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هةواَل و ضاالكى
• لەبەرواری 2011/2/26دا كۆمیتەی بااڵی یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان وەك هەڵوێستێكی نیشتیمانی و وەك 
ئەرك و بەشداربونێكی سروشتی خۆی لەگەڵ ئێش و ئازار و داواكاریەكانی كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان و وەك 
پشتگیریەكیش لە داواكاری و مافە ڕەواكانی سەرجەم چین و توێژەكانی تری كۆمەڵگا و وەك ڕۆڵێكی پێشەنگی 
ڕێكخراوە پیشەییەكان  بەبەیاننامەیەك بەشداری  لە خۆپیشاندانی بەردەركی سەرای ئازادی لە سلێمانی كرد 
و هەڵوێستی یەكێتیەكەی ڕاگەیاند لە خۆپیشاندەران و خۆپیشاندانە ئاشتیانەكەیان و بەیاننامەكەش لە الیەن 

نەوزادی موهەندیسەوە وەك نوێنەری یەكێتی ئەندازیاران خۆندرایەوە. ئەمەش دەقی بەیاننامەكەیە.
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• لەبەرواری 2011/4/27دا و لەیادی  19 ساڵەی دامەزراندنی 19 ساڵەی دامەزراندنی یەكێتی ئەندازیارانی 
كوردستاندا . بەپێچەوانەی ساڵنی پێشوەوە و دوور لە كەش و هەوای ئاهەنگ گێڕان لەالیەن كۆمیتەی بااڵی 
یەكێتی ئەندازیارانەوە تەنها بەیاننامەیەك باڵوكرایەوە كە ناڕەزایی خۆیان دەربڕیبوو لەو كەشو هەواو بارودۆخە 

ئاڵۆژەی كوردستان بەگشتی و شاری سلێمانی پێد تێدەپەڕی. كە ئەمەش دەقە بەیاننامەكیە.
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بەڵێ  بۆ گەڕاندنەوەی ئاشتی و ئارامی
دوور لە توندوتیژی و بەكارهێنانی هێز

• سەرەتا گەرمترین و جوانترین پیرۆزبایی ئاڕاستەی سەرجەم ئەندازیارانی ئازیز دەكەین بەبۆنەی 
لە  سەربەخۆ  و  ئەندازیاری  پیشەیی  ڕێكخراوی  یەكەمین  وەك  دامەزراندنیەوە  ساڵەی   19 یادی 
كوردستاندا لە 1992/4/27دا و خوازیارین كە ساڵی دادێ  لەسایەی ئازادی و ئاشتی و ئارامی 
نائارامی  و  بارگرژی  و  ئاڵۆزی  لەسایەی  دوور  بكەینەوە  شێوە  بەجوانترین  یادە  ئەم  زیاتردا 

لەكوردستاندا..
ناعەدالەتی  و  گەندەڵی  دیاردەكانی  پەنگواخواردنەوەی  و  كەڵەكەبون  ئەنجامی  لە  ئاشكرایە   •
كۆمەاڵیەتی و بەهەدەردانی توانا مادی و مرۆییەكانی گەلەكەمان لەسااڵنی ڕابووردوودا و گوێنەگرتن 

لەداوا و داخوازیە ڕەواكانی سەرجەم چین و توێژەكانی كۆمەڵگاكەمان.
ناڕەزایی  جەماوەر  شاروشارۆچكەكانی كوردستانی  ئەوەبوو لە 2011/2/17 دا خۆپیشاندان و 
گرتەوە, بەشێوەیەكی هێمنانە و ئاشتیخوازانە. و ماوەی 2 مانگ زیاتری خایاند, بەاڵم بەداخەوە 
گفتوگۆكردن  و  گوێگرتن  ڕێگەی  لە  ئەوەی  لەجیاتی  كوردستانەوە  هەرێمی  حكومەتی  لەالیەن 
و  گوێنەگرتن  و  پەراوێزخستن  و  ساردی  خەم   , جەماوەر  داخوازیەكانی  بۆ  ئاشتیانەوە  و 
خۆدوورخستنەوەی هەڵبژارد. كەئەمەش هێندەی تر جەماوەری زویر و توڕە كرد و بە داخێكی 
گەورەتریشەوە حكومەت لە ڕێگەی بەكارهێنانی هێزی سەربازی و ئەمنی زۆر لە شاروشارۆچكەكاندا 
و بەكارهێنانی توندوتیژی و سیاسەتی ڕەشبەگیركردنی سەرجەم چین و توێژەكان بەبێ  ڕێزگرتن 
لە مافەكانی مرۆڤ وسەروەری یاسا بارودۆخەكەی هێندەی تر بەرەو ئاڵۆزبوون برد لە ڕۆژانی 18 
و 19 /2011/4دا.. كە تائێستا 10 شەهید و زیاتر لە 150 بریندار و ژمارەیەكی زیاتری گیراوی 

لێكەوتۆتەوە.
لە ئێستاشدا وابۆماوەی هەفتەیەكە هێزێكی گەورەی سەربازی  زۆری جێگیركردوە لەشاری سلێمانی 
و شاروشارۆچكەكانی تردا كە بۆتە مایەی زیاتر دروستكردنی دڵەڕاوكێ  و نائارامی و پەكخستنی 

بازاڕ و باڵوبونەوەی ترس و تۆقاندن لەجیاتی ئارامبونەوە و ئاسایكردنەوەی بارودۆخەكە.
• هەربۆیەش ئێمە وەكو ئەندامانی  یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان  كە ڕێكخراوێكی پیشەیی 
سەربەخۆ و بێالنە و نوێنەری زیاتر لە 10 هەزار ئەندازیارە . داواكارین لەحكومەتی هەرێمی كوردستان 

بەمەبەستی هێور و ئارامكردنەوەی بارودۆخەكە, هەستێت بە پیادەكردنی ئەم هەنگاوانە:-
1.چۆڵكردنی شاری سلێمانی و شارۆشارۆچكەكانی تریش لە هێزی سەربازی و گەڕاندنەوەی سیمای 

شارستانی بۆ شارەكان و گەڕاندنەوەی ئەو هێزانە بۆ جێگەكانی خۆیان.

كۆمەڵێك  ئەندازیاران  یەكێتی  دامەزراندنی  یادی  بایكۆتكردنی  بەمەبەستی  و  ڕۆژدا  لەهەمان   •
ئەندازیاران  یەكێتی  بارەگای  لە  تێنەدەپەڕی  ئەندازیار  لە 80  تەنها  ژمارەیان  ئەندازیاران كە  لە 

ئامادەبوون و ئەوانیش بەیاننامەیەكیان خوێندەوە كە ئەمە دەقەكەیەتی :
يةكيَتى ئةندازيارانى كوردستان
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2.ڕێزگرتن لەمافەكانی مرۆڤ و سەروەری یاسا و مامەڵەكردن لەگەڵ گیرواكاندا بەپێی ڕێوشیوێنە 
ئەشكەنجەدان. و  لێدان  و  ڕەشبەگیری  پیادەكردنی  نەك  دادوەر  بەئاگاداری  و  یاساییەكان 

ودادگایكرنێكی عادیالنەی بكوژانی خۆپیشاندەران.
3.دەستهەڵگرتن لە ڕاوەدونان و هەڵكوتانە سەر مااڵنی چاالكوانی كۆمەڵگەی مەدەنی و ڕۆشنبیر 

و ڕوناكبیرو ڕۆژنامەنوسان و دەزگاكانی ڕاگەیاندن و میدیاكان بەشەو.
ئاینی و نەشكاندنی  زانكۆ و پەیمانگا و خوێندنگا و مزگەوت و پیاوانی  لە پیرۆزی  4.ڕێزگرتن 

حەرەمی ئەو جێگەیانە.
5.گرتنە بەری ڕێگەچارەی ئاشتیانە و گفتوگۆو لێكتێگەیشتن لەگەڵ جەماوەر و هێزە ئۆپۆزسیۆنەكاندا 
بۆ چارەسەری سەرجەم كێشە و خاڵە ناكۆكەكان و دەسكردن  و هەنگاونانی عەمەلی بە پڕۆسەیەكی 
گشتگیری چاكسازی و نەهێشتنی ناعەدالەتی  گەندەڵی و ناشەفافیەت لەسەرجەم جومگە و دام 
و دەزگاكانی سیستەمی حوكمڕانی لە كوردستاندا .چونەكە هەر لە سایەی ئاشتی و ئارامیشدا 

دەتوانرێت كاروانی ئاوەدانی و جێبەجێكردنی پڕۆژە ئەندازیاریەكان ئەنجام بدرێت.
لەگەڵ  بكات  لێپرسراوانە   هاوسەنگانەو  مامەڵەیەكی  حكومەت  ئەوەی  بەهیوای  لەكۆتاییدا   •
ڕەوشەكەدا دوور لە گیانی توندوتیژی و تۆڵەسەندنەوە.ئێمەش چاوەڕوانی هەڵوێستی حكومەتین و 

بەپێچەوانەوە هەڵوێستی ترمان دەبێت.

و  ئازادی  ڕێگای  بریندارەكانی  و  شەهید  سەرجەم  گیانی  بۆ  دادەنەوێنین  ونەوازش  ڕێز  سەری 
چاكسازی لەكوردستاندا...

                                                      ئەندازیارانی سەر بە 
                                                 یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان

                                                            سلێمانی
2011/4/27                                                          

• پەیمانگای ڤیو گروپ بۆ ڕاهێنان و توێژینەوەی ئەندازیاری یەكێكی تر لە بوارەكانی خزمەت كردنی 
بە ئەندازیارانی كوردستان بریتیە لە سازدانی سیمناری ئەندازیاری بە هاوكاری لقی سلێمانی یەكێتی 

ئەندازیارانی كوردستان و ئەم سمینارانەی الی خوارەوەیان سازداوە :
پیشەی  )پەرەپێدانی  ناونیشانی  ژێر  لە  عبدالقادر  رؤوف  محمد  د.  پڕۆفیسۆر  بەڕێز  بۆ  1-سیمنارێك 
ئەندازیارانی  یەكێتی  هۆڵی  لە   )2011/05/10( بەرواری  لە    - الهندسية  املهنة  تطوير  ئەندازیاری( – 
كوردستان كەژمارەیەكی بەرچاوی ئەندازیارانی شاری سلێمانی بەشدارییان تێدا كرد و بە گفت و گۆو 

ڕاگۆڕینەوەیەكی گەرم و گوڕ كۆتایی هات.
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• لەبەرواری 2011/5/12 و ڕۆژی 5 شەممە و كاتژمێر 5 ی دوانیوەڕۆ لە هۆڵی یەكێتی ئەندازیاران سیمینارێك 
بۆ ئەندازیاری شارستانی )) ئاغای محمودی خەرماندار(( بەناویشانی )) سەقفی كرۆمیت(( سازدرا لە الیەن 
بابەتەكەی پێشەكەش كرد و  زانستی  ناوبراو بەشێوەیەكی  ئەندازیارانی كوردستانەوە.  لقی سلێمانی یەكێتی 
گرنگی و سوودەكانی سەقفی كرۆمیتی لەڕووی كێش و نرخەوە ڕوونكردەوە بۆ ئامادەبوان . دواتر بە ڕەخنە 
و پێشنیاز و بەشداریكردنی ئامادەبوان كۆڕەكە زیاتر دەوڵەمەندكرا. و كۆڕەكەش ماوەی  1 كاتژمێر و نیوی 

خایاند. شایەنی باسە كە ژمارەیەك لە ئەندازیاران ئامادەی كۆڕەكە بوون.
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 – بینا(  )بەهێزكردنی  ناونیشانی  ژێر  لە  عبدالقادر  رؤوف  محمد  د.  پڕۆفیسۆر  بەڕێز  بۆ  2-سیمنارێك 
لە  زۆر  ژمارەیەكی  سیمنارەدا  لەم   .)2011/06/29( بەرواری  لە    -  Strengthening of Structures
ئەندازیارانی شاری سلێمانی و ناوچەكانی وەك چەمچەماڵ و شارەزور و ڕانیە بەشدارییان تێدا كرد و گەرم و 
گوڕی بەشداربووان گڕوتێنێكی ترى بە سیمنارەكە بەخشی، شایەنی باسە ئەم سیمنارە لە الیەن پەیمانگای 

ڤیوگروپەوە و بە سپۆنسەری گروپی كۆمپانیاكانی هەڵەبجە بەڕێوە چوو.
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به بۆنەی 
یادی 19 ساڵەی دامەزراندنی یەكێتی ئەندازیارانی كوردستان

 لە 1992/4/27دا 
 و یادی 9 ساڵەی دەرچوونی گۆڤاری ئەندازیارانەوە 

لە 2002/4/27دا
و یادی 1 ساڵەی  دامەزراندنی  پێگەی ئەلكترۆنی 
یەكێتی ئەندازیارانی كوردستانەوە لە 2010/4/27دا 

گەرمترین و جوانترین پیرۆزبایی ئاڕاستەی سەرجەم ئەندازیارانی ئازیز 
دەكەین و خوازیارین  هەموو ڕۆژێكیان هەر جەژن و خۆشی بێت و هیوا 
و ئاواتە وەدینەهاتوەكانیان  بێتەدی و كوردستانیش لەسەر دەستی 

ئەندازیاراندا لەساڵی ئایندەدا ئاوەدانتر و گەشاوەتر و پێشكەوتووتر بێت 
و پێگە وگۆڤارەكەشمان بەرەو پێشكەوتن و جوانتربون و بەپێزتربوونی 

زیاتری سیماو ناوەڕۆكەكەی بچێت ..دووبارە پیرۆز بێت .....

 طَوظارى ئةندازياران

ئةندازةى بَو ماوةيى
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ئةندازيارى راوَيذكار 
نةوزاد عومسان

 nawzad_mohandis@yahoo.com

بە  كە  بۆماوەیی  ئەندازەی   •
 Genetic  ئینگلیزی پێی دەوترێت
engineering  و پێشی دەوترێت 
لە  بریتیە  بۆماوەیی.  چاكردنی 
بە  ڕاستەوخۆ  مرۆڤ  یاریكردنی 
توخمی بۆماوەییەوە بۆ زیندەوەرەكان 
بارودۆخی  لە  كە  بەڕێگەیەك 
ڕێگەیەدا  ڕوونادات.كەلەم  سروشتیدا 
لەخۆناگرێت  كالسیكی  پەروەردەی 
....هتد.و  و  ئاژەڵ  و  ڕووەك  بۆ 
بەم  كە  زیندەوەرانەی  ئەو  هەموو 
ڕێگایە دێنە بەرهەم پێیان دەوترێت 
بونەوەرێكی چاككراوەی بۆ ماوەیی.

بە  كە  بوو  بونەوەر  یەكەم  بەكتریا 
كاری  ماوەیی  بۆ  ئەندازەی  شێوەی 
و  1973دا  ساڵی  لە  كرا  لەسەر 
1974دا.  ساڵی  لە  مشكەكان  دواتر 
ئەنسۆلینەی  ئەو  فرۆشتنی  و 

دەهات  بەرهەم  بەكتریاوە  لە  كە 
1982دا.  لەساڵی  پێكرد  دەستی 
چاككراوە  خۆراكی  فرۆشتنی  بەاڵم 
1994وە  لەساڵی  ماوەیی  بۆ 

دەستیپێكرد.

