوەندی  ئامڕازەكانی  پێشكەوتنی 
مرۆڤ زیاتر جەنجاڵ و سەرقاڵ بووەو 
دەگەڕێت  تا  ڕێگە  باشترین  بەدوای 
بۆ  دوركەوتنەوە  حەسانەوەو  بۆ 
ئەم  بۆ  دوور  و  ئارام  ژینگەیەكی 
پەنا  زیاتر  مرۆڤەكان  مەبەستە  
ئاسمانی  گواستنەوەی  بەر  دەبەنە 
كاتی  وبەسەربردنی  بۆسەفەركردن 
پشووەكان والی هەموان ئاشكرایە تا 
ئاستی ژیان بەرزبێتەوە مرۆڤەكان زیاتر 
هەستیاردەبن بەرانبەر باشی و چاكی 
ژینگە و گەڕان بەدوای خۆشگوزەرانی 
و شوێنی ئارام و پاكتردا بۆیە ئێستا 
مرۆڤ  بیركردنەوەكانی  زۆربەی 
و  هەوا  و  كەش  و  ژینگە  دەربارەی 
شوێنی ئارام بەخشە زیاتر لەجاران.

بەرپرسەكانی  الیەنە  ئێستادا  لە 
ئایندەی  بۆ  ئەوروپادا  لە  فڕۆكەوانی 
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گواستنەوەی ئاسمانی لە واڵتەكانیاندا 
كە  دەرئەنجامەی  ئەو  گەیشتوونەتە 
گرنگی  فاكتەرێكی  ژینگەیی  الیەنی 
یەك الكەرەوەیە بۆ دانانی سیستمی 
بەوەیە  پێویستیان  فڕۆكەوانی 
مرۆیی  و  تەكنیكی  توانای  باشترین 
دابین كردنی  بۆ  بڕەخسێن  دارایی  و 
شان  ژینگە  پاكترین  و  باشترین 
فڕۆكەخانەكان  گەورەبوونی  بەشانی 
خزمەتگوزاریەكانی  بوونی  زیاد  و  

فڕۆكەوانی.
پالنەكانیان  ئەوروپا   وواڵتانەی  ئەو 
وا داناوە كە تا ساڵی 2020 ژینگەی 
باش پاك  ڕادەیەكی  تا  وواڵتەكانیان 
بكەنەوە بەشێوازێك كە ڕێژەی گازە 
وەك  بكەنەوە  كەم  بەخشەكان  زیان 
و   %50 بە  كاربۆن  ئۆكسیدی  دووەم 
ئۆكسیدی نیترۆجین بە 80% و %50 
ساڵی  لەگەڵ  بەبەراورد  ژاوەژاو  ی 

2006 دا.
كاریگەری ژینگەی هەر فڕۆكەخانەیەك 
فڕۆكەخانەكە  بەری  دەورو  سەر  لە 
پێویستە   )Vicinity Area  (
ووردی  دیراسەیەكی  بنەمای  لەسەر 
پسپۆڕی  والیەنێكی  بكرێت  زانستی 
پەیوەندیدار هەستێت بەو دیراسەیە.

هێشتا  كە  ئێمەدا  وواڵتی  لە 
ژینگەكەمان بە بەراورد  لەگەڵ واڵتانی 
بە  دیار  ڕادەیەكی  تا  پێشكەوتودا 
پاكژی ماوەتەوەو ژینگەی ئەو واڵتانە 
سوتاندنی  و  كارگە  زۆری  بەهۆی 
بڕێكی زۆر لە سوتەمەنی ژینگەكەیان  
پیس بووە بەاڵم لە ئایندەدا  و لەبەر 
و  جۆرو  جۆراو  كارگەی  بوونی  زۆر 
كە  شوێنانەی  ئەو  و   فڕۆكەخانە 
پاشەڕۆی زیان بەخش دروست دەكەن 
و دەیكەنە ناو ژینگەی كوردستانەوە 
لەئێستاوە  هەر  دەكات  پێویست 
بۆ  باشی  بكرێتەوەو پالنی  لێ   بیری 
دابنریت بە قۆناغ  هەنگاوی پێویست 

وەربگیرێت  بۆ بەرگری كردنی پیس 
بدرێت  هەوڵ  و  ژینگەكەمان  بوونی 
جیهانیەكان  و  زانستی  ستاندەرە 
كردنی  كۆنترۆڵ  بۆ  بكریت  پەیڕەو 
بەرهەم و دەركردەكانی ئەو دامەزراو 

و شوێنانە.
هەمومان  پێویستە  بەدڵنیایەوە  وە   
كۆمەڵە  ئەم  تاكێكی  هەر  كە  بزانین 
پیسكردنی  لە  چ  هەیە  پشكی خۆی 
لە  كردن  كار  چ   و  ژینگەكەی  
تایبە  بە  كاریگەریەكانی  چارەسەری 
زانستی  ئەزمونی  خاوەن  چینی  تی 
ئەندازیاران  زیاتریش  و  شارەزایان  و 
هۆشیاركردنەوەیان  ئەركی  زیاتر 
ناو  لە  هەر  سەرشان  دەكەوێتە 
خێزانەكەیەوە تا ئەو شوینەی دەنگ 

و ڕەنگ و پێنوسەكەی دەیگاتێ .
ئەو  سەرچاوەی  بمانەویت   ئەگەر 
پەیوەندیان  كە  بزانین   كاریگەریانە 
ئەنجامی  لە  و  ژینگەوە  بە  هەیە 
گواستنەوەی ئاسمانیەوە دەردەچێت كە 
تیایدا فڕۆكەخانەكان وەك كارگەیەكی 
قەبارە ناوەند مەزەندەبكرێت دەتوانین 
لە خشتەیەكی )7( گروپیدا وەك لە 

خوارەوە نوسراوە ئەژماریان بكەین:
 Noise of فڕۆكە  ژاوەژاوی   .1

.aircraft
• ژاوەژاوی فڕۆكە لەسەر دەوروبەری 
 Noise of Air فڕۆكەخانە  
 Craft in the Vicinity of the

 airport
بزوێنەرەكانی  كردنی  تێست  لە   •
لەناو  كەدەكرێت  فڕۆكەكان 
 Tests of Aircrafts  فڕۆكەخانەدا

 Engine
 Super دەنگەبەرزەكان   دووری   •

sonic boom
 Noise   دەنگی فڕۆكە لە ئاسماندا •

of Aircraft in en-Route
دەوورووبەری  بوونی  2.پیس 
 Air pollution in  فڕۆكەخانەكان

the Vicinity of the Airports
فڕۆكەكانەوە   بزوێنەری  •لە 
 Emissions of aircraft

engines
• لە ئەنجامی بەكارهێنانی ئۆتۆمبیلی 
 From the فڕۆكەخانەكان   ناو 
 operation of vehicles on

the airport
•لە ئەنجامی هاتووچۆ بۆ فڕۆكەخانە 
 from فڕۆكەخانەوە  لە  و 
 transportation to and from

the airport
• لەسەرچاوەكانی تری فڕوكەخانەوە 
 from the other sources وەك
 on the airport) e.g Heating

)plant
3. كاریگەری فاكتەرە جیهانگیرەكان 

  Global Impact
• سەفەرە دوور و ودرێژەكان وبارانی 
 Long distanceترشەڵۆكی
 transfer of air pollution )

  )e.g acid rains
• لێك هەڵوەشاندنی دووەم ئۆكسیدی 
 Deposition of carbon  كاربۆن

 Dioxide
 Depletion    كاریگەری ئۆزۆن •

of Ozone layer
 Contrail global (  •

)darkening
 Airport 4.دروست كردنی فڕۆكەخانە

 construction
 Excavation هەڵكەندنی بناغەكان•

of soil
Soil erosion  داڕوخانی خاك •

•یەكانگیری لەگەڵ جۆگەلە و كەناڵە 
 Interference  with ئاویەكاندا 
 groundwater channels and

rivers
•كاریگەری لەسەر گژوگیا و سەوزایی 
 Impact on و ناوچەی قامیشەاڵن

 flora and fauna
Visual intrusion  •
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و  ئاو  سەرچاوەی  بوونی  پیس   .5
فڕۆكەخانە  دەوربەری  خاكەكانی 
 Contamination of water
 and soils in the vicinity of

the airports
و  پاشەڕۆ  ناتەواوی  چارەسەری   •
 Imperfect treatment  ئاوەڕۆكان

 of waste  waters
و  زەیت  بەرهەمەكانی  دزەكردنی   •

 Leaks of oil  بۆ ژێر زەوی گاز 
 products

• البردنی زوقم و بەفر لەسەر ناوچە 
بە  فڕۆكەكان  كراوەكانی  ڕوپۆش 
 De-icing ofكیمیاوی مەوادی 
 airport pavements and

aircraft
 Waste 6. پاشەڕۆكان

 Management

مەترسی  مادە  ڕادانی  و  هەڵگرتن   •
 storing and  ( دارەكان 
  disposal of dangerous
 Materials using in
 )maintenance of aircraft
كە لە چاكسازی فڕۆكەدا بەكاردێت.

لەئەنجامی  كە  پاشەڕۆیانەی  ئەو   •
بەگەڕ خستنی فڕۆكەخانە و گەیشتنی 
 Waste.دەبێت دروست  فڕۆكەكان 

 form the airport operation
and arriving the aircraft

و  فڕۆكە  بەگەڕخستنی   .7
 A i r c r a f t : ن نیا كا ە و ا د و و ڕ
 operation including the

   accidents or incidents
لەسەر  فڕۆكەكان  وژەی  كاریگەری   •
 Wake دانیشتوانی نزیك فڕۆكەخانە
 vortices and their impact on

  the neighboring dwelling

لیكی  ئەنجامی  لە  • بەفری شین كە 
ئاوەڕۆی فڕۆكەكانەوە دروست دەبێت 
                                                                                     Blue-ice phenomenon ) it is 
 created when toilet and
 drain tubes on an aircraft

)leak
كەشمەكی  فڕۆكانەی  ئەو  •ڕووداوی 
 Accidents  مەترسیداریان تێدایە
 and incidents of aircraft
 with hazardous materials

 
ئەنجامی  لە  كە  مەترسیانەی  ئەو   •
كتوپڕ  بەنزینی  كردنەوەی  بەتاڵ 
 Emergency ڕوودەدات   
 procedures connected with

         aircraft de-fuelling
ئەنجامی  لە  كە  مەترسیانەی  ئەو   •
لەسەر  دەبن  دروست  ڕووداوەكان 
بەنزین  )لیكی  وەك  كۆمەڵگا 
بۆ  كە  مەوادانەی  ئەو  لیكی   ،
لە  بەكاردەهێنرێن  ئاگركوژاندنەوە 
ناو فڕۆكەكاندا بۆ سەالمەتی خەڵك( 
 Other negative effects to
 the environment with an

aircraft accident
ئەو  سەرجەم  نیە  مەرجیش 
یەك  لە  یا  كەوە  یە  بە  كاریگەریانە 
فڕۆكەخانەیەكدا  هەموو  لە  كاتدا 
ڕووبدات بەڵكو هەر شوێنە و بەپێ ی 
جۆری  فڕۆكەخانەكەو  قەبارەی 
كە  چاالكیانەی  ئەو  و  ئامێرەكانی 
تیایدا ئەنجام دەدرێن ژمارەیەك لەو 

كاریگەریانەی هەیە.
خستووە  دەریان  لێكۆڵینەوەكان 
دانیشتوانی  لەسەر  ژاوەژاو  كە 
دەوورووبەری فڕۆكەخانەكان  لەشەودا 
زیاتر كاریگەری هەیە وەك لە ڕۆژدا 
و ئەو ژاوەژاوە كاریگەری ڕاستەوخۆی 
دڵ  نەخۆشیەكانی  لەسەر  هەیە 
هەروەها  لەش  خوێنی  سوڕی  و 
كاریگەری زیاتری هەیە لەسەر تووش 
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بوونی ئافرەتان بە خەمۆكی.
 Sound & ژاوەژاو  و  دەنگ 

Noise
لە  بریتیە    )Sound(دەنگ
شەپۆلەكان  میكانیكی  جوڵەیەكی 
لەسەر چاوەیەكەوە دروست دەبێت و 
 ، گاز  وەك  ناوەندێكی  لە  دەتوانێت 

شلەمەنی و ڕەقی تێ پەرێت و خێرایی 
بە  بەندە  شەپۆلەكانیش  تێ پەڕبونی 
پیایدا  كە  ناوەندەی  ئەو  سروشتی 

تێ دەپەڕێت.
لەالیەكی ترەوە  دەتوانرێت پێناسەی 
بكرێت  فشار  گۆڕینی  بە  دەنگ 
كەلەسەر گوێچكەی ئادەمیزاد دروست 
دەبێت و ئەو لەرەلەرەی كە گوێچكەی 
پێ   دەنگی  دەتوانێت  ئادەمیزاد 
وەربگرێت لە 20 تا 20000 هرتزە لە 
ژێر 20 یان سەروو 20000 هرتز مرۆڤ 

ناتوانێت ئەو دەنگانە وەربگرێت.
ژاوەژاو )Noise(  بە كورتی بریتیە 
ببێتە  شێویەك  بە  دەنگ  بەرزی  لە 
دەرونی  الیەنی  تێكدانی  هۆكاربۆ 
كەسە  ئەو  ڕادەیەك  تا  و  كەسەكان 

بێزاربێت.
كە  كۆمپانیایانەی  ئەو  ئێستادا  لە 
زۆر  هەوڵی  دەكەن  دروست  فڕۆكە 
دەنگ  كردنەوەی  كەم  بۆ  دەدەن 
 Aircraft( بزوێنەری  ژاوەژاوی  و  
كەم  و  فڕۆكەكان   )engines

كردنەوەی كاریگەریان لەسەر ژینگە،  
بواری  لە  كە  كەوتنێك  و هەر پێش 
كەم كردنەوەی ژاوەژاوی بزوێنەرەكان 
دەكرێت دەرامەت و داهاتی گواستنەوە 
دەكات  زیاد  بەمسۆگەری  ئاسمانی 
بەكارهێنانی  لەسەر  داوا  چونكە 
سكااڵكان  و  دەبێت  زیاتر  فڕۆكەكان 

لەسەر فڕۆكەخانەكان كەم دەبێتەوە.
كەم  لە  بەشێك  بۆچارەسەركردنی 
لەكاتی  فڕۆكەكان  دەنگی  كردنەوەی 
ئیش كرندا دەستەاڵتی فڕۆكەخانەكان 
كردنی  دروست  بە  هەڵدەسن  
واتە   Restricted surfaces
بەربەست بەپێ ی پێوەرەكانی جیهانی 

 Runway لە ناوچە هەستیارەكانی
بۆ كەم كردنەوەی كاریگەری دەنگی 
 take كاتی  لە  فڕۆكەكان  بزوێنەری 

سەر  بۆ   Landing یان    off
ناوچەكانی نزیك فڕۆكەخانە.

سەربەنەتەوە  ی   ICAO ئاژانسی 
یەكگرتووەكان تایبەت بە فڕۆكەوانی 
باڵوكراوەكانیدا  و  دۆكۆمێنت  لە 
داناوە  ڕێگای  و  چارەسەر  چەندین 
بۆ كەم كردنەوەی كاریگەری ژاوەژاو 
فڕۆكەخانەكان  ڕووبەری  لەسەر 
ئێستادا  قۆناغەی  لەم  گشتی  بە  و 
كردنەوەی  كەم  بۆ  هەیە  ڕێگا  چوار 

كاریكەری ژاوەژاو:
كردنی  كۆنتڕۆڵ  یەكەم:  ڕیگای 
سەلیقەی  و  تەكنیك  بەكارهێنانی 
بزوێنەری  كردنی  دروست  لە  باشتر 
بە   بوون  پابەند  و  فڕۆكەكان 
Certificate         تایبەت بە 
ئاستی ڕێگەپێدراوی ژاوەژاو لە الیەنە 

باوەڕ پێكراوەكانی فڕۆكەوانی یەوە.
ڕێگای دووەم: كۆنتڕۆڵ كردنی

 AIRCRAFT OPERATION ( 
ڕێساكانی   )PROCEDURES
و  فڕۆكەكان  كارپێكردنی 
جوڵەی  شوێنی  سنورداركردنی 

فڕۆكەكان لەناو فڕۆكەخانەدا.
سنورداركردنی  سێ هەم:  ڕێگای 
 Limiting.گەشتەكان وكاتی  جۆر 

 operations by aircraft type
 and flight time

 Land use and(:چوارەم ڕێگای 
)compatibility planning



 

  Eighth year No :35 winter 2011 (ĎĐ) ǥǿǠȵǽ čċČČ ƆǠǪȅȁ ȳǦǪȉǦȽ ɄĆȱǠȅ 18

بۆ  گونجاو  شوێنی  هەڵبژاردنی 
بو  باش  پالنی  و  فڕۆكەخانەكان 
بەكارهێنانی  بۆ  شوێن  هەڵبژاردنێ  
لەدەورووبەری  بوون  نیشتەجێ  

فڕۆكەخانەكان.

و  ئەوروپا  پێشكەوتووەكانی  وواڵتە 
تایبەتیان  ڕێسای  و  یاسا  ئەمریكا 
پەیڕەوی  ووردیش   بە  زۆر  و  داناوە 
چاودێری  بەردوامیش  بە  و  دەكەن 
ژاوەژاوی  ئاستی  زانینی  بۆ  ئەكەن  
وە  كاردێن  بە  كە  ئەوفڕۆكانەی 
و  چاودێریكردن   لەچۆنیەتی 
ژاوەژاوانەی  ئەو  ئاستی  تۆماركردنی 
وواڵتەو  هەر  دەبێت  دروست  كە 
ڕێنمایەكانی  و  پێویست  بەپێ ی 
لەوبارەیەوەكاری  بەخۆی  تایبەت 

لەسەر دەكات .
گەشتەكان  چڕی  كە  وواڵتانەی  ئەو 
كەمكردنەوەی  بۆ   زۆرن   تیایاندا 
فڕۆكەكان  ژاوەژاوی  كاریكەری 
كردنی  پەیڕەو  و  هاواڵتیان  لەسەر 
ئاستی  زانینی  و  ستاندەردەكان 
كاریگەریەكەی لەسەر هاواڵتیان كاتی 
فرۆكەخانەكاندا  لە  گەشتەكانیان 
سنوردار كردووە بە تایبەتی لە ئێواران 
و شەودا و هەر ناوچەیەكیش بەپێ ی 
فڕۆكەخانەكانەوە  لە  دووروونزیكی 

سنورێكی دیاری كراویان بۆ داناوە بۆ 
چاودێری  و  ژاوەژاو  كردنی  كۆنتڕۆڵ 
گەشتەكانیان  خشتەی  پەیڕەوكردنی 
باشترین  كە  دەكەن  بەشێوەیەك 
ئەو  و  هاواڵتیان  بۆ  بسازێنن  ژینگە 

فڕۆكەخانەوە  نزیك  لە  كە  كەسانەی 
دەژین.

كردنی  جێ بەجێ   لە  بوون  دڵنیا  بۆ 
لەسەرەوە  كە  بەرنامەیە  ئەو 
فڕۆكەخانە  لە  پێدرا  ئاماژەیان 
چەندین  قەرەباڵغەكاندا  و  گەورە 
ئامێر و ئامڕازی تایبەت دابین كراوە 
تۆماركردنی  بۆ  بەكاردەهێنرێت  و 
هەڵسەنگاندنی  و  ژاوەژاو  ئاستی 
تایبەتی بۆ دەكرێت كە تیایدا بەرنامە 
كۆمپیوتەریەكان پرۆسیسی بۆ دەكەن 
و ڕادارە هەستیارەكان بەشداری كارا 

لەم بوارەدا دەكەن.
كردنی  كۆنتڕۆڵ  بۆ  ڕێگایەك  چەند 

ژینگەی فڕۆكەخانە و دەوروبەری
 یەكەم :

• كۆنتڕۆڵ كردنی كاریگەری پاشەڕۆی 
سوتەمەنی فڕۆكەكان )گازەكان(

لێكۆڵینەوە  دیراسەو  بەپێ ی 
هەوایی  گواستنەوەی  جیهانیەكان 
تەنها )5%(ی بەرهەمی نەوتی جیهانی 
سالێكیش  هەموو  و  بەكاردەهێنێت 

چارە  ڕێگا  تەكنەلۆجیاوەلە  بەهۆی 
زانستیەكاندا پێشكەوتنێكی لەبەر چاو 
هەیە بۆ كەم كردنەوەی بەكارهێنانی 
بۆ  كە  سوتەمەنیانە  جۆرە  ئەو 
فڕۆكەكان بەكاردەهێنرێن بەرادەی 3 

بۆ %4.
دەوترێت  پێیان  كە  فڕۆكانەی  ئەو 
 1982 ساڵی  لە  و   )Turbojet(
بەڕێژەی  كراون  دروست  بەدواوە 
كەمتر  بەخشی  زیان  گازی   %85
فڕۆكانەی  ئەو  وەك  دەكەن  دروست 
دروست  حەفتاكاندا  لەسااڵنی  كە 
بەخشانەش  زیان  گازە  ئەو  كراون، 
 Co كاربۆن  اوكسیدی  یەكەم  وەكو 
و   NOX نیرۆجین  ئۆكسیدەكانی  و 

.co2 دووەم ئۆكسیدی كاربۆن
ئامڕازەكانی  لەگەڵ   بەراورد  بۆ  هەر 
و  وشكانی  وەك  تر  گواستنەوەی 
جۆرانە  ئەم  كەشتی  و  شەمەندەفەر 
نزیك 22% ی گازە زیان بەخشەكان 
دەكەن  دروست   co2 تایبەتی    بە 
بەاڵم گواستنەوەی ئاسمانی تەنها %1 

ی co2 ی جیهان دروست دەكات.
یەكێك لە كاریگەرترین هۆكانی دروست 
بوونی ئەو گازە زیان بەخشانە لەناو 
فڕۆكەخانەكاندا ئەو ئامێر و ئامڕازانەیە 
كە بەكاردەهێنرێت بۆ خزمەت گوزاری 
 Ground فڕۆكەكان  و  گەشتیار 
handling Equipments  لەسەر 

. Apron
و بەتایبەتیش كاریگەری بەكارهێنانی 
و  هاویندا   وەرزی  لە  ئامێرانە  ئەو 
گەرمادا  پلەی  بەرزبوونەوەی  لەكاتی 
زیاد دەكات ئەو كاتە كە بەبەردەوامی 
و لەكاتی وەستانی فڕۆكەكاندا چەندین 
و    Air Condition وەك  ئامێری 
Jet-starter و GPU و ئیش دەكات 
هەڵدەستێت  ئۆتۆمبیل  چەندین  یان 
شمەك  و  گەشتیار  گواستنەوەی  بە 
بڕێك  هەموویان  و  پێداویستیەكان  و 



 

  Eighth year No :35 winter 2011(ĎĐ) ǥǿǠȵǽ čċČČ ƆǠǪȅȁ ȳǦǪȉǦȽ ɄĆȱǠȅ19

گازوایل یان سوتەمەنی دەسووتێنن و 
لە ئەنجامدا چەندین گازی زیان بەخش 
باڵودەبێتەوە كە سەرجەمیان لە نزیك 

  Terminal تێرمیناڵەكان   بینای 
كاردەن.

لە كانونی دووەمی 2006 وە واڵتەكانی 
پڕۆژەیەكیان  ئەوروپا  یەكێتی 
هێڵە  سەرجەم  كە  ئامادەكردووە 
كە  ئاگاداركردۆتەوە  ئاسمانیەكانیان 
لە  بكەن  جدی  بەشداری  پێویستە 
كەم كردنەوەی دروست بوونی گازی 
زیان بەخش لە ئەنجامی گەشتەكانیان 
ساڵی  یەكەمی  ڕۆژی  لە  پالنەكە  و 
بەجێ بەجێ   2012 وە دەست دەكات 
كردن بۆ ئەو فڕۆكانەی كە دەفڕن بۆ 
وواڵتانی یەكێتی ئەوروپا یان لێیانەوە 

دەفڕن.
بۆ ئەو مەبەستەی سەرەوە كۆمپانیاكان 
كردنەوەی  كەم  بۆ  هەوڵدەدەن 
ئۆتۆمبێلەكان  و  ئامێر  بەكارهێنانی 
زیاتر سەرچاوەی ئەلكترۆنی كارەبایی 
داگرتنی  یان  باركردن  بۆ  بەكاربهێنن 
شمەك و گەشتیاران هەروەها گەیاندنی 
پێویستیەكان  یە  گوزاری  خزمەت 
كەرەوە  فێنك  وەك  فڕۆكە  ناو  بۆ 
 Air( ڕێگەی  لە  و  پەستا  هەوای  و 
بە  )خرگومەكانەوە(  یان   )bridge
كە  كارەبایی  و  ئەلكترۆنی  ڕێگەی 

دوور بێت لە بەكارهێنانی سووتەمەنی 
و دروست بوونی گازی زیانبەخش لە 

دەورو بەری فڕۆكەكان.
 

دووەم:  
ئاویەكان   سەرچاوە  •چارەسەركردنی 
Water source Management
گوێرەی  بە  فڕۆكەخانەیەك  هەر 
پێویستی  و  ئیشكردنی  قەبارەی 
دیاری  بڕێكی  گوزاریەكانی  خزمەت 
كراو ئاو بەكاردەهێنێت بۆ خواردنەوە 
ئامادەكردنی  و  خاوێنی  و  پاك  و 
ساردكردنەوەی  یان  خواردن 
  Air Condition سیستمەكانی 
بێت یان لە بەشی ئاگركوژاندنەوە و 
فریاكەوتن بێت یان بۆ ئاودانی باخ و 
باخچەكان بێت، هەروەها لە ئەنجامی 
ئاوانە هەڵبەت  بڕە  ئەو  بەكارهێنانی 
دەبێت  دروست  پیس  ئاوی  بڕێك 
Waste  water كە كۆدەكرێتەوە و 
بەپێ ی سیستمێك دەڕژێتە شوێنێك 

لە شوێنەكانی فڕۆكەخانەوە.
لەالیەكی ترەوە بۆ پارێزگاری كردنی 
 Apron , Taxiway, سەالمەتی 
Runway و بەتایبەتی لەو شوێنانەی 
فڕۆكەخانەكە  زەوی  سروشتی  كە 
بەجۆرێكە كە ئاڕاستەی ئاوی باراناو 
بۆئەو  دەچێت  ناوچانە  ئەو  بەرەو 
كەناڵ  و  جۆگە  چەندین  مەبەستە 

و  كۆكردنەوە  بۆ  دەكرێت  دروست 
الدانی الفاو و ئاوی باراناو بۆ ناوچە 

نزمەكان.
تێكەڵ  كە  ئاو  تری  بڕێكی  هەروەها 
ڕۆن  جۆری  چەندین  لەگەڵ  دەبێت 
كۆدەكرێتەوە  سوتەمەنی  و  گاز  و 
بەكارهێنانی  و  شتن  ئەنجامی  لە 

ئامێرەكان.
 لەهەر سێ  حاڵەتی سەرەوەدا ئەو ئاو و 
ئاوەڕۆیانە پێویست بەچارەسەركردنی 
 Waste  water(تایبەت هەیە واتە
treatment( پێویستە هەر حاڵەتەو 
چارەسەری  خۆی  پێویستی  بەپێ ی 

بۆ بكرێت.
بە دڵنیایەوە ئەو جۆرە چارەسەرانە 
زیاتر  گەورەكاندا  فڕۆكەخانە  لە 
ئاوانە  ئەو  بڕی  چونكە  پێویستە 
زۆرە   ئەوەندە  بەكاردەهێنرێت  كە 
كاریگەری  جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە 
ژینگەی  لەسەر  دەبێت  ڕاستەوخۆی 

فڕۆكەخانە و دەورووبەری.
بەسیستمێكی  ئاوەڕۆكان  ئاوی 
فڕۆكەخانەدا  ناو  لە  پاكژكەرەوە 
ڕێگەیە  ئەو  جا  دەكرێتەوە  پاك 
هەر جۆرێك  یان  بێت   Biological
 Waste  water treatment  لە
بۆ  بێت  ناردنی  یان   system

سیستمی ئاوەڕۆی شارەوانیەكان.
دەكرێت  كۆكراوەش  باراناوی  ئاوی 
چارەسەر  خۆی  تایبەتی  ڕێگای  بە 
بكرێت و بەكاربهێنرێتەوە بۆ چەندین 
مەبەست وەك خواردنەوە و ئاودان و 

پاككردنەوە.
ئەو ئاوەڕۆیانەی كە تێكەڵن لە ڕۆن 
تری سوتەمەنی  جۆرەكانی  و  گاز  و 
و  چاكسازی  ئەنجامی  لە   Oil و 
بەگەڕخستنی ئامێر و ئۆتۆمبیلەكانی 
دەبێت  دروست  فڕۆكەخانە  ناو 
تایبەتیان  پاكژكردنەوەی  دەكرێت 
بەسیستمەكانی  تێكەڵ  و  بكرێت  بۆ 
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كە  شوێنانەی  ئەو  و  نەكرێت  تر 
دروست  تیا  ئاوەڕۆیانەی  جۆرە  ئەو 
دەبێت حسابی تایبەتی بۆ بكرێت و 
شوێنی تایبەتیان بۆ ئامادەبكرێت  و 
تایبەت  هەر  چاكسازیەكەشی  جۆری 
 Treatment Basin ,  بێت وەك

 Manhole , Trap
هەروەها دەبێت گرنگی تەواو بدرێت 
ڕاهێنانی  خولی  كە  شوێنانەی  بەو 
ئاو  بەكارهێنانی  بە  دەكرێت  تێدا 
 powder و   Chemical و 
و  ئاگركوژاندنەوە  بەشەكانی  بۆ 
بۆ  تایبەتیان  شوێنی  و  فریاكەوتن 
كردنەوەی  كەم  بۆ  ئامادەبكرێت 
شوێنە  ئەو  خاكی  لەسەر  كاریگەری 
مادەیەكی  هەر  بەكارهێنانی  چونكە 
كیمیاوی و باڵوكردنەوەی دەبێتە هۆی 
تێكدانی سروشتی خاكی ئەو شوێنە. 

 سێ یەم: 
كردنی  كۆنتڕۆڵ  و  كردن  سنوردار   •

كاتی گەشتەكان.
گواستنەوەی ئاسمانی و بەكارهێنانی 
فڕۆكە یەكێكە لە ئامڕازە گرنگەكانی 
پێشكەوتنی مرۆڤایەتی و ئاسانكاری 
چاالكیەكانی  كردنی  جێ بەجێ   بۆ 
تری  ئامڕازێكی  هەر  وەك  بەاڵم 
بەئاگایی  زۆر  دەبێت  تەكنەلۆجیایی 
بەكاربهێنرێت و دیراسەی قوڵ بكرێت 
خراپەكانی  كاریگەرە  زانینی  بۆ 
ئەگەر بەڕاست و بەپێ ی پێوەرەكان 
فڕۆكەو  بەژاوەژاوی  بەكارنەهێنرێت 
گەورە  بەپێ ی  بزوێنەرەكانی  دەنگی 
و بچوكی فڕۆكە و دووروو نزیكی لە 
كاریگەری  نیشتەجێ كانەوە  شوێنی 
فڕۆكەخانەكان  بۆیە  دەبێت  خراپی 
گەشتەكانیان  ژمارەی  كە  ئەوانەی 
فڕۆكەكانیان  قەبارەی  و  جۆر  زۆرە 
و  فڕین  كاتی  دەبێت  گەورەیە 
فڕۆكانە بەشێوازێك  ئەو  نیشتنەوەی 
ڕێك بخەن كە كارنەكاتە سەر ژیانی 

مرۆڤەكانی دەوروبەری فڕۆكەخانە. 
كۆنتڕۆڵ  بۆ  فڕۆكەخانەیەكیش  هەر 
سیستمی  ژاوەژاوانە  ئەو  كردنی 
تایبەتی داناوە كە چاودێری بەردەوامی 
بەپێ ی  دەكات  ژاوەژاوەكان  ئاستی 
ئەو بڕانەی كە بۆ یان دیاری كراوە و 
ئاستێكە لەگەڵ پێوەرە جیهانیەكاندا 

یەك دەگرنەوە.
هەر وواڵتەو بەپێ ی پێویست و یاسا 
و ڕێساكانی خۆی لەبەر بەرژەوەندی 
گشتی ژیانی هاواڵتیانی خۆیان كاتی 
گەشتەكان دیاری دەكەن  هەر بۆ نمونە 
لە سلۆڤاكیا  خشتەی  گەشتەكانیان  
وا ڕێك خستوە  كە لە )3( كاتدا ئەو 

گەشتانە ڕێك دەخەن:
یەكەم – لە كات ژمێر 6 بەیانی تا 

18 واتە )6 ئێوارە (
دووەم – لەكات ژمێر 18 تا 22 واتە 

) 10 شەو (
 6 تا   22 ژمێر  كات  لە   – سێ یەم 

بەیانی
پۆڵینانە  لەو  یەكێك  هەر  بۆ  و 
بۆ  داناوە  كراویان  دیاری  ئاستێكی 
ژاوەژاو بەپێ ی ستاندەرەكان و جۆری 

گەشتەكانیان دیاری كردوە.
لە كۆماری چیك دوو جۆر پۆلینیان 

داناوە:
یەكەم – لە كات ژمێر 6 بەیانی تا 

22 واتە )10 شەو (
 6 تا   22 ژمێر  كات  –لە  دووەم 

بەیانی
ئەوەش وەبیر دەهێنینەوە كە ڕێكخراوی 
تایبەتی  ڕێسای  و  دیراسە   ICAO
هەیە بۆ بواری ژاوەژاو كە یەكێكە لە 
فاكتەرە كاریگەریەكانی سەر ژینگەی 

فڕۆكەخانە و دەورووبەری.
 چوارەم: 

هەڵبژاردنی  ناوچەو  سروشتی   •
فرۆكەخانە  كردنی  دروست  شۆینی 

Airport site selection

وەك لە دیزاینەكاندا دەردەكەوێت  و 
دیراسەكان ئاماژەیان پێداوە ڕووبەری 
ئەو زەوی یانەی كە بەكار دەهێنرێت 
فڕۆكەخانەكان  كردنی  دروست  بۆ 
بەڕێژەی 8% كەمترە لەو زەویانەی كە 
هێڵی شەمەندەفەر بەكاریان دەهێنێت 
و بە ڕێژەی 1% كەمترە لەو ڕوبەرانەی 
بەكاری  وشكانی  گواستنەوەی  كە 
بەكارهێنانی  ڕادەی  بەاڵم  دەهێنێت 
بەكاری  فڕۆكەخانە  كە  زەویانە  ئەو 
دەهێنێت Efficiency )5( بەرانبەر 
 6 و  شەمەندەفەر  هێڵی  لە  زیاترە 
بەرانبەر زیاترە لە ڕێگای و شكانی.

لە دروست كردنی فڕۆكەخانەدا و لە 
بەتەنها  كردندا  فراوان  قۆناغەكانی  
ناوچەی  هەر  كە  نیە  پێویست  ئەوە 
وەك  بگیرێت  چاو  لەبەر  فڕۆكەخانە 
ڕێك خستنی زۆنەكان و سروشتی ناو 
فڕۆكەخانە بەاڵم پێویستە ناوچەكانی 
فڕۆكەخانەش  دەوورووبەری  تری 
بەهەند   )Vicinity areas(
ئەو  وابكرێت  كارێكی  و  وەربگرێت 
ناوفڕۆكەخانەدا  لە  كە  دامەزراوانەی 
كە  بێت  بەجۆرێك  دەكرێت  دروست 
سروشتی ناوچەكە بەگشتی بپارێزێت 
لە تێكدان و هێشتنەوەی سروشتێك 
ئەو  ژیاندا،  لەگەڵ  بگونجێت  كە 
جێ بەجێ   دەكرێت  چارەسەرەش 
ناوچەی  كردنی  دروست  بە  بكرێت 
سەوز واتە ڕواندنی دار و درەخت و رێك 
خستنەوەی ڕوبەرەكانیش بە دروست 
كردنی دەریاچە و شوێنی جوانكاری 
سروشتی  هێشتنەوەی  بۆ  سروشتی 
ئاسایی ناوچەكە بەاڵم بەجۆرێك بێت 
كە نزیك  نەبێتەوە ئاڕاستەی فڕینی 
) Take off path( ی فڕۆكەكان و 
شوێنە مەترسیدارەكان نەبێتە دروست 
كردنی چاالكی و شوێنی كۆكردنەوەی 
باڵندەكان و دروست كردنی مەترسی 

لەسەر گەشتەكان.
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لەو بوارانەدا زۆر جار پێویستە ناوچە 
و شوێنەوارە گرنگەكان پارێزگاریان لێ   
بكرێن و جێ گۆركێ  بەچەندین شوێن 

كاریگەری  كە  بكرێت  تر  پڕۆژەی  و 
یان لەسەر سروشتی شوێنەكە هەبێت 
فراوان  و  كردن  دروست  ئەنجامی  لە 

بوونی فڕۆكەخانەكان.
سەبارەت بەو كاریگەرە ژینگەیەیانەی 
خستنی  بەگەڕ  و  كردن  دروست  لە 
فڕۆكەخانەی سلێمانی دروست دەبێت 
و لە ئایندەدا دەیكاتە سەر ناوچەی 
دەتوانین  فڕۆكەخانە  دەوورووبەری 
پوختەكەی لەم چەند خاڵی خوارەوەدا 

ڕوون بكەینەوە:
تری  پڕۆژەیەكی  هەر  وەك   .1
ناشتوانرێت  كە  گرنگ  خزمەتگوزاری 
فڕۆكەخانە  بین  بەرداری  دەست 
دەبێتە هۆی  داپۆشینی ڕوبەرێك لە 
زەوی كشتوكاڵی و سەوزایی و گۆڕینی 
 Apron  سروشتی ئەو زەویانەی كە
بینا  و   , Taxiway, Runway
شەقامەكانی  و  گوزاریەكان  خزمەت 

لەسەر دروست كراوە.  
گەورە  قەبارەیەكی  هەڵكەندنی   .2
لە زەوی و فڕێدانی بۆ شوێنی تری 
ناوچەكە لە ئەنجامی جێ بەجێ  كردنی 

پڕۆژەكە.
3. لەبەر گەشەكردن و فراوان بوونی 
شاری سلێمانی و یەكە نیشتەجێ كان 

كە زۆر نزیك بوونەتەوە لە فڕۆكەخانە 
و  بەكرەجۆ  لەناوچەی  تایبەتی  بە 
نەكرێت  كۆنترۆڵ  ئەگەر  كە  ڕاپەڕین 
و  خەڵكەكە  بۆ  گرفت  ئایندەدا  لە 

فڕۆكەخانە دروست دەكات.
نیشتنەوەی  و  فڕین  ئاڕاستەی   .4
ئاڕاستەی  بە  كە  فڕۆكەكان 
شارۆچكەی عەربەت بۆ سەر كارگەی 
دەبێتەوە  درێژ  تاسلوجە  چیمەنتۆی 
پێویستە بە ووردی چاودێری بكرێت 
تیایدا  كە  دامەزراوانەی  ئەو  و 
دروست دەكرێت بەپێ ی پێوەرەكانی 
كۆنتڕۆڵ   )Obstacle Charts(

بكرێت.
5. هەروەها بۆ ناوچەكانی دەوروبەری 
كۆنتڕۆڵی  پێویستە  فڕۆكەخانەش 
بەرزی تاوەر و خانوو و بااڵخانەكان 

بكرێت .
كردنەوەی  كەم  بۆ  كاربكرێت   .6
نیشتەجێ بوون لە ناوچەكانی خوارووی 
شەقامی سلێمانی – تاسڵوجە بەالی 

فڕۆكەخانەدا.
7. لە ئایندەیەكی نزیكدا چاالكیەكانی 

زیاد  گواستنەوە  شمەك  و  كارگە 
بوونی  زیاد  هۆكاری  دەبێتە  دەكات 
و  ئامێر  و  فڕۆكە  بەكارهێنانی 
ئەنجامدا كاریگەری  لە  ئۆتۆمبێل كە 
دەورووبەری  ژینگەی  لەسەر  دەبێت 

فڕۆكەخانە.
و  دەریاچە  نەكردنی  دروست   .8
ئەستیڵ كۆكردنەوەی ئاو  بۆبەرگرتن 
دروست  و  باڵندەكان  كۆبونەوەی  لە 
بوونی مەترسی لەسەر فڕۆكەخانەكان 
ڕاونانی  بۆ  ترە  فاكتەرێكی  دووبارە 
سروشتی  گۆڕینی  و  باڵندەكان 

ناوچەكە. 
تریش  چەندینی  سەرەوە  ئەمانەی 
كە  دەكات  لێ   وامان  سەرجەمیان 
دیراسەی سروشتی  ئێستاوە  لە  هەر 
پالنی  ماستەر  و  بكەین  ئەوناوچانە 
بخرێت  ڕێك  جۆرێك  بە  ئەوشۆینانە 
پارێزگاری  باش  شیۆازیكی  بە  كە 
لە ژینگەی ناوچەكەمان بكات بە لە 
بەرچاوگرتنی كرنكی شوین و بوونی 
فڕۆكەخانە بۆ شار و وواڵتەكەمان و 
بە  داهاتوومان  نەوەكانی  ئەوەی  بۆ 

ئاسودەیی هەوای پاك هەلمژن.

Runway: ئەو ڕاڕەویە كە فرۆكەكانی 
لە سەر ئەفڕن و ئەنیشنەوە  

كە  ڕاڕەوەیە  ئەو   :Taxiway
فڕۆكەكان جموجوڵی لەسەردەكەن 

Apron: ئەو پاركەیە كە فڕۆكەكانی 
لەسەر ئەوەستن بۆباركردن و داگرتن 
Obstacle charts: ئەو نەخشانەن 
كە تایبەتن بە ناوچەكانی دەوروبەری 
تیرە   18 بازنەیەكی  لە  فڕۆكەخانە 

كیلۆمەتریدا
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ئةندازيارى ميكانيك
غةريب عبدالرمحن حممد

بةِرَيوةبةرى فةرمانطةى ئاوى ضةمضةماَل

ئامادةكردنى
 طَوظارى ئةندازياران

ِريثَورتاذ

دامەزراندن  مێژووی  سەرەتا   / پ 
ئاوی  فەرمانگەی  بوونی  دروست  و 

چەمچەماڵمان  بۆ باس بكەن.
وەاڵم/ مێژووی دامەزراندن و دروست 
چەمچەماڵ  ئاوی  فەرمانگەی  بوونی 
پەنجاكان  ساڵی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
كــــە ئەو كاتە ئاو بەشێك بووە لە 
شارەوانی وە لە ساڵی 1956 دەست 
كراوە بە دروست كردنی تانكییەكی 
م3   220 قەبـــــــارە  ئاسن  جۆری 
ئاوی  دابەشكردنی  مەبەستی  بۆ 
خواردنەوە بۆ هاواڵتیان لە گەڵ دروست 
كردنی ژووری پاسەوان و میراوەكاندا 
دواتر ئەو شوێنە فراوانكراوە و بۆتە 

ژوورێكی  ئاووچەند  بەشی  بارەگای 
دیكەی لێ  درووست كراوە و هەتاكو 
.لە  ئاوە  فەرمانگەی  شوێنی  ئێستا 
بەرواری 2007/6/1  بەشی ئاو  بە 
فەرمانێكی وەزاری جیا كراوەتەوە لە 
وەلكیندراوە  چەمچەماڵ  شارەوانی 
بە بەڕێوەبەرایەتی ئاوی دەورەبەری 
سەر  خراوەتە  دواتر  و  سلێمانی 

بەڕێوەبەرایەتی ئاوی گەرمیان
لە  بریتین  كارەكانتان  پ/سروشتی 

چی؟
وەاڵم / سروشتی كارەكانمان بریتی 

یە لە ؛ 
ا – دابین كردن و دابەشكردنی ئاوی 

خواردنەوە بە سەر هاوواڵتیان .
ب – دانانی پالن ودیزاینی نوێ  بۆ 
چاككردنی تۆڕی ئاوی گەڕەكەكان بە 
شێوەیەك بگونجێت لەگەڵ زیادبوونی 

دانیشتوان   
     بەرفراون بوونی شاردە . .

ج – چاكسازی تۆڕی ئاوی گەڕەكەكان 
بەتایبەتی تۆڕە كۆنەكان .

د – گەیاندنی تۆڕی ئاو بۆ هەموو 
ئەو  بۆ  بەتایبەتی  شوێنەكان 

شوێنانەی كە ئیفرازی نوێن .
خواردنەوە  ئاوی  گەیاندنی  و_ 
گوندەكان  زۆربەی  بۆ  تانكەر  بە 
بەئاو  كەپێویستیان  وئەوشوێنانەی 
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هەیە.  
پ / ئەو پڕۆژانە چین كە لە سەرەتای 
تا  فەرمانگەكەتانەوە  دامەزراندنی 

ئێستا  بە ئەنجامتان گەیاندوە؟
لەسەرەتای  پڕۆژانەی  ئەو  وەاڵم/ 
دراوە  ئەنحام  وە   )2008( ساڵی 
ژێر  لە  وە  دانان  ئەنجام  لەژێر  و 

چاودێری خۆماندان ؛
ئاو  تۆڕی  ڕاكێشانی  پڕۆژەی   – ا 
یەكان   )  69،  83( گەڕەكی  بۆ 

لەچەمچەماڵ .
قووڵ  بیری   3 هەڵكەندنی    – ب 
ڕێكخراوی  لەالیەن  مەقان  لەبانی 
غازەوە  دانە  و  ڕێبازفاوندەێشن 

بووجەی دابینكراوە .
بۆ  قووڵ  بیری  ج – هەڵكەندنی 3 
گوندەكانی سنووری ناحیەی سەنگاو 
پەمپ  ژووری  دروستكردنی  لەگەڵ 

وپاسەوان لە  
     بەرنامەی ووشكە ساڵی ئەنجام 

دراوە . 
ئاسنی  ئاوی  تانكی  گۆڕینی   – د 
قەبارە )220 م3 ( ی ناو فەرمانگە  
فاوندەێنش  رێباز  ڕێكخراوی  لەالیەن 

و دانە غازەوە  
ه – ڕاكێشانی تۆڕی ئاو بۆ گەڕەكی 
الیەن  كەلە  یەكان   )  95 و   45  (
بۆ  بودجەی  وەزیرانەوە  ئەنجومەنی 

تەرخانكرابوو .
لە  ئیرتوازی  بیری   7 لێدانی   – و 
ناحیەكانی  و  چەمچەماڵ  سنووری 
بوژانەوەی  بااڵی  لیژنەی  لەالیەن 

گەرمیان بودجەكەی دابین 
     كراوە  .

ئاوی  تۆڕی  كردنەوەی  نۆژەن   – ز 
چمچەماڵ  گەڕەكەكانی  زۆربەی  
وەزیرانەوە  ئەنجوەمەنی  لەالیەن 

بودجەكەی دابین كرابوو .
ی – ڕاكێشانی تۆڕی ئاو بۆ گەڕەكی 
لەگەڵ  لەچمچەماڵ  ئەنفالەكان 
لە  ئیرتوازی  بیری   4 دروستكردنی 

الیەن ئەنجومەنی 
    

بوژانەوەی  بااڵی  لیژنەی  و  وەزیران 
گەرمیان بودجەی دابین كراوە .

ر – گەیاندنی ئاو لەپڕۆژەی )دوكان- 
بۆسنوری  دوو(  هێڵی  سلێمانی 
لێژنەی  لەالیەن  چەمچەماڵ  قەزای 

جێبەجێكردنی  
سلێمانی  )دوكان-  پڕۆژەی       

هێڵی دوو ( .
ن – ڕاكێشانی تۆڕی ئاو بۆ گەڕەكی 
چەمچەماڵ  لە  ڕزگاری  و  ئازادی 
پارێزگای  ئەنجومەنی  لەالیەن 

سلێمانی وە بودجەكەی 
     دابین كرابوو .

داهاتوتان  بەرنامەی  و  پالن   / پ 

چیە بۆ ئایندە بۆ زیاتر جوانكردن و 
ڕێكخستنی تۆڕی ئاوی چەمچەماڵ؟

وەاڵم /
 ا – گۆڕینی تۆڕی ئاو لە زۆربەی 
گەڕەكە كۆنەكانی چەمچەماڵ كەزیاتر 
پێویستی  وە  دانراوە  ساڵە   30 لە 

بەچاكسازی و نوێ  
     كردنەوە هەیە .

ب – دانانی دیزاینی نوێ  بۆ زۆربەی 
گەڕەكەكان بەمەبەستی گۆڕینی هێڵە 
بۆرییەكان  تیرەی  سەرەكییەكان كە 

بەپێ  پێویست نییە 
مەبەستی  بە  پێوەر  دانانی   – ج 

ڕێگرتن لە بە فیڕۆدانی ئاو .

پ / داواكاری و پێشنیازتان چیە بۆ 
ئەوەی باشتر ئیشوكارەكانتان بەرەو 

پێشەوە بچێت؟
وەاڵم /

ا – درووستكردنی ماستەر پالن .
ئامادەكرنی  بە  گرنگیدان   – ب 
دەرخستە و پالن ودیزانی پڕۆژەكان 
دابنرێت  بۆ  بەرنامەی  چاكتروایە 
بۆ  بودجە  دابینكردنی  بە  سەبارەت 

ئەوەی كەم وكورتی نەبێت .
و  ئەندازیاران  ناردنی   – ج 
خولی  بۆ  هونەری  فەرمانبەرانی 

فێربوون لە بواری ئاودا .
فەرمانبەرانی  كردنی  دابین   – د 
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وەاڵم/ئەو پڕۆژانەی لەسەر بودجەی وەزارەتی شارەوانی و ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی لەالیەن سەرۆكایەتی شارەوانی 
قەاڵدزێ  جێ  بەجێ  كراون تا ساڵی )2010(

وتەكنیككارو  ئەندازیاران  لە  پسپۆڕ 
ئامێری  لەگەڵ  زیاتر  كرێكاری 

كاركردن وەك ئۆتۆمبێل 
    وحەفارەو شۆفڵ و كرێن .....

هتد .
فەرمانگەكانی  بە  دان  بایەخ  ه- 
هەرێمی  قەزاكانی  هەموو  لە  ئاو 
فەرمانگەی  بەتایبەتی  كوردستان 

ئاوی چەمچەماڵ كە شارێكی 
ئاوە  بێ   مێژەوە  ولە  گەورەیە      
بكرێتە  دەكات  بەوە  پێویست 
خزمەتی  ئەوەی  بۆ  بەڕێوەبەرایەتی 

زیاتر بگەیەنێت بە 
    هاوواڵتیان .

پ/گرنگی بوونی ئەم فەرمانگەیە چیە 
لە ئێستا و داهاتوی چەمچەماڵدا ؟

وەاڵم /
ا – ئەم فەرمانگەیە هەڵدەستێت بە 
چاكردنی تۆڕەكانی ئاو و چاكسازی 
لە  خزمەتگوزارییەكان  پڕۆژە 

ماتــــــــۆڕی بیری  
هەروەها  موەلیدەكان  و  ئاوەكان 
سەرپەرشتی  و  جێبەجێكردن 
لەگەڵ  سنورەكەمان  پڕۆژەكانی 

بەدواداچوون بۆ ئیش 
بۆ  بەرنامە  دانانی  وە  وكارەكان 
چارەسەركردنی هەر كێشەیەكی كەم 
ئاوی یان پیسبوونی ئاو لە تۆڕەكانی 

ئاودا .
كەشفكردنی  بە  هەڵسان   – ب 
ئەندازیارەكانەوە  لەالیەن  پێویست 
بە  سنورەكەمان  بۆگوندەكانی 

مەبەستی ئامادەكردنی 
كاری  دانی  ئەنجام  دەرخستەو 
و  كەم  بۆچاككردنی  پێویست 

كورتیەكان .
 

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

بەشێوەی ئاسۆیی و شاقوڵی؟
الیەن  لە  بودجە  وەاڵم/دابینكردنی 
بۆ  كوردستانەوە  هەرێمی  حكومەتی 

جێبەجێكردنی پڕۆژەی ســـــــتراتیجی 
ئەم   ) –چەمچەماڵ  )گۆپتەپە 
مەركەزی  خواردنی  ئاوی  پڕۆژەیە 
قەزاو ناحیەكانی شۆڕش و تەكیە و 
ئاغجەلەر و 18 گوند دابین دەكات بۆ 
ماوەی زیاتر لە 30 ساڵی داهاتوو .

دابینكردنی  بەمەبەستی   / پ 
شاری  ئاوی  زیاتری  سەرچاوەی 
پالنێكتان  و  بەرنامە  چ  چەمچەماڵ 

هەیە؟
وەاڵم /

ئاوی  پڕۆژەی  جێبەجێكردنی   – ا   
)گۆپتەپە – چەمچەماڵ ( .

ب – زیادكردنی ئەو بڕە ئاوەی لە 

 ) سلێمانی   – )دووكان  پڕۆژەی  
هێڵی دوو دابین كراوە .

ج – هەڵكەندنی بیری ئیرتوازی تازە  
لە هەر دوو پڕۆژەی ئاوی بانی مەقان 

و كانی شەیتان  .
بەڕێوەبردنی  لە  چیە  ڕۆڵییاران  پ/ 
ئەم  پڕۆژەكانی  و  كارەكان  ئیشو 

فەرمانگەیەدا ؟ 
گرنگیان  ڕۆڵی  ئەندازیاران  وەاڵم/ 
هەیە و بەشێكی سەرەكی و كاریگەرن 
لە فەرمانگەكەمان لە هەموو ئیش و 
كارەكانی تایبەت بە فەرمانگەكەمان 
و  پالن  دانانی  لە  بەتایبەتی 
وبە  وسەرپەرشتیاری  جێبەجێكردن 

دواداچوونی پڕۆژەكاندا .
دوا وتەتان...

      زۆر  سوپاسی گۆڤارەكەتان دەكەم 
هیوادارم  سەركردنەوەیە  بە  ئەم  بۆ 
خزمەتكرنی  بۆ  بێت  زۆر  نمونەتان 
لە  ئەندازیاران  و  ئەندازیاری  بواری 
كوردستانی خۆشەویستماندا    ....
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ضاوثَيكةوتن

ئةندازيار ى ئاوديَرى

حممود  تاهر  رةزا 

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

   )ِرةزا تاهر حممود( سازدا و لة وةآلمى ثرسيارةكامناندا بةم شَيةوةيةى الى 
خوارةوة بؤمان دوا ,..

ئامادةكردنى
 طؤظارى ئةندازياران
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پ/ :ناوی سیانی؟

وەاڵم / ڕەزا تاهر محمود 0

دایك  لە  شوێنی  و  بەروار   / پ 
بوون؟

كەركوك – 1968 0

پ/ قۆناغەكانی خوێندنی سەرەتایی 
و ناوەندی و ئامادەیی و زانكۆتان لە 
چ ساڵ و جێگەیەك تەواو كردووە و 
پسپۆڕیتان لە چ بوارێكی ئەندازەییدا 

هەیە؟

سەرەتایی  قۆناغەكانی  وەاڵم/ 
شاری  لە  ناوەندیم  دوا  و  وناوەندی 

كركوك تەواو كردوە0
زانكۆی  لە   1987-  1986 لەساڵی 
ئاودێری  ئەندازیاری  كۆلێژی  موسڵ 
)هندسە الری والبزل ( وەرگیرام لە 

ساڵی 1990 -1991 تەواوم كردوە0

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

سەركەوتوترە؟

وەاڵم/ سەرپەرشتی چەندین پڕۆژەی 
كردووە  بیناكاریم  و  ئاوەڕۆ  و  ئاو 
ژمارە ئەكرێت بە نزیكە 30 پڕۆژە 0 
سەركەوتوترین پڕۆژە ئەو پڕۆژانەیە 
كە خزمەتی میللەت ونیشتمان دەكات 

بە گشتی0 

نێوان  لە  دەكەن  بەروارد  چۆن  پ/ 
ئەو پڕۆژانەی پێش ڕوخاندنی ڕژێمی 
عێراق لە ساڵی 2003دا  ئەنجامدراون 
و ئەوانەی لە ئێستادا ئەنجام دەدرێن 

لە رووی ئەندازەییەوە؟

وەاڵم/
كاتی  لە  پڕۆژانەی  ئەو  هەڵبەتە 
كەم  ئەنجامدراون  عێراقیدا  ڕژێمی 
گەورەكان  پڕۆژە  وەزۆربەی  بوە 
ئەنجامیداوە  بیانی  كۆمپانیای 
ئەندازەیی  توانایەكی  بەهەموو 
ئەبینین  بەاڵم  زۆرەوە0  وئەزمونێكی 
ئێستا پڕۆژەكان زۆرن وە ئەنجامدان 
ئەندازیاری  لەالیەن  سەرپەرشتی  و 
كە  دەڵێم  بۆیە  دەكرێت  عێراقیەوە 
سیمای  و  ونوێبونەوە  پێشكەوتن 
لە  دیاترە  پڕۆژەكانەوە  بە  جوانی 

پێش 2003 0 
پ /  ئەو خولە زانستیانە چین كە 

بینیوتانن و لە چ واڵتێك؟
وەاڵم/

 basic management &-
هەولێر  لە   supervisory skills
 management-   2004 ساڵی 
لە   development training

لوبنان ساڵی 2007  
 standard operation-  
procedures  لە كەركوك ساڵی 

0  2009
  government communication - 

لە كەركوك ساڵی 2009  0
 - دورە تعریفیە ببرنامج البریمافیرا 
)primavera ( لە كەركوك 2009 

   urba  planning methodology-
لە كەركوك ساڵی 2010 0

پ /  ئایا سەردانی واڵتانی بیانیتان 
كردووە یان نا ؟ ئەگەر كردوتانە لە 
بینینانەی  و  سەردان  ئەو  ئەنجامی 
كارە ئەندازەییەكاندا لەو  واڵتانەدا.. 
بیانی  و  كورد  ئەندازیارانی  ئاستی 

چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
وەاڵم/

 -  سەردانی وواڵتی المانیا وبەلچیكام 
كردوە لە ساڵی 2006 0

لوبنانم  وواڵتی  سەردانی   -

كردوە لە ساڵی 2007 0
-سەردانی وواڵتی توركیام كردوە لە 

ساڵی 2008 0 
لە  كردوە  ئێرانم  وواڵتی  -سەردانی 

ساڵی 2008 0
 هەموومان دەزانین كە ئەندازیارانی 
وە  شێوەیەك  هەموو  بە  بیانی 
هەوا  و  كەش  بوارێكدا  هەموو  لە 
انترنیت  و  ڕاگەیاندن  و  جێگەوڕێگە 
شێوە  باشترین  بە  ڕەخساوە  بۆیان 
گوزەرانی  وەبواری  كاركردن  بۆ 
كاركردندا  لەكاتی  كە  جۆرێكە  بە 
تەرخان  تەنها  بە  بیركردنەوەكانی 
پێچەوانەی  بە  كارەكەی  بۆ  بكات 
ئەندازیارانی كوردەوە  بۆیە ئەبینین 
ئەندازەیی  ئاستی  كە  ئەبیستین  و 

ئەندازیارە بیانیەكان باشترە 0 
ئامۆژگاریەكانتان  و  ڕێنمایی    / پ 

چیە بۆ ئەندازیارانی نەوەی نوێ..

ئامۆژگاریم بۆ ئەندازیاری نەوەی نوێ 
كاربكەن  و  هەوڵدەن  باهەموویان   :
وتواناكانیان بخەنەگەڕ بۆ نوێكردنەوە  
بواری  لە  تازە  داهێنانی  بۆ  و 
جیاوازدا لە پێناو ئاوەدانكردنەوە و 

پێشكەوتنی نیشتمان 0
* دوا وتەتان..........

هەموو  لە  داواكارم   / وتەم  دوا    -
وە  تایبەت  بە  كورد  ئەندازیارانی 
خۆشەویستی  كە  بەگشتی  عیراق 
 وئینتمایان بۆ نیشتمان نوێ بكەنەوە 
سەرچاوەی  چونكە  ناخیاندا  لە 
     0 پێشكەوتنە  و  وسەركەوتن  بڕیار 

لەگەڵ ڕێزمدا
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بةسةركردنةوة

ȂøĆɅĈǿǦøǣ
ǴĆȱǠȅ ǿǥȿǿǦȅ

ĆȯǠȵǦȒȵǦȑ ƆǟȿǥǿǠȉ ɄȭǗǿǦȅ

لة طَوشةى ئةم جارةماندا شارةوانى ضةمضةماَلمان بةسةركردةوة بَو 
ئةم مةبةستة ِروى ثرسيارمان كردة بةِرَيز )سةروةر صالح( سةرَوكى 

شارةوانى ضةمضةماَل و بةم شَيوةية وةاَلمى ياينةوة  

ئامادةكردنى
 طَوظارى ئةندازياران

دامەزراندن  مێژووی  سەرەتا  پ/ 
سەرۆكایەتی  دروستبوونی  و 
باس  بۆ  چەمچەماڵمان  شارەوانی 

بكەن .

و/ سەرەتای دامەزراندنی شارەوانی 
چەمچەماڵ دەگەڕێتەوە، بۆ ساڵی 

چەمچەماڵ  كات  ئەو  كە   .1937
وە  بوو،  كەركوك  لیوای  بە  سەر 
شارەوانی  سەرۆكی  كاتەدا  لەو 
چەمچەماڵ بە هەڵبژاردن دانراوە، 
قەزاكە  دەنگی  زۆرینەی  بە 

خوالێخۆش بوو  

پ/سروشتی كارەكانتان بریتین لە 
چی ؟

ئێمە  كارەكانی  سروشتی  و/ 
وەكو شارەوانی چەمچەماڵ، خۆی 
دەبینێتەوە،  بەشێكدا  چەند  لە 
پڕۆژە  ئەنجامدانی  لەوانە 
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ئاو،  وەكو  خزمەتگوزاریەكانی، 
ناو  جوانكاری  و  باخچە  ئاوەڕۆ 
شار و ڕێگاو بان و چەندین بەشی 
و  زەوی  دابەشكردنی  وەكو  تری 

ڕایكردنی كاروباری هاواڵتیان.

كە  چین  پڕۆژانە  پ/ئەو 
لەسەرەتای دامەزراندنی شارەوانی 
بە  ئێستا  تا  چەمچەماڵەوە 

ئەنجامتان گەیاندبێت؟

لەسەرەتای  كە  پڕۆژانەی  ئەو  و/ 
شارەوانی  دامەزراندنی 
چەمچەماڵەوە، ئەنجامدراون، زیاتر 
لە  بوون،  خزمەتگوزاری  پرۆژەی 
و  باخچە  و  ئاوەڕۆ  و  ئاو  بواری 
ڕێگاو بان و دابەشكردنی زەوی و 
چەندین پڕۆژەی تری خزمەتگوزاری 

بۆ سنوری قەزای چەمچەماڵ.

داهاتووتان  بەرنامەی  و  پ/پالن 
چیە بۆ ئایندە بۆ زیاتر جوانكردنی 

شاری چەمچەماڵ؟

و/ بەرنامەی داهاتووی ئێمە، وەكو 
شارەوانی چەمچەماڵ، پێشنیارمان 
وەزارەتی  ڕێگەی  لە  كردووە، 
دابینكردنی   ، شارەوانیەكانەوە 
ئەو  بۆ  خزمەتگوزاریەكانە  پڕۆژە 
گەرەكانەی لە چەند ساڵی ڕابردوودا 
شارەوانیەكەمان  سنوری  لە 
چەندین  نمونە  بۆ  دروستكراون، 
گەڕەكی وەكو خانووی ئەنفالەكان 
چەندین  و  شەهیدان  گەڕەكی  و 
گەڕەكی تر پێویستیان بە پڕۆژەو 
خزمەتگوزاری زیاترە، بۆیە پالنی 
گەڕەكانە  ئەو  بۆ  داهاتوومان 

دەبێت.

پ/داواكاری و پێشنیارتان چیە بۆ 
بەرەو  كارەكانتان  و  ئیش  ئەوەی 

پێش بچێت؟

و/ داواكاری و پێشنیاری ئێمە بۆ 
هاواڵتیان هاوكاری كردنی تیمەكانی 
كردنی  جوانتر  پێناو  لە  ئێمەیە، 
پێویستە  هەوەكو  چەمچەماڵدا، 
و  كرێكار  و  ئەندازیار  هەموو 
فەرمانبەرانی شارەوانی كارەكانیان 
ئەنجامبدەن  جدی  و  پوختی  بە 
و  لە خزمەتی هاواڵتیاندا بن بۆ 

بەرەوپێشوەچونی كارەكانمان.

پ/ گرنگی بوونی ئەم سەرۆكایەتیە 
داهاتووی  ئێستاو  لە  چیە 
ئەنجومەنی  پاڵ  لە  چەمچەماڵدا، 

پارێزگادا؟

ئەوەی  لەبەر  پێویستە  زۆر  و/ 
شوێنە  و  گەڕەك  بەردەوام 
بە  پێویستیان  گشتیەكان 
و  چاككردن  یا  خزمەتگوزاری 
هەیە،  گەرەكەكان  پاككردنەوەی 
ئەنجومەنی پارێزگاش زۆرتر كاری 
ئیداری دەكەن لە پاڵ ئەنجامدانی 

پڕۆژەی خزمەتگوزاریەوە.

سەالمەتی  پاراستنی  زیاتر  پ/بۆ 
هاواڵتیان، بۆ دروستكردنی  بیناو 
بۆ  كردوە،  چیتان  باڵەخانەكان، 
ڕووبەڕوو بوونەوەی ئاگركەوتنەوە، 

یا هەر كارەساتێكی تر؟

ئەوەی  بۆ  داناوە،  پالنمان  و/  

تا  چەمچەماڵ  پالنی  ماستەر 
لەناو  دیاریكراوە،   2035 ساڵی 
دەبێت  پالنەشدا،  ماستەر  ئەو 
هەموو پڕۆژەو باڵەخانەو بیناكان، 
سەالمەتی  مەرجەكانی  هەمو 
نا  ئەگەر  تێدابێت،  هاواڵتیانیان 
نادەین،  پێ   مۆڵەتیان  ئێمە  ئەوا 

بۆ دروستكردنی بینا.

لە  چیە  ئەندازیاران  پ/ڕۆڵی 
و  كارەكان  و  ئیش  بەڕێوەبەردنی 

پڕۆژەكانی ئەم سەرۆكایەتیەدا؟

و/ ئەندازیاران ڕۆڵی گرنگیان هەیە، 
لە سنوری شارەوانیەكەماندا، لەبەر 
هەموو  سەرپەرشتیاری  ئەوەی 
دەیكەن،  ئەندازیاران  پڕۆژەكان 
پڕۆپۆزەڵ  ئامادەكردنی  هەروەكو 
و پالنی شارەكان و چەندین كاری 
بۆیە  ئەوانە،  ئەركی  تر  گرنگی 

ڕۆڵیان دیار و بەرچاوە.