•  ئەندازەی بۆماوەیی: 
كە  تەكنەلۆژیایەی  لەو  بریتیە 
دەكات.  جینەكاندا  لەگەڵ  مامەڵە 
مرۆیی و ئاژەڵی و هەروەها جیناتی 
یان  وردەكانیش,  زۆر  زیندەوەرە 
ئەو یەكە بۆ ماوەییانەی كە لەسەر 
جیاكەرەوە  هەن  كرۆمۆسۆمەكان 
ناوەوەی  چوونە  و  پێكگەیشتن  و 
بۆ  بونەوەرێكەوە  لە  بەش  هەندێ  
ناساندنی  تر.بەمەبەستی  یەكێكی 
ئامانجی  بە  یان  جینەكان  كاری 
بەرهەم  توخمی  بڕی  زیادكردنی 

هاتوو یان بۆ تەواوكردنی ئەوەی كە 
لێی كەم دەبێتەوە لەو خانەیەی كە 

مەبەستە.
لە  باوە  زۆر  كە  شێوەیەی  ئەو 
لە  بریتیە  ماوەییدا  بۆ  ئەندازەی 
ماوەیی  بۆ  توخمێكی  تێكردنی 
دیارینەكراوەوە  جێگەیەكی  لە  نوێ  
كارەش  ئەم  خێزانێك.  جینی  لە 
جێبەجێدەكرێت لە ڕێگەی دابڕان یان 
ماوەییە  بۆ  توخمە  لەبەرگرتنەوەی 
بەرهەمهێنانی  و  پەیوەندیدارەكە 
بینایەك كە هەموو توخمە جینەكان 
لە خۆ بگرێت بەمەبەستی دەسكەوتنی 
)) دەربڕینی بۆ ماوەیی(( ڕاست و 
ئەم  تێكردنی  دوایدا  لە  دروست.و 

بینایە بۆ ناو بونەوەرێكی تر.
شێوەكانی تری ئەندازەی بۆ ماوەیی 
ئامانجگرتنی  بە   (( لە  بریتین 
جینی  لێدانی   (( و  جینەكان(( 

ئةندازةى بَو ماوةيى
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نیوكلییزیز  بەبەكارهێنانی  دیاریكراو 
Nucleases ی ئەندازیار . وەك 
Zinc_ زینك   پەنجەی  نكلیازی 
یان    Finger Nuclease
 Homing  ئەنزیماتی ئاڕاستەكراو
Endo Nuclease  چاككراوەی 

بۆ ماوەیی.
بۆماوەیی  ئەندازەی  تەكنەلۆژیای 
وەك  جێبەجێكراوە  بواردا  گەلێ   لە 
گەڕان و لێكۆڵینەوە و تەكنەلۆژیای 

زیندوو و پزیشكیش.
و  ئەنسۆلین  توخمی  لەئێستادا 
بەرهەم  مرۆیی  گەشەی  هۆرمۆنی 
تاقیگەیی  بەكتریاوە.مشكی  لە  دێت 
ئۆرام  مشكی  وەك  بەكارهێنراوە 
مشكی  و    Onco Mouse
 Knockout  لەكارخراوی بۆ ماوەیی
Mouse  بۆ مەبەستی لێكۆڵینەوەی 
بەروبومە  بەرهەمهێنانی  و  زانستی 
یان  مێروەكان  بەرەنگارەكانی 
بەرەنگاری  كە  بەروبومانەی  ئەو 
بەشێوەی  دەبنەوە  لەناوبەرەكان 

بازرگانی.
بە شێوەی  ئاژەڵ  و  ڕووەك  هەندێ  
كە  پێشخران  بۆماوەیی  ئەندازەی 
دەرمانیان  بەرهەمهێنانی  توانای 
لەو  كەمترن  تێچوەكانیان  كە  هەیە 
كالسیكی  بەڕێگەی  كە  دەرمانانەی 

ڕێگای  دێن.بەبەكارهێنانی  بەرهەم 
پێی  كە  زیندوویی))  تەكنەلۆژیای 
بایۆلۆژی  دەرمانخانەی  دەوترێت 
 2009 لەساڵی   )) ئاژەڵی  یان 
دا.بەڕێوەبەرایەتی خۆراكی و دەرمان 
هەستا بە ڕەزامەندی دان بە فرۆشتنی 
كەناودەبرێت  دەرمانی  پڕۆتینی 
 Anti  )) پرۆمبین  دژە   (( بە 
بزنەوە  لەشیری  كە   Thrombin
بۆ  ئەندازەی  بەڕێگەی  دێت  بەرهەم 

ماوەییەوە. 

•پێناسەی ئەندازەی بۆ ماوەیی
بە  هەڵدەستێت  بۆماوەیی  ئەندازەی 

چاكردنەوەی پێكهاتەی بۆماوەیی بۆ 
بەبەكارهێنانی  زیندوو  بونەوەرێكی 
بۆماوەییەكە  توخمە  كە  تەكنەلۆژیا 
ئامادەكراوە  كە  دەكرێت  پێشكەش 

زیندوەكە  بونەوەرە  دەرەوەی  لە 
كۆمەڵەكە  ناو  بۆ  ڕاستەوخۆ  یان 
تێكەڵ  كە  خانەكە  ناو  بۆ  یان 
كۆمەڵەكەدا.ئەم  لەگەڵ  دەكرێت 
بەكارهێنانی  بە  پێویستی  ڕێگەیە 
دەبێت  ناوكی  ترشی  تەكنەلۆژیای 
لە  نوێ   پێكهاتەی  دروستكردنی  بۆ 
لە  بۆماوەییەكە.كە  جینە  توخمی 
ڕێگەی تێكەاڵوكردنی ئەو توخمە بە 
بەكارهێنانی  بە  ناڕاستەوخۆ  ڕێگەی 
یان  گوێزەرەوەوە  سیستەمی 
تەكنەلۆژیای  رێگەی  لە  ڕاستەوخۆ 
كوتانی  و  مایكرۆسكۆبیەوە  كوتانی 

فێاڵوی و پەستانەوەی ووردەوە.
 

پەروەردەكردنی  بۆماوەیی  ئەندازەی 
ڕووەك  بۆ  خۆناگرێت  لە  كالسیكی 
تاقیگەیی  گەشەكردنی  و  ئاژەڵ  و 
شێوازی  جۆرەها  پێشكەشكردنی  و 
تەكنەلۆژیای  و  بازدان  و  ڕەنگ 
كە  خانەكان  پێكەوەلكاندنی 
زیندوە  بونەوەرە  و  ناوكی  ترشی 
بۆماوەیی  ڕێگەی  بە  چاككراوەكان 

بەكارناهێنرێت.
بۆماوەیی  ئەندازەی  دەكرێت 

چوارچێوەی  لە  بەكاربهێنرێت 
لەبەرگرتنەوەوە  لێكۆڵینەوەكانی 
ئەندازەی  بە  كە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
بەاڵم  ناژمێردرێت.  بۆماوەیی 
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لەگەڵیدا  توندوتۆڵی  پەیوەندیەكی 
هەیە.

دروستكراو  زیندەوەرزانی  زانستی 
بریتیە لە سیستەمێكی سەرەتایی كە 
بە ئەندازەی بۆماوەیی پێشدەكەوێت 
توخمە  پێشكەشكردنی  ڕێگەی  لە 
بۆماوەییە دروستكراوەكان بە ڕێگەی 
خامەكانەوە  توخمە  لە  پیشەسازی 

بۆ زیندەوەرێك.
زیادكرا  بۆماوەیی  توخمێكی  ئەگەر 
كۆمەڵەكە,  بۆ  تر  جۆرەكانی  لە 
دروستبوەكە  بونەوەرە  بە  ئەوا 
ماوەییەكە. بۆ  چاككراوە  دەوترێت 
بەاڵم ئەگەر ئەو توخمە بۆ ماوەییەی 
یان  جۆر  لەهەمان  بەكارهێنرا  كە 
لە جۆرێك بوو كە بۆ خۆی نەوەی 
لەگەڵ  سروشتی  بە  دەخستەوە 
بونەوەرە  بە  ئەوا  كۆمەڵەكەدا 
بونەوەری  دەوترێت  دروستبوەكە 

. Gisgenesis  هاوپەیوەند
هەروەها ئەندازەی بۆماوەیی دەكرێت 
بۆ  لە البردنی توخمە  بەكاربهێنرێت 
مەبەستەكە  بونەوەرە  لە  ماوەییەكە 
دروست  لەكارخراو  بونەوەرێكی  كە 
لە  جینی  دەكات.چاككردنەوەی 
بەرامبەر  لە  دادەنرێت  ئەوروپادا 
هەمان  بەاڵم  بۆماوەییدا  ئەندازەی 
بۆ  بەكاردێت  ئەمریكادا  لە  وشە 
زیادكردنی  ڕێگەی  لەسەر  ئاماژەدان 

كالسیكی.

• تێڕوانینێكی مێژوویی
ساڵ  هەزاران  بەدرێژایی  مرۆڤ 
لە  چاكردنەوە  كە  توانیویەتی 
لە  بكات  جیاوازەكاندا  جینەۆماتە 
دروستكراوەوە.و  هەڵبژاردنی  ڕێگەی 

بەكارهێنانی بازدان لە ئێستادا.
نەبوە  بوونی  بۆماوەیی  ئەندازەی 
ڕاستەوخۆ  یاریكردنی  چەمكی  وەك 

كە مرۆڤ پیادەی دەكات لەدەرەوەی 
چوارچێوەی وەچەخستنەوە و بازدان 
حەفتاكانی  ساڵەكانی  لە  تەنها 
سەدەی ڕابووردودا نەبێت.بۆ یەكەم 
جار وشەی)) ئەندازەی بۆماوەیی (( 
لەالیەن جاك ویلیامسۆنەوە بەكارهات 
زانستیدا  ئەندێشەی  چیرۆكی  لە 
بەناوی )) دورگەی ئەژدیها(( كە لە 

ساڵی 1951دا باڵوكرایەوە.
و  هیرسی  ئەلفرێد  لە  هەریەكە 
مارپاتشیس یش جەختیان لە ڕۆڵی 

DNA كردەوە لە بۆماوەییدا پێش 
ئەوە بە ساڵێك.هەروەك چۆن جێمس 
واتسۆن و فرانسیس كریك ئەوەیان 
كە   DNA گەردیلەی  كە  چەسپاند 
پێكهاتەیەكی لولپێچی دوانەیی هەیە 

پێش ئەوە بە ساڵێك.
پۆڵ بێرگ لە ساڵی 1972دا یەكەم 
بەهۆی  دامەزراند   DNA گەردیلەی 
ڤایرۆسی  لە  كۆكراوەوە   DNA
ئەوەشدا  لەگەڵ   40S7 مەیمونی 

وەرگیراو لە ڤایرۆسی ئەللمدا.
هەریەكە لە هیربرت بویرز و ستانلی 
كوهین یەكەم بونەوەری چاككراوەی 
 Transgenic بۆ ماوەییان داهێنا
لەساڵی 1973دا لە ڕێگەی تێكردنی 
جیناتی بەرگەگر بۆ دژە زیندەوەرەكان 
ئەستریكی  بەكتریای  پالزمیدی  لە 

كۆلۆنی دوای ئەوە بە یەك ساڵ.
 

مشكێكی  جانیسش  ڕۆدۆڵف 
لە  دروستكرد  جینی  چاككراوەی 

لە  نامۆ   DNA پێدانی  ڕێگەی 
كۆرپەی مشكێك و وایكرد كە یەكەم 
لە  بێت  جینی  چاككراوەی  ئاژەڵی 

دونیادا لە ساڵی 1976دا.
كۆمپانیا  یەكەم  ساڵێك  دوای  لە 
بەناوی گینیتیك دامەزرا بۆ ئەندازەی 
و  بویر  هێربەرت  لەالیەن  بۆماوەیی 
ساڵێكی  دوای  و  سوانسۆن  ڕۆبەرت 
هۆرمۆنێكی  كۆمپانیایە  ئەو  تر 
 (( بەناوی  بەرهەمهێنا  مرۆیی 
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لەئیستریكیەی   )) سوماتوستاتین 
كۆڵۆنی.

كرد  ئاشكرای  گینیتیك  كۆمپانیای 
شێوەی  بە  مرۆیی  ئەنسۆلینی  كە 
ئەندازەی بۆماوەییەوە بەرهەم هێناوە 

لە ساڵی 1978دا.
بااڵی  دادگای  1980دا,  لەساڵی 
دژی  دیامۆند  لەكێشەی  ئەمریكا 

كە  دەركرد  بڕیارێكی  تپاركارباتی 
لە  چاككراوە  ژیانی  دەتوانرێت 
ڕێگەی جیناتەوە)) مافی داهێنانی 

(( پێبدرێت.
ئەنسۆلین  بەرهەمهێنانی  بە  ڕێگەدرا 
دێنێت  بەرهەمی  كتریایەك  بە  كە 
پێی دەوترێت)) هۆملۆین(( بەهۆی 
و  خۆراك  بەڕێوەبەرایەتی   ((

دەرمانەوە(( لەساڵی 1982دا.
و  فەڕەنسا  1986دالە  لەساڵی 
تاقیكردنەوەی  هەوڵی  ئەمریكادا 
بەرهەمهێنانی  بۆ  درا  مەیدانی 
بۆماوەیی.  چاككراوەی  ڕوەكی 
توتنی  ڕوەكی  توانرا  بەشێوەیەك 
ئەندازەیی دروستبكرێت كە بتوانێت 
لەناوبەرە  لەبەرامبەر  بكات  بەرگری 

ڕوەكیەكان.
كە  بوو  واڵت  یەكەم  چین  واڵتی 
توتنی  كە  توانی  1992دا  ساڵی  لە 

بخاتە  ڤایرۆسەكان  بەرگەگری 
بۆماوەیی  ئەندازەی  بە  كە  بازاڕەوە 

بەرهەم هاتبوو.
كۆمپانیای مونسانتۆ لە ساڵی 1994دا 
خستنە  لەسەر  وەرگرت  ڕەزامەندی 
تەماتەیەك  جۆری  بۆ  ناوبازاڕەوە 
بازرگانی  بەشێوەی   Flavr Savr
كە بەشێوەیەك ئەندازەكرابوو كە بۆ 

  Shelf ماوەیەكی درێژتر بمێنێتەوە
.Life

ئەوروپا  یەكێتی  1994دا  لەساڵی 
توتنێك  لەسەر  دا  ڕەزامەندی 
بۆماوەیی  ئەندازەی  بەشێوەی 
بەرهەم هاتبوو كە بەرگری بكات لە 
برۆمیناڵ  ڕووەكیەكان))  لەناوبەرە 
((كە ئەمەش وایكرد كە ببێتە یەكەم 
ئەندازەی  بەشێوەی  كە  بەروبوم 

بۆماوەیی چاككرابێت لە جیهاندا.
لەساڵی 1995دا. ئاژانسی پاراستنی 
 Bt ژینگە ڕایگەیاند كە پەتاتەی پتۆ
یەكەم  سەالمەتە.كەبوە    Potato
بەروبومەكان  زیندەوەری  لەناوبەری 
لە  درا  لەسەر  ڕەزامەندی  كە 

ئەمریكادا.
لەساڵی 2009دا, یانزە جۆر بەروبوم 
بەشێوەی  كە  واڵتدا   25 لە  چێنرا 
چاككرابوون  بۆماوەیی  ئەندازەی 

بازاڕەوە.  خستنە  بەمەبەستی 
فراوانترین  كە  واڵت  گەورەترین 
ئەو  بۆ  هەیە  چێنراوی  ڕووبەری 
ڕووەكانە.بریتیە لە ئەمریكا و بەڕازیل 
و ئەرجەنتین و هند و كەنەدا و چین 

و پاراگوای و باشوری ئەفرقیا.
لەساڵی 2010دا, زاناكان لە پەیمانگای 
ج.كریك فینتەر ڕایگەیاند كە یەكەم 
دروستكراویان  بەكتریایی  جینۆمی 
دامەزراند و زیادیان كرد بۆ خانەیەك 
و  نیە  تیادا  یەكی   DNA هیچ  كە 
دروست  میكرۆبێك  ئەنجامیشدا  لە 
سینیاپا((كەبوە   (( بەناوی  بوو 
یەكەم شێوەی ژیانی دروستكراو لە 

جیهاندا.
كرۆمۆساتدا  دۆزینەوەی  لەگەڵ 
كە  دەرئەنجامەی  ئەو  گەیشتنە 
شریتی  لە  بریتین  جینەكان  بزانن 
بونەوەرەكە  سیفاتی  لە  تۆماركراو 
جینانەش  مادەییەكە.ئەو  خانە  یان 
تەنها بریتین لە پلیكانەی دوانەیی لە 
ترشی نەوەوی كە ئۆكسجینی كەمە
DNA, وەیان ناسراوە بە هەڵگری 

كۆدی بۆماوەیی.