دوا ووتەتان؟
دانیشتوانی  لە  داواكارم 
پێشودا  لە  وەكو  چەمچەماڵ، 
بۆ  بەردەوامبن  هاوكارمانبوون، 
هاوكاری پێشخستنی كارەكانمان، 
لەبەر ئەوەی ئێمە بەوانەوە جوانین 
بۆ خزمەتی  كارەكانمان  هەموو  و 

دانیشتوانی شارەكەیە
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    دروستكردنى ِرَيطا بة ثراكتيكى
 Road construction in practice

ƆǠǪȅǿǠȉ ɃǿǠɅȁǼȹǦǝ
ȤɅȀȉ ǴĆȱǠȅ ǿǥɀȹǟ

م ة ر ا ضو شي  بة
Earthwork  - طَل - ك  خا شى  بة

وەك پێشتر باسمانكرد لە هەڵبژاردنی  
و  ڕووپێوكردنی  و  ڕێگا  ڕێڕەوی 
ئەو  هایدرۆلۆجی  لێكۆڵینەوەی 

ناوچانەو دانانی   
    قەبارەی    ئاوبەرەكان و دەركردنی 

ئاو بەهۆی جۆگەی تەنیشت .
ودانانی  گڵ  بەئیشی  وەسەبارەت 
هەڵكەندنی  وەیان  چین  بەچین 
هەڵكەندنی  كە  لەوشوێنانەی 
 Excavation(واتەپڕۆســــەی ئەوێت 

)&Filling
- پێویستە لەم بەشەدا , ئەم خااڵنە 

بخەینە بەرچاوی خۆمان:  
 1  - كەرەستەكە ) واتە ئەوگڵەی 

بەكاری ئەهێنین (
ئیشە  ئەم  بۆ  ئامێرانەی  -ئەو   2

بەكاردێت.
كەرەستەی بەكارهاتوو لەم ئیشەدا:

بەتایبەتی  ڕێگاكە  بەدریژایی  ئەبێت 
 ( پڕكردنەوەی  كە  شوێنانەدا  لەو 
پاك  یەكە  زەوی  تیایە   )  filling
بكرێتەوە لە گژو گیا )Turf( بە ڕەگ 
و ڕیشاڵەوە واتە بەقوڵی )60-30 ( 

سم , دەشێت لـــە هەندێك شویندا 
رووەكانەی  ئەو  جۆری  بەهۆی 
لەوناوچەیەدایە زیاتر بێت لە 60سم 
بەاڵم لە شوێنی بڕین دا )cut( ئەوا 
   sub grade  هەڵی ئەكەنین هەتا

واتە ژێر ئاستی تێكەڵە .
*سیفاتی ئەوگڵەی بەكاری ئەهێنین 

لە چینەكاندا:
 CBR California ئەبێت)   -1
لە  نەبێت  كەمتر   )  bearing ratio

.4%
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 organic  ( ئەندامی   توخمی   -2
material  ( نابیت %12 زیاتر بێت .

 10% نابێت  تواوە  خوێی  رێژەی   -3
تێپەڕێت بە تایبەتی لە 30 سم ژێر 
چینەكانی  بۆ  بەاڵم   .  sub grade

خوارەوە       
 

خوێی   20% رێژەی  هەتا  ئەتوانرێت 
تواوەی تێدابێت .

 )   L.L   (  Liquid  limit 4-نابێت 
 P.L  ) Plastic لە 55%  تێپەڕێت و

Limit  ( لە 30% تێپەڕێت.
بێت,  كڵۆ  كڵۆ  نابێ  گڵە  ئەو   -5
ئەگەر وابوو ئەبێ وورد وورد بكرێ.

6-ئەو گڵەی بەكار ئەهێنرێت ) ئەگەر 
بە گەاڵبە بۆت هێنا ( نابێت ستۆك 

بكرێت وەپاشـــان بەكاربهێنرێت .
بەرد  تەنها  ناوچەیە  لەو  7-ئەگەر 
هەبوو وە گڵێكی ستاندەرد دەســــت 
ئەچێتە  پڕكردنەوەكە  ئەوا  نەكەوت 
پڕكردنەوە   )Rock filling( قاڵبی  
بەبەرد ئەویش پێویستە بەم شێوەیە 

پڕكردنەوەكە بكەین :-
-:  Rock fill Embankment

) -80سم  50سم  ئەبێ)  -چینەكان 
بێت 

-  قەوارەی بەردەكان نابێت زیاتربێت 
) max .size 2\t3  واتە 50سم*3\2  

وەیان 80سم *3\2 
) وەئەگەر بكرێت بەردە گەورەكان 
لە  بچكۆلەكان   , بن  دەرەوە  لە 

ناوەوە ( .
بكوترێتەوە,  ستیل  ڕۆڵەری  -بە 
بەینی)20-10(تةن  لە  قورسایەكەی 

بێت .
   3,2km\hr ڕۆڵەرەكە  -خێرایی 

زیاتر نەبێت .

-لەرینەوەی ئەو ڕۆڵەرە لە نێوانی 
) rpm 1500-1200 ( بێت .

تێبینی :
تێكەڵە  ژێر  ئاگاداربین  پێویستە 
)sub grade  ( بە قوڵی 40سم نابێت 

بە Rock fill  بكرێت .
  Capillary action 8-گڵێك سیفاتی
تیا بەرزبێت باش نی یە بۆ پڕكردنەوە 

بە كار بهێنریت .
9-گڵێك سیفاتی freezing   تیابێت 

نابێت بەكاربهێنرێت . 
10-  گڵێك ڕێژەی سلفاتی صۆدیۆمی 
زۆربێت ) زیاتر %0,2   نابێت بەكار 

بهێنرێت .
11- ئەوگڵەی بەكاردێت بۆ پڕكردنەوە 
 max .dry density < پێویستە 

. 1.44gm\cc
)max.dry densityMDD12-ئەوگڵەی
نابێت    gm\cc لە1.52  كەمترە 
        3mبەكاربێت بۆ پڕكردنەوەیەك كەلە
زیاتر بێت  , وەیان بۆ شوێنێك كە 

زوو زوو الفاو تیا ڕوو ئەدات .
سەرەوەی     ) 50سم   ( ئەو   -13

گڵێك  پێویستە   Embankment
كەم  بەالیەنی   )  MDD  ( كە  بێت 

1,65gm\cc  بێت 
كشانی  توانای  گاڵنەی  ئەو   -14
وەك     )   Expansive soil  ( هەیە 
لە  بەكاربێت  )clay(نابێت 

چینەكانی)50سم(   
 سەرەوە, وە ئەتوانرێت لە چینەكانی 

ژێرەوە بەكاربێت .
15-  ئەو گاڵنەی سیفاتی پالستیكی 
بەرزە , باش نی یە بۆ پڕكردنەوە 
چونكە لە كاتی گۆرینی ڕێژەی شێ  
و تەڕیدا  ئەبێتە گۆڕینی قەوارەكەی 
لەسەر  ئەوەشی  و  گڵەكە  بەمەش 
چینەكانی  وەك  كراوە,  دروست 
تێكەڵە و قیر ئەپچرێت لەیەكتری .

بەكارئەهێنریت  گڵەی  16-ئەو 
 clay ,silt ڕێژەی)  پێویستە 
بەتایبەتی  گونجاوبێت,   ),sand
هۆی  )silt ,sand(ئەبێتە  ڕێژەی 
زیادكردنی frictionوەیان بڵێین هێزی  

بەرگەگرتنی shear   زیادئەبێت .
17- ئەو گڵەی بەكاردێت دوو سیفەتی 
یەكێكیان   , هەبێت  تریان  باشی 
توندوو تۆڵ بێت بەرامبەر بە ئاو ) 
water- tight ( وەهەم خلیسك نەبێت 

.) slipping (
كە  ئەكەوێت  واڕێك  جار  -هەندیك 
بۆ پڕكردنەوە, گڵ لە تەنیشت ڕێگا 
ئەهێنرێت , پێویستە ئەم چااڵنە بە 
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شێوەیەكی ئــەندازیاری هەڵ بكەنرێت 
وەنابێت دووری یەكەی لـــــە ) 10م 
 ))  R.W.   Right of way (( دوای  )
كەمتربێت وەقوڵی یەكەی هەتـــــا 

)1.5m ( وەیان پێش ئەوەی بگاتە 
water table  ئــــاوی ژیر زەوی 
) كامیان كەمتر بوو ( .نـــــــابێت 
شـــوێنی  نزیك   (  )  Borrow Pit
نیشتە جێ  بوون بێت لــەبەر ئەوەی 

ئەبێتە شوێنی مێش و مێشوولە وكار 
لە پیسی ژینگە ئەكات .
Free haul & Overhaul

چاڵی  لە  پڕكردنەوە  ئەگەر   
لە  وەیان    )  Borrow pit( تەنیشت 
هەر كانێكی گڵ , گڵت هێناوە بۆ 
ناوەڕاست  كە  پڕكردنەوە    شوێنی 
 )center to center ( بۆ ناوەڕاست

500م  بوو , ئەوا هەر حسابی  
) م3( بۆ پڕكردنەوە كە واتە ئەمە) 
هاتوو  ئەگەر  بەاڵم   .  )  free-haul
شوێنی گڵ هەڵگرتنەكە بۆ ناوەڕاستی 
بوو   زیاتر  500م  لە  پڕكردنەوەكە 
ئەوا بە meter –station حساب بۆ 
گواستنەوەی گڵەكە ئەكرێت واتە بە 
)م3( بۆ هەر 100م مسافە واتە كە 

ئەڵێن station  یەكسانە بە 100م 
خاڵ  یەك  ئاگاداری  ئەبێت  -بەاڵم 
بین ئەگەر هاتوو شوێنی هەڵكەندن 
  profile لەسەر    Excavation

گواسترایەوە بۆ Embankment  واتە 
Balance  ڕوویدا لە بەینی هەڵكەندن 
و پڕكردنەوە , ئەوا ئەبێت بۆ یەك  
item  حساب بكرێت بۆ پڕكردنەوە 

یان بۆ هەڵكەندن .
Excavation سەبارەت بە هەڵكەندن
یان  قۆ   چە  بە  گڵێك    هەچ   -1
دەمی  یان  بلدۆزەر  دەمی  بڵێین 
هەڵكەندرا  تایە  یان  زنجیر  شۆفڵی 

ئەوا بە هەڵكەندنی نۆرمەڵ حسابی 
بۆ دەكرێت .

 )Rooter Ripper(2- هەچ گڵێك بە
 Rock ی بلدوزەر هەڵكەندرا ئەوا بە

excavation   حساب ئەكرێت .
  Trench ( ئەمیش ئەگەر لە چاڵێكدا
( بوو هەتا قەبارەی m34\1 وە لە 
 , 2m3\1 ئاسایی دا هەتا شوێنی 
    Individual rocks جیاجیا  بەردی 
  Rock Excavation البردنی ئەمانە بە

حساب ئەكرێت .
 Ripper( بەاڵم لەمانە زیاتر بوو بە
ئەبێت  ئەوا  هەڵنەكەنرا   )Rooter
بكرێت  بۆ  تەقینەوەی  حسابی 
)blasting ( , وە بڕی پێویست بۆ 

تەقینەوەش وەك  لە كتێبی :-
 INDIAN PRACTICAL\ CIVIL

\ENGINEERRS
               HANDBOOK by: P.N. KHANNA
بچووك  ئیشی  بۆ  تایبەتی  وەبە 

بەرد     4m3 بۆ  دینامیت     1kg
بەكارئەهێنرێت بەاڵم بۆ ئیشی گەورە 
وەیان بڵیین بۆ پڕۆژەی گەورە و بڕی 
زۆر پێویستی بە نیوەی ئەمە هەیە 
بە  پێویستمان   4m3 هەر  بۆ  واتە 

2kg\1  دینامیت ئەبێت .
ئیشی  بۆ  پێویست  ئامێرەكانی 

Earthwork
-ئەبێت ئامێری پێویست  لە ژمارەو 
وەك  ئامادەبكرێت  بەهێز  ئامێری 
شۆفڵی   زنجیرو  شۆفڵی  و  بلدۆزەر 
گرێدەرو  گەاڵبەو  حەفارەو  و  تایە 
و  مەڕ  پێ   رۆڵەری  و  تایە  ڕۆڵەری 
تەنكەری ئاو و ئامێرەكانی تەقینەوە 

,......هتد .
-ئەبێت خشتەی صیانە دابنرێت بۆ 
ئەم ئامێرانە و لەكاتی خۆیدا صیانە 

بكرێت .
- وەبەتایبەتی ڕۆڵەی )عادلە ( پێ  
لە     Sheep>s foot Roller مەڕ 
ئامادەبكرێت  تازە  و  باش  جۆرێكی 
ئەبینرێت   كاریگەر  ڕۆڵێكی  چونكە 

لە كوتانەوەی چینەكانی گڵدا.
بە  كوتانەوەی  كاری  ئەوەی  بۆ 
هەر  پێویستە  بكرێت  پێكی  و  ڕێك 
گڵەی  جۆرە  ئەو  بۆ  لەسەرەتاوە 
بەكار ئەهێنیت ) sample ( بكەیت  
   pass بە ئەستوری چینەكە بەچەند
چینەكەدا  بەسەر  ڕۆیشتن  ژمارەی 
ئەوا  و  ئەكوترێتەوە  باش  گڵە  ئەو 
نەكاتی زۆرت لێ ئەڕوات بۆ كوتانەوە 
ئەڕوات  بەالش  بە  پارەشت  نە 
ژمارەی  و  چینەكە  ئەستوری   ,
ڕۆیشتن پەیوەندی هەیە بە قورسایی 
 Moisture ڕۆڵەرەكەو لە هەمان كاتدا
وایە چینەكانی  باشتر   ,  content

گڵ ) 23-30سم ( بێت. 
مەڕەكان  پێ   حادیلەی  پێویستە   -
سیستمی     sheep>s foot roller
 vibration تیابێت  لەرینەوەی 
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  system
- خێرایی رۆڵەكان بەتایبەتی ڕۆڵەرە 
لە  ئەبێت  خێراییان   , لەرینەكان 

  kph 1,6-2,4 لیمتی
لیمتە  لەو  ئەگەر  لەبەرئەوەی   -
ڕۆیشتن  ژمارەی  ئەبێت  ڕۆی  زیاتر 
 No .of passes بەسەرچینەكەدا 

زیاتر بكەیت .
كۆمپاكتەری  بە  وەسەبارەت   -
  Vibration – plate لەرینەوە  پلێتی 
لە  یەكەی  خێرایی   Compactor

3kph  زیاترنەبێت .

تا  ئەوەی  گشتی  شێوەیەكی  بە   -
ئەهێنرێ   بەكار  ئێمە  الی  ئێستا 
كۆمپاكتەری پێ  مەڕ و مزدەوەجە ) 
تایە الستیك و ئاسن (وە كۆمپاكتەری 
ئاسن ساف  كە ئەمانە بەشێوەیەكی 
 ton\cm 1,5 تێكڕا ئەبێت قورسایی

width  بێت 
Soil Testing تێستەكان

ئەو  بۆ  پێویستن  تێستانەی  -ئەو 
گڵەی بە كار ئەهێنرێت بۆ پڕكردنەوە 

 )  Embankment \ Filling (
 CBR      California bearing  -1

       ratio
    Atterberge Limits  ))  L.L     &  - 2
 P.L     &        Shrinkage Factor&

Moisture Content
 Compaction test  )) Balloon  -3
  Method   &    Sand Replacement
 & Density in place &DRY

))Density

الری تەنیشت بۆ پڕكردنەوە و بڕین 
) Filling &cut side slope (

پڕكردنەوەو  لەكاتی  گرنگ  خاڵێكی 
بە  ئەبەسترێت  ئەویش   , بڕیندا 
گڵەكە  ئەگەر   , گڵەكەوە  جۆری 
گڵێكی ئاسایی بێت یان چەوو لمی 
بەردی  گڵە  ئەو  وەیان  بێت  تێكەڵ 
وەهەروەها  بێت  شینكە  وەیان  بێت 
ئەگۆڕێت لەگەڵ بەرزی پڕكردنەوەكە 

یان بڕینەكە .
بۆ نموونە :-

سلۆپێكی  ئەگەر  لەپڕكردنەوەدا   -

باشی بێت و زۆر لیژ نەبێت بڵیین ) 
 I    بێت وەك )  flat slope

12:  ,   1: )2\1 (
گڵ  جۆری  ی  بەپێ   بڕیندا  وەلە   -
باسمانكرد  پێشتر  وەك  هەروەها  و 
پەیوەندیشی  هەیە بەبەرزی یەوە لە 

هەردوو حاڵەتەكەدا.
بۆ نموونە:-

         1:1  ) نۆرمەڵ   ( ئاسایی  گڵی 
بۆ  1    :  2 \1    و   بەردی نەرم                 

4:1\1     بۆ      1 :  8\1
بە ردی مام ناوەند     1 :12\1  بۆ     
16\1:1      و   بەردی رەق  , 

نزیك ئاسۆیی ئەبێتەوە.

Benching of steep slope
كاتێك  پڕكردنەوە بكەیت لە لێواری 
ئەم  پێویستە  شاخێك  یان  گردێك 
لێوارە بكەیت بە پلە پلە ) قەدەمە 

و  بەبەرزی 50سم   )   Bench یان 
بەمەش  م        3.0-1.5 پانی 
  )stability( جێگیری  و  ی  چەسپاو 

زیاد ئەبێت 
)Tolerances( ڕێگەپێدان

     Sub grade ) Formation Level(
           -3cm

         Side slope   - 10cm
 Verges or shoulders  - 3cm 

چەند تێبینی یەك :
شوێنانەی  لەو   :  -  Embankment
ناوچەیەكی  دیوی  ئەو  دیو  ئەم 

بەرزیەكەی  پێویستە  یە  كشتوكاڵی 
ئەگەر  وە  نەبێت  كەمتر  60سم  لە 
  )  Grade (    دیزاینی ڕێگا كــە و
ڕێگا بدات باشتر وایە بەرزیەكەی لە 

) 1م ( كەمتر نەبێت .
نزیك  لە  پڕكردنەوە  بە  - سەبارەت 

پردەكان و پشت دیواری ڕاگر
و   )  Retaining wall  (  
هەروەها پشت باڵی پردەكان و ئاو 
بەرەكان ) wing walls ( زیاتر گرنگی 

پێ  بدرێت .
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ǿǠȭǾɅȿǟĈǿ ɃǿǠɅȁǟǼȹǦǝ
ǼȵǠǵ ǻǦƥǦǝ ǟȿ ĈȀǣ

پێشەكی:
دیوارێكی  بەپیك  ئەتوانین 
ئاسانیش  بە  وە  بەردكاری 
ئامێری  بە  نهۆمیش  پێنج  بینایەكی 
گۆی  لەگەڵ  میكانیكی  هەڵكۆڵینی 
تێكداندا)Wrecking balls( بڕوخێنین. 
 )Structure( سترەكچەرێكی  بەاڵم 
بیست  بینایەكی  وەك  زەبەالحی 
سەرەوە  ئامێرانەی  بەو  نهۆمی 
ئیشێكی زۆر زەحمەتە. بۆیە تێكدان 
بە تەقاندنەوە گونجاوترین شێوازە بۆ 
ئەو بینا گەورانە لە ڕووی كاریگەریی و 
سەالمەتیشەوە. لەكاتێكیشدا بیناكە 
لەوانەیە  لەدەوربێت,  تری  بینای 
ڕووخاندنەكە  كە  بكات  پێویست 
ئەنجام  ناوەكی  تەقاندنەوەی  بە 
لەشوێنی  بیناكە  بۆئەوەی  بدرێت 

خۆیدا)Footprint( دابڕمێنرێـت.
بینا  ناوەكی  تەقاندنەوەی  چۆن 

ئەنجام ئەدرێ؟
بنەمای سەرەكی كرداری ڕووخاندنی 
بیناكان بە تەقەمەنی لەسەر یەك شتی 
ئەوەیە  ئەویش  ڕادەوەستێت  سادە 
ڕاگیركەری   سترەكچەری  ئەگەر  كە 

بینایەك  هەر  كۆڵەكەكانی(  )دیوارو 
الببرێت ئەوا شتێكی شارراوە نی یە 
سەر  ئەكەوێتە  بینایە  ئەوبەشە  كە 
ئەگەر  وە  ژێرخۆی.  بیناكەی  بەشە 
ئەوبەشەی سەرەوەش زۆر قورس بوو 
وە لەئەنجامی داڕمانی بەسەر بەشی 
خوارەوەدا بەزبرێكی زۆر ئەوا زەرەرو 
زیانێكی بەرچاو بەبەشی خوارەوەی 
بۆمان  وەلەمەوە  دەگەیەنێت  بیناكە 
تەنیا  تەقەمەنی  كە  دەرئەكەویت 
)ڕاكێشانی پەلەپیتكەی( ئەنجامدانی 
هێزی  چونكە  وبەس,  ڕووخاندنە 
سەرەكی  هۆكاری  زەوی  ڕاكێشانی 

هەرەس پێ  هێنانی بیناكەیە.
بارگەی  تەقاندنەوەكە  ئەندازیارانی 
تەقەمەنی لە چەند ئاستێكی جیاواز 
لە بیناكەدا دائەنێن بە شێوازێك كە 
خاڵێكدا  چەند  لە  بیناكە  داكەوتنی 
و  لەكاتێكداپالن  وە  مسۆگەربكات. 
كارەكان  هەموو  كردنی  بەجێ   جێ  
ئەنجام ئەدرێن, ئەوا كۆی زەرەرەكان 
كەرەسەی  و  تەقەمەنی  بەهۆی 
دواكەوتووەكانەوە  بیناسازییە 
بەتەواوی  بیناكە  بەیەكەوە  ئەتوانن 

و  خۆڵ  كۆمەڵێك  دابڕوخێنن 
خۆیانەوە  لەدوای   )debris(خاك
ئەوانیشەوە  دوای  لە  بهێڵن  بەجێ  

تیمەكانی خاوێنكاری الیان ببەن.
ڕووخاندنی  كرداری  ئەوەی  وەبۆ 
بەسەالمەتی  تەقەمەنی  بە  بیناكان 
لەسەر  پێویستە  بەڕێوەبچێت, 
پالن  تەقاندنەوەكە  ئەندازیارانی 
ئەم  بەشەكانی  لە  هەربەشێك  بۆ 
كردەوەیە دابڕێژن پێش ئەنجامدانی, 
یەكەمدا  هەنگاوی  لە  وەپالنەكەش 
تەالرسازی  دیزاینی  پشكنینی 
بیناكەیە گەر توانرا بەدەست بهێنریت 
لەچۆنیەتی  لەوڕێگایەوە  ئەوەی  بۆ 
دروستكردنی بیناكە بە تەواوەتی تێ  
ئەندازیارانی  تیمی  دواتر  وە  بگەن, 
ناو  بە  جارێك  چەند  تەقاندنەوەكە 
تۆماركردنی  بۆ  ئەگەڕێن  بیناكەدا 
سترەكچەری  لەسەر  سەرنجەكانیان 
لە  نهۆمێك  هەر  ڕاگیركەری 
بیناكەدا. وە دوای كۆتایی هێنان بە 
كۆكردنەوەی زانیارییە داواكراوەكان, 
دانی  ئەنجام  چۆنیەتی  تیمەكە 
تاوتوێ  كردارییەوە  لەڕووی  پالنەكە 
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ئەكات.
ئەزمونی  بە  بەستن  وەبەپشت 
بینای  لە  بەدەستهاتوو  پێشووتری 
هاوشێوەی ئەو بینایەی كە دەیانەوێت 
بڕیارئەدات  تیمەكە  بیڕوخێنین, 
تەقەمەنی  ماددەیەكی  جۆرە  چ  كە 
لەكوێی  وە  بەكابهێنرێت  پێویستە 
بیناكەدا دابنرێت و وە لەچ كاتێكدا 
بتەقێنرێنەوە یەك لەدوای یەك. وە 
مۆدێلێكی  تیمەكە  باردا  هەندێك  لە 
 )3D( دووری  سێ   كۆمپیوتەری 
بیناكە دروست ئەكەن بۆ ئەوەی كە 
تاقی  كۆمپیوتەر  لەسەر  پالنەكەیان 
بەكردەوە  ئەوەی  پێش  بكەنەوە 
لەسەر بیناكە جێ  بەجێی بكەن وەكو 

لە وێنەی)1( دا ڕوونكراوەتەوە.
بەڕووبوونەوە  ڕوو  وەگەورەترین 
)مەترسی( لەكرداری ڕماندنی بینادا 

شێوازی  بەسەر  زاڵبوونە  چۆنیەتی 
كەوتنی  بیناكەدا. وە بەشێوەیەكی 
ئەندازیارانی  تیمی  نموونەیی, 
بەیەك  بیناكە  ئەتوانن  تەقاندنەوە 
الدا بخەن وەك شوێنێكی وەستاندن 
یا ناوچەیەكی كراوەی تر. ئەم جۆرە 
جێ   شێوازی  ئاسانترین  بە  ڕێگایە 
بەجێ  كردنی ڕووخاندنی بیناكان بە 
تەقەمەنی دائەنرێت وە بە سەالمەت 

ترین ڕێگا ئەژمێردرێت.
هەڵگەڕاندنەوەی  كرداری  ئەتوانین 

خستنی  كرداری  وەك  بینایەك 
ئەوەی  ،بۆ  شێوەبكەین  درەختێك 
تیمی  باكوردابخەین,  بەالی  بیناكە 
ئەندازیارانی تەقاندنەوەكە تەقەمەنی 
دائەنێن  بیناكەدا  باكوری  لەبەشی 
بەهەمان  ئەیتەقێننەوە  وەدواجار 
لەالی  درەختێك  بڕینەوەی  شێوازی 
بیناكە  شێوەیە  بەم  باكورەوە, 
كەئەمانەوێت.  ئەكەوێت  الیەدا  بەو 
وەتیمەكە سیمی پۆاڵیین بەكارئەهێنن 
بۆپاڵپشت كردنی كۆڵەكەكانی بیناكە 
ڕاكێشانیاندا  كەلەكاتی  بەشێوەیەك 

ڕووخانیان مسۆگەربكەن.
بە  بیناكە  جار  هەندێك  بەالم 
كۆمەلێك سترەكچەری تر دەورەدراوە 
كە پێویستە پارێزگاریان لێ  بكرێت 
بیناكە  تیمەكە  كاتەشدا  لەم  وە 
بەجۆرێك ئەتەقێننەوە كە داكەوتنی 

دامسۆگەر  خۆیدا  بنكەكەی  بەسەر 
بكرێت )بنكەی بیناكە بە تەواوەتی( 
, ئەم كردارەش لێهاتووییەكی زۆری 
ئەوێت بۆیە تەنها چەند كۆمپانیایەكی 
تێك دانی دەگمەن لەجیهاندا ئەتوانن 
ئەندازیارانی  هەلبستن.  كارە  بەم 
كەمێك  چاوێكی  بە  تەقاندنەوە 
جیاواز دەڕواننە هەر پڕۆژەیەك بەالم 
هەمان  هەر  یەكە  سەرەكی  بیرۆكە 
كەبیناكە  وادائەنرێت  كە  بیرۆكەیە 
 )tower(تاوەری كۆمەڵێك  لە 

ئەندازیارانی  پێكهاتووە.  جیاجیا 
وا  ڕێگایەكی  بە  تەقاندنەوەكە 
تەقەمەنی یەكان دائەنێن كە كەوتنی 
ناوەڕاستی  بەرەو  تاوەرێك  هەر 
بێت  نزیك  وە  مسۆگەربكات  بیناكە 
لە  تەقەمەنی  دانانی  شێوازی  لە 
الیەكدا  بە  بمانەوێت  كە  بینایەكدا 
یەكان  تەقەمەنی  وەكاتێك  بیخەین. 
بە شێوەیەكی ڕاست ئەتەقێنرێنەوە, 
ئەدرێن  وپێك  تێك  تاوەرەكان 
وخۆاڵ  بەسەریەكدائەكەون  و 
بیناكەدا  ناوەڕاستی  لە  وخاكەكانی 
گردئەبێتەوە. وەیان بە شێوازیكی تر 
بیناكە  ناوەڕاستی  كۆڵەكەكانی  كە 
لە پێش ئەوانەی تردا بتەقێنرێنەوە 
بۆ  بیناكە  الكانی  كەوتنی  ئەمەش 
ناوەوە دەستەبەرئەكاوەبەپێ   ووتەی 
 Brent Blanchard بالنچارد)  برێنت 

لە  تەقاندنەوە  كرداری  (پسپۆڕی 
 )Protec( پڕۆتیكی     كۆمپانیای 
ڕاوێژكاریی  تێكدان )خزمەتگوزاری 
بەڵگەنامەیی(, هەر بینایەك لەجیهاندا 
وێنەیە,وەتیمی  وبێ   تاك  جۆرێكی 
ئەتوانن  تەقاندنەوە  ئەندازیارانی 
بگرنەبەر  جیاواز  ڕێگایەكی  چەند 
بالنچارد  هەربینایەك.  ڕوخاندنی  بۆ 
 Hayes(ئاماژە بە تێك دانی پڕۆژەی
Homes(  نیشتەجێ  كردنەوە ئەكات 
لە   )Newark(نیوارك لەناوچەی 
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 )New Jersey(نیوجەرسی والیەتی 
تێكدانی  پێكهاتبوو,  10بینا  كەلە 
پڕۆژەكە بە سێ  قۆناغی جیابەجیا لە 
ماوەی سێ  ساڵدا ئەنجامدرا. بالنچارد 
تێكدانەكەیان  كۆمپانیا  ئەلێت:)سێ  
جێ  بەجێ  كرد بەشێوەیەك كە هەر 
كۆمپانیایەك سەرپەرشتی قۆناغێكی 
هەموو  كە  ئەوەی  ئەكرد. سەرەڕای 
هەبوو,  دیزاینیان  یەك  بیناكان 
كەچی بەئەنقەست هەر كۆمپانیایەك 
تەقەمەنی  لە  جیاوازی  جۆرێكی 
ژمارەیەكی  وەهەروەها  هەڵبژارد 
جیاوازی لە كۆڵەكەكان بە تەقەمەنی 

لە  كۆمپانیایەك  هەر  بارگەكرد. 
تێكدانی بیناكاندا زنجیرەی

بیركاری جیاوازی بەكارهێنا وە بڕی 
كاتی جیاواز بۆ كرداری  شیكردنەوەی 
بیناكان  لە  هەریەكە  داڕووخاندنی 

باسیان لێ  وەكرا(.
ئەندازیارانی  گشتی,  بەشێوەیەكی 
كۆڵەكەی  لەپێشەوە  تەقاندنەوەكە 
ژێرەوە  نهۆمەكانی  بنەڕەتی  ڕاگری 
لە  هەندێك  ئینجا  ئەتەقێننەوە 
نهۆمەكانی سەرەوەش. بۆ نمونە لە 
بینایەكی 20 نهۆمیدا , ئەندازیارەكان 
كۆڵەكەكانی نهۆمی یەكەم و دووهەم 
لی  )15(ەهەمیش  و  و)12(ەهەم 
بارەكاندا,  لەزۆربەی  وە  ئەدەن. 
كرداری لێدانی سترەكچەرە ڕاگرەكانی 
بێ   هێزیكی  ژێرەوە  نهۆمەكانی 
شووماری لێوە پەیدائەبیت كە بەسە 

بۆ تێكشكاندنی بیناكە. بەالم سەنگی 
سەرەوە  نهۆمەكانی  كۆڵەكەكانی 
شكاندنی  بۆ  دەرئەبێت  یارمەتی 
بەكارهاتوو  بیناسازی  كەرەستەی 
لە  ووردتر  پارچەی  بۆ  لەبیناكەدا 
كاتێكدا كەدائەڕمێن بەمەش كرداری 
تەقاندنەوەكە  پاش  خاوێنكردنەوەی 
لەكاتێكدا  وە  ئەكات.  ئاسانتر 
تەقێنەرەوەكان  دانانی  چۆنیەتی 
تەقاندنەوەكەدا  ئەندازیارانی  لەهزری 
ڕوون ئەبێتەوە, ئەوكاتە ئامادەكاری 
پێ   دەست  كردارەكە  بۆ  ڕیشەیی 

ئەكات.

تەقێنەرەوەكان و داینەمایت:
كە  بینیمان  پێشەوەدا  لەبەشی 
پالن  تەقاندنەوە  ئەندازیارانی  چۆن 
بە  بینایەك  تێكدانی  بۆ  دائەڕێژن 
تەقەمەنی, واتەلە كاتێكدا الی تیمی 
و  ڕوون  بیرۆكەیەكی  ئەندازیاران 
تەواو دروست بوو لەبارەی چۆنیەتی 
داڕماندنی سترەكچەرەكەوە ئەوا كاتی 
ئامادەكردنی بیناكە بۆ ئەومەبەستە 
ئەو  یەكەمی  هەنگاوی  دێتەكایەوە. 
جار  زۆربەی  كە  ئامادەكارییانە 
دەست پێ  ئەكرێن پێش ئەوەی كە 
ڕووپێوی  تەقاندنەوەكە  ئەندازیارانی 
شوێنەكە بكەن, البردنی هەر خۆل 
هەبێت.  بیناكەدا  لە  كە  وخاكێكە 
دوایی ئەم كارە, تیمەكانی ڕووخاندن 
دەست بەالبردنی ئەو دیوارانە ئەكەن 

لەبیناكەدا,  هەڵناگرن  قورسایی  كە 
خۆیاندا  لەجێگای  ئەگەر  چونكە 
ئەبنەهۆی  ئەوا  بهێلرێن  بەجێ  
زیاكردنی توندوتۆلی بیناكەو تەگەرە 
ئەخەنە بەر داڕمانەكەی. وە هەروەها 
لەسەر  كار  دانیش  تێك  تیمەكانی 
الوازكردنی كۆڵەكە ڕاگرەكان ئەكەن 
یا  )پیك(  قورس  چەكوشی  بەهۆی 
 )Steel Cutter( پۆالیینەوە  بڕەری 
بۆ  زیاتریان  بواری  كە  بەشێوازێك 

كاركردن پێ  بدات.
دوای ئەوە, ئەندازیارانی تەقاندنەوەكە 
ئەتوانن دەست بە دانانی تەقەمەنی 

یەكان بكەن لەسەر كۆڵەكەكان, وە 
جۆراوجۆر  تەقەمەنی  ئەندازیارەكان 
تەقەمەنی  بڕی  وە  بەكارئەهێنن 
بەپشت  ئەكرێت  دیاری  یەكانیش 
بۆ  مادەكان.  ئەستووری  بە  بەستن 
ئەندازیارەكان  كۆنكریتی  كۆڵەكەی 
تەقەمەنی  یا  ئاسایی  داینەمایتی 

یەكی هاوشێوەی بەكارئەهێنن.
نقوم  بە  ئامادەئەكرێت  داینەمایت 
لەمادەیەكی  مژەر  مادەیەكی  كردنی 
كە  تێكەڵەیەكیدا  یا  كیمایی 
)وەك  گڕبگرێت  بەخێرایی  زۆر 
مادە  وەكاتێك   . نایترۆگلسرین( 
بە  ئەوا  دائەگیرسێنرێت  كیمیاییەكە 
خێرایی گڕئەگرێت و لەماوەیەكی كاتی 
كورتدا قەبارەیەكی بەرفراوان لەگازی 
گەرم بەرهەم ئەهێنێت. ئەو گازە بە 
خێرایی باڵوئەبێتەوە, وەپەستانێكی 
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هەموو  سەر  ئەخاتە  شومار  بێ  
چواردەوریدان,  لە  شتانەی  ئەو 
پەستانەكە ئەگاتە )600 تەن لەسەر 
ئەندازیارەكان  دووجا(.  ئینجی  یەك 
درزو  ئەو  ئەخەنە  تەقەمەنیانە  ئەو 
كۆڵەكەكاندا  كەلە  ووردانەوە  كونە 
هەلئەكۆلرێن. وەلەكاتێكدا تەقەمەنی 
پەستانە  دائەگیرسێنرێن  یەكان 
دەرەكی یە لەناكاوەكە, شەپۆلێكی 
سەر  ئەخاتە  بەهێز  بەیەكدادانی 
یەك  وەبەخێرایی  كۆڵەكەكان 
بەمەش  دەنگ,  خێرایی  لە  زیاتر 
كۆڵەكەكان تێك وپێك ئەشكێنێت و 

كۆنكریتەكەیان لەت وپەت ئەكات.

شكاندنی  تێك  لەبەرامبەردا, 
تۆزێك  كارێكی  پۆالیین  كۆڵەكەی 
چڕوپڕتر  مادەی  چونكە  زەحمەتە, 
بینایانەی  ئەو  بۆ  بەهێزترە.  زۆر 
سترەكچەری ڕاگری پۆالیینیان هەیە 
تایبەتی  تەقەمەنی  ئەندازیارەكان 
ی  پێ   بەكارئەهێنن  نموونەیی 
-Cyclotrimethylenetri )ئەوترێت  ئەوترێت 
 )RDX( بە  بەكورتی  itramine(وە 
تەقاندنەوەی  دوایی  ناسراوە, 
تەقیوەكان  مادەیە,ئاوێتە  ئەم 
دەگوازرێنەوە  تیژڕەو  بەخێراییەكی 
كە ئەگاتە 27 هەزار پێ  لەچركەیەكدا 
لە  چركەیەكدا(.  لە  مەتر   8230(
كۆڵەكەكان  هەڵوەشاندنی  جیاتی 
بەتەواوی وەك لە جۆری كۆنكرێتیدا 
بینیمان, پەستانی ئاڕاستەكراو بەو 
ڕادەبەدەرە,  لە  یە  خێرایی  هێزو 
بڕگە  كەرتكردنی  هۆی  ئەبێتە 

دوو  بە  كۆڵەكەكان  پۆالیینەكانی 
پارچە )بەش(, سەرەڕای تەقاندنی 
داینەمایتیش لەهەمان كاتدا لەالیەن 
لەالتەنیشتی  ئەندازیارەكانەوە 
بە  وپاڵپێوەنانیان  كۆڵەكەكان 

ئاڕاستەیەكی دیاری كراو.
كۆنكریتیەكان  كۆڵەكە  وێنەی)5(: 
ئاسایی  داینەمایتی  بە  )الی چەپ( 
هاوشێوەی  یەكی  هەرتەقەمەنی  یان 
كۆلەكە  وە  ئەتەقێنرێنەوە  
دوولەت  راست(  )الی  پۆالیینەكان 
تەقەمەنی  بەبەكارهێنانی  ئەكرێن 
یەكی تیژڕەو كە بە )RDX( ناسراوە
بۆ  تەقاندنەوەكە  ئەندازیارانی 

مادەی  هەردوو  داگیرساندنی 
)RDX( و داینەمایتیش  پێویستیان 
بەیەكدادانێكی  بەئەنجامدانی 
هەیە.   )Sever Shock(توند
ئەمەش  بیناكاندا,  لەڕووخاندنی 
تەرەقەوە  بەكارهێنانی  ڕێگای  لە 
وە  تەقاندنەوە(  )كەپسولی 
ئەكرێت  بەجێ   )Blasting Cap(جێ  
كەبریتی یە لە بڕێكی كەم لە مادەی 
تەقەمەنی وەپێشی ئەوترێت بارگەی 
وە   )Primer Charge( بەرایی 
لەجۆرەكانی  جۆرێك  بە  گەیەنراوە 

.)Fuse( فتیلەوە
دیزاینی فتیل بە شێوە ساكارەكەی 
درێژە  )شریتێكی(  پەتێكی 
هەیە.  تەقەمەنی  كەلەناوەكەیدا 
لەسەرەكانی  یەكێك  لەكاتێكدا  وە 
پەتەكە دائەگیرسێنرێت ئەبێتە هۆی 
داگیرساندنی مادە تەقەمەنی یەكەی 

وە   , نەگۆڕ  یەكی  بەخێرایی  ناوی 
پەتەكەدا  بەناو  سوتاندنەكە  كڵپەی 
تەقێنەرەوەكە  ئەگاتە  تا  ئەڕوات 
ئەوسەری  سەری  ئەكەوێتە  كە 
ئەم  ئەگاتە  وەكاتێك  پەتەكەوە. 
تەقاندنەوەی  ئەبێتەهۆی  خاڵە, 

بارگە بەرایی یەكە.
ئەندازیارانی  بەزۆری,  دواییەدا  لەم 
تەقێنەرەوەی  تەقاندنەوە 
 )Electrical Detonator( كارەبایی 
بەكارئەهێنن لەجیاتی فتیلی ئاسایی. 
فتیل  كارەبایی  تەقێنەرەوەی  وە 
سەرەكی  هێڵی  ئەوترێت  پێی  كە 
بریتیە  سادەی  بە   )Lead Line(

لە  درێژ.  كارەبایی  وایەرێكی  لە 
وایەرەكە  تەقێنەرەوەكەوە,  سەری 
تەقەمەنی  مادەی  لە  بەتوێژاڵێك 
تەقێنەرەوەكەش  وە  دەورەدراوە 
مادەی  بە  گەیەنراوە  ڕاستەوخۆ 
جێگیركراوی  بەرایی  تەقێنەرەوەی 
یەكە.  سەرەكی  یە  تەقەمەنی  سەر 
وایەرەكەدا  بەناو  تەزوو  كاتێكدا  لە 
بە  گەیاندنی  )وەك  ئەنێررێت 
كارەبایی  بەرگریی  ئەوا  پاترییەك( 
كردنی,  گەرم  ئەبێتەهۆی  وایەرەكە 
وە ئەم گەرمی یە توانای داگیرساندنی 
یەكەی  بەرایی  تەقێنەرەوە  مادە 
خۆیەوە  لەالی  ئەویش  كە  هەیە, 
ئەیگەیەنێت بەتەقەمەنی یە سەرەكی 

یەكەو دایدەگیرسێنێت.
زنجیرە  ئەو  بەسەر  بوون  زاڵ  بۆ 
یەكانەدا,  لەدوا  یەك  تەقاندنەوانە 
تەرەقەكان  تەقاندنەوە  ئەندازیارانی 

وێنەی)5(: كۆڵەكە كۆنكریتیەكان 
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میكانیكی  دواخستنی  میكانزمی  بە 
 Simple Delay( سادەوە  
 , ە و ستنە بە ئە )M e c h a n i s m
لەچەند  هێواش  گڕگرتووی  مادەی 
مادەی  و  فتیل  لەنێوان  بڕگەیەك 
وە  دائەنێن.  بەرایدا  تەقێنەرەوەی 
یان  زیاتر  درێژیی  بەبەكارهێنانی 
 Delay(دواخەر ترلەمادەی  كورت 
لە  ئەندازیارەكان   )Material
بۆ  ویست  پێ  كاتی  توانایاندایە 
یەك  تەقەمەنی  هەر  تەقاندنەوەی 
خۆی  فتیل  درێژیی   . بكەن  دیاری 
فتیلی  چونكە  هۆكارێكە,  لەخۆیدا 

درێژ كاتێكی زۆر زیاتری ئەوێت بۆ 
یەسەرەكی  تەقەمەنی  بە  گەیشتن 
یەكان وەك لە فتیلێكی هاوشێوەی 
كورت تردا.  بەبەكارهێنانی تایمەر, 
بە  توانایاندایە  لە  ئەندازیارەكان 
ڕێك  تەقینەوەكان  كاتی  ووردی 

بخەن.
بڕیارئەدەن  تەقاندنەوە  ئەندازیارانی 
تەقەمەنی  مادەی  بڕی  لەسەر 
بەپشت  هەربینایەك  بۆ  بەكارهاتوو 
ئەو  و  خۆیان  ئەزمونی  بە  بەستن 
ئەكەوێت  كەدەستیان  زانیارییانەی 
لەو ئەندازیارو وەستایانەی كە كاتی 
دروست  بیناكەیان  لەبنەڕەتدا  خۆی 

كردووە. بەاڵم لە زۆربەی كاتدا تەنها 
پشت بەو زانیارییانە نابەستن. وەبۆ 
زیاتر دڵنیابوون لەوەی كە قورسایی 
یەكی زیاتر یان كەمتر ناخەنە سەر 
بیناكە,  ڕاگیركەری  سترەكچەری 
نمونەیەكی  چەند  كردنەوە  بەتاقی 
ئەتەقێننەوە  كۆڵەكەكان  لە  كەم 
دوای جیاكردنەوەیان بە بەرگێك بۆ 
دەوروبەریان.  سەالمەتی  پاراستنی 
مادەی  ئەندازیارەكان  هەروەها  وە 
تاقی  جیاواز  پلە  تەقەمەنی 
بەستن  بەپشت  وە  ئەكەنەوە, 
لەو  كەهەریەكە  كاریگەریەی  بەو 
ئەكەن,  دروستی  تەقاندنەوانە 
كەمترین  لەسەر  بڕیارئەدەن 
بارگەی تەقەمەنی كە پێویستیان 
كۆڵەكەكان.  تێكدانی  بو  ئەبێت 
وەبە بەكارهێنانی بڕی پێویست لە 
مادەی تەقەمەنی, ئەندازیارەكان 

كەم  هەڵپژێنراو  وخاكی  خۆاڵ  بڕی 
ئەكەنەوە, وەئەگەری زیان گەیاندن 
كەم  دەوروپشت  بەسترەكچەرەكانی 

ئەكەنەوە.
خۆاڵ  زیاتری  كردنەوەی  كەم  بۆ 
ئەندازیارەكان  هەڵدراو,  وخاكی 
ئەكەن  تەلبەند  هەركۆڵەكەیەك 
كەلەسەر   )chain-link(تەل بە 
بەیەكگەیەنراوە  زنجیرەی  شێوەی 
تێكستایل( )جیۆ  بەرگێكی  وبە 
ڕووپۆش   )Geotextile Fabric(
دا  وێنەی)8(  لە  وەك  ئەكەن 
ڕێگا  تەلبەندەكە  ڕوونكراوەتەوە. 
كۆنكرێتە  پارچە  باڵوبوونەوەی  لە 
بەرگەكەش  و  ئەگرێت  گەورەكان 
بچوكەكان  كۆنكرێتە  پارچە  زۆربەی 

ئەگرێتەخۆی.
ئەندازیارەكان   زیاتر  لەمەش 
كە  نهۆمێك  هەر  دەرەوەی  دیوی 
ئامادەكرابێت بۆ تەقاندنەوە ڕووپۆش 
ترە  تۆڕێكی  كەئەمەش  ئەكەن, 

كارئەكات بۆ گرتنەخۆی ئەو پارچە 
دەوری  ڕووپۆشی  كە  كۆنكرێتانەی 
بۆ  دەربازئەبن  و  ئەبڕن  كۆڵەكەكان 
دەرەوەیان. وەهەروەها هەندێك جار 
پێویست ئەكات كە سترەكچەرەكانی 
بۆ  دابپۆشین  دەوروپشتیش 
وخاكی  خۆاڵ  لە  پاراستنیان 
تەقینەوەكان.  پەستانی  هەڵدراوو 
كارانە  ئەو  هەموو  ئەوەی  وەدوای 

تەواوئەكرێن كاتی دەست پێ  كردنی 
تەقاندنەوەكان بەكردەوە دێت.

تیشكمان  ڕابووردودا  لەدووبەشی 
كە  ئەوكارانەی  هەموو  خستەسەر 
پێ ی  تەقاندنەوەكە  ئەندازیارانی 
لە  ئامادەكاری  لە  هەڵئەستن 
بیناكەدا بۆ تەقاندنەوە ناوەكیەكە, 
مەزەندانەی  ئەو  هەموو  سەرەڕای 
لەسەر  وەكرا,  لێ   كەباسیان 
كەخەڵكانی  پێویستە  ئەندازیارەكان 
ووریابكەنەوە  ناوچەكە  دانیشتوی 
كردەوەیە,  ئەو  ڕوودانی  لە 
)جدی(  شێوەیەكی  بە  وەئەبێت 
وخاوەن  ناوخۆیەكان  دەسەاڵتە 
دڵنیا  دەوروپشت  كاروپڕۆژەكانی 
تەقاندنەوەكە  كە  بەوەی  بكرێنەوە 
ناگەیەنێت  مەترسیدار  زیانێكی  هیچ 
دەوروپشتی.  سترەكچەرەكانی  بە 
سەركەوتنەكانی  نیشاندانی  وە 
تێكدانی  لەكارەكانی  كۆمپانیاكە 
ڕێگا  باشترین  بە  پێشوودا 



 

  Eighth year No :35 winter 2011 (ĎĐ) ǥǿǠȵǽ čċČČ ƆǠǪȅȁ ȳǦǪȉǦȽ ɄĆȱǠȅ 38

ئەندازیارەكان  كە  ئەژمێردرێت 
باسی لێ  وەبكەن بۆ هێوركردنەوەی 
دەسەاڵتە بەگومانەكان. بۆ یارمەتی 
دانی ئەندازیارەكان لەم پڕۆسەیەدا, 
كۆمپانیاكە هاوكاری لە كۆمپانیایەكی 
بێ  الیەنی ڕاوێژكاری بواری داڕماندن 
كۆمپانیای  وەك  وەرئەگرێت 
خزمەتگوزاری   )Protec( پڕۆتێكی 
پڕۆتێك   كۆمپانیای  بەڵگەنامەیی. 
بوومەلەرزەی  پێوانەكاری  ئامێری 
 )S e i s m o g r a p h ( ك ۆ ڕ گە
پێوانەی  ئەوەی  بۆ  بەكارئەهێنێت 
تەقینەوەكانی  و  زەمین  لەرینەوەی 
هەوای پێ  بكات لەكاتی ڕماندندا بە 
تەقەمەنی. برێنت بالنچارد ئەندازیاری 
ئەڵێت:  كۆمپانیاكە  پڕۆسەكانی 
)هەروەها ئەوان پێش تەقاندنەوەكە 
چێك  چواردەور  سترەكچەرەكانی 
ئەكەنەوە بۆ ئەوەی یارمەتی دەربێت 
زەرەرێك  هەر  مەزەندەكردنی  لە 
تەقاندنەوەكە(.  دوای  ڕووبدات  گەر 
ئەوانەش,  هەموو  سەرەڕای 

بە  كۆمپانیاكە  فەرمانبەرەكانی 
كامێرای ڤیدیۆ لەچەند گۆشەیەكەوە 
تەقاندنەوەكە وێنەئەگرن بۆ بەدەست 
هێنانی تۆماری تەواو لەسەر ئەوەی 
كە بەڕاستی ڕوویداوە. بەبەكارهێنانی 
ئەو زانیارییانەی كەلە تەقاندنەوەكانی 
لە  كۆكراونەتەوە,  پێشووترەوە 
توانای ئەندازیارەكانی كۆمپانیاكەدایە 
كە مەزەندەی ڕادەی ئەو لەرینەوەیە 

تەقینەوەیەكی  بەهۆی  كە  بكەن 
ئەبێت,  دروست  كراوەوە  دیاری 

پێش ڕوودانی بە ماوەیەك.
الوازكردنی  كرداری  وەكاتێك 
سترەكچەرەكە و دانان وبارگەكردنی 
تەواوئەكرێن,  یەكان  تەقەمەنی 
پێ   دەست  بۆ  ئەڕەخسێ   بوار 
كۆتاییەكان.  ئامادەكارییە  كردنی 
دوا  تەقاندنەوەكە  ئەندازیارانی 
پشكنین بۆ تەقەمەنی یەكان ئەكەن 
بەرچاو  كە  لەوەی  دڵنیائەبن  و 
بیناكەو  لەسەر  تەواویان  ڕوونیەكی 

ناوچەكەی دەوروبەری هەیە.
كردارەكانی  ڕاكێشراوانی  سەرنج 
تەقەمەنی  بە  بیناكان  دانی  تێك 
بەناو  پەڕن  تێ   كە  هەوڵئەدەن   ,
بەربەستەكاندا بۆ ئەوەی لە نزیكەوە 
تەقینەوەكان ببینن سەرەڕای هەموو 
ئەو نیشانە ترسناكانەی كە بە ئاشكرا 
و ڕوونی دانراون. وەبەپێ  ی ڕادەی 
واپێویست  چاوەڕوانكراو,  تێكدانی 
ئەكات كە سەیركەران بۆ ماوەیەكی 
باش دووربخرێنەوە. 
نی  ا ر یا ز ا ند ئە
بڕی  تەقاندنەوەكە 
ی  ە و تنە و كە ر و و د
دیاری  سەالمەت 
بەپشت  ئەكەن 
قەبارەی  بە  بەستن 
بڕی  بیناكەو 

تەقەمەنی بەكارهاتوو.
هەندێك جار ئەندازیارانی تەقاندنەوەكە 
مەزەندەكردنی  لە  هەڵەئەكەن 
باڵوبوونەوەو  مەودای  بە  پەیوەست 
هەڵدانی كەرت و پەرتەكان, ئەمەش 
ئەبێتە هۆی برینداربوونی سەیركەران 
بە شێوەیەكی ترسناك. وە لەوانەشە 
بڕی  بۆ  ئەندازیارەكان  خەماڵندنی 
لە  بێت  زیاتر  داواكراو  تەقەمەنی 

تەقاندنەوەیەكی  بەمەش  پێویست, 
ئەنجام  پێویست  لە  بەهێزتر 
خەماڵندنەكانیان  وەئەگەر  ئەدەن. 
كەم  داواكراو  تەقەمەنی  بڕی  بۆ 
لە  هەندێك  لەپێویست,وەیا  تربێت 
ئەوا  كڵپەنەكەن,  تەقەمەنییەكان 
نادرێت.  تێك  تەواوی  بە  بیناكە 
ئامێری  ئەندازیارەكان  بارەدا  لەم 
لەگەڵ  میكانیكی  هەڵكۆڵینی 
 )Wrecking balls(دان تێك  گۆی 
بەكارئەهێنن بۆ تەواوكردنی كرداری 
پێویستە  بەاڵم  ڕووخاندنەكە. 
جۆرە  كەئەم  ئەوەبكەین  ڕەچاوی 
ڕووداوە دڵ تەزێنانە زۆر بە دەگمەن 
تێكداندا,  لەپیشەسازی  ڕووئەدەن 
بۆ  ئەگەڕێتەوە  وەهۆكارەكەشی 
خاڵی  یەكەم  سەالمەتی  كە  ئەوەی 
گرنگی پێ  دانە لەالیەن ئەندازیارانی 
ئەتوانن  بەمەش  تەقاندنەوەكەوە 
كاروبارەكان  هەموو  بۆ  خەماڵندن 

بكەن بە ووردی.
تیمی  چۆڵكرا,  بیناكە  هەركاتێك 
تەقێنەرەوەكان  تەقاندنەوەكە 
هەژماركردنی  كۆنتڕۆاڵئەكەنەوە, 
دەست   )countdown( بەرەوخوار 
پێ  ئەكەن وە زەنگی ئاگاداركردنەوە 
كردنەكەبە   پێ   دەست  بەرلەكاتی 
5-خوولەك  و  10-خوولەك  ماوەی 
لێ   ووریاكردنەوە  بۆ  1-خوولەك  و 
كەسێك  هەموو  ئەوەی  بۆ  ئەدرێت 
بزانێت كە بیناكە كەی ئەكەوێنرێت. 
كارەباییان  تەقێنەرەوەی  وەئەگەر 
دوو  كۆنتڕۆڵەكەی  ئەوا  بەكارهێنا 
بارگاوی  یەكێكیان  هەیە  دووگمەی 
ئەویتریان  و   )charge( كردن 
كۆتایی  بەرەو   .)fire( تەقاندنە 
هەژماركراوەكە,  بەرەوخوار  كاتە 
بە  دەست  كەسەتەقێنەرەوەكە 
و  ئەنێت  كردندا  بارگاوی  دووگمەی 

ويَنةى)7( ئاميَرى تةقاندنةوة
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تا  ئەهێڵێتەوە  دەستی  بەوشێوەیە 
گڵۆپی پڕبوونی بارگەكە دائەگیرسێت, 
بەوەش لێشاوێكی بارگەی كارەبایی 
تەقێنەرەوەكە  كردنی  چاالك  بۆ 
دروست ئەكات )ئەمەش هاوشێوەی 
كامێریەكە  فالشی  كردنی  بارگاوی 
دابین  پێویست  كارەبای  ووزەی  كە 
ئەكات بۆ ڕۆشنكردنەوەی دیمەنێك(. 
كۆنتڕۆڵی  مەكینەی  ئەوەی  دوای 
كراو,  بارگاوی  تەقێنەرەوەكە 
هەژماركراوەكەش  بەرەوخوار  كاتە 
كەسەتەقێنەرەوەكە  هات,  كۆتایی 
ئەنێت  تەقاندندا  بەدووگمەی  دەست 
ئەگوازرێتەوە  بارگەكە  بەمەش 
هۆی  كەئەبێتە  وایەرەكان  ناو  بۆ 

داگیرساندنی تەرەقەكان.
ناوەكی  تەقاندنەوەی  لەڕاستیدا, 
چركەیەك  چەند  تەنها  بینایەك 
لە  زۆر  وەبەالی  ئەخایەنێت, 
تێك  خێرایی  ئەو  سەیركەرانەوە, 
باوەڕپێنەكراوی  شتێكی  وپێكدانە 
ئەبێت  چۆن  تەقاندنەوەیەیە.  ئەو 
بە  مانگ  چەندین  كە  بینایەك 
دروست كردنیەوە خەریك بووبین وە 
سەد سال یا زیاتر بەرگەی گرتبێت 
و مابێتەوە, دائەڕوخێنرێت و ئەبێت 
هەروەكو  وخاك  خۆاڵ  كۆمەڵێك  بە 

قەاڵیەك بوبێت بە لم؟
هەورێك  تەقینەوەكە,  هەردوای 
لە  زۆر  تەوژمێكی  بە  وتۆز  لەتەپ 
خۆڵ وخاكەكە دەرئەپەڕێت وبینەرە 
نزیكەكان دائەپۆشێت. ئەم هەورە, 
هەركەسێك لە شوێنی تەقینەوەكەدا 
كەسە  بەاڵم  ئەكات.  بێزار  بێت, 
ئاماژە  لەڕاستیدا  تەقێنەرەوەكان 
بەوەئەكەن كەئەو تەپ وتۆزە كەمترە 
بە  ڕووخاندن  كەلەئەنجامی  لەوەی 
بەكارهێنانی شێوازە كالسیكی یەكان 
كرێكارەكان,  لەكاتێكدا  ئەكرێت. 

بینایەك بە پیك و گۆمی تێك دان 
پڕۆسەیە  ئەو  لەوانەیە  ئەڕووخێنن 
بخایەنێت.  مانگێك  یا  هەفتە  چەند 
لەوماوەیەدا ڕۆژانە بڕێكی بەرچاو تەپ 
بەاڵم  باڵوئەكەنەوە.  بەهەودا  وتۆز 
لەالیەكی ترەوە, لەكاتێكدا بینایەك 
ئەكریـت,  تەخت  ساتدا  لەیەك 
هەموو تەپ وتۆزەكە لە یەك هەوردا 
گردئەبێتەوە وەبۆماوەیەك كاتی كورت 
ئەمێنێتەوە. دانیشتووە نزیكەكان كە 
نەخۆشی هەستیارییان هەیە ئەتوانن 
ئەوشوێنە بەجێ  بهێلن بۆ ماوەی ئەو 
رۆژە, وەخۆیان دووربگرن بەتەواوی 

لەو تەپ وتۆزە.
تیمی  هەورەكە,  رەوینەوەی  دوای 
دیمەنەكە  سەیرێكی  تەقاندنەوەكە 
یەكاندا  ئەكەن و بە شریتە ڤیدۆیی 
ئەچنەوەو سەیری ئەكەن بۆ ئەوەی 
بەپێ ی   ڕووداوەكان  ئاخۆ  كە  بزانن 
پالن بووە یان نا. لەم قۆناغەدا, زۆر 
گرنگە كە دڵنیابین لەوەی كە هەموو 
و  تەقێنراونەتەوە  تەقەمەنییەكان 
تر  یەكی  تەقەمەنی  هەر  البردنی 
ئەگەر  وە  نەتەقیبێتەوە.  هێشتا  كە 
تیمی ڕاوێژكاری ڕووخاندن لەو كاتەدا 
ئامادەبوون, ئەوا تیمی تەقاندنەوەكە 
لەرینەوە  بڕی  لەسەر   )Data(داتا
تەقاندنەوەكە  هەوای  تەقینەوەی  و 
وەرئەگرن. لە زۆربەی كاتدا, تیمی 
بیناكان  بەئەزموون  تەقاندنەوەی 
وەكو  هەر  خوارەوە  دائەڕووخێننە 
داڕشتبوون.  بۆیان  لەپالنەكانیاندا 
زەرەروزیانی سترەكچەرەكانی نزیكی 
وەتەنانەت  تەقاندنەوەكە  شوێنی 
ئەوانەشی ڕاستەوخۆ لەتەنیشتییەوەن 
چەند  شووشەی  شكاندنی  لە  تەنها 
لێ   تری  هیچی  زیاتر  پەنجەرەیەك 
شت  هەندێك  وەئەگەر  ناكەوێتەوە. 
تیمی  ئەوا  بەڕێوەنەچوو,  ڕێكی  بە 

تۆماریان  لەمێشكیاندا  تەقاندنەوەكە 
كەلە  ئەكەن  وا  وەكارێكی  ئەكەن 
دووبارە  داهاتوودا  تەقاندنەوەكانی 
كارێكەوە  لە  شێوازە  بەم  نەبنەوە. 
تەكنیكی  و  زانست  تر,  كارێكی  بۆ 
تەقاندنەوەی ناوەكی بەردەوام ئەبێت 

و بەرەوپێش ئەچێت.

سەرچاوە :-
====

و   science.howstuffworks.com
چەند سایتێكی ترەوە وەرگیراوە لە 
بەدەستكارییەوە  و  یەوە  ئینگلیزی 

وەرگێڕاوەتە سەر زمانی كوردی
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ئا . ئةندازيار
بورهان محمد شريف

Burhanmuhamed@yahoo.com

م ة ة و و د شى  بة
بەیەكێك   )Dam( بەنداو 
بنیات,  ومەزنترین  لەگەورەترین 
شارستانی  نراوە  بنیات  دامەزراوەو 
لەالیەن  كە  دەژمێردرێت  یەكان 
كراوە,  دروست  ئادەمیزادەوە 
وقۆناغە  ژیان  كاروانی  بەدرێژایی 
مێژوویی یەكان بەنداوی هەمەچەشنە 
و........ بەرزی  قەبارەو  جۆرو  لە 
مەشخەڵ  نراوە,كەبۆتە  بنیات  هتد 
ڕۆشن  شاكارێكی  و  وەرچەرخان  و 
مرۆڤایەتی,  شارستانی  بنیاتی  لە 
تائەمڕۆ  بەردەوامەو  پڕۆسەیە  ئەم 
زیادبوونی  و  زۆری  هەیەو  درێژەی 

وواڵتان  ئاستی  لەسەر  دانیشتوان 
وتەنانەت  هەرێمایەتی  وناوچەو 
و  داخوازی  زۆری  كیشوەرەكانیش, 
ئاولەچەندەها  بەكارهێنانی  خواستی 
ژیاری  و  ژیانی  ڕەهەندی  و  بوار 
هۆشیاری  نەبوونی   , لەالیەك 
بەكارهێنانی ئاو و پیس بوون و كەم 
وپارێزگاری  دان  ولەدەست  بونەوە 
نەكردنی سەرچاوە و دەرامەتە ئاوی 
كارتی  بەكارهێنانیان وەك  و  یەكان 
ئاڵۆزكردنی  لەیەكالكردنەوەو  فشار 
وسەربازی  سیاسی  ملمالنێ   كێشەو 
و.... یەكان  وكۆمەاڵیەتی  وئابووری 

هتد و گۆرانكاری كەش و هەوا وەك 
دیاردەیەكی جیهانی لەالیەكی تر , 
ونەخشەسازی  لێكۆڵینەوە  پڕۆسەی 
كردن  دروست  بۆ  بەرنامەڕێژی  و 
بەنداو  دامەزراندنی  و  وبنیاتنان 
بۆتە  یەوە  جۆرەكانی  بەهەموو 
هەنووكەیی  پێداویستیەكی  
بەڵگەنەویست,  وستراتیژی 
لەكوردستاندا چەندەها بەنداوی كۆن 

ونوێ  هەیە,لەوانەش:

 بەنداوی سەروچاوە
لە  یەكێكە  سەروچاوە  بەنداوی 
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دەكەوێتە  و  كوردستان  بەنداوەكانی 
شارۆچكەی سەروچاوەی قەزای ڕانیە- 
بۆ  سلێمانی  پارێزگای  لەسنووری 
مەبەستەكانی ئاودێری و بەراوكردنی 
و  یەكان   وكاڵی  كشت  یە  زەوی 
گەشت وگوزار و بەخێوكردنی سامانی 
ئاوی و پێدانەوەو بارگەكردنی ئاوی 
ناوچەیەدا  لەم  و...هتد  زەوی  ژێر 

دروست كراوە.
بەناحیەی  سەر  سەروچاوە  بەنداوی 
دوورە  كم   18 نزیكەی  و  بێتواتەیە 
دوورە  كم   130 و  ڕانیە  لەشاری 
بەشێكە   , سلێمانی  لەشاری 
وچاكسازی  ئاودێری  لەپڕۆژەی 
زەوی ناوچەی ڕانیە ودەشتی بتوێن 
سێرفس  پۆل  كۆمپانیای  كەلەالیەن 
وكۆمپانیای هایدرۆپرۆجیكتی پۆلندی 
لەكۆتایی  ودراسەی  توێژینەوە  یەوە 

ساڵەكانی هەفتاكانەوە بۆكرا.
بەنداوی سەروچاوە یەكێكەلەبەنداوی 
گڵینە  بەنداوی  جۆری  لە  بچووك 

 )Earth Fill Dam الترابی-  )سد 
 520 بەنداوەكە  گشتی  ودرێژی 
 10 تەنها  ئاستی  بەرزترین  مەترە 
 576,6 لووتكەدا  لەئاستی  مەترەو 
دەریاوە,پانی  لەڕووی  بەرزە  مەتر 
بەنداوەكە لە لووتكەدا تەنها حەوت 
مەترە و الری الكانی 1:3 لەپێشەوە- 
ئەپستریم و  1:2,5 لەدواوە- داون 
كلەی  لەكۆر  بەنداوە  ستریم.ئەم 
دەرەوەی  بۆالكانی  وشێڵ  وفلتەر 

 Core Clay-Gravel Sand(
Filter-Shell( پێك هاتووە.  