DNA گرنگی •
DNA.1 هەڵگری كۆدی بۆماوەییە.
هەڵیگرتوون  كە  سیفاتانەی  2.ئەو 
كە  پڕۆتینات  سەر  وەردەگێڕدرێتە 
شێوەی  لەسەر  دەبێت  بەرجەستە 

سیفەتی داواكراو بۆ جێبەجێكردن.
ببێتە  دەشێت  تاڵێك  3.هەر 
تاڵێكی  كە  چوارچێوەیەك 
كە  بكرێت  دروست  لەسەر  نوێی 
بە  یەكتریدا  لەگەڵ  بن  تێكهەڵكێش 
پێكهاتەكانی  یەكەكانی  بەكارهێنانی 

لە سایتۆپالزما.
و  بڕین  كرداری  4.دەتوانرێت 
دوانیە  لولپێچە  ئەو  پێكگەیشتنی 
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تەكنیكیە  بە هۆكارە  بدرێت  ئەنجام 
جیاوازەكان و لە جێگەی جیاوازیشدا. 
هەروەك بە ئاسانی دەتوانرێت ئەو دوو 

لولپێچە لەگەڵ یەك جیابكرێتەوە.
 

كورتكردنەوە  كرداری  5.دەتوانرێت 
لێی  پارچەیەك  لكاندنی  پێكەوە  و 
تر  جێگەیەكی  بۆ  لەجێگەیەكەوە 

ئەنجام بدرێت.

یان  ڕووخاندن  كارێكی  6.هەر 
گۆڕانكاری ئەم سیستەمە دەشێوێنێت 
ئەنجامێكی  یان  هۆی:  دەبێتە  و 
یان  بونەوەرەكە  بۆ  كوشندە 
حالەتێكی نەخۆشی كە دەبێتە هۆی 
بێكاربونی یەكێك لە سیفاتەكانی كە 

دەگۆڕێت بە پێی گرنگیەكەی.
7.پێكهاتەی DNA بریتیە لە

كە  ,فۆسفات(  ,ئەدنین  شەكر   (
ئەم پێكهاتەیەش هاوبەشە لە هەموو 
وردەوە   زۆر  لە  بوەنەوەرەكاندا 

تادەگاتە فیل.

• چۆنێتی ئەنجامدانی ئەندازەی 
بۆماوەیی

جێبەجێدەكرێت  بۆماوەیی  ئەندازەی 
شێوەی  بە  كە  ڕێگە  گەلێك  بە 

سەرەكی پێك دێت لە 4 هەنگاو:-.
• دابڕینی جینی ویستراو: 

1.كاری جیاكردنەوەكە ئەنجام دەدرێت 
لە میانەی دیاریكردنی ئەو جینەی كە 
دەویسترێت بكرێتە ناو خانەكانەوە لە 
ڕێگەی زانیاری پێشوەخت دەربارەی 
یان  ڕێگەی  لە  كە  بۆماوەییەكان 
  gDNA یان   cDNA كتێبخانەی 
وە دەستدەكەون ودواتر ئەو جینانە 
زیاتر دەكرێن بەبەكارهێنانی كارلێكی 

زنجیرەیی بۆلیمێرز.
2.تێكردن وهەڵگرتنی جینی ویستراو 
لە هەڵگرێكی گونجاودا وەك پالزمید.
تریش  هەڵگری  دەتوانرێت  هەروەك 
هەڵگرەكانی  وەك  بەكاربهێنرێت 

ڤایرۆسی و لیبوزوم.
لەو خانەیەی  3.تێكردنی هەڵگرەكە 
كە  چاككبكرێت.  دەویسترێت  كە 

لەوانە  دەكرێت  ڕێگەیەك  چەند  بە 
. DNA دەمانچەی

ئەو  چاكردنەوەی  و  4.دابڕین 
ڕێگەی  بە  چاككراون  كە  خانانەی 
خانە  لە  بەسەركەوتوویی  بۆماوەیی 
چەند  بە  ئەمەش  سروشتیەكان.كە 

ڕێگایەك دەكرێت . لەوانە:
یان بەكارهێنانی مسباری DNA بۆ 
گەڕان بەدوای جینە تێكراوەكەدا. یان 
جیاكەرەوەكان  سیما  بەكارهێنانی 
Selectable Marker بۆ گەڕان 
بەدوای سیفاتە بەرگریەكان كە لەگەڵ 
جیادەكرێتەوە  هەیە.كە  هەڵگرەكەدا 
سیفەتێكی  بۆ  بەبەرگریەكەی 
دیاریكراو وەك سیما جیاكەرەوەكان 
كە سیفەتی بەرگری وەردەگرێت بۆ 

دژە زیندەوەرێكی دیاریكراو.

كردنی  جێبەجێ  بوارەكانی   •
ئەندازەی بۆماوەیی:

1.پزیشكی
2.لێكۆلێنەوە زانستیەكان

3.بواری پیشەسازی
4.بواری كشتوكاڵی
5.بەكارهێنانی تر.

سەرچاوە :-
=======

الموسوعة   , ویكیبیدیا  پێگەی 
الحرة/ لە ئەنتەرنێتەوە
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هەڵەكردن )Error( یەكێكە لە   دیاردە سروشتیەكانی 
ژیانی  دەستپێكردنی  لەسەرەتای  هەر  كە  مرۆڤ 
ڕووئەدات  بەبەردەوامیش  و  ڕویداوە  ئادەمیزادەوە     
جا هەر كەسێك بە بیروبۆچوونی خۆی پێناسەی هەڵە 
بەشێوازی تایبەتی خۆی دەكات بەهەرحاڵ دەتوانرێت هەڵە 
سروشتی  ڕەوی  لەڕا  ئادەمیزاد  بەالدانی  بكرێت  پێناسە 
كارەكان )سا بەهەرهۆیەك بێت(  كە كاردانەوەی سلبی 
یان پێچەوانەی لەسەر دەرئەنجامی بەجێ گەیاندنی كاری 

مرۆڤەكە دەبێت.
پێشكەوتنەی  سەردەمی  لەم  و  فڕۆكەوانیشدا  لە 
ئێستادا,وەك هەر الیەنێكی تری ژیانی ئادەمیزاد هەڵەی 
فڕۆكەوانیدا  لەبواری  هەڵەكردنیش  و   دەكرێت  تیا  
بواری سەالمەتی  لەسەر  هەیە  تایبەتی خۆی  كاریگەری 
سەالمەتی  و   )Aviation Safety   ( فڕۆكەوانی 
لەبواری  هەڵە  تایبەتمەندێتی  بێت  ڕەنگ  ئادەمیزاد، 
فڕۆكەوانیدا  جیاوازتر یان هەستیار تربێت لەبوارەكانی تر 
لە زۆر الیەنەوە بۆ نمونە ئەگەر هەڵەی كارمەندێكی ناو 

كارگەی دروست كردنی ئامێرێك بێتە هۆی زیان گەیاندنی 
مادی بۆ كارگەكە یان لە دەستدانی جۆریك لە ناوبنك  
فڕۆكەوانێك  یان  ئاسمانی  چاودێرێكی  هەڵەكردنی  ئەوا 
ئەگەر زۆر بچوكیش بێت لەوانەیە كارەساتێكی گەورەی 
ژمارەیەك  دانی  لەدەست  گیان  ببێتە  و  بكەوێتەوە  لێ  
مرۆڤ و تێكدانی ژینگەی ناوجەیەك و  زیان گەیاندنی 
مادی گەلێك گەورەش بۆیە هەستیاری بواری فڕۆكەوانی 
بەجۆرێكە پێویست دەكات بەپێ ی فراوانی و هەستیاری 
كاركردنی  ژینگەی  بە  بدرێت  گرنگی  ئەوەندەی  بوارەكە 
چاودێری ئاسمانی و فڕۆكەوانەكان و زیاتر پەرە بدرێت 
بەكارهێنانی  لەسەر  شارەزاكردنیان  و  بەتواناكانیان 
و  كردن  پەیوەندی  بواری  نوێ كانی  و  ئاڵۆز  سیستمە 
كۆنتڕۆڵ كردنی جموجۆڵی ئاسمانی هەروەها بەردەوامی 

لە مەشق و ڕاهێنان.
هەڵە دەكرێت و دوو جۆر هەڵەش هەیە لەبواری فڕۆكەوانیدا 
) كورد وتەنی هەر خوا هەڵە ناكات( بەاڵم هەڵە تا هەڵە 

جیاوازی هەیە:

ر د قا هلل  ا عبد هر  طا ئةندازيار/  
بةرَيوةبةرى طشتى فرَوكةخانةى نَيو دةوَلةتى سلَيمانى

فِرَوكةوانى و هةَلةى مرَويى
Human Errors & Aviation

م كة ية شي  بة
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جۆرەكانی هەڵەی مرۆیی:
دوو جۆر هەڵەی مرۆیی هەیە:

 )Expert Errors( ئەزموونەكان  خاوەن  هەڵەی   .1
)اخطاء اخلبراء( یان ئەو هەاڵنەی كە پێ یان دەوترێت 
كە  هەاڵنەیە  ئەو  گوێ نەدان  و  تەرخەمی  كەم  هەڵەی 
كەسێكی شارەزا و خاوەن ئەزموون دەیكات لە ئەنجامی 
ئاگایی  بێ   و  ناڕێك  بەشێوەیەكی  كارێك  بەجێ هێنانی 

پێش وەخت.
لە  هەڵەدادەنرێت  دارترین  بەمەترسی  هەاڵنە  جۆرە  ئەم 
فڕۆكەوانی شارستانیدا چونكە كارە هەستیارە گەوەرەكان 
بەكەسانی خاوەن ئەزموون و شارەزایان دەسپێردرێت كە 

سەالمەتی فرۆكەوانیان لە ئەستۆدایە.
)  Novice Errors( پێگەیشتوان  تازە  هەڵەی   .2
و  لەكارەكانیاندا  كەتازەن  ئەوانەی  املبتدئني(  )اخطاء 
لە ئەنجامی بێ ئەزموونی و نەشارەزاییەوە چەند هەڵەیەك 
بۆ  ڕێكخستن  لە  پێویست   زانیاری  نەبوونی  لە  دەكەن 

ڕیزبەندی قۆناغەكانی كاركردن.
بەدانانی  هەاڵنەبكرێت  جۆرە  ئەم  كۆنتڕۆڵی  دەتوانرێت 
سیاقات و ڕێساو ڕێنمایی توند و تۆكمە كە بەشێوەیەك 
لەو  قەدەغەبكرێن  تازەپێ گەیشتوانە  كەسە  ئەو 

كارەهەستیارانە.
هۆكارەكانی هەڵەی مرۆیی

 CNS/ سیستمی  بەكارهێنانی  پێش  و  لەسەرەتادا 
لە  یەكێكە  مرۆیی  هەڵەی  كە  دەكرایەوە  بیر  دا   ATM
لەمیانی  دەتوانرێت  كە  مرۆڤ   سروشتی  ئەدگارەكانی 
دوایی   ، چارەسەربكرێت  دروست  فێركردنی  و  مەشق 
 CNS/  بیرۆكەكە گۆڕدرا بەوەی كە دەتوانرێت سیستمی
ATM  بەشێوەیەك دیزاین بكرێت  بەدەربێت لە ڕوودانی 
 Free(                         هەڵەی مرۆیی
error –system –( بەاڵم لێكۆڵینەوە و دیراسەكان 
ڕوودەدات  بەردەوام  مرۆیی  هەڵەی  كە  سەلماند  وایان 
تازە  تەكنیكی  بەكارهێنانی  و  شارستانیدا  لەفڕۆكەوانی 
ئەگەر بەڕاست و دروست بەكارنەهێنرێت لەالیەن فڕۆكەوان 
و چاودێرە ئاسمانیەكانەوە  بە شێوازێك لەگەڵ خودی 
دیزاینی سیستمەكاندا نەگونجێت  دەبێتە هۆی زیاد بوونی 

هەڵە مرۆیەكان .
و  زانا  و  فڕۆكەوانی  بواری  پسپۆڕانی  بوارەدا  لەو 
ئەنجام  لێكۆڵینەوەیان  و  دیراسە  چەندین  شارەزایان 
بەبۆچون و شیكردنەوەی خۆی ئەوەتا  داوە   هەریەك 
  )James Reason( ڕیزن(  )جیمس  پڕۆفیسۆر 

لە  بابەتە  بەو  تایبەت  بواری  لە شارەزایانی  یەكێكە  كە 
زانكۆی مانشستر  - بریتانیا نمونەیەكی داناوە كە تیایدا 
و  كێشاوە  نەخشە  هەڵەی  بوونی  دروست  هۆكارەكانی 
هەروەها چۆنیەتی بەرگرتن لە ڕوودانی ئەو هەاڵنەی ڕوون 
ڕووداوی  كە  دەدات  نیشان  وای  نمونەیە  ئەو  كردۆتەوە 
فڕۆكەوانی   لە ئەنجامی ڕیزێك لە هەڵە و كەم و كوڕی 
یەك لەدوای یەك ڕوو دەدات  كە ناتوانرێت ڕاستەوخۆ و 

لە كاتی خۆیدا هەستی پێ بكرێت.
دووجۆر هەڵە هەیە لەسەر بنەمای كاریگەری هەڵەكە بۆ 

ڕوودانی ڕووداو یان كارەسات:
هەڵەیەیە  ئەو  مؤثر(  )خطأ  كاریگەری  هەڵەی  یەكەم: 
لەالیەن  و  دەبێت  خراپی  كاریگەری  ڕاستەوخۆ  كە 
دەكرێت   ))Frontline یەكەمەوە  هێڵی  كارمەندانی 
واتە ئەو كارمەندانەی ڕاستەوخۆ پەیوەندیان هەیە لەگەڵ 

ئەركەكەدا.
یان  املتستر(  اخلطاء   ( داپۆشراو  هەڵەی  دووەم: 
وەرگرتنی  لەئەنجامی  كە  هەڵەیە  ئەو  پێ نەكراو  هەست 
كاردانەوەیەكی پێش وەخت ڕوودەدات كەلەالیەن خاوەن 

بڕیارەكانەوە وەگیراوە.
كە  كایەوە   دینێتە  بارودۆخێك  دووەم  جۆری  هەڵەی 
هەڵەوە  بخاتە  فڕۆكەوانەكان  و  ئاسمانی  چاودێری 
بەشیۆازیك هیچ سیستمێك نەتوانێت سنور بۆ ڕوودانی 

دابنێت.
 دیراسەی زاناكان و لەگەڵیشیاندا ) جیمس ڕیزن( گەیشتنە  
ئەو دەرئەنجامەی كە پێویستە بواری فڕۆكەوانی ڕوبكاتە 
ئاڕاستەی بەڕێوەبردنی هەڵە )ادارة اخلطاء(و نەهێڵرێت 
هەڵە ڕووبدات لەسەر ئەو بنەمایەی كە  زۆر ووردببنەوە 
لە بەكارهێنانی سیستمە ئاڵۆزەكان لە بواری فرۆكەوانیدا 
و مەودای هەڵەكردنیش)Error Tolerance( زۆر بە 

ووردی دەربخەن  .