بڕی  دایە  لەتوانای  بەنداوە  ئەم 
وەك  ئاو  مەتر سێ  جا  هەزار   256
مەتر  هەزار  و190  گلدانەوەی گشتی 
زیندوو  گلدانەوەی  وەك  جا  سێ  
وەك  لەئاو  جا  سێ   مەتر  66هەزار 
بگرێتەخۆی,  مردوو  گلدانەوەی 
الفاو  ئاستی  بەرزترین  هەروەها 
575,9 مەتر و بەرزترین ئاستی ئیش 
ونزمترین  مەترە   574,7 پێكردن 
ورووبەری  مەترەو   573,5 ئاست 
ئەم  ئاوی  دۆنمە.   49 دەریاچەكە 
ئاوی  سەرچاوەی  بە  پشت  بەنداوە 
كەتێكڕایی  دەبەستێت  سەروچاوە 
بۆ  جایە  سێ   4,5مەتر  بڕەكەی 

چركەیەك.
بەنداوی  وستراكچەرەكانی  بەش 

سەروچاوە:
ڕێچكەی  ڕێڕەو  یەك  بەنداوە  1-ئەم 
المائی(  وەی-مسیل  ئاوی)سپیل 

سپیلوەی- چووت  هەیەلەجۆری 
Chute Spillway-كە پانی یەكەی 
 Baffle بلۆك  بەفل  و  20مەترە 
مەبەستی  بۆ  Blockبەكارهێنراوە 

دابەشكردن ووزەی ئاوی تێپەڕیو.
جۆكەی   ŭƷƴǅ 2-ڕێكخەری 
 Head Regulatory of -باریكە

Bareeka Canal
 2,42 بەبڕی  ڕێكخەرە  ئەم 
پیادەڕوات  ئاوی  م³/چركە 

تیرەی  بە  دووبۆری  بەبەكارهێنانی 
ولەئاستی 572,2مەتر  1,2 مەتری 
دەرگا  دوو  باسە  دانراوە,شایەنی 
كردنەوەو  مەبەستی  بۆ  كە  هەیە 
داخستن وكونتڕۆڵ كردن لە لووتكەی 
جۆگەیە  بەكاردێت.ئەم  بەنداوەكەدا 
7,3كم  دریژیەكەی  یەو  كۆنكرێتی 
یەكەی  پانی  ئاو 1,0مەترەو  وقوڵی 

1,5مەترێكە.
3- ڕێكخەری ŭƷƴǅجۆگەی سكتان-
 Head Regulatory of Saktan 

Canal
 ئەم رێكخەرە بەبری 0,581 م³/چركە 
ئاوی پیادەروات بەبەكارهێنانی یەك 
بۆری بە تیرەی 0,9 مەتری ولەئاستی 
572,75مەتر دانراوە,شایەنی باسە 
مەبەستی  بۆ  كە  هەیە  دەرگا  یەك 
كردنەوەو داخستن وكونتڕۆڵ كردن لە 
لووتكەی بەنداوەكەدا بەكاردێت. ئەم 
دریژیەكەی  یەو  كۆنكرێتی  جۆگەیە 
2,13كم وقوڵی ئاو 0,5مەترەو پانی 

یەكەی 0,85مەترێكە.
پەڕینەوە(:دوو  )بۆری  4-یەكتربڕ 
بۆری هەیە بۆ مەبەستی پەڕینەوەو 
گەیاندنی ئاو بۆ جۆگەكانی كاكە زیوە 
ودیانە لە ژێر جسمی بەنداوەكەدایە.
دیانە  جۆگەی  باسە  شایەنی 
2,0كم  دریژیەكەی  یەو  كۆنكرێتی 
وقوڵی ئاو 0,43مەترەو پانی یەكەی 
لتر/چركە   122 بڕی  0,65مەترەو 
جۆگەی  هەروەها  پیادەڕوات.  ئاوی 
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كاكەزیوە كۆنكرێتی یەو دریژییەكەی 
1,956كم وقوڵی ئاو 0,36 مەترەو 
 89 وبری  0,60مەترە  یەكەی  پانی 

لتر/چركە ئاوی پیادەڕوات.
تۆڕی ئاودێری كەئەم بەنداوە خزمەتی 
جۆگەی  پێنج  لە  یە  بریتی  دەكات 
و25   Branch Canals فرعی  
 Water Courseئاودەر جۆگەی 

.Canals
سیستەمی  سەروچاوە  بەنداوی 
وكارپێكردنی  كردن  ئیش 
ڕۆژانەیە- ڕێكخستنی  بەشێوازی 
 Daily Equalizer Reservoir
ڕێكخەری  هەردوو  ,بەجۆریك 
كاژیر   16 ڕۆژانە  سێكتان  باریكەو 
8كاژێر  بۆماوەی  دەكرێنەوەو 
داخستنەدا  ماوەی  كەلەم  دادەخرێن 

ئاو  جا  سێ   مەتر  هەزار   84 بڕی 
لەدەریاچەكەدا كۆدەبێتەوە و لەماوە 
هەردوو  لەڕێی  كاژێرەكەدا   16
ڕێكخەری ŭƷƴǅ جۆگەكانی سكتان 

وباریكە بەردەدرێتەوە.

بەنداوی حەمامۆك
لە  ترە  یەكێكی  حەمامۆك  بەنداوی 
كوردستان  بچووكەكانی  بەنداوە 
كوێسنجق  قەزای  دەكەوێتە  و 
بۆ  هەولێر  پارێزگای  لەسنووری 
مەبەستەكانی ئاودێری و بەراوكردنی 
زەوی یە كشتوكاڵی یەكان  و گەشت 
وگوزار و پێدانەوەو بارگەكردنی ئاوی 
ناوچەیەدا  لەم  و...هتد  زەوی  ژێر 

دروست كراوە.
كم  نزیكەی 2,7  حەمامۆك  گوندی 

لەباكوورە و دوورە لەشاری كۆیە و 
هەولێر.ئەم  لەشاری  دوورە  85كم 
پالنی  دەرەنجامێكی  وەك  بەنداوە 
ووشكە ساڵی سااڵنی )2000-1988( 
بەهۆی گونجاوی شوێنەكەی لەدوای 
ڕوپێو كردن بنیات نرا.ئەم ناوچەیە 
ساردەو  وزستانی  گەرم  هاوینی 
لەمانگی  گەرمی  پلەی  تێكڕایی 
كانوونی دووەم 5,7 ولەمانكی تموز 

33 پلەیە.
بەنداوی حەمامۆك یەكێكەلەجۆرەكانی 
 Rock Earth Fillگینی ركامی   (
Dam-( بەرزترین ئاستی تەنها 25 
 768 لووتكەدا  لەئاستی  مەترەو 
دەریاوە,پانی  لەڕووی  بەرزە  مەترە 
ولە  م    140 لەبنكەدا  بەنداوەكە 
لووتكەدا تەنها شەش مەترە ودرێژی 
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گشتی بەنداوەكە 130 مەترە. 
بڕی  دایە  لەتوانای  بەنداوە  ئەم 
وەك  لەئاو  جا  سێ   مەتر   151780
گلدانەوەی گشتی و140000 مەتر سێ  
  11780 زیندوو  گلدانەوەی  وەك  جا 
مەتر سێ  جا لەئاو وەك گلدانەوەی 
هەروەها  بگرێتەخۆی,  مردوو 
بەرزترین ئاستی الفاو 768 مەتر و 
بەرزترین ئاستی ئیش پێكردن 765 
بەنداوەكە  تغذیەی  وڕووبەری  مەترە 
دووجایە,لەالیەكی  3,1كیلۆمەتر 
ترەوە بەنداوەكە یەك ڕێڕەو ڕێچكەی 
المائی(  وەی-مسیل  ئاوی)سپیل 
بە  و  4مەترە  یەكەی  پانی  هەیەكە 

پیادەڕوات. ئاوی  32م³/چركە  بڕی 
بەڕێوبەری  بەڕێز  باسە  شایەنی 
بۆ  رسول  احمد  اكرم  بەنداوەكان 
كەلەمانگی  ڕاگەیاندبوو  ئاكانیوزی 
پڕۆژەكەتەواودەبێت   2010 تموزی 
 400 وبری  دۆالر  بری 4,2ملیون  بە 

هەزارمەترسی جا ئاودەگرێت!.
بەنداوی باوەشاسوار

ترە  یەكێكی  باوەشاسوار  بەنداوی 
كوردستان  بچووكەكانی  بەنداوە  لە 
و دەكەوێتە قەزای كفری لەسنووری 
پارێزگای سلێمانی بۆ مەبەستەكانی 

یە  زەوی  بەراوكردنی  و  ئاودێری 
وگوزار  گەشت  و  كشتوكاڵیەكان  
و  ئاوی  سامانی  بەخێوكردنی  و 
ژێر  ئاوی  بارگەكردنی  پێدانەوەو 
زەوی و...هتد لەم ناوچەیەدا دروست 

كراوە.
شاری  نزیك  باوەشاسوار   بەنداوی 
یەكێكەلەجۆرەكانی  و  یە  كفری 
 Earth  -بەنداوی گڵینە )سد ترابی
تەنها 27  ئاستی  بەرزترین   )Dam
مەترەو ودرێژی گشتی بەنداوەكە 240 
مەترە و لەتوانای دایە بڕی 6500000 
مەتر سێ  جا لەئاو وەك گلدانەوەی 
گشتی بگریتەخۆی ,لەالیەكی ترەوە 

ڕێچكەی  ڕێڕەو  یەك  بەنداوەكە 
المائی(  وەی-مسیل  ئاوی)سپیل 

هەیە. 
بەنداوە  ئەم  باسە  شایەنی 
وەزارەتی  بووجەی  لەسەر 
لەالیەن  هەرێم  سەرچاوەئاوییەكانی 
دروست  چیكی  سویكوی  كۆمپانیای 
دینار!!وەك  12ملیار  بڕی  كراوەبە 
بەرێز سەرۆكی شارەوانی ئاماژەی بۆ 
دەكات لەالیەكی تر بەڕێز قائممقامی 
دیناری  9ملیار  دەڵێت  كفری 

تێچووە؟!.  

سەرچاوەكان:
االروائی-وزارە  سروجاوە  1-مشروع 
الموارد المائیە,الهیئە العامە للمشاریع 
المقیم-نیسان  المهندس  الری,دائرە 

.2009
 Hamamok Dam Project-2

in Koya District
http://dinarvets.com/  -3
f o r u m s / i n d e x . p h p ? /
dam- to -be - -23 1 5 1 /top ic
finished-in-erbil-province-

/next-month
http://www.iraqhurr.org/-4
 html.2268109/content/article
كوردستانی نوی: اكتمال سد باوه شاسوار 

قرب كفری-ئا زاد محمد-20011-1-5

http://www.pukmedia.  -5
-13506/41-00-12-23-10-2009/com
رشید  حمید  عباس  خانقین/  مكتب   12-

2011-2-20-
h t t p : / / t a a k h i n e w s . -6
 72527 -more#72527=org/?p
إنجاز  دینار..  ملیار  عشر  اپنی  بكلفە 
باوه شاسوار فی قچا و كفری  مشروع سد 

فی ادارە كرمیان
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لة زانكَوكانةوة
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لە كۆلێجی ئەندازیاری 
زانكۆی ســــلێمانیەوە

وخواست  جموجۆل  و  چاالكی 
وڕۆشنبیری  زانستی  بەرهەمە  و 
ئەندازیاری  كۆلێجی  وئەكادیمیەكانی 

لە زستانە وەرزی ئەم ساڵدا :
1-بەشــــــــی ئاودێری:

بەشی  زانستخوازانی  بەرنامەی  ا( 
ئاودێــــــری هەستا بە سازدانی ئەم 

سمینارە زانستیانەی الی خوارەوە:
1-بەڕێز  م.برهان محمدشریف,ڕۆژی 
كات   2010/12/25 شەممە  پێنج 
ژمێر 12:00پاش نیوەڕۆ بەناونیشانی 
جیهاندا  لە  هاتووچۆ  )ڕووداوەكانی 
وخوێندنەوەیەكی تر( لەهۆڵی E1 ی 

بەشی ئاودێری .
2- بەڕێز  م.نیاز محمد سعید, ڕۆژی 
كاتژمێر   2010/12/2 شەممە  پێنج 
بەناونیشانی  نیوەڕۆ  12:00پاش 
 Pavement Design by CBR(

Method(  لەهۆڵی E1 ی بەشی 
ئاودێری.

كریم- شێخ  م.عەتا  3-بەڕێز  
پێنج  ڕۆژی  دكتۆراە,  خوێندكاری 
ژمێر  كات   2010/12/9 شەممە 
بەناونیشانی  نیوەڕۆ  12:00پاش 
 )Application of Ferocement(

لەهۆڵی E4 ی بەشی ئاودێری.
4-بەڕێز.د.نەوزادعومەر عبدالرحیم

, ڕۆژی پێنج شەممە 2010/12/9 كات 
ژمێر 12:00پاش نیوەڕۆ بەناونیشانی 
نەوت(  هێنانی  وبەرهەم  )دەرهێنان 

لەهۆڵی E1 ی بەشی ئاودێری.
زێدان-خوێندكاری  م.كاوە  5-بەڕێز  
شەممە  پێنج  ڕۆژی  دكتۆرا, 
12:00پاش  ژمێر  كات   2010/12/9
 )RCC Dam( نیوەڕۆ بەناونیشانی

لەهۆڵی E1 ی بەشی ئاودێری.
6-بەڕێز م.ئومێد تۆفیق حمە 

ڕەحیم, ڕۆژی شەممە 2011/2/12 

كات ژمێر 12:00پاش نیوەڕۆ 
 Difference( بەناونیشانی

 )Method for Saving Energy
لەهۆڵی E1 ی بەشی ئاودێری.

ڕۆژی  ساڵح,  داود  د.هیام  7-بەڕێز 
كات   2011/2/17 شەممە  پێنج 
ژمێر 12:00پاش نیوەڕۆ سەبارەت ( 

لەهۆڵی E1 ی بەشی ئاودێری.
شایەنی باسە ژمارەیەكی بەرچاو لە 
مامۆستایان وخوێندكاران ئامادەبوون 
و سەرجەمیان مایەی سوود وكەڵكی 

ئامادەبووان بوو.
بەشی  ئەندازیاری,  كۆلێجی  ب- 

ئاودێری  
 ,)2011/2/26( شەممە  ڕۆژی 
لە  لەبەیانی  سەر   )10( كاتژمێر 
سلێمانی.  زانكۆی  رووناكی  هۆڵی 
نامەی  بەگفتوگۆكردنی  هەستا 
)ئاالن  بااڵ  خوێندنی  خوێندكاری 
 : ناونیشانی  بە  ڕەشید(  جالل 
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 Hydraulic )characteristics(
 of flow over cipolletti weir
 with rectangular bottom

)opening
, شایانی باسە لەكۆتایدا نامەكە بە 
لیژنەكەش  وەرگیراو  سەركەوتوویی 

پێك هاتبوو لە:
)زانكۆی  عبدااڵمیر  1.پ.ی.د.حیدر 

بغداد- سەرۆك(
دهام  عبدالرحمن  2.پ.ی.م.فیصل 

)زانكۆی سالح الدین-ئەندام(
  3.د.سامان حمە حسین  )زانكۆی 

سلێمانی-ئەندام(
4.پ.د. رافع هاشم السهیلی )زانكۆی 

بغداد - ئەندام و سەرپەرشتیار(

ج- لیژنەی  زانستی بەشی ئاودێری 
بە  هەستا  ئەندازیاری,  كۆلێجی 
رۆژی 4  زانستی  سازدانی سمیناری 
خوێندنی  خوێندكاری  بۆ  شەممە  
)جیهان  ئەندازیار   - ماستەر  بااڵی 

محمود قاسم(.
2-بەشـــــــی شـــــارســـــــتانی:

بەشی  زانستخوازانی  ا(بەرنامەی 
سازدانی  بە  هەستا  شارستانی 
م.ئاری  بەڕێز   بۆ  سمینارێك 
شەممە  دوو   ,ڕۆژی  انورنجیب 
1:00پاش  ژمێر  كات    2011/1/31
 Intrusion( بەناونیشانی  نیوەڕۆ 

لەهۆڵی   )Detection System
كومبیوتەری كولێج. 

شایەنی باسە ژمارەیەكی بەرچاو لە 
مامۆستایان وخوێندكاران ئامادەبوون 
و سەرجەمیان مایەی سوود وكەڵكی 

ئامادەبووان بوو.
ب- كۆلێجی ئەندازیاری, بەشی 

شارستانی–  بۆ یەكەم جار ڕۆژی 
پێنج شەممە )2011/1/27(, 

كاتژمێر )10( سەر لە 
بەیانی لە هۆڵی مەڵبــــەندی 

ڕۆشــــنبیری زانكۆی سلێمانی. 
هەستا بەگفتوگۆكردنی نامەی 

خوێندكاری خوێندنی بااڵی  دكتۆرا 
مامۆستا )كاوان كریم غفور( بە 
 STRENGTH« : ناونیشانی

 BEHAVIOUR OF
 REINFORCED

 CONCRETE DEEP
BEAMS USING STRUT-

 , »AND-TIE MODELING
شایانی باسە لەكۆتایدا نامەكە بە 

سەركەوتوویی وەرگیرا و لیژنەكەش 

پێك هاتبوو لە:.
1.پ.د.بیار جعفر سلیڤانی                          
كۆلێجی ئەندازیاری-زانكۆی موسل                    

سەرۆك
2. پ.ی.د.علی مجبل العذاری                  

ڕاگری كۆلێجی ئەندازیاری - زانكۆی 
مستنصریة  )ئەندام(

3. پ.ی.د.إحسان علی صائب 
الشعرباف     

كۆلێجی ئەندازیاری - زانكۆی 
النهرین )ئەندام(

4. پ.ی.د.عبدالمطلب عیسی 
الموسوی كۆلێجی ئەندازیاری-

زانكۆی بەغداد  )ئەندام(
5.پ.ی.د.علی رمضان یوسف     

كۆلێجی ئەندازیاری-زانكۆی 
سەالحەدین )ئەندام( 

6.پ.د.جالل أحمد سعید                         
ڕاگری كۆلێجی ئەندازیاری-زانكۆی 
سلیمانی)سەرپەرشتیاری یەكەم(

الموسوی                       جواد  ریاض  7.پ.ی.د. 
النهرین             ئەندازیاری-زانكۆی  كۆلێجی 

)سەرپەرشتیاری دووەم(
بەشی  ئەندازیاری,  كۆلێجی  ج- 
شارستانی–  بۆ جاری دووەم ڕۆژی 
كاتژمێر   ,)2011/3/26( شەممە 
هۆڵی  لە  بەیانی  لە  سەر   )10(

زانكۆی  ڕۆشــــنبیری  مەڵبــــەندی 
بەگفتوگۆكردنی  هەستا  سلێمانی. 
بااڵی   خوێندنی  خوێندكاری  نامەی 
خورشید  )سیروان  مامۆستا  دكتۆرا 
ناونیشانی  بە  الزهاوی(  رفیق 

سمينارى ئةندازيار )جيهان محمود قاسم(
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 Experimental and  «  :
 Analytical Behavior of
 CFRP Reinforced Concrete
باسە  شایانی   ,  «  Corbels
سەركەوتوویی  بە  نامەكە  لەكۆتایدا 
هاتبوو  پێك  لیژنەكەش  و  وەرگیرا 

لە: 
1- پ.د.قیس فؤاد سرسم 

كۆلێجی ئەندازیاری/ زانكۆی 
تەكنەلۆجی )سەرۆك(

2-پ.د.محمد رؤوف عبدالقادر 
كۆلێجی ئەندازیاری/زانكۆی سلیمانی                       

)ئەندام(
3- پ.ی.د.ریاض جواد عزیز              
كۆلێجی ئەندازیاری/ زانكۆی النهرین                         

)ئەندام(
4- پ.ی.د.أیادكاظم صیهود             

كۆلێجی ئەندازیاری/زانكۆی 
تەكنەلۆجی  )ئەندام(

5- پ.ی.د.عمر قرنی عزیز            
كۆلێجی ئەندازیاری/زانكۆی 

سەالحەدین )ئەندام(
6-پ.ی.د.إحسان علی صائب           

كۆلێجی ئەندازیاری/ زانكۆی النهرین                  
)سەرپەرشتیاری یەكەم(

7-پ.د.جالل أحمد سعید                
كۆلێجی ئەندازیاری/زانكۆی 

سلیمانی  سەرپەرشتیاری دووەم

بەشی  ئەندازیاری,  د-كۆلێجی 
سازدانی  بە  هەستا  شارستانی 
د.فواد   بەڕێز   بۆ  سمینارێك 
محمد,ڕۆژی دوو  شەممە2011/1/11  
كات ژمێر 11:00پاش نیوەڕۆ( لەسەر 

 .E1 كۆدی ئەوروپی( لەهۆڵی
شایەنی باسە ژمارەیەكی بەرچاو لە 
مامۆستایان وخویندكاران ئامادەبوون 
ئامادەبووان  وكەڵكی  سوود  مایەی 

بوو.

-بەشــــــــی تەالرسازی:
بەشی  زانستخوازانی  بەرنامەی  ا( 
ئەم  سازدانی  بە  هەستا  تەالرسازی 

سمینارە زانستیانەی الی خوارەوە:
1-بەڕێز  د.امجد محمد علی 

قەرەداخی,ڕۆژی پێنج شەممە 
2011/2/19  كات ژمێر 12:15پاش 

 The( نیوەڕۆ بەناونیشانی
 Structure of City Master

 Plan; Sulaimani City as an
Example( لەهۆڵی E1 ی بەشی 

ئاودێری .
2- بەڕێز  م.شازاد  جمال 
جالل, ڕۆژی پێنج شەممە 

2011/2/24  كات ژمێر 12:15پاش 
 The( نیوەڕۆ بە ناونیشانی

 Consideration of Spatial
 Dimension in Investment
 Distribution of Kurdistan

Region(  لەهۆڵی E1 ی بەشی 
ئاودێری.

بەشی  ئەندازیاری,  كۆلێجی  ب- 
شەممە  ڕۆژی   – تەالرسازی 
)2011/3/12(, كاتژمێر )10( سەر 

زانكۆی  ڕووناكی  هۆڵی  لە  لەبەیانی 
بەگفتوگۆكردنی  هەستا  سلێمانی. 
بااڵ  خوێندنی  خوێندكاری  نامەی 
)تابلۆ نەوزاد عبدالله( بە ناونیشانی 
الفني في تطور تصمیم  التذوق  )أثر   :
 - السكنیة  لألبنیة  الداخلیة  الفضاءات 
حالة دراسیة إقلیم كوردستان العراق(

, شایانی باسە لەكۆتایدا نامەكە بە 
لیژنەكەش  وەرگیراو  سەركەوتوویی 

پێك هاتبوو لە:
1. پ.د.عبداهلل یوسف الطیب                 

زانكۆی سلێمانی )سەرۆك(
2. پ.د.غادە موسی رزوقی السلق  

زانكۆی بغداد)ئەندام(
3. پ.ی.د.محمد حسن یونس                    

زانكۆی سلێمانی )ئەندام(
4.د.أمجد محمد علی                            

زانكۆی سلێمانی               
)ئەندام وسەرپەرشتیار(

-بەشــــــــی كارەبا:
ا( بەرنامەی زانستخوازانی بەشی 

كارەبا هەستا بە سازدانی ئەم 
سمینارە زانستیانەی ال ی خوارەوە:
1-بەڕێز  د.دلێرحسن عبید,ڕۆژی 

پێنج شەممە 2011/1/20 كات ژمێر 
1:30پاش نیوەڕۆ بەناونیشانی 
 Theoretical Principle(

 of: Mezzo Structure
 sensor for temperature

 measurements in
 conditions of critical and

explosion loads( لەهۆڵەكانی 
بەشی كارەبا .

مجید,  ڕەووف  د.ئاسۆ  بەڕێز    -2
كات   2011/1/29 شەممە  ڕۆژی 
ژمێر 1:15پاش نیوەڕۆ بەناونیشانی 
كۆلیجی  وەفدی  )چاالكیەكانی 
كالسرۆی  زانكوی  بۆ  ئەندازیاری 
ئەلمانی( لەهۆڵەكانی بەشی كارەبا.
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خولی دووەمناوی دەرچوانی بەشی تەالرسازی بۆ ساڵی خوێندنی )2009-2010(  خولی یەكەم
ناوی سیانیژناوی سیانیژناوی سیانیژ
هێمن عزت مستەفا1شۆخان حمە سدیق عبدالرحمن18ڕاز كامەران رەزا1
دانا فخرالدین مستەفا2بەختیار محمد شریف19چرا سەروەر عبدالله2
شەن سامان عبدالباقی3ڕۆژ جواد عزیز20لوقمان سابر علی3
سۆما رفعت ابوبكر4كەژین جالل علی21دیار فاتح سعید كرم4
شاد كیكاوس  یوسف5شادان محمد شریف22رشا عماد انور5
باوەڕعبدالجلیل سلیمان6سەرهەد حاجی عبدالله23ریتا نبیل عبدالمسیح 6
میران محمد علی7هامنۆ مەریوان علی24سۆران عمر حمە سعید7
شكار ابو بكر عبداللە8خێاڵن جمال سالح25دەوەن عمر سالح8
ئەژین محمود محمد9 رەوەز عبدالباقی عبول26هەژار یوسف عوسمان9
وەنەوشە سیروان عبداللە10فەرمان عوسمان احمد27بژار عبدالله عبدالرحمن10
چیا عمر احمد11هەوراز جعفر حمید11
نارین فائق سعید12یاد بهجت توفیق12
تەرزە عوسمان علی13ڕێژین سالح حسین13
جەزا محمد توفیق14هێمن عبدالله رشید14
زوهرە جهاد غیدان15هەرێم وەهاب شریف15
ئاران جالل كریم16پێشرەو محمد عەتا16
ئەوین ئومێد محمد17شەیدا فتاح امین17

ناوی دەرچوانی كۆلێژە ئەندازیارێكان بۆ
 ساڵی)2010-2009(

كۆلێژی  جیاوازەكانی  لەبەشە  خوێندكارانەوە  پۆلە  ئەم  دەرچونی  بەبۆنەی 
و  دەكەین  ئاڕاستە  پیرۆزباییان  جوانترین  سلێمانیەوە  زانكۆی  ئەندازیاری 
خوازیارین لە ئایندەدا ببنە ئەندازیاری نمونەیی و داهێنەر لە پێناو خزمەتكردن 

و ئاوەدانكردنەوەی زیاتری كوردستاندا ...
 طَوظارى ئةندازياران 



 

  Eighth year No :35 winter 2011(ĎĐ) ǥǿǠȵǽ čċČČ ƆǠǪȅȁ ȳǦǪȉǦȽ ɄĆȱǠȅ49

خولی دووەمناوی دەرچوانی بەشی كارەبا بۆ ساڵی خوێندنی )2009-2010(  خولی یەكەم
ناوی سیانیژناوی سیانیژناوی سیانیژ
هەرێم عبداللە محمد امین1هەڵۆ عبدالله جالل33ئاسۆس ابوبكر  محمد1
ئامانج علی قادر2زهرە عەتار حمە رشید34ئااڵحسن احمد2
ستار محمد عبدول3شەن عماد مجید35فەریدون والی احمد3
زانا جبار حمید4هوما جمیل عبدالله36شڤان علی حاجی كریم4
ئارام محمد سالح5مهی موفق شاكر37دانا محمود حسن5
ڕێژەن عوسمان باقر6هەرێز ئازاد محمد امین38سارا حسن سعید6
هیوا جمیل حسن7بڕیار مجید سالح39هەردی نامق كریم7
هێما ابراهیم احمد8رزگار محمد اكرم سعید40چنار علی محمد امین8
نازەنین مهدی قادر9امجد علی محمد41هدیل هادی محمد9
تاژان فریدون مدحت10ڕێناس حسن علی42دالیا دڵشاد عبدالمجید10
مستەفا كمال كاكە خان11میدیا احمد محمد43عاتیفە عبدالرحمن حمە11
ناسح رۆستەم  عزیز12كۆچەر پیرۆت حسین44نەبەرد حسن تۆفیق12
شەرمن اسماعیل ابراهیم13نیاز علی عبداللە45سۆزان سعید سەفەر13
ڕێباز ئەشرف شریف14سەیوان سالح مستەفا46تاڤان جمال  حمە كریم14
چرا سالح شریف15ڕێبوار عمر علی47هێمن نامق حمە نوری 15
حسین حسن احمد16ئارام محمود حسن48عماد اركان عارف16
چێنەر جمعە شریف17كەنار عەتا نوری49دعا محمد یوسف17
رەزا عوسمان محمد18سازان عدنان مهدی50الوین محمد سدیق18
ناهیدە حمە كاكی عزیز19اوین محمود محمد غریب19
دێرین فائق محمد20هەڵمەت عبدالكریم سعید20
سیامەند كمال 21مستەفا رافد تارق21
هەاڵڵە عبدالرحیم قادر22سازگار عبدالعزیز ولی22
نیشتیمان یاسین رحمن 23محمد اسامە رجب23
گولستان محمد قادر24نیگار عوسمان عبدالرحمن 24
هەڵكەوت عبدالقادر خلیفە25ساكار اكرم نەریمان25
فەرهاد روۆف عارف26نمیر سمیر رحیم26
ئەڤین دارا عباس27ساكار خدر محمود27
شارا عبدالله محمد28گەشبین عبداللە  سعید28
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خولی دووەمناوی دەرچوانی بەشی بیناكاری بۆ ساڵی خوێندنی )2009-2010(  خولی یەكەم
ناوی سیانیژناوی سیانیژناوی سیانیژ
بنار عوسمان احمد 1ئاكام حسن محمود33فاخر محمد قادر1
مهدی ابراهیم عبدالله2خەاڵت خالد محمد سالح34ووریا عبدالفرج عبدالله2
شەهێن محمد عبدالقدر3ابراهیم خالد عبدالله35هێمن یونس احمد3
هەورین حسن احمد4لقمان عابد عبدالواحد36ئەنور نسرالدین محمد4
هدی خلیل كریم5ناودار سابر فرج37خالد محمد امین احمد5
عەتار مەتەر حسن6سەربەست عوسمان عبدالله38حسین علی محمد6
كانیاو جمال رەئوف7ڤان ئازاد علی39كاوە عبدالقادر حمە سالح7
سەنگین برهان حسن8علی حسن رەحیم40ڕابەر حمە فریق فائق8
تیشكۆ حسن حیدر9ایوب حمە شریف رەئوف41حەوێز رحیم شكور9
ڕێژین ابوبكر غفور10هیمداد احمد عزیز42سۆران ابراهیم محمد10
تەرزە جبار باقی11مەروان عمر محمود43توانا عبدالله حسین11
ژین ئازاد علی12كەوسەر محمد جیهانگیر44شەیدا رەئوف علی12
هێمن احمد محمود13سامان عیسی خالد45هێمن علی محمد 13
احمد علی محمود 14هادی علی محمد46ئاریان محمود غالم14
بنار كریم محمد15عباس  اسماعیل سلێمان47بینەر خالد نسرالدین15
ئامانج محمد رەفیق16سەرهەنگ احمد حسن48هێرش برهان فرج16
شادان كمال محمد17سامی عوسمان مستەفا49بڕیار احمد عزیز17
رۆیا عادل ابراهیم18باخان محمد شریف50توانا عوسمان حمە  امین18
احمد گاهر فقی محمد19بەختار امام سالح51سەفا فایق علی19
كانیاو كمال عبداالله20ئاسۆ حسین محمد52هەرێم فاتح حمە كریم20
شاهۆ جمال علی21امین محمد انوەر53فریا شوكت جافر21
ئاژین علی حسین 22هاوسەر نوری عارف54پەژارە سدیق محمد امین22
دیمەن اسماعیل سلیمان 23دەریا نجم الدین حسن55پەروین محمود حسن23
دیاری انور عوسمان24رەوەز محمد سلیم56كاروان تەها امین24
ڕۆژگار كمال محمد25ئازیز عبدالله محمود57شهد مستەفا شاكر25
رۆز خالد عبدالله26بەرهەم حیدر علی58احمد مولود نادر26
رەوەز غفور سعید27جوتیار حسن لەتیف59لقمان حمە سعید حمە امین27
هێمن عوسمان كریم28هیوا رسوڵ علی60سەركەوت حمە تاهر كریم28
چێنەر جمیل محمود29مینا توفیق محمد61ئاكام امین حسن29
كەنار كاوە كریم30ژیلە ئاراس تاهر62محمد سەروەت عبدالقادر 30
شاخەوان فاروق رەزا31سباح مهدی محمد63ئەڤین جبار كریم31
سێوین رشید مستەفا326432
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خولی دووەمناوی دەرچوانی بەشی ئاودێری بۆ ساڵی خوێندنی )2009-2010(  خولی یەكەم
ناوی سیانیژناوی سیانیژناوی سیانیژ
احمد عبداالمیر عبدالرزاق1ئارام فەرەیدون عمر33هونەر احمد علی1
گەشاو احمد عزیز2مەریوان رفیق حمە امین34گۆڤەند شیرزاد ماجد2
خلیل علی خدر3یوسف حمە شریف سالح35ئاالن مستەفا رۆوف3
انس امین خوارحم4هێمن ساحب عبدالحامد36ئۆژین تەها علی4
اسما ء سەباح حسن5سۆزان ابراهیم محمد37زەردەشت عرفان محمد امین5
كانیاو محمود قادر6هەوارگە رەشید عبدالقادر38كمال حسن محمود6
هاشم محمود سلیمان7بورهان سلێمان رسول39سامان وهاب عبدالقادر7
رێكان عبدالجبار امین8بورهان ابابكر خورشید40هەردی عبدالباقی قادر8
رێبین محمد محمد امین 9دارەوان رەسول عوسمان41شاخەوان قادر مجید9
احمد عبداللە حمە سالح10احمد جەوهر احمد42احمد عمر علی10
هانە هاوڕێ  كمال11كانی ئەنور خالد43هەستی شوان عبداللە11
هێرش علی عبداللە12ئاوارە محمد كریم44ئاالن محمد محمد امین12
النە حسن حیدر13بەڵێن تارق فارس45ساكار ولی غفور 13
مهتاب محمد مولود14احمد حسین احمد 46ئاكار عزالدین حمە شریف14
ئاالن نەوزاد حسن15سنور ئامانج احمد47رۆژان بهادین عبداللە15
گیابەند ابراهیم سلیمان16شڤان جمال حمە كریم48ئەردەاڵن جمال مستەفا16
هەیان ابوبكر عارف17هاوكار زاهیر حمە سالح 49دانا احمد سالح17
ئاشنا علی والی عیسی18سروشت جلیل جمال50نەرمین غفور جبار18
بانو اسماعیل عزت19شێركۆ سالح احمد51شیالن سالم مینە19
پەیام علی دینە20خەاڵت حمە حمە سالح52بالل مجید قادر20
جوان مجید قادر21ڕۆژە عمر عارف53هەورامان حمە شریف عوسمان21
توانا فوئاد عمر22زریان سابر شكور54تابان باباعلی  عزیز22
گەرمیان حسن عبدالكریم55حمیدە حسین احمد23
زانیار حمە نوری میرزا56هێمن محمود حمە امین24
پەروین حسین خەسرەوی57رێڤان بورهان احمد25
میادە علی غایب 58شادان مستەفا علی26
دەشتی حسن علی59ڕێباز حمە سعید حمە عزیز27
هەڵۆ حمە حمە سالح60هێمن محمد عبدالقادر28
سەالر فائق محمد61تەرزە تەیب جبار29
سەباح رشید محمد62راز جالل حمە سالح30
كارزان كاكە مند كاكە رەش63بەختیار عبداللە علی31
دەشنێ  تاریق فتاح32
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بَو زاخاوى مَيشك
ئەم گۆشەیە تایبەتە بە هەندێ  كاری سەیروسەمەرە و سەرسوڕهێنەر و داهێنەرانە كە جۆرێك لە جۆرەكانی 
كە  بوو  باش  پێمان  هەربۆیە  ئەندازیاریەوە.  لەكاری  نزیكە  كە  تیادایە  وبیركردنەوەی  سازی  پێوانە  و  دیقەت 
ئەم گۆشەیە دروستبكەین بۆئەوەی هەندێ  دووربكەوینەوە لە خوێندنەوەی بابەتە ئەندازەییەكان و كەمێكیش 

مێشكمان هێور ببێتەوە. بەهیوای لێڕازیبون سوودگەیاندنی.
لەگەڵ  باڵوكردنەوە.  بۆ  بنێرن  بۆ  بابەتەمان  جۆرە  لەم  كە  ئازیز  ئەندازیارانی  لە  داواكارین  هەرلێرەشەوە 

ڕێزماندا..... 