چۆن هەڵە بەڕێوەدەبرێت )ادارة اخلطاء(
چەسپاوە  كردەییش  بە  و  دەرخستووە  وایان  تێورەكان 
بەجێ   لە  كارمەندان   كەوتنی  پێش  و  سەركەوتن  كە 
دەگەڕێتەوە  بنەڕەتی  بەشێوەیەكی  ئەركەكانیان  هێنانی 
دامەزراوەكانیان  بەڕێوەبردنی  سیستمی  سەركەوتنی  بۆ 
بە تایبەتی لە كاتی گۆڕانكاریەكان دا جا چ گۆرانكاری 
بەجێ   لە سروشتی جێ   یان گۆڕانكاری  بێت  كەسایەتی 
كردنی كاروبارەكاندا بێت  وە ئەو بەڕێوەبەرایەتی یە تا 
چ ڕادەیەك توانای ڕووبەڕووبونەوەی گیروگرفتەكانی هەیە 
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لە كاتێكدا بەشێوەیك لە شێوەكان ئەو گیروگرفتانە بە 
تەریب لەگەڵ قۆناغی گۆڕانكاریەكاندا دەردەكەون.

 بەكارهێنانی سیستمی تازەی تەكنەلۆجیا زۆر یارمەتی 
دەری چاودێرە ئاسمانیەكان و فڕۆكەوانەكانە بۆ بەرگرتن لە 
ڕوودانی هەڵە و بەجێ گەیاندنی ئەركەكانیان بەشێوەیەكی 

دیراسەكان  دەرهاویشتەی  بەاڵم  پێك  و  ڕێك  و  ئاسان 
ئەو ڕاستیەیان  دەرخستووە ئەو ئامانجانە نایەتەدی تا 
بەتەواوی ئەو كەسانەی ئەو سیستمانە بەكارهێنەردەهێنن 
نەدرێت  گرنگی  و  تێ نەگەن  سیستمەكان  ئاڵۆزی  لە 
بەدەستەبەركردنی پێوەر بۆ دانانی سنورێك بۆ ڕوودانی 

هەڵەی فڕۆكەوانی.
تردا  بوارێكی  هەر  لە   یان  شارستانیدا  فڕۆكەوانی  لە 
هەڵەی مرۆیی یەكێكە لەگرنگترین هۆكارەكان بۆ ڕوودانی 
كارەسات، وە  هەڵەی مرۆیش دەرئەنجامە نەك هۆ چونكە 
واتە  خستن  ڕێك  ئەنجامی  لە  ڕوودەدات  مرۆیی  هەڵەی 
ئەوەشدا هەندێكیشیان  لەگەڵ  پالن و جێ  بەجێ  كردن 
پەیوەستە بە ژینگەی كاركردنەوە بۆیە ناتوانرێت سنور 
بۆ ڕوونەدانی هەڵە دابنرێت هەتا ئەو ڕاستیە بنەڕەتیانە 
هەڵە)ادارة  بەڕێوەبردنی  بۆدانانی  بنەمان  كە  نەزانرێت 
مەحكومی  ئادەمیزاد  كەوتی  و  هەڵس  چونكە  اخلطاء( 
و  )نەفسین(  دەروونین  هەندێكیان  كە  ئامڕازێكە  چەند 
زۆریان  گرنگی  دەبێت  كە  یە  كۆمەاڵیەتی  هەندێكیشیان 
پێ بدرێت الی ئەوالیەنانەی پەیوەندیان هەیەبەو بوارەوە.

 سەبارەت بە بەڕێوەبردنی هەڵەی چاودێرە ئاسمانیەكان 
و فڕۆكەوانەكان پێویستە گرنگی بدرێت بە )مواقف(زیاد 

لە كەسەكان لەبەر ئەم هۆیانەی خوارەوە:
1.   ئامادەگی مرۆیی بۆ هەڵە دەتوانرێت بگۆڕدرێت نەك 

نەهێڵرێت.
لەسەر  هەیە  زۆریان  كاریگەری  كە  هەاڵنەی  ئەو   .2
و  ڕوودەدات  )System(دا  لە   هەمیشە   سەالمەتی 

لەسەر هەموو ئاستێكیش.
پشتی  سزادان  بۆ  كە  ڕێسایانەی  و  پێوەر  ئەو   .3

پێ دەبەسترێت كەمتر كاریگەری هەیە بۆ ڕوونەدانی هەڵە 
زۆر جاریش كاریگەری پێچەوانەی هەیە )تأثير سلبي(.

هۆكارە  كۆمەڵێك  دەرئەنجامی  هەڵەكردن  هۆكاری   .4
كەتیایدا الیەنی دەروونی یان باش هەڵنەسەنگاندنی توانا 
یان بیرچوون یان جەنجاڵی یان خەریك كردنی بەرانبەر 

دەبێتە هۆی ڕوودانی.
مرۆڤ  ئەدگارەكانی  لە  یەكێكە  هەڵەكردن  ئەوەی  لەبەر 
یا  نەهێڵرێت  بۆئەوەی  دابنرێت  ناتوانرێت سنورێك  بۆیە 
ڕوونەدات لەبەر ئەوە پێویستە ئەم الیەنە لەبەر چاوبگیرێت 
لە میانی دیراسە و لێكۆڵینەوەكاندا هەروەها  لە دانانی 
ئاسمانی  چاودێری  و  فڕۆكەوان  كە  سیستمانەی  ئەو 

بەكاریان دەهینن و پشتیان پێ دەبەستن.
گرنگی مەشق كردن بۆ كەم كردنەوەی هەڵە

 گومان لەوەدا نیە كە مەشق كردن گرنگی یەكی تایبەتی 
هەیە لەبەرزكردنەوەی ئاستی ئەدای كارمەندانی چاودێری 
لە  وە  ئەندازیاران  و  تەكنیكی  و  فڕۆكەوان  و  ئاسمانی 
گۆڕانی  لە  كردن  مەشق  ڕێساكانی  بەرنامەو   ئێستادا 
بەردەوامدان بەپێ ی گۆڕانكاری لە پڕۆگرام و ڕێنمایی و 

پێداویستیەكانی بوارە جیاجیاكان.
ئەو  ئەنجامی  لە  لێكۆڵینەوەكان سەلماندوویانە  دیراسەو 
تاقی كردنەوانەی لەسەر سروشتی مرۆڤ و شی كردنەوەی 
زانیاریەكان   كە لەسەر بنەمای ئاستی فێركردن و مەشق 
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دەست كەوتوە ئەو ڕێسایانەی كە ئێستا بەكاردەهێنرێن بۆ 
مەشق كردن كەم كوڕی  تێدایە و پێویستە ئەو ڕێسایانە 
نوێ  بكرێنەوە و بەباشی هەڵبسەنگێنرێن هاوشان لەگەڵ 

پێداویستی قۆناغەكەدا. 
بۆ ئەوەی بواری سەالمەتی فڕۆكەوانی بەباشترین شێوە 
بپارێزێت پێویست دەكات گۆڕانكاری بنەڕەتی لە جۆر و 
بە  بكرێت  كردندا  مەشق  ڕێساكانی  و  پرۆگرام  و  شێواز 

تایبەتی بۆ فڕۆكەوان و چاودێری ئاسمانی.
وەبۆ ئەوەی مەشق سەرجەم ئامانجەكانی بپێكێت بۆ كەم 

كردنەوەی هەڵەی مرۆیی پێویستە:
بن  هاوجوت  یەك  وەك  پراكتیكی  و  تێوری  مەشقی   .1
واتە ئەوەی بۆ پراكتیكی پێویستە هەمان شێوە بەتێوری 

بخوێنرێت یان مەشقی لەسەر بكرێت.
لەسەر  دەكرێت  لەسەر  مەشقی  ئامێرانەی  ئەو   .2
كاریان  بەپراكتیكی  كە  ئامێرانەبن  ئەو  شێوەی  هەمان 

لەسەردەكرێت لە داهاتوودا.
هەمان  مەشقەكان  قۆناغەكانی  و  هەنگاو  هەروەها   .3

هەنگاو و قۆناغی كارە ڕاستەقینەكە بێت.

4. شی كردنەوەی ووردو چاودێری بۆ كارەكەش  بكرێت 
بۆ سەركەوتنی مەشقەكان.

5. پێویستە مواصفاتی ڕون و دیار بۆ ئامانجی مەشقەكە 
دابنرێت.

كەلەسەرەتای  سەلماندوە  ئەوەیان  كردنەوەكان  تاقی 
واتە)  ئاڵۆز  ئامێریكی  و  سیستمیك  هەر  بەكارهێنانی 
complicated equipment( پێویستە فڕۆكەوان و 
چاودێری ئاسمانی زۆر بەئاگایی )حژر( وە بەكاریان بهێنن 

بۆ ئەوەی نەكەونە هەڵەوە و ئاستی ئەدایان دانەبەزێت تا 
ووردە ووردە لەگەڵ ئەو سیستمانەدا ڕابێن.

بۆیە زۆر پێویستە :
 أ-ئەوكاتە دەست بكرێت بەمەشق كە تەواوی وردەكاری و 

ئاڵۆزی سیستمەكان بەتەواوی زانراوبێت.
 )Simulator( ب-مەشقەكان لە تاقیگەی هاوشێوەدا 

)المختبرات التشبیهیە( بكرێت.
 Team( ج-مەشقەكە لەسەر شێوەی گروپ و تیم بكرێت 

work training( نەك مەشقی تاكە كەس.
 د-چڕكردنەوەی مەشقەكە لەسەر پەیوەندی نێوان ئادامیزاد 

و ئامڕاز )االنسان و االله(.
مەشقەكە  بابەتی  بیجاغی  و  قەراغ  توانا  ئەوپەڕی   ه-تا 

دیراسەی ووردبكرێت.
باشی  بە  نوێ   و  كۆن  سیستمی  نێوان   و-پەیوەندی 

هەڵبسەنگێنرێن.
 

دەرئەنجامەكان
كە  لێكۆڵینەوەیەدا  و  دیراسە  ئەو  دەرئەنجامی  لە   

ئەنجام دراوە لەسەر جۆر و شێوازی هەڵە و هەڵەكردنی 
مرۆڤ لەبواری فڕۆكەوانی شارستانیدا و شی كردنەوەی 

هۆكارەكان دەركەوت كە :
1. ڕێژەی 70 -80 % ی ڕووداوە فڕۆكەوانیەكان لە ئەنجامی 

هەڵەی مرۆی یەوە ڕوودەدات .
2. لەبەر ئەوەی هەڵە بەشێكە لەسروشتی مرۆڤ لەبەر 
زۆر  تەكنیكی  بەكارهێنانی  و  ڕوودەدات  بەردەوام  ئەوە 
پێشكەوتوو نابێتە هۆی بن بڕكردنی بەاڵم دەبێتە هۆی 

گۆڕینی سروشتی هەڵەكە یان هۆكاری ڕوودانەكە.
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مەترسی  زۆر  پسپۆڕەگەورەكان  و  شارەزا  هەڵەی   .3
دارترن و زیان بەخش ترن لەبواری فڕۆكەوانی شارستانیدا 
لەبەر گەورەیی ئەو ئەركانەی كە پێ یان دەسپێردرێت و 

پەیوەندی ڕاستەوخۆیان هەیە بەسەالمەتی یەوە .
چەند  ئەنجامی  لە  فڕۆكەوانی  ڕووداوەكانی  لە  زۆر   .4

یان  كوڕی  و  كەم  یان  یەك  دوای  لە  یەك  هەڵەیەكی 
پەك كەوتن كە ناتوانرێت تێ بینی بكرێت لە كاتی خۆیدا 
ڕیزی  كارمەندانی  كە  ئەوەیە  هەڵە  دارترین  مەترسی  و 
پێشەوە تێ ی دەكەون هەروەها هەڵەی شارەزاكان هەل 
بۆ كارمەندانی ڕیزی پێشەوە دەرەخسێت بكەوەنە هەڵەوە 

هەرچەند سیستم و تەكنیكی تازەش دابین بكرێت.
5. بەكارهێنانی تەكنیكی ئاڵۆز و پێشكەوتوو لە فڕۆكەوانی 
ئەگەر  دەكات  زیاتر  هەڵە  ڕوودانی  زۆر جار  شارستانیدا 
تا  بەشێوەیەك  ئامادەسازنەكرێن  بەباشی  بەكارهێنەرانی 
لەگەڵیاندا   و  بهێنن  بەكاریان  شێواز  بەباشترین  بتوانن 

ئاوێتە بن.
6. هەندێ  لە سیستمی فڕۆكەوانیە تازەكان ڕەنگە هەڵە 
مرۆیەكان كەم بكەنەوە بەاڵم هەندێكی تریان بەكارهێنانیان 
كراوە  دروست  بۆیان  كە  دەبن  ئامانجەكان  پێچەوانەی 
نەك  بەگەڕخستن  بەالیەنی  دەدەن  زیاتر  گرنگی  چونكە 

الیەنی میكانیزمی پەیوەست بە مرۆڤەوە.
بواری  لە  كارمەندان  پێشكەوتنی  و  سەركەوتن   .7
جێ بەجێ كردنی ئەركەكانیاندا لەسەر ئاستی پێشكەوتنی 

بەڕێوەبەرایەتی و دامەزراوەكانیان دەوەستێت.
بەزانینی  پێویست  مرۆیەكان  هەڵە  داركردنی  سنور   .8

ڕاستیە بنەڕەتیەكانی سروشتی مرۆڤ دەكات.
پێشنیارەكان 

بواری  سروشتی  ناتوانرێت  كە  ئەوەی  بنەمای  لەسەر 
فڕۆكەوانی شارستانی نێودەوڵەتی بەتەواوی جیابكرێتەوە 
لە پێداویستی و ڕێسا ناوخۆیی و خۆجیەكان بۆیە پێویست 

دەكات ئەو ڕاستیە لەبەر چاوبگیرێت لە دانانی هەر پالنێك 
لە  تازە  نێودەوڵەتیەكانی  كردنی سیستمە  بۆ جێ بەجێ  
 CNS/ ATM (بواری فڕۆكەوانی كە  بە دەستەواژەی

(بەكاربهێنرێت.
لەم خااڵنەی خوارەوەدا چەند ڕاستیەك یان پێشنیارێك 
دەخەینە ڕوو كە لە ئەنجامی ئەو ڕاستیەی  سەرەوە كە 

باس كرا  دەرچووە:
1. هەڵسەنگاندنێكی وردوو باش بكرێت بۆ ئەو كارمەندانەی 
بەتایبەتی  كاردەكەن  شارستانیدا  فڕۆكەوانی  لەبواری 
كارەكەیان  ناڕاستەوخۆ  یان  ڕاستەوخۆ  كە  ئەوانەی 
دورخستنەوەی  و  یەوە  بەسەالمەتی  هەیە  پەیوەندی 
بێ توانا و نەشارەزاكان لەبەركارهێنانی سیستمە نوێ كان 

یان تەنانەت قەدەغە كردنیان لە كاركردن لەوبوارەدا.
2. دروست كردنی نەوەیەكی نوێ  لە فڕۆكەوان و چاودێری 
ئاسمانی كە لەسەربنەمای توانا و لێهاتوی كە بتوانن لە 
میانی ئەركەكانیاندا خۆیان ئاوێتە بكەن لەگەڵ تەكنیكی 
نوێ  و پرۆگرام سازی دا بەپێ ی ڕێنمایی و بناغەیەك كە 
دای   ICAO نێودەوڵەتی  فڕینی شارستانی  ڕێكخراوی  

دەنێت.
3. تازە كردنەوە و نوێ  كردنەوەی تاقیگەكانی تایبەت بە 
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مەشقی فڕۆكەوانی و چاودێرە ئاسمانیەكان بە شێوازێك 
كە بگونجێت لەگەڵ ئەو پێشكەوتنەی كە لە سیستمەكانی 

فڕۆكەوانیدا ڕویان داوە.
بۆ  ئاسمانی  چاودێری  و  فڕۆكەوان  ئامادەكردنی   .4
هەلی  كردنی  بەدابین  تازانە  سیستمە  ئەو  بەكارهێنانی 

مەشق كردن.
5. هەر گرێ  بەستێك كە دەكرێت بۆ كڕین و دابین كردنی 
كردنی  دابین  پێویستە  تازە  ئامێرێكی  یان  سیستمێك 
لەمەرجەكانی  مەرجێك  بكرێتە  )تشبیهی(  تاقیگەیەكی 

گرێ  بەستەكە.
6. گرێ  بەستەكانی كڕینی سیستم و ئامێرەكان مەرج و 
بڕگەی تایبەتی تێدابێت بۆ مەشق پێ كردنی ژمارەیەكی 
گونجاو لە ئەندازیار و هونەری لەسەر بنەمای لێهاتویی و 

شارەزایی هەڵبژێردرێن,
7. لەبەر ئەوەی سەالمەتی فڕۆكەوانی ئامانجی سەرەكی 
پێویستە                     بۆیە  یەكەمدایە  لەڕیزی  فڕۆكەوانیدا  لە  یە 
)اجلدوی االقتصادی( لە گرێ بەستەكاندا لە ڕیزی دوەمدا 

دابنرێت.
و  شارستانی   فڕۆكەوانی  كێشەكانی  كردنی  دیاری   .8
نەك  بۆیان  چارەسەر  كردنی   دیاری  و  دۆزینەوەی 
چاوەڕوانی كردن تا روودانی كێشەكە ئەوكات چارەسەری 

بكرێت.
9. ئەبێ  ئەوە بچەسپێت كە توانای مرۆیی ناگاتە سنوری 
)كمال( بەاڵم لەكەل ئەوەشدا مرۆف ئامڕازی بنەڕەتی یە 
بۆ دابین كردنی سەالمەتی لە فڕۆكەوانی شارستانیدا و 
بۆ  یارمەتی دەرە  تازە  ئامڕازی  و  دابین كردنی سیستم 
بۆ  تواناكانی  زیادكردنی  و  مرۆڤ  ئاستی  بەرزكردنەوەی 

بەرگرتن لە ڕوودانی هەڵە.
هۆكارێكی  چەند  ئەنجامی  مرۆیی  هەڵەی  لەكاتێكدا   .10
نەك  ڕووداو  ڕوودانی  دەبێتە  كە  یەكی  لەدوای  یەك 
و  پێوەر  چەند  پێویستە  بۆیە  ڕووداوەكە  بو  هۆكاربێت 
سنوردار  هەڵەكە  ڕوودانی  ئەوەی  بۆ  دابنرێت  ڕێسایەك 

بكرێت و ئەنجامەكانی كەم بكرێتەوە وەك:
 أ-پێوەرەكانی كەم كردنەوەی ڕوودانی هەڵەی تاكە كەس 

و كۆكان.
 ب-پێوەر و ڕێسا بۆ دۆزینەوە و دیاریكردنی ئەو ئامڕازانەی 

كە هەڵەی لێ  دەكەوێتەوە.
دەبێتە  كە  ئامڕازانەی  ئەو  )تشخیصی(  بۆ   ج-پێوەر 
ڕوودانی  هۆی  دەبێتە  و  بوونی )عناصر(  دروست  هۆی 

هەڵە.
 د-پێوەرەكان و ڕێساكان بۆ بەهێزكردن و پاڵپشتی ئەو 

كارانەی كە هەڵە ئاشكرا دەكات.
 ه-ئەو پێوەرانەی كە بەرپرسەكان والێ  دەكات كە بتوانن 

هەڵە شاراوەكان باشتر ببینن كۆنتڕۆڵیان بكەن.

زیادبوونی  بۆ  مەشقەكان  پڕۆگرامی  چڕبوونەوەی   .11
ئامێردا )HM1(لەگەڵ  نێوان مرۆڤ و  لە  ئاوێتە كردن 
پشت گوێ  نەخستنی پێداویستیەكانی تر، لەم خااڵنەی 
چاودێری  و  فڕۆكەوانی  مەشقی  پڕۆگرامی  خوارەوە 

ئاسمانیەكان پێویستە:
 أ-تێگەیشتنی فەلسفەی دیزاینی سیستمەكان.

یەكەی  یان  فڕۆكەكە  لەسەر  ژیر  كارمەندانی   ب-ڕۆڵی 
چاودێری ئاسمانی.

 ج-تێگەیشتنی یەكانگیری)تدخل(  پێكهاتەكانی سیستمی 
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تازە لەگەڵ سیستمەكانی تردا.
 Situational(د-تێگەیشتنی كاری دیاری كردنی موقف 

awareness( و چۆنیەتی بەڕێوەبردنی هەڵە.
بەكۆمەڵ  مەشقی  شێوازی  لەسەر  كردن   همەشق 
)Teamwork Training( و دروكەوتنەوە لە شێوازی 

مەشقی تاكە كەسی.
 و-دڵنیا بوون لەوەی تاكەكان جیاوازیان هەیە )الفروقات 

الفردیە(.
 ز-سەپاندنی ڕێساكانی تایبەت بە پەك كەوتنی سیستم.

نێوان  جیاوازیەكانی  سەر  لە  زیاتر  بوونەوەی   ح-قوڵ 
فڕۆكەكان.

لەكاتی  مامەڵەكردن  چۆنیەتی  لەسەر   گ-چڕبوونەوە 
ناچاریەكاندا )حاالت الطوارئ(.

سنوردایەتی  بۆ  پێكەران  مەشق  سەرنجی   ی-ڕاكێشانی 
سیستم.

زاراوە تەكنیكیەكان

CNS/ATM: Communication, Navigation, 
Surveillance / Air Traffic Management 

CPDLC : Controller / Pilot Data Link Com-
munication.

VHF   : Very High Frequency.      
  

سەرچاوەكان

1. Hammerton , M. – 1987 – Transfer of 
Training – Oxford University Press.

2. Patrick , J. – 1992 -Training ; Research 
and Practice – London ; Academic Press.

3. ICAO – Circ 240 – AN / 144 Human 
Factors Digest No. 7 – Investigation of Hu-
man Factors in Accident and incidents – 
1993.

4. ICAO - Circ 247 – AN / 148 Human 
Factors Digest No. 10 – Human Factors 
Management And Organization – 1994.

5. ICAO Circular 266 – AN / 158 Digest 
No. 13 April 1996.

6. ICAO – DOC 9683 – AN / 950 Human 
Factors Training Manual 1998.

 نظام عاملي واحد الدارة احلركة اجلوية – توجيه الطيران املدني
 للقرن احلادي و العشرين – الناشر شركة  النظم و 7.  االتصاالت
ليمتد املدني )ISC( الدولية  الطيران  منظمة  مع   باالشتراك 
. ICAO – 1998  الدولي

8. The Role of Human Factors in CNS / 
ATM System Guidelines – ICAO – 1999.

9. ICAO , DOC 9694 – AN /955 Manual 
of Air Traffic Service Data Link Application 
– 1999.

10. ICAO , DOC 9758 – AN / 966 Human 
Factors Guidelines for Air Traffic Man-
agement )ATM( System  - First Edition  - 
2000.



 

  Nineth year No :36 Spring 2011(Ďđ) ǥǿǠȵǽ čċČČ ɃǿǠȽǦǣ ȳǦɅǘȹ ɄĆȱǠȅ21

ضاوثَيكةوتن

ئةندازيار
ƃȿ ɄȲȝ Ȁȶȝ

ايى  ةز شار لة  طرتن  وةر سود  و  ناساندن  تر  يا ز مةبةسى  بة  طؤظارةكةماندا  ذمارةيةى  لةم 
و  سازدا  وىل(  على  )عمر  يار  ز ئةندا َيز  بةر لةطةَل  ضاوثَيكةوتنمان  ئةزمون  بة  َيكى  ر يا ز ئةندا

.. , دوا  بؤمان  خوارةوة  الى  شَيوةيةى  بةم  ثرسيارةكامناندا  وةآلمى  لة 

ئامادةكردنى
 طؤظارى ئةندازياران
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پ/ :ناوی سیانی؟

ولـــــی  ئەندازیار  عمــر  وەاڵم / 
علــــی                                       

بەڕێوەبەری پالندانان وبەدواداچوون 
لە ئیدارەی گەرمیان

دایك  لە  شوێنی  و  بەروار   / پ 
بوون؟

وەاڵم / 
  1 /1966/7         دیالی / 

خانەقین

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

بوارێكی ئەندازەییدا هەیە؟

وەاڵم/ قۆناغی خوێندنی سەرەتایی 
وناوەندی وئامادەیی لەقەزای كەالر 
تەواو كردووە, وەلە زانكۆی بغداد 
كۆلێجی ئەندازیاری )الری والبزل( 
1990-1991تەواوم  ساڵی  لە 

كردوە.

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

پێ سەركەوتوترە؟

وەاڵم/ 
پڕۆژەی  سەرپەرشتی  ڕاستیدا  لە 
زۆرم كردووە لە بوارەكانی ڕێگاوبان 
ئەو  ئاوەڕۆوە  و  ئاو  و  وبیناكاری 

پڕۆژەی كە زۆر دڵم پێ خۆشبێت 
زانكۆی  دەستنیشانكردنی شوێنی 
گەرمیانە لە كەالر لەگەڵ پڕۆژەی 

ئوتێل پااڵسی كەالر .

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

ئەندازەییەوە؟

وەاڵم/
 بێگومان بەبۆچوونی من جیاوازی 
لەڕووی  دەكرێت  بەدی  زۆر 
بەرئەوەی  لە  جۆریتی  و  چۆنێتی 
سزاو  ئەو  ڕژێم  ڕوخاندنی  پێش 
كەبەسەرماندا  ئابڵوقەیەی 
دەرامەتەوە  لەڕووی  سەپێندرابوو 
ئەگەربێت  پڕۆژەكان  كەمی  واتە 
بودجەی  لەگەڵ  بەراوردبكرێت  و 
هۆكاری  وەنەبوونی  ئەمڕۆدا 
هەیە  ئێستا  وەكو  كە  گەیاندن 
زانستی  زانیاری  بەدیهێنانی  بۆ 
وەبواری  بوارەكان  هەموو  لە 

ئەندازیاری زۆر ئاسان بووە .

كە  چین  زانستیانە  ئەو   / پ 
بینیوتانن و لە چ واڵتێك؟

وەاڵم/
خولی املناقصة والعقود لە سلێمانی 
الستراتیجی  التخطيط  خولی  وە 
كردنی  وەبەشداری  هەولێر  لە 
ستراتیجی  پالنی  گفتوگۆكردنی 

پێنج ساڵی  عێراق لە هەولێر . 

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

چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
وەاڵم/

وتوركیام  ئێران  واڵتی  سەردانی 
ئەو  پێشكەوتنی  بیگۆمان  كردوە 
پێشكەوتنی  سیمای  دووواڵتەی 
پێوەدەبینریت  ئەندازیی  زانستی 
ومەرجانەی  هەل  ئەو  هۆی  بە 
وەبەهیواین  ڕەخساوە  بۆیان  كە 
بە  كوردستانیش  ئەندازیارانی  بۆ 

ئەنجام بێت .

پ /  ڕێنمایی و ئامۆژگاریەكانتان 
نەوەی  ئەندازیارانی  بۆ  چیە 

نوێ..
وەاڵم:

برا  خوشك  هەموو  لە  داواكارم 
ئەندازیارەكانم چی لە حكومەتدان 
یان لە كەرتی تایبەتن كەمتەرخەمی 
نەكەن لەپڕۆژەكان وەئەو ئەمانەتە 
كە لە ئەستۆماندایە بەڕێك وپێكی 

ئەنجامی بدەین  .
* دوا وتەتان..........

-  دوا وتەم /
دەتوانین  وكۆششمان  هەوڵ  بە   
دەبا  بكەین  جوانتر  واڵتەكەمان 
دەست بخەینە ناودەست وپەیمان 
ئاوەدانی  لەپێناو  بكەینەوە  تازە 

ئاوەدانكردنەوەدا . 
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لة طَوشةى ئةم جارةماندا بةِرَيوةبةرايةتى ئاوةدانكردنةوةى 
طةرميانمان بةسةركردةوة بَو ئةم مةبةستة ِروى ثرسيارمان كردة بةِرَيز 

ئةندازيار )جةالل موسى( بةِرَيوةبةرى ئاوةدانكردنةوةى طةرميان و بةم 
شَيوةية وةاَلمى ياينةوة  

ئامادةكردنى
 طَوظارى ئةندازياران

دامەزراندن  مێژووی  سەرەتا  پ/ 
ئەم  بوونی  دروست  و 
باس  بۆ  بەڕێوەبەرایەتیەمان  

بكەن.