تەالری  تشانج لە تایلند

ناوەندی لیبۆ لە هۆنگ كۆنگ

 طَوظارى ئةندازياران

نامۆترین 10 تەالر  لە جیهاندا
1

2
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تاوەری فوجی لە تۆكیو

تاوەری جینیكس لە بولغراد

3

4
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تاوەری فرن خۆری لە فەرەنسا

تاوەری تەلەفیزیونی زیزكوف لە تشیكیا

5

6
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7ناوەندی تەلەفزیونى چینی لە بەكین  

8تاوەری كبسولە لە تۆكیۆ
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ئوتێل ریجونج لە كوریای باكور

تاوەری تەختەیی عتیق لە روسیا

9

10
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گەورەترین بەنداو لە جیهاند
بەنداوی 3 گەروو لە چین

بەنداوی ئیتایبۆ لە بەرازیل 

بەنداوی ئەلمەندرا لە ئیسپانیا

1

2

3
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بەنداوی سیانو شوشنیسكا  لە روسیا 

بەنداوی سریسیالم  لە هندستان

بەنداوی  ناغارجونا ساجار 

4

5

6
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بەنداوی ئینغوری لە جورجیا

بەنداوی دورشاك لە واڵتە یەكگرتۆكانی ئەمەریكا

بەنداوی هوفر لە ئەمەریكا بەنداوی غراندی دیسكانك لە سویسرا

7

8

910
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واجلزر املد  طاقة 

المهندس
ƴǮƮǭ  ǬǾǵƗƸƛ Ɨ  ƷƴǾƭ

ماجستير في الهندسة امليكانيكية
جامعة بغداد

haidarnuceng@yahoo.com
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أو   )TIDAL( واجلزر  املد  طاقة 
من  نوع  هي  القمرية  الطاقة 
تكون مخزونة  التي  احلركة  طاقة 
املد واجلزر  الناجتة عن  التيارات  في 
جاذبية  عن  احلال  بطبيعة  الناجتة 
األرض  ودوران  والشمس  القمر 
ـُصنف هذه  حول محورها وعليه ت
الطاقة على انها طاقة متجددة. 

الطبيعية  الظواهر  واجلزر من  املد 
سواحل  سكان  عند  املعروفة 
البحر  مياه  يرون  فهم   . البحار 
اليوم  ساعات  بعض  في  ترتفع 
وتنخفض في البعض اآلخر . وقد 
ناجت  االرتفاع  هذا  أن  يعلمون  ال 
يكون  عندما  القمر  جاذبية  عن 
ذلك  وان  السواحل  هذه  من  قريبا 
يكون  عندما  يحدث  االنخفاض 
 ، السواحل  هذه  عن  بعيدا  القمر 
أن  علما   ، القمر  يغيب  عندما  أي 
مدار  في  األرض  حول  يدور  القمر 
أهليجي أي بيضاوي الشكل دورة 
، وأن األرض تدور  كل شهر هجري 
وعشرين  أربع  كل  نفسها  حول 
على  االنتباه  ركزنا  فإذا   . ساعة 
ينيره  القمر  وكان   ، معني  مكان 

أنه قريب  ، فهذا معناه  الليل  في 
من ذلك املكان وان جاذبيته قوية . 
لذا ترتفع مياه البحر . وبعد مضي 
أثنى عشرة ساعة من ذلك الوقت 
، يكون القمر باجلزء املقابل قطريا ، 
أي بعيدا عن املكان ذاته بعدا زائدا 
بطول قطر الكرة األرضية فيصبح 
معاكسة  القمر  جاذبية  اجتاه 

مياه  مستوى  ينخفض  وبالتالي 
البحر . 

باملد  شعورا  العالم  بالد  واكثر 
واجلزر هو الطرف الشمالي الغربي 
وجزر  مد  يعمل  حيث  فرنسا  من 
سواحل  على  األطلسي  احمليط 
شبه جزيرة برنتانيا إلى ثالثني مترا 
وقد أنشئت هناك محطة لتوليد 
 400 بقدرة  الكهربائية  الطاقة 
توربينات  توضع  حيث   . ميغاواط 
خاصة في مجرى املد فتديرها املياه 
الهابطة  املياه  تعود  ثم  الصاعدة 

وتديرها مرة أخرى .
فيها  يكثر  التي  األماكن  ومن 
الشمالية  السواحل  واجلزر  املد 
منطقة  في  العربي  للخليج 
الكويت حيث يصل أعلى مد إلى 

ارتفاع 11 مترا ولكن هذه الظاهرة 
ال تستغل في هذه املناطق لتوليد 

الطاقة الكهربائية
وأول من قدم تفسيراً عملياً لهذه 
األملاني  الفلك  عالم  هو  الظاهرة 
 Johannes Kepler جوهانس كبلر
في  املاء  حركات  بني  ربط  حيث 
ارتفاعها وانخفاضها، وبني أوضاع 

جاء  ثم  والقمر،  الشمس  من  كل 
نيوتن  إسحاق  البريطاني  العالم 
قوانينه  ووضع   Isaac Newton
مختلف  بني  اجلاذبية  عن  اخلاصة 
األساس  وضع  وبذلك  األجسام، 
النظرية احلديثة  الذي تقوم عليه 

التي تفسر ظاهرة املد واجلزر.
نفسها  األرضحول  حلركة  ونظراً   
مرة كل 24 ساعة، وأن جذب القمر 
يحدث مداً في نقطتني متقابلتني 
واحد،  آن  في  األرض  سطح  على 
َمْدين  الزمنية بني كل  الفترة  فان 
وتظهر  ساعة.   12 هو  متتاليتني 
بعض  في  بوضوح  املد  ظاهرة 
بعض  وفي  باحمليطات.  اخللجان 
املناطق يصل ارتفاع املاء أثناء املد 
إلى 15 متراً، حيث ميكن استغالل 
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لتوليد  مصدراً  الظاهرة  هذه 
الطاقة الكهربائية.

طرق االستغالل
توجد طريقتان أساسيتان لتوليد 
باستغالل  الكهربائية  الطاقة 

ظاهرة املد واجلزر :
هو  كما  السدود  بناء  1.طريقة 
ـّذ في محطة Rance بفرنسا  منف
وتعمل   1966 عام  بُنيت  والتي 

بقوة 240 ميجا وات )أنظر الصورة 
أسفله(. بُني هذا السد للتحكم 
املد واجلزر  الناجتة عن  التيارات  في 
متر  بطريقة  التيارات  هذه  وتوجيه 

في فتحات التوربينات أو املراوح. 
باملرواح  شبيهة  التوربينات  هذه 
التي تُستخدم لتوليد الطاقة من 
ـُبتت 24  ث الريح ولكن في حالتنا 
إجمالي  بطول  سد  على  مروحة 
قدره 750 متر ويحجز 184 مليون 
مروحة  كل  املاء.  من  مكعب  متر 
 10 قوة  يولد  بتوربني  متصلة 
بُني  وقد  الكهرباء.  من  ميجاوات 
هذا السد عند مصب نهر الرانس. 
سطح  حتت  املراوح  هذه  تُنصب 
التيارات  وبفعل  فتحات  في  املياه 
وعبر  التوربينات  هذه  تدور  املائية 
عزم  مبضاعفة  نقوم  احلركة  ناقل 

ثم نستفيد من هذا  ومن  الدوران 
الكهربائي  املولد  لتحريك  العزم 
مغناطيسي  مبجال  يعمل  الذي 
ويقوم بتوليد الطاقة الكهربائية.

تستخدم  قد  التوربينات  •هذه 
أيضاً الطاقة الفائضة من احملطات 
األخرى ساعة الطلب اخلفيف على 
األحواض  ملئ  ألعادة  الكهرباء، 
باملاء، وإعادة استخدام املاء لتوليد 

ولكن  الذروة،  أوقات  في  الكهرباء 
التكنولوجيا  هذه  استخدام 
األماكن  وجود  على  تعتمد 
املناسبة عند مصبات األنهار مثال 
أو في مضايق البحار، وهناك تقام 

السدود الستخدامها. 
واجلزر  املد  تيارات  •ولالستفادة من 
التي هي بطبيعة احلال معكوسة 
املروحة  تركيب  من  البد  االجتاه، 
مع  ليتناسب  متحرك  رأس  على 
نسبة  رفع  وبالتالي  التيارات  اجتاه 
االستغالل، ومييز هذه التكنولوجيا 
توليد  بتكنولوجيا  قورنت  ما  إذا 
املياه  كثافة  ان  الريح  من  الطاقة 
بالتالي  ،و  الهواء  أعلى من كثافة 
اجلزر  من  الطاقة  توليد  يكون 
عنه  أعلى  الواحدة  للمروحة 
باملقارنة بتوليدالكهرباء بواسطة 

الرياح، ويتم ذلك عند سرعة دوران 
استخدام  خالل  من  منخفضة 

ناقل احلركة. 
الفرنسية  احملطة  إلى  •باإلضافة 
تبعتها  واجلزر،  باملد  تعمل  التي 
عند   1984 عام  بكندا  محطة 
بقوة  نوفاسكوتيا  منطقة 
ميجاوات.   20 قدرها  كهربائية 
في   1986 عام  الصني  بنت  كما 

والية كسينجياجن محطة بقوة 10 
تضم10  محطة  وأكبر  ميجاوات. 
مولدات كهربائية مولد كهربائي، 
كهربائية  طاقة  منها  كل  يولد 
قدرها 26 ميجاوات ،أي بقوة كلية 
في   ً حاليا  ـُبنى  ت ميجاوات   260

سيهوا بكوريا اجلنوبية. 
•وفي إجنلترا توجد حتت التخطيط 
نهر  مصب  عند  عمالقة  محطة 
سيفرن Severn بني كاردف ومدينة 
بريستول ب 216 توربني سوف تولد 
 5 تغطي  وسوف  ميجاوات،   8500
القوة  إجنلترا من  احتياجات  % من 
املشروع  ذلك  أن  إال  الكهربائية. 
يواجه معارضة من قبل جماعات 

احملافظة على البيئة. 
تلك  تعتمد   : األبراج  2.طريقة 
أو  مروحة  تثبيت  على  الطريقة 
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بحيث  متني  برج  على  مروحتان 
سطح  حتت  املراوح  تلك  تكون 
املشروحة  الطريقة  وبنفس  املاء. 
أعاله تتحول طاقة حركة املروحة 
إلى  الكهربائي  املولد  بواسطة 
)أنظر  اجملاورة  والصورة  كهرباء. 
تثبيت  كيفية  توضح  الصورة( 
حملطة  وهي  البرج  على  املروحة 
بشمال   2002 عام  ـُنيت  ب جتريبة 
إيرلندا وقوتها 300 كيلوات تقريباً، 
املروحة  أن  الصورة  في  ونالحظ 
املاء إلجراء  فوق سطح  رُفعت  قد 

أعمال الصيانة.
بشمال  ستراجنفورد  في  •أيضا 
ويسمى  اجلديد  البرج  بُني  إيرلندا 
إنتاج  البرج  وقدبدأ   ،SeaGen
البحرية  التيارات  من  الكهرباء 
فيها  املياه  سرعات  تصل  والتي 
وقد  الثانية،  في  متر  50و2  نحو 
في  متر   10 إلى   ً أحيانا  تصل 
ينتج  مبروحتيه  البرج  الثانية. هذا 
كهرباء بقوة 2و1 ميجاوات، أي أن 
كل مروحة له تنتج نحو ضعف ما 
موديل  السابقة،  املروحة  أنتجته 

 .2002
التيارات  الطريقة  تلك  •تستغل 
عائقا  األبراج  تشكل  وال  املائية، 

في  كما   ً بحريا 
فهي  لهذا  السدود.  بناء  حالة 
على  احملافظة  ناحية  من  أنسب 

البيئة
واملنفعة  االستخدام  شروط 

االقتصادية
البد من إن يكون ارتفاع املد واجلزر 
يوجد  ولذلك  متر   5 عن  يقل  ال 
في العالم 100 موقع يتوفر فيها 
هذه  استخدام  كما  الشرط.  هذا 
يعرض  املاحلة  املياه  في  التقانة 
إلى  املستخدمة  املعدنية  القطع 
العناية  من  بد  ال  وبالتالي  الصدأ 
والصيانة الدائمة وهذا ما قد يرفع 

من األكالف وبالتالي تدني الربح
محطات التوليد

أول معمل وأكبرها بني عام 1961 
وبدأ  فرنسا   Saint-Malo في 
ويبلغ   1966 عام  في  به  العمل 
املنطقة  في هذ  واجلزر  املد  ارتفاع 
بني 12 و16 متر. فقام الفرنسيني 
ونتجة  متر   750 بطول  سد  ببناء 
عنه بحيرة مبساحة 22 كم مربع 
وبسعة 184 مليون متر مربع وفي 
هذا السد 24 فتحة في كل منها 
ميغاواط.   10 بقدرة  عنفة  هناك 
ميجاوات   240 بقدرة  وبالتالي 

 600 تساوي  توليد  وقدرة  ككل، 
سنوياً،  ساعة  وات  كيلو  مليون 
السد  هذا  بأن  االشاره  جتدر  كما 
عبر  املاء  تخزين  مبدأ  يستخدم 
من  الفائضة  الكهربائية  الطاقة 
ساعات  غير  في  األخرى  املعامل 
هذ  استخدام  إلعادة  الذروة 
أوقات  في  املاء  في  اخملزنة  الطاقة 
الذروة.)هذا املبدأ مت شرحه أعاله(. 
أخر  معمل  أيضاً  هناك  كندا  في 
 20 إنتاج  بقدرة   1984 عام  بنية 
يستخدم  املعمل  وهذا  ميجاوات 
من  إال  يستفيد  ال  فهو  لالبحاث 

حركة املد.
نسبة االستغالل

التيارات  استغالل  نسبة  تصل 
طبعا  مت  إذا  املائة  في  ال80  إلى 
التكنولوجيا  احدث  استخدام 
االستغالل  نسبة  مع  وباملقارنة 
نسبة  فهي  احلرارية  املعامل  في 

مرتفعة جداً.
بيئيا

بتصنيف  حتظى  الطاقة  هذه 
تصدر  ال  فهي  للبيئة«  »صديق 
أو مخلفات سامة كما  غازات  اي 
الثروة  االعتبار  بعني  تاخذ  أنها 
االبحاث  من  فالكثير  السمكية 
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حاولت التقليل من اخملاطر التي قد 
يتعرض لها السمك نتيجة مروره 
التوربني وقد استطاع  بالقرب من 
تخفيض  بالفعل  الفرنسيني 
املارة  االسماك  على  الضرر  نسبة 

من 15 باملائة إلى 5 باملائة.
لها  يتعرض  التي  االخطار  من 

السمك املار:
•انخفاض الضغط 

•االصطدام باملراوح الخ
إلى  يتطلع  بأسره  العالم  إن   
التقليدية  للطاقة  بديلة  مصادر 
نظيفة  طاقة  )فحم-غاز-وقود( 
التطلعات  هذه  فكانت  ومتجددة 
وهي  حولنا  املتاحة  املصادر  إلى 
وكانت  الشمس-الرياح-املاء. 
فترة  ومنذ  والبحار  احمليطات 
احملتمل  املصدر  كانت  طويلة 
للطاقة البديلة حيث حتمل حركة 
احمليط طاقة على شكل مد وجزر 
حيث  مائية  وتيارات  وموجات 
من   %90 على  يعتمد  العالم  أن 
املصادر  على  الكهربائية  طاقته 
الدول  بعض  وهناك  التقليدية 
إلى استعمال  التي كانت سباقة 
فرنسا  مثل  احلديثة  التقنية  هذه 
املتحدة  والواليات  وانكلترا 
األمريكية. منذ أربعني عاما مضت 
كان هناك اهتمام ثابت في تسخير 
قدرة املد واجلزر ومت تركيز االهتمام 
تعبر  حيث  األنهار  مصبات  على 
حجوم كبيرة من املاء خالل قنوات 
اجلريان  سرعة  من  يزيد  مما  ضيقة 
بيئة  مشاكل  هناك  كان  ولكن 
لتنفيذ  العلماء  واجهت  كبيرة 
ذكرها  نورد  سوف  التقنية  هذه 
الحقا, لذلك جلأ العلماء إلى النظر 
التيارات  استخدام  إمكانية  إلى 
التسعينيات  وفي  الساحلية 
في  املدية  األسيجة  انتشار  مت 

وكان  الصغيرة  اجلزر  بني  القنوات 
ذلك خيارا فعاال أكثر من وجودهما 
على مصبات األنهار. وان الفرضية 
على  للحصول  األخرى  احملتملة 
هي  والبحار  احمليطات  من  الطاقة 
االعتماد على فرق درجات احلرارة بني 
املياه السطحية واملياه األعمق وال 
الدراسة.  قيد  الطريقة  هذه  تزال 
التقنيات  تزال  ما  حال  كل  على 
الطاقة  لتجهيزات  الصناعية 
أو  بدايتها  في  واجلزرية  املدية 
طفولتها إن صح التعبير وسيكون 
تقدم  أن  قبل  طويل  وقت  هناك 
مساهمتها  اجلديدة  الطاقة  هذه 
في  دخولها  أو  الطاقة  توليد  في 
االستغالل التجاري. ونريد التنويه 
باستخدام  الطاقة  توليد  بأن  هنا 
جديدة  فكرة  ليس  املاء  تدفق 
 GIRARD الفرنسي  سجل  فقد 
اإلطالق  على  اختراع  براءة  أول 
باستخدامه أداة طاقة املوجة في 

شهر متوز 1799. 
املد  احملطات  ومكونات  أجزاء 

اجلزرية
املدية  احملطات  عمل  مبدأ  إن 
احملطات  ما  إلى حد  اجلزرية يشبه 
في  السد  أن  إلى  اإللكترومائية 
املد واجلزر أكبر بكثير من  محطة 
احملطة املائية. وتتكون احملطة املدية 
الرئيسية  املكونات  من  اجلزرية 

التالية:
مكونات احملطة املدية

توليد  ملركز  األول  املكون  •إن 
أو  املدي  احلوض  هو  املدية  الطاقة 
املناسب  املكان  إيجاد  إن  املصب 
ضروري  املصب  على  يحتوي  الذي 
املصب  وهذا  احملطة  هذه  لنجاح 
وإمنا  اإلنسان  صنع  من  يكون  ال 
املدي  احلوض  وان  طبيعيا  يكون 
من  وليس  جغرافية  ميزة  يكون 

تصنيعه  أو  إيجاده  السهولة 
يكون  أن  يجب  املناسب  فاملصب 
احملاط  املاء  من  ضخما  مجسما 
كليا باألرض مع فتحة صغيرة إلى 
البحر إن كمية الطاقة التي ميكن 
يتبع  احملطة  هذه  من  تولدها  أن 
حجم  زاد  فكلما  املصب  حلجم 

املصب تزيد كمية الطاقة. 
يؤثر  الثاني  العنصر  أو  املكون  •إن 
في توليد الطاقة املدية هو احلاجز 
املدي هذا احلاجز يبدو مثل احلائط 
الذي يفصل احلوض املدي عند باقي 
البحر أسفل هذا احلاجز يكون مثبتا 
على قاع البحر وقيمة هذا احلاجز 
تكون فوق أعلى مستوى ميكن أن 
املد األعظمي.  املاء من  إليه  يصل 
احلاجزاملدي يؤدي غرض قطع مياه 
البحرعن املاء في مصب النهر لذا 
بطريقة  يحصر  ن  أ  ميكن  فاملاء 
أحداث  أجل  من  مفيد  أسلوب  أو 
ماسنبحثه  وهذا  املدية  الطاقة 

في عمل العنفات املدية. 
هو  احملطات  لهذه  الثالث  •املكون 
من  مناطق  وهي  التحكم  بوابات 
يتدفق  أن  املاء  يستطيع  احلاجز 
املصب  خارج  وإلى  من  بحرية 
مفتوحة  ليست  البوابات  هذه 
التحكم  يتم  حيث  دائم  بشكل 
مركز  مشغلي  بواسطة  بها 
املناسب  التدفق  لتحديد  الطاقة 
املاء إلى العنفات املدية وهذه  من 
محدد  موقع  لها  ليس  البوابات 
منها  البعض  املدي،  احلاجز  على 
أمام  يكون محددا بشكل مباشر 
ويسمح  املدية  العنفات  وخلف 
العنفات  خالل  بالتدفق  للماء 
األخر  والبعض  الكهرباء  وتوليد 
العنفة للسماح  يكون بعيدا عن 
ملشغلي املركز مبلء أو إفراغ املصب 

عند الرغبة. 
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توليد  مركز  في  الرابع  •املكون 
الطاقة املدية هي العنفات املدية 
نفسها هذه العنفات مرتبة ضمن 
من  بالقرب  وتستقر  املدي  احلاجز 
هذه  وتصمم  البحر  أرضية  قاع 
للعنفة  مماثل  بأسلوب  العنفات 

البخارية. تقع العنفات بني موضع 
املصب  كال  على  التحكم  بوابات 
املدي  احلاجز  من  البحر  وجانب 
يندفع  البوابات  تفتح هذه  عندما 
ليسرع  العنفات  إلى  خاللها  املاء 

الشفرات وتوليد الكهربا ء. 
 العنفات املد جزرية

توليد  ملراكز  تصميمان  وهناك 
نوع  حيث  )من  املدية  الطاقة 

العنفات(:
النوع األول

املراكز  وهذه  التأثير  وحيدة 
عبر  املاء  تدفق  من  الطاقة  تولد 
فقط  واحد  اجتاه  في  العنفات 
البخارية  العنفات  شأن  وشأنها 
عندما  العمل  تستطيع  ال  حيث 
ال  معاكس.  باجتاه  البخار  يدور 
تستطيع العنفات في هذه املراكز 
اجتاه  املاء في  مرور  إال عند  العمل 
ينخفض  عندما  فقط،  واحد 
بشكل  البحر  في  املاء  مستوى 
التحكم  بوابات  تفتح  مناسب 

العنفات  وخلف  أمام  املتمركزة 
من  التدفق  على  املاء  يجبر  حتى 
الشفرات  وتتسارع  العنفة  خالل 
بوابات  تغلق  الكهرباء  لتوليد 
التحكم عندما يصل مستوى املاء 
في املصب إلى مستوى املاء املدي 

املنخفض في البحر يعود مستوى 
املاء في البحر لالرتفاع باملد العالي 

وتبدأ دورة ثانية وهكذا.
النوع الثاني

العنفات  تعمل  التأثير  ثنائية 

ثنائية التأثير بنفس مبدأ الوحيدة 
كدورة  الدورة  تبدأ  تقريباً  التأثير 

مستوى  أن  مع  التأثير  وحيدة 
ويرتفع  ينخفض  املصب  في  املاء 
بالشروط  البحر  في  املاء  مستوى 
أمام  التحكم  بوابات  تفتح  املدية 
املاء  يندفع  العنفات لذلك  وخلف 
الكهرباء،  لتوليد  العنفات  خالل 

داخل  املاء  مستوى  يصبح  عندما 
في  املاء  مستوى  بنفس  املصب 
البحر تغلق بوابات التحكم. يبقى 
مرتفع  املصب  في  املاء  مستوى 
واملاء في البحر سوف يصل حلالة 
ينخفض  عندما  املنخفض.  املد 
فيه  مبا  البحر  مياه  مستوى 
أمام  البوابات  فتح  يعاد  الكفاية 
خارج  املاء  ويتدفق  العنفة  وخلف 
حيث  العنفات  خالل  من  املصب 
تولد الكهرباء عند مرور املاء على 
الشفرات في االجتاهني وهذا ابتكار 
احلدية  الطاقة  تقنية  في  جديد 
للفتل  الشفرات  تصمم  حيث 
بغض  االجتاه  بنفس  والتسريع 
عليها  املاء  تدفق  اجتاه  من  النظر 
ويبني الشكل التالي الدورة املدية 
العنفات  التأثير:  ثنائية  للعنفات 
بني هذين  وباملقارنة  التأثير  ثنائية 
بان  البدهي  من  انه  جند  النوعني 
العنفات ثنائية التأثير سوف تولد 
كمية من الطاقة أكبر مبرتني من 
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العنفات  تولدها  التي  الطاقة 
أحادية التأثير ولكن عمليا ال ميكن 
تولد  أن  التأثير  ثنائية  للعنفات 
ضياعات  بسبب  الكمية  هذه 
بوابات  وفتح  إغالق  بسبب  الوقت 

التحكم ثنائية التأثير.
ديناميكية طاقة املد واجلزر

واجلزر  املد  طاقة  ديناميكية  ان     
التقني  التوليد  )DTP( هي نظرية 
التي من شأنها استغالل التفاعل 
واحلركية  الكامنة  الطاقات  بني 
أن  واجلزر. ويقترح  املد  في تدفقات 
50 كم   -30( السدود طويلة جدا 
طول( أن يبنى من خارج السواحل 
دون  احمليط،  أو  البحر  في  مباشرة 
االختالفات  وان  مساحة.  حتديد 
قبل  من  تعرف  واجلزر  املد  مراحل 
فوارق  وجود  إلى  أدى  مما  السد، 
كبيرة في مستوى مياه )ما ال يقل 
عن 2-3 متر( في البحار الساحلية 
واجلزر  املد  تيارات  يضم  الضحلة 
مثل  القوية  املوازية  الساحلية 
التي املوجودة في اململكة املتحدة 
والصني وكوريا. وستكون كل سد 
قادرة على توليد طاقة على نطاق 

من 6 حتي 15 غيغاواط
مصادر

-Baker, A. C. 1991, Tidal po •
er, Peter Peregrinus Ltd., Lon-

 .don
 Baker, G. C., Wilson E. M.,•
 Miller, H., Gibson, R. A. & Ball,
 M., 1980. »The Annapolis tidal
power pilot project«, in Water-

 power <79 Proceedings, ed.
Anon, U.S. Government Print-

 ing Office, Washington, pp
 .550–559

 Hammons, T. J. 1993,  •
 »Tidal power«, Proceedings

 of the IEEE, [Online], v81, n3,
 pp 419–433. Available from:
 IEEE/IEEE Xplore. [[[26 July]]

 .[2004
 Lecomber, R. 1979,  •
 »The evaluation of tidal power

 projects«, in Tidal Power and
 Estuary Management, eds.
 Severn, R. T., Dineley, D. L. &
 Hawker, L. E., Henry Ling Ltd.,

Dorchester, pp 31–39

الدول التي تستفيد من هذه الطاقة
الطاقة 

القصوى 
)MW(

مساحة المد 
والجزر 
)km²(

االرتفاع 
الوسطي للمد 
)m( والجزر

الدولةالمنطقة

6800-5.9San Joseأرجنتين
?-10.9Secure Bayأستراليا

533824012.4Cobequid

كندا
14009010.9Cumberland
180011510.0Shepody

?-5.5Passamaquoddy
9001705.3Kutch

الهند
700019706.8Cambay
4801004.7Garolim

كوريا الجنوبية
--4.5Cheonsu
?-7-6Rio Colorado

مكسيك
?--Tiburon

86404507.8Severn

بريطانيا
مارسيي700616.5

--- Strangford
Lough

335.55.2Conwy

?-5.5 Passamaquoddy
Bay. Maine

الواليات 
المتحدة

Knik Arm. االسكا2900-7.5

6501-7.5 .Turnagain Arm
االسكا

?-? Golden Gate.
]1[California

1920023009.1Mezen

روسيا]2[ 8000--Tugur

87.00020.5006.0 Penzhinskaya
]4[]3[ Bay

??? Mozambique
Channelجنوب أفريقيا

+2009472.10Kaipara Harbourنيو زلندا
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.يُقصد بالطاقة الشمسية الضوء 
املنبعث واحلرارة الناجتة عن الشمس 
بتسخيرهما  اإلنسان  قام  اللذان 
القدمية  العصور  منذ  ملصلحته 
وسائل  من  مجموعة  باستخدام 
التكنولوجيا التي تتطور باستمرار.

الطاقة  مصادر  معظم  تُعزى 
سطح  على  املتوافرة  املتجددة 
الشمسية  اإلشعاعات  إلى  األرض 
الطاقة  مصادر  إلى  باإلضافة 
وطاقة  الرياح  طاقة  مثل  الثانوية، 
الكهرومائية  والطاقة  األمواج 
هنا  األهمية  من  احليوية..  والكتلة 
أن نذكر أنه لم يتم استخدام سوى 
الشمسية  الطاقة  من  صغير  جزء 
املتوافرة في حياتنا. يتم توليد طاقة 
الشمسية  الطاقة  من  كهربية 
أو  حرارية  محركات  بواسطة 
أن  فولتوضوئية.ومبجرد  محوالت 

إلى  الشمسية  الطاقة  حتويل  يتم 
اإلنسان  براعة  فإن  كهربية،  طاقة 
بالتحكم في  تقوم  التي  هي فقط 
استخداماتها.ومن التطبيقات التي 
الطاقة الشمسية  تتم باستخدام 
خالل  والتبريد  التسخني  نظم 
تعتمد  التي  املعمارية  التصميمات 
الشمسية،  الطاقة  استغالل  على 
واملاء الصالح للشرب خالل التقطير 
النهار،  ضوء  واستغالل  والتطهير، 
احلرارية  والطاقة  الساخن،  واملاء 
في الطهو، ودرجات احلرارة املرتفعة 
أغراض صناعية. تتسم وسائل  في 
الطاقة  تعتمد  التي  التكنولوجيا 
الشمسية بشكل عام بأنها إما أن 
تكون نظم طاقة شمسية سلبية 
أو نظم طاقة شمسية إيجابية وفًقا 
للطريقة التي يتم استغالل وحتويل 
خاللها. من  الشمس  ضوء  وتوزيع 

تعتمد  التي  التقنيات  وتشمل 
الشمسية  الطاقة  استغالل  على 
اللوحات  استخدام  اإليجابية 
احلراري  واجملمع  الفولتوضوئية 
الشمسي، مع املعدات امليكانيكية 
الشمس  ضوء  لتحويل  والكهربية، 
للطاقة. مفيدة  أخرى  مصادر  إلى 

التقنيات  تتضمن  حني  في  هذا، 
الطاقة  تعتمد على استغالل  التي 
أحد  توجيه  السلبية  الشمسية 
املباني ناحية الشمس واختيار املواد 
أو  املناسبة  احلرارية  الكتلة  ذات 
خصائص تشتيت األشعة الضوئية، 
وتصميم املساحات التي تعمل على 

تدوير الهواء بصورة طبيعية.
حجم الطاقة الشمسية القادمة 

إلى األرض
يصل إلى سطح األرض حوالي نصف 
القادمة  الشمسية  الطاقة  كمية 

الطاقة الشمسية

المهندس
هيم ا بر ا ن  يا ر ئا

مهندس الكهرباء
aryan _ibrahim2002@yahoo.com
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كوكب  الشمسيستقبل  من  إليه 
األرض 174 بيتا واط من اإلشعاعات 
)اإلشعاع  إليه  القادمة  الشمسية 
الغالف  طبقة  عند  الشمسي( 
اجلوي العليا. وينعكس ما يقرب من 
30% من هذه اإلشعاعات عائدة إلى 
الفضاء بينما مُتتص النسبة الباقية 
بواسطة السحب واحمليطات والكتل 
األرضية. ينتشر معظم طيف الضوء 
سطح  على  املوجود  الشمسي 
وبالقرب من  املرئي  املدى  األرض عبر 
مدى األشعة حتت احلمراء باإلضافة 
إلى انتشار جزء صغير منه بالقرب 
من مدى األشعة فوق البنفسجية.