دامەزراندنی  سەرەتای  و/ 
بەرواری  لە  بەڕێوەبەرایەتیەكەمان 
)1994/4/23 (كە ئەوكات  بە ناوی 

ئاوەدانكردنەوە  )بەڕێوەبەرایەتی 
لە  بوو  كەركوك(  گەشەپێدانی  و 
كە  دەربەندیخان(   ( شارۆچكەی 
سەنتەری پارێزگای كەركوك بوو . 
وە لە دوای پڕۆسەی ڕزگاری عێراق 
و چەند گۆڕانكاریەك لەكابینەكانی 
دروست  و  هەرێم  حكومەتی 
بەڕێوەبەرایەتیەكی  چەند  بوونی 

,ئێستا   ناوچەكەدا  لە  تر 
كارە  بە  درێژە  بەڕێوەبەرایەتیمان 

كانی دەدات بە ناوی
  ) بەڕێوەبەرایەتی ئاوەدانكردنەوە 
گەرمیان(  جێكردنی  نیشتە  و 
سەنتەری  كە  كەالر  لەشاری 

ئیدارەی گەرمیانە . 

بةسةركردنةوة

Ʉȅɀȵ ȯɎǱ   /ǿǠɅȁǟǼȹǦǝ

ȷǠɆȵǿǦȕ ɃǥȿǦȹǻȀȮȹǟǻǥȿǠǝ ɃǿǦǣǥɀĆɅĈǿǦǣ
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پ/سروشتی كارەكانتان بریتین لە 
چی؟

دروستبوونی  سەرەتای  و/ 
كارەكانی  بەڕێوەبەرایەتیەكەمان 
هەڵمەتی  بوولە  بەشداریكردن 
گوندەكانی  ئاوەدانكردنەوەی 
بە  كەركوك  پارێزگای  سنوری 
و  ڕێگاوبان  تۆڕی  دروستكردنی 
قوتابخانەو  بینای  دروستكردنی 
تۆڕی ئاوی خواردنەوە لە ڕێگەی 
كەلەهەرێمی  مرۆییەكان  ڕێكخراوە 

وەك  دەكرد  كاریان  كوردستان 
ڕێكخراوی یونسێف و منداڵپارێزی 
ساڵەكانی  لە  بەریتانی.دواتر 
سەرەكی  كاری   2003 تــا   2000
گەیاندنی  بەڕێوەبەرایەتیمان 
بووە  خواردنەوە  ئاوی  پڕۆژەی 
بۆ گوندەكان وە لەدوای پڕۆسەی 
ئازادی عێراق سەرەڕای پڕۆژەكانی 
چەندین  بەڕێوەبەرایەتیمان  ئاو  
جێ  جۆراوجۆری  تری  پڕۆژەی 
بەجێ كردووە لە بواری بیناسازی 

و نیشتەجێ بوون .

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

گەیاندوە؟

كەلەسەرەتای  و/پڕۆژەكانمان 
بەڕێوەبەرایەتیمان  دامەزراندنی 
بە  ئەنجام گەیەندراون دەكرێ  بە 
كورتی باسیان بكەین لەم بوارانەدا 

بووە :
أ . پڕۆژەی ئاو : جێ بەجێكردن و 
سەرپەرشتی كردنی زیاد لە )300( 

زۆربەی  تیایدا  كە  ئاو  پڕۆژەی 
پارێزگای  سنوری  گوندەكانی 
ئیدارەی  و  ئەوكات  كەركوكی 
گەرمیانی ئێستادا هەر لە)ناحیەی 
 ) خانەقین  قەزای  هەتا  شوان 
تۆڕی ئاوی خواردنەوەیان بۆدابین 
بیری  لێدانی  لەڕێگەی  كراوە 
و   كانی  ئاوی  ڕاكێشانی  و  قوڵ 
كۆكەرەوەی  تانكی  دروستكردنی 
هەردوو  نێویاندا   لە  و  ئاو 
یەكەی  پڕۆژەی)دروستكردنی 
و  سەرچەم  مەسۆیی  پااڵوتنی 
چەمی  سەر  لە  یە  تەپە(  گۆپ 
سنوری  لە  گۆپتەپە  و  ئاوەسپی 

 . ئاغجەلەر  و  سەنگاو  ناحیەی 
ئاو دەگەیەنێتە )13( گوندی  كە 

ناوچەكە.
 : ڕێگاوبان  پڕۆژەی  ب. 
پڕۆژەیەك  چەند  جێبەجێكردنی 
وەك   ڕاستەوخۆ  بەشێوەی 
فتاح   ( ڕێگای  تێكەڵەڕێژكردنی 
ناحیەی  لە  قادر(  هۆمەر –عەزیز 
گوندەكانی  ڕێگەی   و  سەرقەاڵ 
ناحیەی  (لە  سەرتەك  )بێلولەو 
مۆرد  )گوندی  و  مەیدان 
ئاغجەلەر  ناحیەی  لە   ) خواردە 

پڕۆژەی  ,سەرپەرشتیكردنی 
دامەزراندنی سێ  تەرازووی جێگیر 
لە دەربەندیخان و كەالر و خانەقین 

بە شێوەی بەڵێندەرایەتی. 
و  پەروەردە  پڕۆژەكانی  ج. 
دروستكردنی  تەندروستی:  
قوتابخانەی گوندەكانی ) دوراجی 
و  توكن  و        عەواڵقوت  و 
بەشێوەی   ) مەیدان  و  كفری 
ڕاستەوخۆ   بەجێكردنی  جێ 
تەواوكردنی) پڕۆژەی قوتابخانەی 
گوندی توركەی ڕۆبیتەن و بنكەی 
بێلولەو  گوندی  تەندروستی 
دروستكردنی  وە  سەرتەك(  
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بنكەی  قوتابخانەو  پڕۆژەی   26
كارمەند  خانووی  و  تەندروستی 
شارۆچكەكانی  ناحیەو  گوندو  لە 
و  چەمچەماڵ  قەزاكانی  سنوری 
كفری(  و  وكەالر  دەربەندیخان 
و  بەڵێندەرایەتیەوە  ڕێگەی  لە 
قوتابخانەی  نۆژەنكردنەوەی 

پێشكەوتن لە كەالر  .
و  گشتی  بینای  پڕۆژەی  د. 
ئەم  دروستكردنی  نیشتەجێ: 
بەڵێندەرایەتی  ڕێگەی  لە  پڕۆژانە 
یەوە )  شەش باڵەخانەی نیشتەجێ 
لەچەمچەماڵ و پێنج  باڵەخانەی 
داد  بینای  و  لەكەالر  نیشتەجێ 
ونۆ خانوی كارمەند  لە هەریەك 
و  كفری  و  كەالر  شارۆچكەی  لە 

دروستكردنی 60 خانووی نیشتەجێ 
خانووی    610 و   لەسێوسێنان 
لە  خۆكرد  شێوەی  بە  نیشتەجێ 
بینای  دروستكردنی  و  كوڵەجۆ 
ئاوەدانكردنەوە  بەڕێوەبەرایەتی 
وە  گەرمیان  نیشتەجێكردنی  و 
ئێستا پڕۆژەی دروستكردنی بینای 
لە  كەالر  لە  ئەندازیاران  یەكێتی 

جێبەجێكردن دایە .
ه .پڕۆژەی جۆراو جۆر : سەرەڕای 
بەشێوەی   , سەرەوە  پڕۆژەكانی 

و  ڕاستەوخۆ  جێبەجێكردنی 
پڕۆژەیەك  چەند  بەڵێندەرایەتی 
كراوە  تردا  جیاجیاكانی  بوارە  لە 
مزگەوت  نۆژەنكردنەوەی  وەك 
هۆڵی  و  مەزار  دروستكردنی   و 
پرسەو بینای یەكێتی ژنان وبینای  
و  گۆڕستان  دیواری  و  تەلەفزیۆن 
پەیكەری ئەنفال و   ....هتد .  

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

و ڕێكخستنی گەرمیان؟
دا   2011 ساڵی  پالنی  و/لە 
پێشنیار  پڕۆژەیەكمان  چەند 
كردووە, بەاڵم ڕەزامەندی لەسەر 
بودجە,  نەبوونی  بەهۆی  نەكراوە 

بینای   دروستكردنی  ئەوانەش 
ڕێگاوبانی  )بەڕێوەبەرایەتی 
بیناسازی  تاقیگەی  و  گەرمیان 
سەنتەری  و   كەالر  لە  گەرمیان 
و  دووز   لە  گەنجان  چاالكی 
خانووی   587 دروستكردنی 
سنوری  گوندەكانی  بۆ  خۆكرد 
گەڕانەوەی  بۆ  جەلەوال  ناحیەی 
خۆیان  زێدی  بۆ  خانەوادانە  ئەو 
خانووی   )130( ودروستكردنی  
ئەوبەری(  گەڕەكی)  بۆ  خۆكرد 

لەخۆ  ئێستا  وە   .) كفری  لە 
سەرپەرشتی  بۆ  ئامادەكردنداین 
نیشتەجێ  پڕۆژەكانی  كردنی 
)دەستەی  لەالیەن  پێشتر  كە 
سەرپەرشتی  ەوە   ) وەبەرهێنان 
و  كەالر  قەزای  سنوری  لە  دەكرا 

كفری .

پێشنیازتان چیە  و  داواكاری  پ/ 
بۆ ئەوەی باشتر ئیشوكارەكانتان 

بەرەو پێشەوە بچێت؟

و/ بۆ بەرەو باشتر بەرەوپێشچوونی 
ئیش وكارەكان :

لە  پسپۆڕی  بە  دان  گرنگی  أ- 
كارانەی  كەئەو  بەوەی  كاركردندا 

بەڕێوەبەرایەتیمان  بە  تایبەتە  كە 
بدرێت بە بەڕێوەبەرایەتیمان وەك 
بینای  و  نیشتەجێ   پڕۆژەكانی 

گشتی لە ناوچەكەدا .
ئاستی  بەرزكردنەوەی  ب– 
ئەندازیاران  پسپۆڕی  و  زانیاری 
بە  ئەندازەیی  تەكنیكارانی  و 
بە  تایبەت  خوولی  كردنەوەی 
لە  سااڵنە  و  بەردەوام  شێوەی 
ناوەوەو دەرەوە بۆ سوود وەرگرتن 
كەرەستەی  و  نوێ   شێوازی  لە 



 

  Nineth year No :36 Spring 2011 (Ďđ) ǥǿǠȵǽ čċČČ ɃǿǠȽǦǣ ȳǦɅǘȹ ɄĆȱǠȅ 26

نوێ   و تەكنەلۆجیای سەردەم لە 
دروستكردنی پڕۆژەكاندا .

ئەم   بوونی  گرنگی  پ/ 
ئێستا و  لە  بەڕێوەبەرایەتیە چیە 

داهاتوی گەرمیاندا ؟
بەڕێوەبەرایەتیمان  بوونی  و/ 
لە  یەكێكە  گەرمیاندا  لە 

پێداویستییەكانی ناوچەكە لەڕووی 
هونەر یەوە كە دەتوانێت ڕۆڵی خۆی 
ببینێت لە بواری سەرپەرشتیكردنی 
كارەكانی  ئەگەر  و  پڕۆژەكان 
پێبسپێردێت  خۆی  بواری 
بە  كرد  باسمان  لەپێشدا  وەك 
سەرپەرشتیكردنی  لە  تایبەتی 
پڕۆژەكانی نیشتەجێ  كە تا ئێستە 
لە  یە  هەنووكە  پێویستیەكی 

ناوچەكەدا  .

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

شاقوڵی؟

و/ بەو پێ یەی پالنی پڕۆژەكانی 
نیشتەجێ الی ئێمە نی یە بەڵكو 
لە ڕێگەی شارەوانیەكانەوە زەوی 
وە  پڕۆژەكان  بۆ  دەكرێت  دابین 

لە  نیشتەجێ   پڕۆژەكانی  زۆربەی 
وەبەرهێنانەوە  دەستەی  ڕێگەی 
لە  دەكرێت  وەردەگرن,  مۆڵەت 
بەپێی  و  الیەنانەوە  ئەو  ڕێگەی 
و  و جۆر  پالنی شارەكان  ماستەر 
سروشتی پڕۆژەكان دیاری بكرێت بە 
شێوەی ) شاقوڵی یان ئاسۆیی (. 

پ/ بۆ زیاتر پاراستنی سەالمەتی 
لەكاتی  بیناكانیش   و  مرۆڤەكان 
لە  ئاگركەوتنەوەكاندا  و  ڕووداو 
وەك  پڕۆژەكاندا  جێبەجێكردنی 
بەرنامەتان  بەڕێوەبەرایەتیتان 
چیە ؟ لە ڕووی سەالمەتیەوە وەك 

مەرجێكی ئەندازیاری گرنگ؟

و/ بە پێویستی دەزانین لە قۆناغی 
پڕۆژەكان  نەخشەی  ئامادەكردنی 
و پەسەندكردن و  مۆڵەت پێدانی 
پڕۆژەكاندا  كاری جدی بكرێت بۆ 
بە  مرۆڤەكان  و  بینا  سەالمەتی 
گرتنە بەری ڕێ و شوێنی زانستی 
لە  كە  دیارە  سەردەم   هونەری 
كارانە)نەخشەدانانی  ئەو  ئێستادا 
لە  پەسەندكردنیان(  و  پڕۆژەكان 
بەڕێوەبەرایەتیمان ئەنجام نادرێت 

لە  چیە  ئەندازیاران  ڕۆڵی  پ/ 
و  كارەكان  ئیشو  بەڕێوەبردنی 

پڕۆژەكانی بەڕێوەبەرایەتیتاندا ؟

سەرەكی  كۆڵەكەی  و/ئەندازیاران 
كاری  و  ئیش  بەڕێوەبردنی 
پڕۆژەكانن و دەبێت گرنگی زیاتر 

بەبێ   چونكە  بدرێت  ڕۆڵیان  بە 
ناتوانرێت ئیش و كاری  ئەندازیار 
 , بكرێن  جێبەجێ  پڕۆژەكان 
ڕۆڵ  خۆیان  ئەندازیاران  وەدەبێت 
و بەرپرسیارێتی خۆیان بە باشی 
بزانن لە هەموو قوناغەكانی پڕۆژە 

ئەندازەییەكاندا . 

دوا ووتەتان؟

سەركەوتنتان  هیوای  ووتەم  دوا 
هەموو  داواكارم   , دەخوازم  بۆ 
لە  كە  بەڕێوەبەرایەتیەكانی 
ئەندازەیدا  پڕۆژەی  بواری 
لە  بكەنەوە  بەسەر  كاردەكەن 
ئیش  تاوەكو  گەرمیان  ناوچەی 
بۆ  ڕوونبكرێتەوە  كارەكانیان  و 
ڕێگەی  لە  ئەندازیاران  سەرجەم 

گۆڤارە بەڕێزەكەتانەوە . 
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بە  قیرتاوكردن  چینەكانی  بۆ  هاوكێشە  ئامادەكردنی 
تێكەاڵوكردنی ڕێژەی تایبەت دەبێت لەو مەوادانە كە مەوادی 
قوم  خشن(  )ركام  درشت  )چگلی  ئەوانەش  سەرەكین 

)ركام ناعم(- فللەر- قیر – موادی زیادكراو)مچافات(
•گەورەترین قەبارەی پێكهاتەكانی چینەكان دەبێت بەم 

شێوەیە بێت :

)چینی ستابالیزر 25 ملم وە چینی بایندەر  19مم  وە چینی 
ڕووی سەرەوە )surface( ) 12,5 ( بۆ  هاوكێشەی 

ئاسایی وە) 9,5( ملم بۆ هاوكێشەی وورد)نەرم((
خشتەی پلەكردن و هاوكێشەی گیراوەكانی قیر

ئامادةكردنى هاوكَيشة بَو 
ضينةكانى قيرتاو 

ǼɆǱǦȵ ȰɆȝǠƧǟ   /ǿǠɅȁǟǼȹǦǝ
ȷǟȀɅȁǥȿ ƆǦȵɀƱǦǝ źǦɅǠȭǗǿǦȅ

قەبارەی بیژینگ) مم  , ئینج(                        ڕێژەی ڕۆیشتوو لە  كێشی گشتی ڕكام + فل
چینی سەرەوە )surface(       بايندةر 100  )ستابالیزر(37,5               1,5
ئاسایی              نەرم)وورد(2595-70100                   1  
4/3                 1986-58100-80                      100
2/1              12,570-4684-60100             95-66

8/3                9,565-3874-49100-80          88-54
37-70            46-3276-2558-4,7550             ژمارە 4
26-50            28-2358-1545-2,3640             ژمارە 8
8-22               8-824-520-0,318              ژمارە 50
4-10                4-312-28-0,0758         ژمارە 200

4-7                   4-3,57-36,5-5,5قیر % )بە گۆێرەی كێشی گشتی(
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)J.M.F( گۆرانكاریە ڕێگا پێدراوەكان لە هاوكێشەی قیر     
گۆڕانكاریەكان %قەبارەی پێكهاتەكانی گیراوەی قیری

6%مەوادی ڕۆیشتوو لە بێژینگی  4,75 مم و گەورەتر 
4%مەوادی ڕۆیشتوو لە بیژینگی 2ملم و بچووكتر 

1,5%فللەری ڕۆیشتوو لە بیژینگی 0,075 ملم 
0,3%ڕێژەی قیر 

15 پلەی گەرمیپلەی گەرمی گیراوەی قیر 

خشتەیەی  ئەم  لەگەڵ  بگونجیت  پێویستە  دیاریكراو  هاوكێشەی  بەپێ ی  و  گیراوەكە  تاقیكردنەوەی  مەبەستی  بۆ   
خوارەوە 

خشتەی خەسلەتەكانی گیراوەی قیری
چینی سەرەوە )surface(       بايندةر 100  )ستابالیزر(خەسلەتەكان

)KN(ههیزی مارشال
خزین )زحف(  ملم

5 )الیەنی كەمی (
4-2

7  )الیەنی زۆر(
4-2

8)الیەنی كەمی (
4-2

3-35-26-7ڕێژەی بوونی بۆشایی لە نممونەی مارشال %
65-6085-5580-75ڕێژەی بۆشایی پر لە قیر %

 -)ASTM D1075( پەستان لە باری نقوومی لە ئاودا
دلیلی هێزی ماوە %

70  الیەنی كەم70  الیەنی كەم60 الیەنی كەم 

بۆ مەبەستی پەستانەوەی چینەكانی قیڕتاو كردن ئەم 
پەستێنەرانە بەكاردێن :

 Smooth- Steel( پەستێنەری تایەی ئاسنی لووس•
)Wheeled Rollers

 Multi( )مگاگی(  الستیكی  تایە  •پەستێنەری 
)–Wheeled Pneumatic Tyred  Rollers

)Vibrating Rollers ( پەستێنەری لەرزێنەر•
وە ڕیژەی الدان لە ستوونی  فەرش كردنی قیر پێویستە 
ئەو ڕووەی كە ئامادەكراوە بە راستەیەكی 4م تاقیبكرێتەوە 

وە جیاوازی بەم شێوەیە ڕەوایە: 
چینی سەروو )surface(     6ملم زیاتر نەبێت

چینی بایندر                   10 ملم زیاتر نەبێت 

لە  جیاوازی  هەبێ   نارێك  چینیكی  ئەگەر  لەكاتێكدا  وە 
قیر  كردنی  فەرش  بە  پێویستە  ئەوا  بێ   زیاتر  20ملم 
بە  دووبارە  ئینجا  بپەسترێتەوە  و  بكرێت   چارەسەر 
قیر  بمانەوێ   هاتوو  ئەگەر  وە  تاقیبكریتەوە.  ڕاستە 
كۆن  كراوی  فەرش  چینێكی  لەسەر  بكەێتەوە  فەرش 
پێویستە هەموو درزی گەورەو بچووك و كونەكان و هەر 
تێكچوونێك كە هەبێت  چارەسەر بكرێت بە گیراوەیەكی 
)1973(2499 BS( تایبەت كە بەگوێرەی رێنمایەكانی

ClassA,Gradl and II(بێ 
لە  قیرتاوكردندا  لەكاتی  قیر  گەرمی  پلەی  پێویستە 
130 پلەی گەرمی كەمتر نەبی بۆ چینی ڕووی سەرەوە 
)Surfase(  وە لە 120 پلە كەمتر نەبی بۆ چینەكانی 

ستابالیزەر و بایندر .
ئەو پەستێنەرانەی كە بەكاردین بۆ پەستانەوە )حادالت( 
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پێویستە كێشیان لە) 8000-10000كغم (بێت و دەبێت ڕووی 
بكرێت  لووس  ئاسنی  بە پەستێنەری  قیرتاوەكە  كۆتایی 
)smooth- steel wheeled roller(وە پەستێنەر 
كە  بەشەی  ئەو  ڕووی  لەسەر  بڕوات  یا  ڕابگیرێت  نابی 
فەرش كراوە پلەی گەرمی لە 70 پلە كەمتربێت وە ڕێژەی 
پەستانەوە لە قیر بۆ ڕێگای ئاسایی نابێت لە 96% كەمتر 
بێت و  بەاڵم بۆ ڕێگای خێرا و پردەكان و نزیك پردەكان 

)مقتربات(نابی لە 98% كەمتر بێ 
رابگیرێت  قیر  چینەكانی  ڕاخستنی  كاری  پێویستە  وە   

ئەگەر :
Sub-(ئاو كۆببێتەوە لەسەر ڕووی تێكەڵە یا بەردی شكاو-

)base
- ئەگەر ڕووەكە ببەستێت لەبەر نزمی پلەی گەرمی 

-ئەگەر لەسەر ڕووەكە بەفر هەبێت
- ئەگەر پلەی گەرمی لە 5 پلە كەمتر بێت.

- ئەگەر ئاوو هەوا تەڕایی هەبێت بەبەردەوامی بۆماوەیەكی 
دڕێژ .                                

لەكاتی دابەزینی پلەی گەرما بەرەو كەمتر لە 15 پلەی 
گەرمی پێویستە وابكریت كە قیرەكە بە پلەیەكی گەرمی 
گونجاو بۆ فەرش كردن بگاتە شوێنەی كاركردن ئەویش 

بە داپۆشین و زیادكردنی خێرایی گواستنەوە. 
پێویستە ڕووی قیرتاوەكە ڕێك  بێت و زبر بێت لەكاتی 
)نزف(  وە  نەبێت  ڕەت  پیادا  ئاوی  و  لێدانی  دەست 
دەبێت  قیرتاوەكە  ڕووی  وە  نەبێت  قیری  خوێنبەربوونی 

درز و هەڵوەشادنەوە و كوون كون نەبێت .
ئێستا لە هەندێ  وواڵت شیش بەكاردێنن لەگەڵ قیركە پێی 
 )Asphaltic reinforcing( دەوترێت قیری شیشدار
كە گەلێك جۆری شیش بەكاردێت وە لە شێوەی تۆردایە 

)مشبك( وە لە ماددەی )فایبركالس یا وایەری ئاسنی 
لە  تۆرانە  ئەم  دەكرێت  درووست   ) هتد  یا پالستیك... 

شوێنی چینی سەرەكی ڕێگاكان بەكاردێن یا لەنێوان دوو 
چارەسەركردنی  مەبەستی  بۆ  ونوێ   كۆن  قیری  چینی 
درزە  وە چارەسەركردنی  ڕێگاكان  تێكچوونی  گرفتەكانی 
قیری  چینی  هەردوو  بەستنەوەی  بەیەكتر  و  كۆنەكان 
كۆن ونوێ  وە چارەسەركردنی گرفتی تریش وەكو درزە 
گەورەكان شەقبوونەكانی ڕێگا وقۆرتەكان و چونكە ئەم 
بۆ  دەگەڕێنێتەوە  زیاتر  بەرگری  توانایەكی  هێزو  تۆرانە 

ڕێگا كۆنەكان. 
ئەستووری چینەكانی قیری دوای پەستانەوە:

ڕووی سەرەوە    4سم  -
چینی بایندەر    6 سم  -

چینی ستابالیزر  10سم    -
-وە دەتوانرێت ئەمانە گوڕاوبن بە پێی پێویست وە هەر 
چینانە  ئەم  ئەستووری  لە  هەبێ   والدانێك  وكوڕی  كەم 

دەبێ  بە پێی ئەم خشتەیە كاری لەگەڵ بكرێت :
-   كەمتر لە 3مم        وەردەگیرێت )مقبول(

-   3- 10 مم         ) وەردەگێریت لەگەڵ دەركردنی 
نرخی قیر ()خصم(

- زیاتر لە  10 مم        پێویستە چینەكە الببرێت .
چینەكانی  كردنی  بەجێ   جێ  سەالمەتی  پێناو  لە  وە 
لەگەل  گونجاوبێ   كە  شێوەیەك  بە  ڕێگاوبان  لە  قیری 
العمل(  رب  كار)  خاوەن  لەسەر  پێویستە  ڕێنماییەكاندا 

رەچاوی گەلێك خال بكات لەوانە:
پێویستە  بەلێندەر  بە  بسپیرێ   كارەكە  ئەوەی  پێش   -1

بزانێ  ئەم بەلێندەرە كاری لەم جۆرەی ئەنجام داوە.
وكادیری  پێویستیەكان  ئامێرو  كارگەو  بەلێندەر  ئایا   -2

بەتوانای ئەنجامدانی چینەكانی قیرتاوی هەیە.
3- پێویست ئەندازیاری سەرپەرشت وە یاریدەدەرەكانی  
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توانایەكی باشیان هەبێ  بۆ هەستان بەو كارانە.
بە  نەك  بەرهەم  جۆری  بە  بدات  تەواو  4-گرنگییەكی 
نیە  مانای  خێرایی  چونكە  كارەكە  ئەنجامدانی  خێرایی 

ئەگەر كارەكە بە پێی ڕێنماییەكان ئەنجام نەدرێت .
                                                                                                    

بۆ ئەنجامدانی چینەكانی قیر بە پێی مواسەفات پێویستە 
یان  )بەلێندەر  كارەكە  دەری  ئەنجام  الیەنی  لەسەر 

الیەنێكی تر( :
ئامادەكراو  مەوادی  گیراوەی  هاوێشەی  بە  ا-پابەندبوون 
لەالیەن تاقیگەوە وە گۆڕانی هاوكێشەكە لەكاتی داواكردن 
مەوادەكان  لە  هەندێك  سەرچاوەی  )گۆڕینی  وەك 
دەرنەچوونی  لەكاتی  یا  مەوادەكان  پلەكردنی  یان 
تاقیكردنەوەكان وەكو ڕێژەی بۆشایی یان بڕی هێزی ماوە 

....هتد(

هەموو  بە  مەوادەكان  كردنی  وكۆمەك  دابینكردنی   - ب 
جۆرەكانەوە بە شێوەی كۆمەكی ئاسۆیی تان نەبیتە هۆی 

 )segregation(ڕوودانی لێكترازان
دەستپێكردنی  پێش  بەشێك  قیرتاوكردنی  ج-ئەنجامدانی 
تاقیكردنەوەو  مەبەستی  بۆ  كەم  ماوەیەكی  بە  كارەكان 
كاری  تاقیكردنەوەی  وە  رێنماییەكان  بە  بەراوردكردنی 
كەم  دۆزینەوەی  وە  پەستینەرەكان  و  فارشە  كارگەو 

وكووریەكان.
وە  هەرچەندە هەوڵ بدرێت كارەكان بە پێی مواسەفات 
ئەنجام بدرێت بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هەندێ  جار الدان ڕوو 
دەدات كە كار ناكاتە سەر چینەكانی قیرتاو بەشێوەیەكی 
زۆر كە ئەوەش وا پێویست دەكات وەربگیریت و رێی پێ  
بدرێت  لەگەڵ چارەسەركردنی بە بڕینی بڕێك لە نرخی 
برگەكە یا بە زیادكردنی ئەستووری چینەكانی دوای ئەو 
چینە بۆ دابینكردنی سەالمەتی و جۆری قیرتاوەكە بەم 

شێوەی خوارەوە:

مواسەفات  لە  الدان  ڕوودانی  لەكاتی  چارەسەرەكان   -
)انحرافات(:

أ -وا بەباشی دەزانریت لەكاتی ئامادەكردنی هاوكێشەكاندا 
هێزی جێگیری مارشاڵ )1( كیلونیوتن زیاتر بكرێت لە 
هەموو  بۆ  دیاریكراو  الدنیا(  كەمی)حدود  الی  سنووری 

چینەكانی قیرتاو.
ب -بە لە بەرچاوگرتنی ئەوەی كە هەرگۆرانكاریەك لە هێزی 
جێگیری مارشال بە شێوەیەكی هەست پێكراو كارناكاتە 
 coefficient of( سەر بڕی بەرگەگرتنی هێزی چینەكە
relative strength( بۆیە ڕێگا دەدرێت بە كەمبوونی 
لە  تا %15 وە  ڕێنماییەكان  لە  پێویست  هێزی جێگیری 

نرخی چینەكە دەبرێت بە پێ ی ئەم هاوكێشە:
        100   x 2(40/( 5  + ( )س  بڕین)ص( =   ڕێژەی 

)س : ڕێژەی الدان(
شێوەیە  بەم  نرخ  بڕینی  هاوكێشەیە  ئەم  گوێرەی  بە 

دەبێت:
ڕێژەی الدان)س(              5        10        15

ڕێژەی بڕینی نرخ)ص(       6,25    14         25                                               
ج-  كاتێ  كەكەمی  هێزی جێگیربون زیاتر بوو لە 15% وە 
تاكو 30% پێویستە ئەستووری چینەكەی تر زیاد بكرێت 
بە 2سم بەاڵم ئەگەر ئەو كەم بوونە لە چینی كۆتایی بێت 
پێویستە چینیكی تر بە ئەستووری 4سم فەرش بكرێت یا 

خاوەنی كار چ بڕیارێكی تری ال باش بێت .
د -كاتێ  ئەم كەمبوونە لە 30% زیاتر بوو بۆ هەر چینێكی 
قیرتاو پێویستە چینەكە الببرێت و دووبارە چینیكی تر 
فەرش بكرێتەوە  وە دەبێ  هۆكارەكان دیاربكرێت وتێچووی 

دارایش لە ئەستۆی  بەلێندەر دەبێ .