اليابسة  مسطحات  متتص   [2]
واحمليطات والغالف اجلوي اإلشعاعات 

ارتفاع  إلى  ذلك  ويؤدي  الشمسية، 
درجة حرارتها. يرتفع الهواء الساخن 
الذي يحتوي على بخار املاء الصاعد 
الهواء  دوران  مسبباً  احمليطات  من 
بخاصية  احلرارة  انتقال  أو  اجلوي 
احلمل في اجتاه رأسي. وعندما يرتفع 
حيث  املرتفعات،  قمم  إلى  الهواء 
تنخفض درجة احلرارة، يتكثف بخار 
على  متطر  سحب  صورة  في  املاء 
دورة  تتم  ثم  ومن  األرض،  سطح 
املاء في الكون. تزيد احلرارة الكامنة 

انتقال  من  املاء  تكثف  لعملية 
احلرارة بخاصية احلمل، مما يؤدي إلى 
مثل  اجلوية،  الظواهر  بعض  حدوث 
الرياح واألعاصير واألعاصير املضادة. 
التي  الشمس  ضوء  أطياف  وتعمل 
بها  وحتتفظ  احمليطات  متتصها 
الكتل األرضية على أن تصبح درجة 
حرارة سطح األرض في املتوسط 14 
عملية  خالل  ومن  مئوية.[4]  درجة 
به  تقوم  الذي  الضوئي  التمثيل 
النباتات اخلضراء، يتم حتويل الطاقة 
الشمسية إلى طاقة كيميائية، مما 
واألخشاب  الطعام  إنتاج  إلى  يؤدي 
والكتل احليوية التي يُستخرج منها 
الوقود احلفري. يصل إجمالي الطاقة 
الغالف  يقوم  التي  الشمسية 
واحمليطات  اجلوي 
األرضية  والكتل 
إلى  بامتصاصها 
 3.850.000 حوالي 
جولفي  كونتليون 
عام  وفي  العام. 
كمية  زادت   ،2002
يتم  التي  الطاقة 
في  امتصاصها 
عن  واحدة  ساعة 
كمية الطاقة التي 
في  استخدامها  مت 
عام  في  العالم 
يستهلك  واحد. 
 3.000 حوالي  الضوئي  التمثيل 
الطاقة  من  جول  كونتليون 
تكوين  في  العام  في  الشمسية 
الكتل احليوية. تكون كمية الطاقة 
سطح  إلى  تصل  التي  الشمسية 
أنها  لدرجة  للغاية،  كبيرة  األرض 
حوالي  إلى  الواحد  العام  في  تصل 
عليه  احلصول  سيتم  ما  ضعف 
املتجددة  الطاقة  مصادر  من 
املوجودة على األرض مجتمعة مًعا، 
الطبيعي  والغاز  والبترول  كالفحم 

استخراجه  يتم  الذي  واليورانيوم 
في  يظهر  سوف  األرض.  باطن  من 
أن  الطاقة  مبصادر  اخلاص  اجلدول 
الرياح  طاقة  أو  الشمسية  الطاقة 
ستكون  احليوية  الكتلة  طاقة  أو 
من  احتياجاتنا  كل  لتوفير  كافية 
املتزايد  االستخدام  ولكن  الطاقة، 
تأثير  له  احليوية  الكتلة  لطاقة 
وزيادة  احلراري  االحتباس  سلبيعلى 
ملحوظة  بصورة  الغذاء  أسعار 
واحملاصيل  الغابات  استغالل  بسبب 
أثارت  لقد  احليوي.  الوقود  إنتاج  في 
الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة 
من  أنها  باعتبار  أخرى،  موضوعات 

مصادر الطاقة املتجددة.
الطاقة  استخدام  على  تطبيقات 

الشمسية
يتطلب متوسط اإلشعاع الشمسي 
اليابس  مساحة  يوضح  الذي 
تصنيف  صغيرة(  سوداء  )كنقاط 
الطاقة األساسية في  الفائض من 
العالم من ضمن الطاقة الكهربية 
التي تولدها الطاقة الشمسية.18 
كونتليون   568 يساوي  وات  تريليون 
اإلشعاع  يقدر  السنة.  في  جول 
الناس  ملعظم  بالنسبة  الشمسي 
وات   300 إلى   150 من  يتراوح  مبا 
كيلو   7.0 إلى   3.5 أو  مربع،  متر   /
اليوم. في  املربع  للمتر  ساعة  وات 

بصورة  الشمسية  الطاقة  تشير 
أساسية إلى استخدام اإلشعاعات 
على  أغراض عملية.  الشمسيةفي 
أية حال، تستمد كل مصادر الطاقة 
املد  طاقة  باستثناء  املتجددة، 
واجلزروطاقة احلرارة األرضية، طاقتها 
التي  التقنية  الشمس.تتسم  من 
الشمسية  الطاقة  على  تعتمد 
تكون  أن  إما  بأنها  عام  بشكل 
للطريقة  وفًقا  إيجابية  أو  سلبية 
وتوزيع  وحتويل  استغالل  يتم  التي 
الشمس من خاللها. وتشمل  ضوء 
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تقنية الطاقة الشمسية اإليجابية 
الفولتوضوئية  اللوحات  استخدام 
ضوء  حتويل  في  واملراوح  واملضخات 
مفيدة  أخرى  مصادر  إلى  الشمس 
تتضمن  حني  في  هذا،  للطاقة. 
تقنية الطاقة الشمسية السلبية 
خصائص  ذات  مواد  اختيار  عمليات 
األماكن  وتصميم  مناسبة  حرارية 
بصورة  الهواء  بدوران  تسمح  التي 
مناسبة  أماكن  واختيار  طبيعية 
الشمس.  تواجه  بحيث  للمباني 
الشمسية  الطاقة  تقنيات  تتسم 
من  وفيرة  كمية  بإنتاج  اإليجابية 
املصادر  من  تعد  فهي  لذا  الطاقة، 
بكميات  الطاقة  إلنتاج  الثانوية 
الطاقة  تقنيات  تعتبر  بينما  وفيرة، 

الشمسية
احلاجة  لتقليل  وسيلة  السلبية 
فهي  وبالتالي  البديلة.  املصادر  إلى 
احلاجة  لسد  ثانوية  مصادر  تعتبر 

إلى كميات زائدة من الطاقة
التخطيط املدني واملعماري

دارمشتات  جامعة  حازت 
في  األول  املركز  على  للتكنولوجيا 
بني  دكثلون«  »سوالر  مسابقة 
اجلامعات التي نظمت في مقاطعة 
يعمل  منزل  تصميم  عن  واشنطن 
بالطاقة الشمسية السلبية والذي 
للمناخ  مناسًبا  خصيًصا  صمم 
الرطب احلار شبه االستوائي. لقد أثر 
ضوء الشمس على تصميم املباني 
منذ بداية التاريخ املعماري. ولقد مت 
استخدام وسائل التخطيط املدني 
واملعماري املتطورة التي تعتمد على 
ألول  الشمسية  الطاقة  استغالل 
والصينيني  اليونانيني  بواسطة  مرة 
الذين قاموا بإنشاء مبانيهم بحيث 
للحصول  اجلنوب  لناحية  تكون 
اخلصائص  من  والدفء.  الضوء  على 
املعماري  للتخطيط  الشائعة 
الطاقة  تقنية  على  يعتمد  الذي 

املباني  إنشاء  السلبية  الشمسية 
بحيث تكون ناحية الشمس معدل 
سطح  مساحة  )نسبة  الضغط 
والتظليل  حجمه(  إلى  منخفض 
االنتقائي )أجزاء من األبنية متدلية( 
هذه  تتوفر  عندما  احلرارية.  والكتلة 
اخلصائص بحيث تتناسب مع البيئة 
تنتج  أن  املمكن  فمن  احمللي،  واملناخ 
عنها أماكن جيدة اإلضاءة ذات مدى 
ويعتبر  احلرارة.  درجات  من  متوسط 
سقراط  اليوناني  الفيلسوف  منزل 
الذي يسمى »ميجارون« مثاالً منوذجًيا 
التي تعتمد  املعمارية  للتصميمات 
الشمسية  الطاقة  تقنيات  على 
التطبيقات  تستخدم  السلبية. 
بالتصميمات  اخلاصة  احلديثة 
املعمارية التي تعتمد على استغالل 
الطاقة الشمسية بتصميمات يتم 
بحيث  الكمبيوتر  على  تنفيذها 
والتدفئة  التهوية  نظم  بني  جتمع 
تصميم  في  الشمسية  واإلضاءة 
واحد الستغالل الطاقة الشمسية 
أن  املمكن  من  متكامالً.  ويكون 
على  تعتمد  التي  املعدات  تعوض 
اإليجابية،  الشمسية  الطاقة 
والنوافذ  واملراوح  املضخات  مثل 
التصميمات  سلبيات  املتحركة، 
وحتسن من أداء النظام. اجلزر احلرارية 
احلضرية )Urban Heat Islands( هي 
مناطق يعيش فيها اإلنسان وتكون 
درجة حرارتها أعلى من درجة حرارة 
درجات  وتُعزى  بها.  احمليطة  البيئة 
إلى  اجلزر  هذه  في  املرتفعة  احلرارة 
الشمس  لضوء  املتزايد  االمتصاص 
بواسطة املكونات التي متيز املناطق 
احلضرية، مثل اخلرسانة واألسفلت، 
والتي تكون ذات قدرة أقل على عكس 
الضوء وسعة حرارية أعلى من تلك 
املوجودة في البيئة الطبيعية. ومن 
اجلزر  تأثير  ملعادلة  املباشرة  الطرق 
باللون  والطرق  املباني  احلرارية طالء 

األبيض وزراعة النباتات. وباستخدام 
هذه الطرق، أوضح البرنامج النظري 
الذي يحمل عنوان »نحو مجتمعات 
معتدلة املناخ« الذي نُظم في لوس 
املدن  في  احلرارة  درجات  أن  أجنلوس 
أن تنخفض بحوالي 3 درجات  ميكن 
بليون  بواحد  تقدر  بتكلفة  مئوية 
البرنامج  أعطى  أمريكي، كما  دوالر 
السنوية  األرباح  إلجمالي  تقديرًا 
التي ميكن حتقيقها من جراء خفض 
درجات احلرارة؛ حيث تقدر هذه األرباح 
أمريكي  دوالر  مليون   530 بحوالي 
ناجتة عن خفض تكاليف استخدام 
أجهزة تكييف الهواء وتوفير نفقات 

الدولة اخلاصة بالرعاية الصحية
اإلضاءة الشمسية

التطبيقات  بعض  استخدام  يرجع 
ضوء  من  االستفادة  على  القائمة 
في  كبيرة  فتحة  وجود  مثل  النهار 
كالتي  العالية  األسقف  منتصف 
توجد في معبد بانثيون في روما إلى 
استخدام  الوسطى.يعتبر  العصور 
أنواع  من  الطبيعي  الشمس  ضوء 
على  استخداًما  األكثر  اإلضاءة 
الرومانيون  عرف  وقد  العصور.  مر 
حقهم في االستفادة من الضوءمنذ 
سار  كما  امليالدي،  السادس  القرن 
املنوال  على  اإلجنليزي  الدستور 
قانون  بإصدار  ذلك  مؤيًدا  نفسه 
1832.[30][31]وفي  لعام  التقادم 
اإلضاءة  أصبحت  العشرين  القرن 
الصناعية  الوسائل  باستخدام 
املصدر الرئيسي لإلضاءة الداخلية، 
تعتمد  التي  التقنيات  ظلت  ولكن 
على استغالل ضوء النهار ومحطات 
على  تعتمد  التي  اإلضاءةالهجينة 
ضوء الشمس وغيره من طرق تقليل 
معدل استهالك الطاقة.تقوم نظم 
اإلضاءة التي تقوم على ضوء النهار 
الشمس  ضوء  وتوزيع  بتجميع 
هذا،  الداخلية.  اإلضاءة  لتوفير 
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التي  التكنولوجيا  وسائل  وتقوم 
الشمسية  الطاقة  على  تعتمد 
بتعويض  مباشرة  بصورة  السلبية 
طريق  عن  الطاقة  استخدام 
بدالً  الصناعية  اإلضاءة  استخدام 
بصورة  بتعويض  تقوم  كما  منها، 
الطاقة  استخدام  مباشرة  غير 
تقليل  طريق  عن  الشمسية  غير 
احلاجة إلى تكييف الهواء.[32][32] 
الطبيعة  اإلضاءة  استخدام  يقدم 
ونفسية  عضوية  فوائد  أيًضا 
وذلك  الصناعية،  باإلضاءة  باملقارنة 
حتديد  صعوبة  من  الرغم  على 
حيث  ذلك،  بالضبط.  الفوائد  هذه 
التي  اإلضاءة  تصميمات  تشتمل 
تعتمد على ضوء النهار على اختيار 
وحجمها  النوافذ  ألنواع  دقيق 
في  األخذ  يتم  قد  كما  واجتاهها، 
اخلارجي.  التظليل  وسائل  االعتبار 
من  الفردية  التطبيقات  وتتضمن 
الطبيعة  اإلضاءة  من  النوع  هذا 
وجود أسقف مسننة ونوافذ علوية 
النوافذ  أرفف على  لإلضاءة وتثبيت 
في  إضاءة  وفتحات  اإلضاءة  لتوزيع 
قد  ضوئية.  وأنابيب  السقف  أعلى 
في  التطبيقات  هذه  تضمني  ميكن 
ولكنها  بالفعل،  موجودة  تصاميم 
يتم  عندما  فاعلية  أكثر  تكون 
يعتمد  شامل  تصميم  في  دمجها 
بحيث  الشمسية  الطاقة  على 
يهتم ببعض العوامل مثل سطوع 
واالستغالل  احلرارة  وتدفق  الضوء 

عندما  للوقت.  اجليد 
هذه  تنفيذ  يتم 
بصورة  التطبيقات 
املمكن  سليمة، فمن 
تقليلحجم  يتم  أن 
الالزمة  الطاقة 
.%25 بنسبة  لإلضاءة 

نظم  تعتبر   [33]
الشمسية  اإلضاءة 
سبل  من  الهجينة 
الشمسية  الطاقة  استغالل 
اإليجابية في اإلضاءة الداخلية. تقوم 
هذه النظم بتجميع ضوء الشمس 
متحركة  عاكسة  مرايا  باستخدام 
تتضمن  كما  الشمس،  حلركة  تبًعا 
ألياًفا ضوئية لنقل الضوء إلى داخل 
وفي  العادية.  اإلضاءة  لزيادة  املبنى 
التطبيقات التي يتم االستعانة بها 
في املباني ذات الطابق الواحد، تكون 
 %50 نقل  على  قادرة  النظم  هذه 
من ضوء الشمس املباشر الذي يتم 

استقباله. 
تعتبر اإلضاءة املستمدة من الشمس 
النهار  أثناء  في  اختزانها  يتم  التي 
واستخدامها في اإلضاءة في الليل 
على  رؤيتها  املألوفة  األشياء  من 
املشاه.[بحاجة  وممرات  الطرق  طول 
يتم  أنه  من  الرغم  وعلى  ملصدر] 
طرق  كإحدى  النهار  ضوء  استغالل 
توفير  في  الشمس  ضوء  استخدام 
األبحاث  احلد من  يتم  فإنه  الطاقة، 
حيث  إجراؤها،  يتم  التي  احلديثة 
العكسية:  النتائج  بعض  أوضحت 
التي  الدراسات  من  عدد  فهناك 
ينتج  الطريقة  هذه  أن  أوضحت 
هناك  أن  بيد  للطاقة،  توفير  عنها 
أظهرت  التي  الدراسات  من  الكثير 
أثر  أي  لها  ليس  الطريقة  هذه  أن 
بل  الطاقة،  استهالك  معدل  على 
وقد تؤدي أيًضا إلى حدوث فقد في 
أخذ  يتم  عندما  سيما  وال  الطاقة، 

استهالك البنزين في احلسبان. يتأثر 
بصورة  الكهرباء  استهالك  معدل 
كبيرة بالناحية اجلغرافية واملناخية 
من  يزيد  مما  االقتصادية،  واجلوانب 
من  عامة  نتائج  استنباط  صعوبة 

دراسات فردية. 
حرارة الشمس / 1- تسخني املاء

تستخدم نظم التسخني التي تعمل 
الشمس  الشمسية ضوء  بالطاقة 
املنخفضات  املاء. ففي  في تسخني 
اجلغرافية التي تقع )حتت 40 درجة(، 
من  يتراوح  ما  توفير  يتم  أن  ميكن 
الساخن  املاء  من   %70 إلى   60
املستخدم في املنازل بدرجات حرارة 
ترتفع إلى 60 درجة مئوية بواسطة 
نظم التسخني التي تعمل بالطاقة 
أكثر  من  ويعتبر  الشمسية.[37] 
تعمل  التي  املياه  سخانات  أنواع 
بالطاقة الشمسية األنابيب املفرغة 
املصقولة  املستوية  واأللواح   )%44(
عامة  بصفة  تستخدم  التي   )%34(
وكذلك  املنازل،  في  املاء  لتسخني 
األلواح البالستيكية غير املصقولة 
)21%( التي تستخدم بصفة رئيسية 
السباحة  حمامات  مياه  تدفئة  في 
إجمالي  كان   ،2007 لعام  بالنسبة 
سعة نظم تسخني املاء التي تعمل 
 154 حوالي  الشمسية  بالطاقة 

جيجا وات.ا
2- التدفئة والتبريد والتهوية 

األمريكية،  املتحدة  الواليات  في 
والتبريد  التدفئة  نظم  حتتل 
 4.65(  %30 والتكييفنسبة 
الطاقة  من  جول(  كونتليون 
العمل  أماكن  في  املستخدمة 
)10.1 كونتليون جول(  وحوالي %50 
املباني  الطاقة املستخدمة في  من 
 Energy Consumption السكنية. 
 Characteristics of Commercial
 Building HVAC Systems Volume
 III: Energy Savings Potential.
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 United States  2-2  .)PDF( pp
Department of Energy. ُوِصل لهذا 
املسار في ref/<.24-06-2008> ميكن 
التدفئة  نظم  تقنيات  استخدام 
والتبريد والتهوية التي تعتمد على 
قدر  لتعويض  الشمسية  الطاقة 

>ref/<.من هذه الطاقة
مادة  أية  احلرارية  بالكتلة  يُقصد 
 – احلرارة  ميكن استخدامها لتخزين 
احلرارة املنبعثة من الشمس إذا كنا 
بالذكر.  الشمسية  الطاقة  نخص 
احلجارة  على  املواد  هذه  وتشتمل 
الناحية  ومن  واملاء.  واألسمنت 
هذه  استخدام  مت  لقد  التاريخية، 
اجلاف  املناخ  ذات  املناطق  في  املواد 
لالحتفاظ  الدافئ  املعتدل  املناخ  أو 
عن  النهار  فترات  في  املباني  ببرودة 
طريق امتصاص الطاقة الشمسية 
في أثناء النهار وإطالق احلرارة اخملزنة 
الليل.  الباردة في فترات  في األجواء 
استخدام  ميكن  حال،  أية  على 
الباردة  املناطق  في  أيًضا  املواد  هذه 
بشكل متوسط لالحتفاظ بالدفء 
ومكان  حجم  ويتوقف  فيها. 
تخزين  في  املستخدمة  اخلامات 
عوامل،  عدة  على  الشمس  حرارة 
واإلضاءة في  املناخية  الظروف  مثل 
يتم  وعندما  والظل.  النهار  فترات 
تضمني هذه املواد في التصميمات، 
احلفاظ  على  احلرارية  الكتلة  تعمل 
مدى  في  املكان  حرارة  درجة  على 
إلى  احلاجة  من  وتقلل  مناسب 
التبريد.  أو  للتدفئة  إضافية  وسائل 
بالطاقة  تعمل  التي  املدخنة  تعتبر 
احلرارية، في  املدخنة  )أو  الشمسية 
التهوية  نظم  إحدى  السياق(  هذا 
الشمسية  بالطاقة  تعمل  التي 
عمود  من  تتألف  والتي  السلبية 
رأسي متصل بداخل املبنى وخارجه. 
فعندما ترتفع درجة حرارة املدخنة، 
فإن الهواء املوجود داخل املبنى يتم 

تسخينه لذلك ينتج عنه تيار هواء 
محله  ويحل  ألعلى  يرتفع  صاعد 
هواء بارد. ميكن أن يتم حتسني نتائج 
مواد  استخدام  طريق  عن  املدخنة 
ذات كتلة حرارية وأسطح مصقولة 
عمل  كيفية  حتاكي  بطريقة 
ملصدر]  الزجاجية.[بحاجة  الصوب 
واألشجار  النباتات  استخدام  مت 
في  للتحكم  كوسيلة  النفضية 
تعمل  التي  والتبريد  التدفئة  نظم 
متت  فعندما  الشمسية.  بالطاقة 
الناحية  على  النباتات  هذه  زراعة 
قامت  املباني،  أحد  من  اجلنوبية 
في  للمكان  الظل  بتوفير  أوراقها 
أثناء فصل الصيف، بينما سمحت 
األغصان غير املورقة لضوء الشمس 
فصل  أثناء  في  املبنى  في  بالدخول 
غير  األشجار  ألن  ونظرًا  الشتاء. 
املورقة تقوم بحجب من 3/1 إلى 2/1 
الساقطة،  الشمسية  اإلشعاعات 
في  الظل  فوائد  بني  توازن  فهناك 
له  املناظر  والطرف  الصيف  فصل 
التدفئة  إلى  االفتقار  في  واملتمثل 
في فصل الشتاء. وبالنسبة للمناخ 
الذي تزيد فيه درجات التدفئة بصورة 
زراعة  تتم  أن  ينبغي  ال  ملحوظة، 
الناحية  على  النفضية  األشجار 
اجلنوبية من املبنى ألنها ستؤثر على 
الطاقة الشمسية املتاحة في فصل 
زراعة  متكن  حال،  أية  على  الشتاء. 
الناحيتني  على  األشجار  هذه  مثل 
الشرقية والغربية من املبنى لتوفير 
قدر من الظل في فصل الصيف دون 
التأثير بشكل ملحوظ على الطاقة 
الشمسية التي يتم احلصول عليها 

في فصل الشتاء. 
3- معاجلة املاء

يُستخدم التقطير الشمسي جلعل 
املاءاملالح واملاء الغث صاحلًا للشرب. 
األسلوب  هذا  استخدم  من  وأول 
القرن  في  العرب  الكيمياء  علماء 

السادس عشر. هذا، وقد مت تأسيس 
أول مشروع تقطير شمسي ضخم 
»الس  مدينة  في   1872 عام  في 
املتخصصة  الشيلية  ساليناس« 
املصنع  ويستطيع  التعدين.  في 
الطاقة  جتميع  منطقة  تبلغ  الذي 
متر   4.700 به  املوجودة  الشمسية 
مربع إنتاج ما يصل إلى 22.700 لتر 
ومن  عاًما.   40 ملدة  يومًيا  نقي  ماء 
ألجهزة  الفردية  التصميمات  أنواع 
ذات  األجهزة  الشمسي  التقطير 
واملزدوج  املفرد  املنحدر  السطح 
الزجاجية(  الصوبة  تشبه  )التي 
وذات  واخملروطية  الرأسية  واألجهزة 
ومتعددة  العكسية  املاصة  األلواح 
هذه  تعمل  أن  املمكن  ومن  التأثير. 
أي   »Active« أوضاع  في  األجهزة 
نشط  غير  أي   »Passive»و نشط 
وتُعد  مختلط.  أي   »Hybrid»و
السطح  ذات  التقطير  أجهزة 
وميكن  تكلفة  األقل  املزدوج  املنحدر 
املنزلية،  األغراض  في  استخدامها 
متعددة  األجهزة  تُستخدم  بينما 
واسعة  التطبيقات  في  التأثير 
املاء  تطهير  تعتمد عملية  النطاق. 
الشمسية  الطاقة  باستخدام 
بالستيكية  زجاجات  تعريض  على 
مملوءة  إثيلني  البولي  ترفتاالت  من 
باملاء اجلاري تطهيره لضوء الشمس 
مدة  وتختلف  ساعات.  لعدة 
تعريضها للشمس على حالة اجلو؛ 
من 6 ساعات كحد أدنى إلى يومني 
وتنصح  اجلوية.  الظروف  أسوأ  في 
بالقيام  العاملية  الصحة  منظمة 
باستخدام  املاء  تطهير  بعملية 
الطاقة الشمسية كأسلوب بسيط 
والتخزين  املنازل  في  املاء  ملعاجلة 
أن  بالذكر  اجلدير  ومن  لها.  اآلمن 
أكثر من 2 مليون شخص في البالد 
النامية يستخدمون عملية تطهير 
الشمسية  الطاقة  باستخدام  املاء 
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العادية  الشرب  ماء  ملعاجلة 
استخدام  يومًيا.ميكن  املستخدمة 
املاء  برك  مع  الشمسية  الطاقة 
املتسخدون  املاء  ملعاجلة  الراكد 
استخدام مواد كيميائية أو كهرباء. 
لهذا  األخرى  البيئية  املميزات  ومن 
الطحالبتنمو في مثل  أن  األسلوب 
هذه البرك وتستهلك ثاني أكسيد 
الضوئي.  البناء  عملية  الكربونفي 
استخدام  يتم  ذلك،  على  عالوة 
إزالة  في  أيًضا  الشمسية  الطاقة 
بواسطة  امللوث  املاء  من  السموم 
تكاليف  ولكن  الضوئي.  التحلل 

هذه العملية محل نقاش وجدل.
4- الطهو بالطاقة الشمسية

إن الطباخ الشمسي عبارة عن جهاز 
يستخدم ضوء الشمس في الطهو 
وتنقسم  والبسترة.  والتجفيف 
أنواعه إلى ثالث فئات: صناديق حتبس 
منحنية  مكثفات  ومواقد  احلرارة 
مسطحة  ومواقد  )بارابوالكس( 
األنواع  وأبسط  ألواح.  شكل  على 
هو الصناديق احلابسة للحرارة – ومت 
»حورس  بواسطة  جهاز  أول  إنشاء 
دي سوسير« في عام 1767. وتتكون 
للحرارة  احلابسة  الطهو  صناديق 
معزول  وعاء  من  أساسي  بشكل 
استخدامه  وميكن  شفاف.  وغطاء 
اجلوية  الظروف  في  فعال  بشكل 
حرارته  درجة  ترتفع  حيث  السيئة؛ 
يتراوح  ما  إلى  لتصل  كبير  بشكل 
أما   ، مئوية.  درجة  و150   90 بني 
املسطحة  الطهو  ملواقد  بالنسبة 
ألواح، فإنها تتكون من  على شكل 
لوح عاكس لتوجيه أشعة الشمس 
إلى الوعاء املعزول، وينتج عنها درجة 
درجات  إلى  تصل  مرتفعة  حرارة 
إليها  تصل  التي  لتلك  مشابهة 
للحرارة.  احلابسة  الطهو  صناديق 
املنحنية  املكثفات  املواقد  أما 
أدوات  على  فيحتوي  )بارابوالكس(، 

عديدة  هندسية  أشكال  ذات 
التي   )Fresnel ومرايا  ووعاء  )طبق 
الشمس  أشعة  جتميع  على  تعمل 
وينتج  الطهو.  وعاء  على  وتركيزها 
عن هذا النوع من املواقد درجة حرارة 
مرتفعة تصل إلى 315 درجة مئوية 

إلى  وأكثر، ولكنها حتتاج 
تعمل  لكي  مباشر  ضوء 
ويجب  سليم  بشكل 
وضعها  تغيير  يتم  أن 
مواجهة  تكون  بحيث 
بالنسبة  أما  للشمس. 
للطاقة  اجملمع  للوعاء 
عبارة  فهو  الشمسية، 
عن وسيلة لتركيز أشعة 
استخدامها  مت  الشمس 

في املطبخ الشمسي في »أوروفيل« 
في الهند، حيث مت استخدام عاكس 
كروي الشكل ثابت يركز الضوء على 
السطح  على  عمودي  خط  طول 
الداخلي للكرة، وهناك نظام حتكم 
وعاء  يعمل على حتريك  بالكمبيوتر 
اخلط.  ليتقاطع مع هذا  االستقبال 
االستقبال  وعاء  في  البخار  وينتج 
درجة   150 إلى  بدرجات حرارة تصل 
في  ذلك  بعد  يُستخدم  ثم  مئوية 
قام  الطهو.  في  التسخني  عمليات 
»ولفجاجن سكيفلر« باختراع عاكس 
والذي يُستخدم في  في عام 1986، 
تعمل  التي  املطابخ  من  العديد 
ويتكون  الشمسية.  بالطاقة 
ذي  طبق  من  »سكيفلر«  عاكس 
قطع مكافئ ومرن يجمع بني صفات 
البرجية.  التركيز  وأجهزة  الوعاء 
ويستخدم التعقب القطبي ملتابعة 
ويتم  للشمس  اليومية  احلركة 
تبًعا  العاكس  انحناء  زاوية  تعديل 
ووفًقا  والفصول  املواسم  الختالف 
من  الشمس.  ضوء  سقوط  لزاوية 
هذا  حرارة  درجة  ترتفع  أن  املمكن 
بني  يتراوح  ما  إلى  لتصل  العاكس 

أن لها  450 و650 درجة مئوية كما 
نقطة بؤرية ثابتة والتي تسهل من 
أكبر عاكس  الطهو. ويوجد  عملية 
مدينة  في  العالم  في  »سكيفلر« 
ويستطيع  الهند،  في  »راجاستان« 
طهو ما يزيد عن 35.000 وجبة في 

مت  قد  كان   ،2008 عام  وفي  اليوم. 
إنشاء ما يزيد عن 2.000 جهاز طهو 
أنحاء  كل  في  ضخم  »سكيفلر« 

العالم.
 املتطلبات احلرارية

إن وسائل تركيز الطاقة الشمسية، 
الشمسي  التجميع  وحدة  مثل 
والوعاء  مكافئ  قطع  شكل  على 
املمكن  من  »سكيفلر«،  والعاكس 
لألغراض  حرارية  معاجلة  توفر  أن 
كان  وقد  والتجارية.  الصناعية 
توتال  »سوالر  هو  جتاري  نظام  أول 
انيرجي بروجكت« في شيناندو في 
املتحدة  الواليات  في  جورجيا  والية 
 114 استخدام  مت  حيث  األمريكية، 
شكل  على  شمسي  جتميع  وحدة 
توفير  واستطاعوا  مكافئ،  قطع 
املعاجلة  عملية  متطلبات  من   %50
الكهربائية  واملتطلبات  احلرارية 
ألحد  الهواء  تكييف  ومتطلبات 
مصانع املالبس. هذا، وقد وفر جهاز 
أو  احلرارة  إلنتاج  الطاقة  استهالك 
 400 بالشبكة  واملتصل  الكهرباء 
باإلضافة  الكهرباء  من  وات  كيلو 
بخار  صورة  في  حرارية  طاقة  إلى 
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مبردة  ومياه  وات  كيلو   401 قدره 
قدرها 468 كيلو وات، كما كانت له 
القدرة على تخزين احلرارة ملدة ساعة 
ناحية  من  أقصى.  كحد  واحدة 
عن  عبارة  التبخير  برك  فإن  أخرى، 
برك ضحلة تعمل على تركيز املواد 
الصلبة املذابة خالل عملية التبخر. 
للحصول  البرك  هذه  وتُستخدم 
على امللح من ماء البحر، ويُعد ذلك 
للطاقة  االستخدامات  أقدم  من 
االستخدامات  أما  الشمسية. 
احلديثة لها، فتتمثل في زيادة تركيز 
في  املستخدمة  امللحية  احملاليل 
وإزالة  بالترشيح  التعدين  عملية 
املواد الصلبة املذابة من األبخرةتعمل 
املتنقلة  واملناشر  الغسيل  أحبال 
من  املالبس  جتفيف  على  واحلوامل 
خالل التبخير بواسطة الرياح وضوء 
الشمس دون استهالك الكهرباء أو 
الواليات  وفي عدد من  احليوي.  الغاز 
القوانني  بعض  هناك  األمريكية، 
املالبس.  جتفيف  حق  حتمي  التي 
باالرتشاح  التجميع  حوائط  إن 
حوائط  عن  عبارة  املصقولة  غير 
وتُستخدم  الشمس  تواجه  مثقبة 
في  املستخدم  الهواء  تسخني  في 
أن  املمكن  ومن  مسبًقا.  التهوية 
حرارة  درجة  من  احلوائط  هذه  ترفع 
مئوية  درجة   22 إلى  الداخل  الهواء 
بينما ترفع درجة حرارة الهواء اخلارج 
درجة  و60   45 بني  يتراوح  ما  إلى 
مئوية. ومن اجلدير بالذكر أن الفترة 
التجميع  حوائط  لعمل  القصيرة 
سنة(   12 إلى   3 )من  باالرتشاح 
التكلفة  على  مؤثرًا  بديالً  جتعلها 
التجميع  نظم  من  أكبر  بشكل 
املصقولة. وفي عام 2003، كان قد مت 
تركيب أكثر من 80 نظام ملحق بها 
مساحة للمجمع تبلغ 35.000 متر 
منها  العالم،  أنحاء  كل  في  مربع 

 860 مساحته  تبلغ  جتميع  حائط 
كوستاريكالتجفيف  في  مربع  متر 
تبلغ  جتميع  وحائط  القهوة،  حبوب 
في  مربع  متر   1.300 مساحته 
نبات  الهند لتجفيف  كوميباتور في 

القطيفة.
توليد الكهرباء

املباشر  الشمس  ضوء  حتويل  ميكن 
محوالت  باستخدام  كهرباء  إلى 
تركيز  وعملية   )PV( فولتوضوئية 
والعديد   )CSP( الشمسية  الطاقة 
األخرى.  التجريبية  األساليب  من 
الفولتوضوئية  احملوالت  وتُستخدم 
األجهزة  إلمداد  أساسي  بشكل 
بالكهرباء،  واملتوسطة  الصغيرة 
يتم  التي  احلاسبة  اآللة  من  بدًءا 
تشغيلها بواسطة خلية شمسية 
واحدة إلى املنازل التي ال حتتوي على 
إمدادها  يتم  والتي  كهرباء  شبكة 
من  مجموعة  بواسطة  بالكهرباء 
يتم  وكان  الفولتوضوئية.  اخلاليا 
واسع  نطاق  على  الكهرباء  توليد 
األشعة  تركيز  محطات  بواسطة 
أصبحت  اآلن  ولكن  الشمسية، 
الضوئية  املصفوفات  محطات 
كبيرة  كمية  تنتج  التي  اجلهدية 
»إس  محطات  مثل  الكهرباء  من 
إي جي إس« أكثر شيوًعا. وفي عام 
2007 أصبحت محطة الطاقة التي 
ميجاواط   14 بقدرة  الكهرباء  تنتج 
في  كاونتي  كالرك  في  املوجودة 
تعمل  التي  احملطة  وكذلك  نيفادا، 
بقدرة 20 ميجاواط في بينيكساما 
على  سمتني  أوضح  إسبانيا  في 
طاقة  محطات  إنشاء  نحو  االجتاه 
في  عمالقة  جهدية  شمسية 
وكمصدر  وأوروبا.  املتحدة  الواليات 
الطاقة  تتطلب  متجدد،  طاقة 
والذي  داعما،  مصدرا  الشمسية 
ريحية  طاقة  في  يتمثل  أن  ميكن 

احلصول  عادًة  ويتم  جزئي.  بشكل 
البطاريات،  من  الدعم  هذا  على 
تستخدم  ما  عادًة  األجهزة  ولكن 
طاقة كهرومائية التي يتم تخزينها 
معهد  ويقوم  الضخ.  طريق  عن 
تكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية 
محطة  باختبار  كاسل  جامعة  في 
بنظام  متصلة  افتراضية  طاقة 
توليد  ميكن  حيث  الطاقة،  لتخزين 
الشمسية  الطاقة  من  الطاقة 
العضوي  الغاز  الرياحأو  طاقة  أو 
يتم  التي  الكهرومائية  والطاقة 
لتوفير  الضخ،  طريق  عن  تخزينها 
بشكل  لالستخدام  كافية  طاقة 
املشروع  يعتمد  بحيث  مستمر؛ 

على مصادر متجددة فقط. 
استخدامات الطاقة الشمسية

إن البركة الشمسية عبارة عن بركة 
يتراوح  ما  )غالًبا  املاحلة  املياه  من 
على  تعمل  متر(  و2   1 بني  عمقها 
الشمسية.  الطاقة  وتخزين  جتميع 
البرك  فكرة  طرح  من  أول  وكان 
الشمسية الدكتور »رودولف بلوك« 
في عام 1948 بعد أن قرأ تقارير حول 
درجة  فيها  ترتفع  اجملر  في  بحيرة 
األعماق.  إلى  اجتهنا  كلما  احلرارة 
في  املوجودة  األمالح  عن  ذلك  نتج 
زيادة  إلى  أدت  والتي  البحيرة،  ماء 
الكثافة ومنع تيارات احلمل احلراري. 
 1958 عام  في  أولي  منوذج  عمل  ومت 
على شاطئ البحر امليت بالقرب من 
البركة  هذه  كانت  القدس.  مدينة 
تتدرج  املياه  من  من طبقات  تتكون 
ملحي  محلول  من  ملوحتها  درجة 
محلول  إلى  األعلى  في  ضعيف 
وكانت  األسفل.  في  قوي  ملحي 
تتسم  الشمسية  البركة  هذه 
بإمكانية رفع درجة حرارة طبقاتها 
درجة مئوية كما  إلى 90  السفلية 
تتمتع بالقدرة على توليد الكهرباء 
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من الطاقة الشمسية بنسبة %2. 
احلرارية  الكهربائية  األجهزة  تقوم 
الفرق  بتحويل  الفولتوضوئية  أو 
اخملتلفة  املواد  بني  احلرارة  درجة  في 
مت  البداية،  في  كهربي.  تيار  إلى 
لتخزين  األسلوب  هذا  استخدام 
أحد  بواسطة  الشمسية  الطاقة 
»موتشوت«  الصناعة  هذه  رواد 
عادت  ثم  التاسع عشر،   القرن  في 
إلى  احلرارية  الكهربائية  األجهزة 
السوفييتي  االحتاد  في  الظهور 
العشرين.  القرن  ثالثينيات  خالل 
السوفييتي  العالم  إشراف  وحتت 
نظام  استخدام  مت  لوف«  »أبرام 
باستخدام  الكهرباء  لتوليد  تركيز 
لتوليد  احلرارية  الكهربائية  األجهزة 
قدرة   1 قدرته  محرك  إلدارة  طاقة 
استخدام  مت  ذلك،  بعد  حصانية. 
مولدات الكهرباء احلرارية في برنامج 
الفضاء األمريكي كأسلوب لتحويل 
فضائية  مهمات  إلمداد  الطاقة 
ملسافات بعيدة مبا يلزمها من طاقة، 
وجاليليو  كاسيني  مهمات  مثل 
وفايكينج. وعملت األبحاث اخلاصة 
في هذا اجملال على زيادة كفاءة هذه 

األجهزة من 7-8% إلى %20-15
التفاعالت الكيميائية الشمسية

إن التفاعالت الكيميائية الشمسية 
تستخدم الطاقة الشمسية إلنتاج 
هذه  وتعتبر  كيميائية.  تفاعالت 
التفاعالت الكيميائية مصدرًا بديالً 
أن  املمكن  من  كان  التي  للطاقة 
املمكن  ومن  آخر،  مصدر  من  تأتي 
إلى  الشمسية  الطاقة  حتول  أن 
وميكن  والنقل.  للتخزين  قابل  وقود 
تقسيم التفاعالت الكيميائية التي 
تدخل فيها الطاقة الشمسية إلى 
تفاعالت كيميائية حرارية وتفاعالت 
كيميائية ضوئية. تُعد تقنيات إنتاج 
الهيدروجني من أهم اجملاالت املتعلقة 

الشمسية  الكيميائية  بالتفاعالت 
العشرين.  القرن  سبعينيات  منذ 
الكهربائي  التحليل  عن  وبعيًدا 
أو  الفولتوضوئية  اخلاليا  عن  الناجت 
اكتشاف  مت  الضوئية،  الكيميائية 
الكيميائية  التفاعالت  من  العديد 
الطرق  هذه  وإحدى  أيًضا.  احلرارية 
تتمثل في استخدام أجهزة التركيز 
أكسجني  إلى  املاء  شطر  في 
عالية  حرارة  درجات  في  وهيدروجني 
 2600 إلى   2300 من  )تتراوح  جًدا 
درجة مئوية(.[74][75] كما أن هناك 
أسلوب آخر يستخدم احلرارة الناجتة 
عن أجهزة تركيز الطاقة الشمسية 
عن  الناجتة  األبخرة  تشكيل  إلعادة 
الغاز الطبيعي، مما يزيد من النسبة 
الكلية للهيدروجني مقارنًة بأساليب 
العادية.[76][77]  التشكيل  إعادة 
الكيميائية  للدورات  بالنسبة  أما 
احلرارية التي تتسم بتفكيك وإعادة 
في  الداخلة  املتفاعلة  املواد  تكوين 
أخرى  تُعتبر وسيلة  فإنها  التفاعل، 
إلنتاج الهيدروجني. إن عملية حتليل 
الطاقة  باستخدام  الزنك  أكسيد 
التطوير  حتت  والتي  الشمسية 
العلمي  للبحث  ويزمان  معهد  في 
 1 جهده  شمسي  فرن  تستخدم 
ميجا وات لتحليل وتفكيك أكسيد 
من  أعلى  حرارة  درجات  في  الزنك 
هذا  ويعمل  مئوية.  درجة   1200
التفاعل األولي على إنتاج زنك نقي، 
والذي ميكنه أن يتفاعل بعد ذلك مع 
تتمثل  الهيدروجني.[78]  إلنتاج  املاء 
تقنية معامل »سانديا« في مشروع 
»صن شاين للبترول« في استخدام 
عن  الناجتة  العالية  احلرارة  درجات 
تركيز أشعة الشمس مع مادة حفازة 
الفريت  مركب  أو  الزركونيوم  مثل 
الكربون  أكسيد  ثاني  لتحليل 
وأول  إلى أكسجني  اجلو  املوجود في 

ميكن  ذلك،  بعد  الكربون.  أكسيد 
الكربون  أكسيد  أول  استخدام 
لتكوين الوقود العادي، مثل امليثانول 
إن  الطائرات.[79]  ووقود  واجلازولني 
اجلهاز الكهربائي الضوئي عبارة عن 
بطارية يعمل احمللول املوجود بها )أو 
كيميائي  كوسط  مكانه(  يحل  ما 
غني بالطاقة عند إضاءة البطارية. 
الغنية  الوسيطة  املركبات  وهذه 
بالطاقة ميكن أن يتم تخزينها لكي 
تتفاعل بعد ذلك مع أقطاب اخللية 
اخللية  وتُعتبر  كهربي.  جهد  إلنتاج 
ثيونني  من  املكونة  الكيميائية 
التقنية.  هذه  على  مثاالً  الفريت 
تتكون اخلاليا الكيميائية الكهربية 
غالًبا  موصل،  شبه  من  الضوئية 
التيتانيوم  أكسيد  ثاني  يكون  ما 
مغمور  التيتانات،  مركبات  أحد  أو 
إليكتروليتي.عندما  محلول  في 
شبه  ويضيء  كهربي  تيار  يسري 
كهربي.  جهد  فرق  ينشأ  املوصل 
وهناك نوعان من اخلاليا الكيميائية 
النوع  يتمثل  الضوئية:  الكهربية 
الضوئية  الكهربية  اخلاليا  األول في 
كهرباء،  إلى  الضوء  حتول  التي 
بينما يتمثل النوع الثاني في اخلاليا 
الكيميائية الضوئية التي تستخدم 
الضوء في إنتاج تفاعالت كيميائية 

مثل التحليل الكهربي. 
بالطاقة  تعمل  سيارات 

الشمسية
وورلد  سباق  أستراليا  |تستضيف 
ستشترك  تشالنجحيث  سوالر 
بالطاقة  تعمل  التي  السيارات 
الشمسية مثل سباق نوانا3 ويتكون 
إلى  داروين  من  بدًءا  مرحلة   60 من 
سيارة  اختراع  كان  لقد  أدياليدا. 
تعمل بالطاقة الشمسية من أهم 
منذ  الهندسة  مجال  في  األهداف 
ويقام  العشرين.  القرن  ثمانينيات 
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سوالر  »وورلد  سباق  سنويًا  مرتني 
تشالنج« للسيارات، السباق العاملي 
بالطاقة  تعمل  التي  للسيارات 
من  فرق  تلتقي  حيث  الشمسية، 
وتتنافس  واملؤسسات  اجلامعات 
3.021 كيلومتر  على قطع مسافة 
من  أستراليا  عبر  ميل(   1.877(
 ،1987 عام  في  أدياليد.  »داروين«إلى 
عندما مت تأسيس هذا السباق، كان 
الفائزة  السيارة  سرعة  متوسط 
الساعة)42  في  كيلومتر   67 يبلغ 
 ،2007 عام  وفي  الساعة(،  في  ميل 
زاد متوسط سرعة السيارة الفائزة 
الساعة  في  كيلومتر   90.87 إلى 
في  كيلومتر   90.87)mph  56.46(
الساعة(.  في  ميل   56.46( الساعة 
سوالر  أمريكان  »نورث  سباقي  فإن 
سوالر  أفريكان  تشالنج«و«ساوث 
األول،  للسباق  تشالنج«مشابهان 
االهتمام  مدى  يعكسان  والذين 
سيارات  وتطوير  بتصميم  العاملي 
هناك  الشمسية  بالطاقة  تعمل 
بعض السيارات التي تستخدم ألواح 
على  للحصول  الشمسية  الطاقة 
املزيد من الطاقة، لتستخدمها على 
سبيل املثال لتكييف الهواء واحلفاظ 
مما  السيارة،  داخل  معتدل  جو  على 
يقلل من استهالك الوقود. مت إنشاء 
أول قارب يعمل بالطاقة الشمسية 
عام  وفي  عام 1975.  إجنلترا في  في 
التي  املسافرين  قوارب  بدأت   ،1995
حتتوي على اللوحات الفولتوضوئية 
اآلن  تُستخدم  والتي  الظهور،  في 
 ،1996 عام  في  أما  شائع.  بشكل 
هوري«هو  »كينيتشي  القارب  كان 
أول قارب يعمل بالطاقة الشمسية 
كان  بينما  الهادي،  احمليط  يعبر 
أول  كامتاران«هو   21 »صن  القارب 
الشمسية  بالطاقة  يعمل  قارب 
شتاء  في  األطلنطي  احمليط  يعبر 

اخملطط  من  أنه  كما   .2007-2006
باستخدام  العالم  حول  اإلبحار 
قارب يعمل بالطاقة الشمسية في 
عام 2010. قامت طائرة هليوس غير 
وتعمل  بشري  عمل  بطاقم  مزودة 
طيران. برحلة  الشمسية  بالطاقة 

رايز  »صن  تعتبر   ،1974 عام  في 
بطاقم  مزودة  غير  طائرة  وهي   ،»2
بالطاقة  طائرة  أول  بشري،  عمل 
طيران.  برحلة  تقوم  الشمسية 
أبريل  من  والعشرين  التاسع  وفي 
أول  رايزر«  تعتبر »سوالر  عام 1979، 
باستخدام  رحلة  بأول  تقوم  طائرة 
التحكم  مع  الشمسية،  الطاقة 
طاقم  ووجود  كامل  بشكل  فيها 
 40 ارتفاع  إلى  ووصلت  كامل  عمل 
وفي  متر(.   12( قدم  م(40   12( قدم 
جوسمار  »ذي  كانت   ،1980 عام 
برحالت  تقوم  طائرة  أول  بنجوين« 
طيار  بواسطة  نوعها  من  سابقة 
الفولتوضوئية  الطاقة  باستخدام 
طائرة  قيام  سريًعا  ذلك  تبع  فقط. 
القناة  بعبور  تشالنجر«  »سوالر 
عام  يوليو  شهر  في  اإلجنليزية 
»إيريك  قام   ،1990 عام  وفي   .1981
بـ 21 رحلة من كاليفورنيا  راميوند« 
باستخدام  الشمالية  كارولينا  إلى 
الشمسية.  بالطاقة  تعمل  طائرة 
بعد ذلك،  من التطورات مما أدى إلى 
أخرى طائرات غير مزودة  ظهور مرة 
بطاقم عمل بشري وتعمل بالطاقة 
عودة  أول  تتمثل  حيث  الشمسية؛ 
»باثفايندر«  في  الطائرات  لهذه 
ذلك  بعد  توالى  ثم   ،1997 عام 
األخرى،  التصميمات  من  العديد 
التي  »هليوس«  طائرة  وأهمها 
االرتفاع  في  قياسًيا  رقًما  سجلت 
في اجلو بالنسبة لطائرة ال تدفعها 
الصواريخ، حيث وصل ارتفاعها إلى 
عام  في  قدم(   96.860( متر   29.524

قدم(2001.   96,860( متر   29,524
وتُعد الطائرة »زيفاير« آخر الطائرات 
الشمسية  بالطاقة  تعمل  التي 
قياسية،  أرقاًما  سجلت  والتي 
»بي  شركة  بتطويرها  قامت  ولقد 
إيه إي«؛ حيث طارت ملدة 54 ساعة 
في اجلو في عام 2007. ومن املتوقع 
ملدة  تستمر  رحالت  هناك  تكون  أن 
شهر في اجلو في عام 2010.[73] أما 
فهو  الشمسي،  للمنطاد  بالنسبة 
بهواء  مملوء  أسود  منطاد  عن  عبارة 
عادي وعندما تشرق أشعة الشمس 
على املنطاد، يسخن الهواء املوجود 
داخله ويتمدد مما يؤدي إلى وجود قوة 
اململوء  املنطاد  مثل  ألعلى،  دافعة 
بالهواء الذي يتم تسخينه صناعًيا. 
تكون  الشمسية  املناطيد  وبعض 
كبيرة بدرجة كافية تسمح بحمل 
اإلنسان، ولكن يقتصر استخدامها 
ألن  الترفيهية  األدوات  محالت  على 
وزن  إلى  سطحها  مساحة  نسبة 
احلمل الصافي تكون عالية نسبًيا. 
بالطاقة  تعمل  التي  السفن  أما 
الشمسية، فإنها شكل من أشكال 
دفعها  يتم  التي  الفضاء  سفن 
لالستفادة  رقيقة  مرايا  باستخدام 
الناجتة  املشعة  الطاقة  ضغط  من 
من  العكس  وعلى  الشمس.  عن 
تعمل  التي  السفن  فإن  الصواريخ، 
حتتاج  ال  الشمسية  بالطاقة 
إمدادها بالوقود. وعلى الرغم من أن 
باملقارنة  ضعيفة  ألعلى  الدفع  قوة 
فإن  الصواريخ،  تخص  التي  بتلك 
السفينة تستمر في الصعود طوال 
وميكن  عليها  الشمس  إشراق  فترة 
أن حتقق سرعات عالية في الفضاء. 
املزودة  املناطيد  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
مبحرك والتي تصل الرتفاعات عالية 
بطاقم  مزودة  غير  طائرة  عن  عبارة 
الطيران  في  وتستمر  بشري  عمل 
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أخف من  وزنها  أن  ملدة طويلة كما 
الهليوم  غاز  وتستخدم  الهواء  وزن 
لرفعها وخاليا شمسية ذات طبقة 
وعقدت  بالطاقة.  إلمدادها  رقيقة 
وزارة  في  الصاروخي  القذف  قسم 
مع  اتفاقية  األمريكية  الدفاع 
ملقاوالت  مارتن«  »لوكهيد  شركة 
طائرة  إلنشاء  األمريكية  التسليح 
تصل الرتفاعات عالية لتعزيز نظام 
الباليستية.  بالصواريخ  الدفاع 
مبحرك  املزودة  املناطيد  هذه  وتُعتبر 
تعمل  التي  الطائرات  من  أفضل 
ال  ألنها  نظرًا  الشمسية  بالطاقة 
حتتاج إلى استمرار إمدادها بالطاقة 
لكي تظل محلقة في الهواء، كما 
سطحها  من  كبيرة  مساحة  أن 
اخلارجي يكون معرًضا بشكل كبير 

للشمس.
أساليب تخزين الطاقة

لتخزين  تو«  »سوالر  نظام  يولد 
كهرباء  توليد  على  احلرارية  الطاقة 
وفي  بالغيوم  ملبد  طقس  أثناء 
ميكن  ال  بالطبع،  الليل  فترات  أثناء 
الشمسية  الطاقة  على  احلصول 
تخزين  يُعد  ثم،  ومن  الليل.  خالل 
أنظمة  ألن  ضروريًا  أمرًا  الطاقة 
مصدر  إلى  حتتاج  احلديثة  الطاقة 
نظم  إن  الوقت.  طوال  متاح  طاقة 
تخزين  تستطيع  احلرارية  الكتل 
الطاقة الشمسية في صورة حرارة 
لألغراض  مفيدة  حرارة  درجات  في 
املنزلية سواًء بشكل يومي أو على 
أجهزة  وتستخدم  املوسم.  مدار 
املواد  عام  بشكل  احلرارة  تخزين 
حرارية  سعة  ذات  بالفعل  املتاحة 
والتراب  املاء  مثل  عالية،  نوعية 
واألحجار. وتستطيع األجهزة جيدة 
الطلب  توقعات  تقلل  أن  الصنع 
مدة  وحتول  الطاقة  من  القصوى 
االستخدام إلى االستخدام في غير 

ساعات الذروة وتقلل من متطلبات 
تُعد  الكلية.  والتبريد  التسخني 
شمع  مثل  الطور  متغيرة  املواد 
مصادر  من  جلوبر  وملح  البارافني 
وهذه  أيًضا.  احلرارية  الطاقة  تخزين 
وجاهزة  مكلفة  غير  تكون  املواد 
إلى  الوصول  وميكنها  لالستخدام 
لألغراض  مفيدة  حرارة  درجات 
تقريًبا(.  مئوية  درجة   64( املنزلية 
وكان فندق »دوفر هاوس« في مدينة 
»دوفر« في ماساتشوستس أول من 
يعمل  تخزين حرارة  استخدم جهاز 
ميكن   .1948 عام  في  جلوبر  مبلح 
بدرجات  الشمسية  الطاقة  تخزين 
حرارة عالية جًدا باستخدام األمالح 
فعالة  األمالح وسيلة  وتُعد  املذابة. 
التكلفة  منخفضة  ألنها  للتخزين 
عالية  نوعية  حرارية  سعة  ولها 
تصل  احلرارة  درجة  جتعل  أن  وميكن 
اخلاصة  لتلك  مناسبة  درجات  إلى 
العادية.  الطاقة  تخزين  بأجهزة 
تو«  »سوالر  مشروع  استخدم  وقد 
مما  الطاقة،  لتخزين  األسلوب  هذا 
سمح له بتخزين 1.44 تريليون جول 
مكعب  متر   68 سعته  خزان  في 
نسبتها  سنوية  تخزين  بكفاءة 
تستخدم  أن  املعتاد  من   .%99
األجهزة الفولتوضوئية غير املتصلة 
بالشبكة البطاريات القابلة للشحن 
لتخزين الكهرباء الزائدة. وبواسطة 
ميكن  بالشبكة،  املتصلة  األجهزة 
إلى شبكة  الزائدة  الكهرباء  إرسال 
النقل. وبرامج قياس الشبكة متنح 
الكهرباء  بيان بكمية  األجهزة  هذه 
التي تقوم بتوصيلها إلى الشبكة. 
للكهرباء  معادالً  يكون  البيان  وهذا 
ال  عندما  الشبكة  توفرها  التي 
االحتياجات  تلبية  اجلهاز  يستطيع 
الشبكة  باستخدام  الكهربائية، 
الطاقة  إن  فعالة.  تخزين  كوسيلة 

تخزينها  يتم  التي  الكهرومائية 
عن طريق الضخ تعمل على تخزين 
ضخه  يتم  ماء  صورة  في  الطاقة 
للطاقة  مصدر  هناك  يكون  عندما 
خزان  إلى  االرتفاع  قليل  خزان  من 
مرتفع. ويتم استعادة الطاقة عندما 
من  مزيد  إلى  حاجة  هناك  تكون 
املاء لتجري  الطاقة عن طريق حترير 

خالل مولد طاقة كهربي مائي. 
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ئەندازیاری بەڕێز:
كۆمیتەی بااڵ و لقەكانی یەكێتیی ئەندازیارانی كوردستان, دووهەفتە جارێك كۆبوونەوەی ئاسایی خۆیان 
دەبەستن و لە كۆبوونەوەكانیاندا بڕیار لەسەر بەرزكردنەوەی پلەی ئەو ئەندازیارانە دەدەن كە داوایان 

پێشكەش كردووە و هەموو مەرجەكانیان تێدایە. لەخوارەوە ناوی ئەو ئەندازیارانە دەنوسین كە لە 
) 1/1/ 2011 وە تا 31/ 2011/3 (  پلەیان بەرز كراوەتەوە:

ǥȿǦȹǻȀȭȁǿǦǣ  ǦȲǭ

یەكەم : بەرزكردنەوەی پلە لە )یاریدەدەر( وە بۆ )كارا(
ساالر حسێن محمدئەركان برهان محمدكیژان كمال شریفرائد عدنان شەهابهەردی أبو بكر علی

زرنگ ابوبكر عمردلێر محمد سعیدشۆخان كمال وەلیكەژان أنوەر عزیزمهاباد محمد خورشید
ژیان محمد قادرئاسۆ عبدالله كریمسارێژ عمر محمودرشید سەبری رشیدئاكۆ عبدالله سعید
محمد عمر محمد سالحبڵند محمد امینئارام حمە ساڵحتاهر رەزا محمدیاسین ابراهیم أحمد
جبار بارام قادرئازاد عبدالقادر محمدهەڵگورد جمال سابرعماد محمد خالدئەڤین مبارك سەفر
تارق عباس بەگ محمدشوان شێرزاد سابرشكار جهانگیر عمركانی حسین علیجالل فتاح حسین
ئاوارە علی حسنسەرمەد رەمزی احمددژوار رەئووف خوا كرممحمد كاكە رەزاهۆگر محمد جەزا

چنور رشید حسنچنار شوكت كریمئەڤین محمد كریمخلیل سعدالله عبداللهشۆخان عبدالرحمن محمد
سەروەت جلیل ابراهیمنەبەز جبار كریماحمد رشید رحیمپێشرەو واحد حمزەدیاری خالد محمد
سامان عمر عبداللهدالرام عبدالباقی نوریمیسم سابر عباسمستەفا جونید درویشهیوا جمال قەزاز

گردن ماجد علیئاجی عەتالله عبداللهئیلهام محمد غریبرەوا نەوزاد عمرڕۆژگار تاهر مستەفا
رزگار احمد سالحئیسان خلیل احمدهەردی خزر محمدڕۆژان جبار حسنلەیالن سادق حمید
سەروەت جلیل ابراهیمرزگار امین محمدمحمد غازی حبیبعیسی عادل محی الدینسباح رفیق محمد

سامان عمر عبداللهجومعە محمد فتاحئاشتی فوئاد عبداللهئارام ئەنوەر علیساالر حسێن محمد
گردن ماجد علیكارزان لەتیف محمدعبدالهادی جداع عتیەمحمد بهادر عبدالمجید زرنگ ابوبكر عمر
رزگار احمد سالحتارق عباس بەگ محمدجبار بارام قادرئاوارە علی حسنژیان محمد قادر

چنور رشید حسنمحمد عمر محمد سالح

دووەم : بەرزكردنەوەی پلە لە )كارا(وە بۆ )ڕێپێدراو(
ساماڵ فرج حەمە ساڵحفاروق قادر خدریاسین ابراهیم عزیزهەڵۆ عبدول محمودعبدالمجید حەمە امین عوسمان

شیما و سفا و عبدالمجیدئاسۆ عبدالله كریمئاراز علی فرجعلی جیهانگیر عباسحمزە مولود ابراهیم
ولید احمد اسماعیلبەڕێز عوسمان اسماعیلبەمۆ احمد حسنعمر بابكر سلیمعادل حسین مجید
غازی بەهرۆز جمعەیوسف سالم سعیدابراهیم محمود ساڵحسەركەوت محمد محمد امینساماڵ محمد مجید

محمد بهادر عبدالحمیدهیوا عبدالعزیز محمددلێر محمد سعیدنازدار قادر ساڵحبەختیار عبدالقادر فرج
یوسف جمعە نادرزیاد غفور دەروێشحمید مجید علی اكبرئاالن محمود مجیدسائر عبدالرزاق علی

سێیەم: بەرزكردنەوەی پلە لە )ڕێــپـێدراو( وە بۆ )ڕاوێژكار(
وشیار مستەفا محمدهاوڕێ  علی محمدمحی الدین محمد محی الدینعوسمان حسین محمدنەوبەهار فرج مستەفا

بەختیار احمد محمد كریمدلێر بەهجەت عارفابوبكر تۆفیق عبدالرحمنمژدە جبار ساڵححسین دەروێش محمود
شوان پابت عال و الدینئاسۆ عبدالرحمن عبداللهئاراز محموود معروفئومێد فتاح فرجسالم محمد محمد

تابان جبار ساڵحساماڵ جمال محمد رشیدسمیم محمد داودئەردەاڵن جالل فتاح
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كوردستان ئەندازیارانی  یەكێتی 
ماڵی هەموو ئەندازیارانە بێ  جیاوازی

•  سەرەتای دامەزراندنی یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان لە ڕێكەوتی 1992/4/27دا بۆ 
توێژێكی گرنگی كۆمەڵگا و  بۆ  یەكەم جار و وەك یەكەم ڕێكخراوی پیشەیی سەربەخۆ 
لە سایەی دەسەاڵتێكی كوردی خۆماڵیدا بەمەبەستی كۆكردنەوەی سەرجەم ئەندازیارانی 
كوردستان بوو لە ژێر چەتر و ڕەشماڵی خۆیدا بەهەموو ڕەنگ و دەنگێكی جیاوازەوە و 

بۆ خزمەتكردنی هەموان و وەك ماڵێكی گەورە و باوانی هەمووان بووە.
دووبەشەوە  و  دووكەرت  بۆتە  گەورەیە  ماڵە  ئەم  ساڵێكە   10 لە  زیاتر  ماوەی  بەاڵم 
لەسەروو ئیڕادە و ویستی ئەندازیاران خۆیانەوە و سەرەڕایی هەوڵ و تەقەالی بێوچان بۆ 
یەكگرتنەوە و بەهێزكردنی ڕێكخراوەكە بەداخەوە ئەم هەواڵنە وەك خەونێك ماونەتەوە 

و نایەتەدی.
پیشەییە  داواكاریە  و  لەماف  بەرگری  چۆن  ئەركێتی  كوردستان.  ئەندازیارانی  یەكێتی 
دەرماڵەی  دابینكردنی  لە  دەكات  دەزگاكانی حكومەت  و  دام  ناو  ئەندازیارانی  ڕەواكانی 
جۆراوجۆر و زیادكردنی موچە و دابینكردنی زەوی و ...هتد.ئاوهاش ئەركێتی كە هەوڵی 
ودەزگاكانی حكومەتی  دام  دەرەوەی  لە  كە  تایبەت  كەرتی  ئەندازیارانی  بۆ  بدات  جدی 
هەرێم كاردەكەن لەكۆمپانیا بیانی و ناوخۆییەكاندا یان كاری سەربەخۆی خۆیان دەكەن. 
لە پاراستنی مافەكانیان و زەمانكردنی دواڕۆژیان و پێشێل نەكردنی مافەكانیان لەالیەن 

خاوەن كار و كۆمپانیاكانەوە و ...هتد.
بۆیە ئەم یەكێتیە ئەركێتی بەیەك چاو و بەیەك نیەت و نەفەس كار بۆ هەموو ئەندازیاران 
بكات بەبێ  جیاوازی و هەموان بەڕۆڵە و ئەندامی خۆی بزانێت. بەشێوەیەك هیچ كامیان  
و  مافەكانیان  پێشێلكردنی  بە  هەست  تایبەت  كەرتی  و  حكومەت  ناو  ئەندازیارانی  لە 

نەكەن. پشتگوێخستنیان 
هەر بەم شێوەیەش یەكێتیەكە بەهێزتر و خۆشەویستر و بە هەیبەتتر دەبێت و دەبێتە 
مەرجەع و سەرچاوەی هەموان و هەموانیش بەماڵی گەورەی خۆیانی دەزانن و هاوكار و 

پشتیوانی ڕاستەقینەشی دەبن. وخۆیان بە نامۆ و دوورخراوە و كەنارخراو نازانن.
ڕابەرایەتی  و  پێشەنگ  ڕۆڵی  و  هەستن  ئەركی خۆیان  بە  پێكەوە  هەموان  هیوایەی  بەو 
كۆمەڵگاكەماندا  تری  توێژەكانی  و  ڕێكخراو  هەموو  لەناو  ئەندازیارانیش  و  یەكێتیە  ئەم 

بهێڵنەوە. بەبەرزی و گەشاوەیی 

بنة وتار :

 طَوظارى ئةندازياران