1- الدان لە ڕێژەی پەستانەوەی قیر:
أ -لەكاتی ڕوودانی كەمی لە ڕێژەی پەستانەوە تا ڕێژەی 
3% ) لە 965 تا 93%( بڕێنی نرخی بۆ دەكرێت بە پێ ی 

ئەم هاوكێشەیە:
ڕێژەی بڕین )ص(   = 3x س2 + 3     

ڕیژەی الدان )س(   0,5  1   1,5   2  2,5    3    
ڕێژەی بڕین)ص(  3,75  6 9,75  15 21,75 30   

ب- لەكاتێ  كە كەمبوون هەبێ  وە ڕێژەكەی لە 3% زیاتر 
بێ  وە تاوەكو 5% ئەستووری چینی دواتر زیاد دەكرێت 
بە 2سم بەاڵم ئەگەر ئەم كەمبوونە لە چینی كۆتایی بێت 
فەرش  4سم  ئەستووری   بە  تر  چینێكی  پێویستە  ئەوا 

بكرێت یا بە خۆڕایی بێ  پارە وەردەگیرێت .
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چینەكە  بوو  زیاتر   %5 لە  پەستانەوە  كەمی  ئەگەر  ج- 
الدەبردرێت و دووبارە چینێكی تر فەرش دەكرێتەوە.

2-الدان لە ڕێژەی قیر:
أ -لەكاتی الدانی ڕێژەی قیر لە هاوكێشەی گیراوەكە تاكو 
5% ئەوە بڕینی لە نرخی بۆ دەكرێت بە ڕێژەی 3% لە 

نرخی چینەكە بۆ هەر 0,1% الدان.
 %0,1 تاكو  وە   %0,5 لە  بێ   زیاتر  الدان  كە  ب -كاتێ  
زیاد  داهاتوو  چینی  ئەستووری  هاوكێشەدا  سنووری  لە 
چینی  لە  الدانەكە  ئەگەر  بەالم  2سم  بڕی  بە  دەكرێت 
كۆتایی بوو چینێكی تر بە ئەستووری 4سم دەبێ  فەرش 

بكرێت یان كارەكە بە خۆرایی و بێ  پارە وەردەگیرێت.
ج- لەكاتێ  الدان زیاتر بوو لە 1% پێویستە چینی قیرەكە 
الببرێت وچینێكی تر فەرش بكرێت كە الدانی نەبێت یا 
كەم بیت.                                                                                              

3-الدان لە پلەكردن )تدرج(:
أ -لەكاتی بوونی الدان لە پلەكردنی مەواد لە هەر بێژینگەكە 
) تەنها ژمارە 200 نەبێ ( بڕی 0,25 لە نرخی چینەكە 
دەبردرێت بۆ هەر 1% الدان لە سنووری هاوكێشە وە بۆ 

هەموو بێژینگەكان .
ب -لەبەر كاریگەری زۆری بێژینگی ژمارە 200 )0,75 ملم( 
)تشوە(  شڵەژان  دروستبوونی  قیرو  جێگیری  هێزی  لە 
ڕێژەی بڕین 2% دەبێت بۆ هەر 1% الدان لە بێژنگی ژمارە 

.200

4- الدان لە ئەستووری چینی قیر:
أ -ڕێگا دەدرێ  بە كەمبوونی ئەستووری داواكراو بۆ هەر 

چینێك  تاكو) 3 ملم ( بەبێ  كەمكردنەوەی نرخ . 

ب -ئەگەر هاتوو كەمبوونی ئەستووری زیاتر بوو لە 3 ملم 
تاوەكو 10ملم كارەكە وەردەگیرێت لەگەڵ كەمكردنەوەی 
ڕێنماییەكان  لە   )R9-  17( بەندی  گوێرەی  بە  نرخ 
ئەگەر هاتوو قەرەبوی ئەو كەمییە نەكرا وە بە زیادكردنی 

ئەستووری ئەو چینانەی لە سەر ئەو چینەن .

بۆ  10ملم  لە  زیاتر  ئەستووری  كەمبوونی  لەكاتی  ج- 
ئەو  قەرەبۆی  نەبێ   كۆتایی  چینی  تەنیا  قیر  چینەكانی 
كەمبونە دەكرێتەوە بە زیادكردنی ئەستووری چینەكانی 
تر بەاڵم بۆ چینی كۆتایی  نابێ  كەمبون لە 10 ملم زیاتر 
هەڵبكەنرێت  چینەكە  دەبێ   بوو  زیاتر  ئەگەر  بەاڵم  بێ  
 . پێویست  ئەستووری  بە  بكریتەوە  دووبارە  والببردرێت 
یان چینیكی تر بە ئەستووری 4سم فەرش دەكرێ  ئەگەر 
بتوانرێت یان بەبێ  بەرامبەر وەردەگێریت وە بڕیاردان بۆ 

خاوەن كار جێدەهێلرێت.
5- الدان لەڕاستی ڕێگا) بەرزی ونزمی( 

لە  ڕێگا  كۆتایی  ڕاستی چینی  لە  بوونی الدان  أ -لەكاتی 

ڕێژەی ڕێپێدراو بە پێی نەخشەی ) R9-7(وە تاوەكو %15 
لە نرخی چینەكە دەبردرێت بە پێی ئەو هاوكێشەیە:
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              ص =  100))س+5 (/40 (2
ڕێژەی الدان )س(       5          10         15
ڕێژەی بڕین)ص(       6,25       14         25

ب -لەكاتی الدانی زیاتر لە 15% چینێكی تر فەرش دەكرێت 
كۆتایی  چینی  بەرامبەر  بەبێ   یا  4سم  ئەستووری  بە 

وەردەگیرێت.

چەند تێبینیەك : 
1-ئەم چارەسەركردنانە بە زۆر نیە )غیر ملزمە( بڕیاردان 

لە دەست خاوەن كارە .
تر  كارەكانی  لە  بەلیندەرایەتییە  كارەكانی  بۆ  2-تەنها 

لەسەر خاوەن كار دەوەستێ  .
نموونە  لە  ژمارەیەك  تاقیكردنەوەی  3-لەكاتی 
ئەنجامی  معدلی  ئەوە  ڕۆژانە  ئیشی  لە   )samples(

نموونەكان وەردەگیرێت بۆ مەبەستی ئەم ڕێنماییانە
لەوخەسڵەتانەی  یەكێك  هەر  لە  الدان  بوونی  4-لەكاتی 
باسكران بۆ هەر نمونەیەكی قیر دەتوانری دوو نموونەی 
ڕێگاكە  لە هەمان بەشی  تاقیكردنەوە  بۆ  تر وەربگیرێت 
هەرسێ   معدلیئەنجامی  وەئینجا  قیر  گیراوەی  هەمان  بۆ 
نموونە وەردەگیرێت )نموونەی سەرەكی + دوونمونەكەی 
و  نرخ  بڕینی  بۆ  دەكرێت  پێویست  كاری  ئینجا  تر( 

الدانەكانی تر.
لەو  بریتیە  دەكرێت  بۆ  بڕینی  كە  ڕووبەرەی  5-ئەو 
وە  داوە  ڕووی  تیا  الدانەكەی  نموونەی  ئەو  ڕووبەرەی 
سوود لە دەفتەری كاری ڕۆژانەی ئەندازیار وەردەگیرێت 

بۆ ئەو مەبەستە
6-ئەو چینەی كە زیاد دەكرێت یا ئەستووری زیاد دەكرێ  
پێویستە بە بەڕینی قیرتاوەكە بێ  نەوەك بەبڕینی یەك 
قیرەكەی  ڕێڕەوەكە  ) Lane(  هەرچەندە الكەی تری 

الدانی تیا نەبێ .

زیادكردنی  یا  چینێك  كردنەوەی  فەرش  كاتی  7-لە 
ئەستووری بۆ چینێك  بۆ دووبەشی ڕێگاكە ئەگەر دووری 
نیوانیان لە 200 م كەمتر بوو پێویستە فەرش كردنەكە 

بەردەوام بێ  بۆ ئەو دووریەش بەبێپچرانەوە
یا  كۆتایی  چینی  بۆ  4سم  كردنی  فەرش  8-لەكاتی 
زیادكردنی 2سم بۆ چینەكانی كۆتایی ئەوە پێویست بە 
بڕین  الدانش  تری  جۆرەكانی  بۆ  وە  ناكات  نرخ  بڕینی 

ناكرێ  .
)نزف(  قیری  بەربوونی  خوێن  ڕوودانی  9-لەكاتی 
تراشین  بە  چارەسەربكرێ   پێویستە   Bleeding
شكاوی  بەردی  بەكارهینانی  یابە  قیرەكە  ی  )قشگ( 
بە  پەستانەوەی  لەگەل  بەخوارەوە(  قەبارە)6ملم  گەرم 

خێرایی.
10-ئەگەر الدان هەبوو لە زیاتر لە خەسلەتیك , برین بۆ 
لە كۆی گشتی  زیادكردنی %25  بە  دەكرێت  زۆرترینیان 
برێنی الدانەكانی تر وە تا100% لە نرخی ئەوبەشەی الدانی 

تیایە.
لەدوای  رۆژ   30 ماوەی  لە  كە  دەزانرێت  بەباش  11-وا 
فەرشكردنی چینەكانی قیر هەموو تاقیكردنەوەكان تەواو 

بكرێن.
گشتی  دەستەی  ڕێنماییانە  و  چارەسەر  ئەم   / تێبینی 
ڕێگاوبان لە وەزارەتی ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێی عێراق 
لە 2007/2/14 گشتاندنی بۆكراوە.                                                                            
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لة زانكَوكانةوة
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پوختە
كە  قووڵ  كۆنكریتی  ڕایەڵی  بەرگری  هەڵسوكەوتی  كردنی  تاوتوێ   لە  بریتییە  لێكۆلینەوەیە  ئەم  سەرەكی  ئامانجی 
بەهێزكراون بە ڕیشاڵی كاربۆنی ) Carbon Fibers (. بۆ ئەم مەبەستە زنجیرەیەك تاقیكردنەوە بەئەنجام گەیەنرا 
لەسەر ڕایەڵی قووڵ وە ئەنجامەكانی تاوتوێ  كران وە بەراورد كرا لەگەڵ ئەنجامی لێكۆلینەوەی تر كە ئاماژەی پێ  دراوە 

.)Literature( لە
نەگۆر  پانی  و  درێژی  بە  قوول  كۆنكریتی شیشداری  رایەڵی  كردنی )16(  تێست  لە  پێكهاتبوو  پراكتیكی  بەرنامەی 
)1100ملم وە 100ملم( یەك لەدوای یەك وە گۆڕانی قووڵییەكانیان لە ) 300ملم(ەوە بۆ )600ملم( بە زیادكردنی 100ملم 
بۆ هەر جارێك. لەم لێكۆلینەوەیەدا دوو ڕێژەی قەبارەیی لە ریشالی كاربۆنی هەڵبژێراون وە بەكارهێنراون كە بریتین لە 
0,25% و 0,50% لە قەبارەی كۆنكریت. وە ڕێژەی )a/h( لە 0,79 بۆ 1,58 بوو. وە بڕی شیشی سەرەكی بەكارهاتوو 
نەگۆر بوو لە هەموو رایەلەكاندا بەالم بری شیشی )Web reinforcement( دەگۆرا. هەموو رایەلەكان لەسەر دوو 
سەكۆ لە جۆری )Simply Supported( دانرابوون وە هێزیان كرابووە سەر بەهۆی یەك هێزەوە كە كاری كردبووە 

سەر رایەلەكان لەبەشی سەرەوە لەناوەراستی درێژییەكەی.
 Web( لە  یەك  هەر  لە   )Strain( و   )Mid span deflection( بری  پشكنینەكاندا  ئەنجامدانی  كاتی  لە 
reinforcement( و كۆنكریت دا وەرگیراوە لە هەموو قۆناغەكانی )Loading(دا. لە هەموو قۆناغەكانی هێزكردندا 
درزی رایەلی كۆنكریتی وە چۆنێتی بالوبوونەوەیان دەست نیشان كران. ئەنجامەكان دەریانخست كە زۆربەی رایەلە 
كۆنكریتییەكان تێك شكان بەهۆی دروست بوونی )Diagonal Shear Crack( وە بووە. شایەنی باسە كە باش 

بونێكی بەرچاو بەدی ئەكرا لە سیفەتی )Ductility(ی كۆنكریت لە كاتی بەكارهێنانی ڕیشاڵی كاربۆنیدا.
لە شیكاری تێوری دا چەند بیردۆزێكی )STM( بۆ رایەلی قوول بەكارهێنرا، وە ئەنجامی پشكنینەكان بەراورد كرا 
)Literature( وە چەند بیردۆزێكی تر كە لە )ACI-Code( كە ئاماژەی پێ  كراوە لە )STM( لەگەل هەر یەك لە
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دا ئاماژەی پێ  كراون.
ئەكرا  بەدی  رایەلەكاندا  توانای  لە  بوونێك  زیاد   )a/h( ڕێژەی كردنەوەی  كەم  بە  كە  كردەوە  روونیان  ئەنجامەكان 
بەجۆرێك كە بە كەم كردنەوەی ڕێژەی )a/h( لە 1,58 بۆ 1,19 وە لە 1,19 بۆ 0,95 وە لە 0,95 بۆ 0,79 توانای 

رایەلەكان زیادی كرد بەڕێژەی %49 وە %35 وە %15 یەك لە دوای یەك. 
زیاتری  كاریگەری   )vertical web reinforcement( كە  دەركەوت  لێكۆلینەوەیەدا  ئەم  ئەنجامدانی  كاتی  لە 
لە  تێكشكاندا  لەكاتی   )Stress( بری  كە  شێوەیەك  بە   )horizontal web reinforcement( لە  هەبوو 
 horizontal web( لەكاتێكدا لە MPa 213,85 بەنزیكەیی دەیكردە )vertical web reinforcement(
 vertical and( لە  )Stress( ئەنجامەكانی بەنزیكەیی دەیكردە MPa 56,8. هەروەها   )reinforcement
horizontal web reinforcement( دەریان خست كە ئەو كەمترین برە شیشەی كە لە هاووپێچی )A(ی كۆدی 

ئەمریكی )ACI-Code( ئاماژەی پێ  كراوە بڕێكی باشە.
 STM ی)Modified methods( ئەو چاكسازییەی كە ئەنجام درا لەم لێكۆلینەوەیەدا لەسەر بیردۆزە چاككراوەكان
كە ئاماژەی پێ  كرابوون لە )Literature(دا بۆ دۆزینەوەی توانای بەرگەگرتنی )Shear( لە رایەلی قوولدا ئەویش 
بە زیادكردنی كاریگەری ڕێژەی )a/h(، بەشێوەیەكی باش نزیك بووەوە لە ئەنجامەكانی پراكتیكی ئەم لێكۆلینەوەیە 

و لێكۆلینەوەكانی تر.     

اخلالصة
ان الهدف الرئيسي لهذه األطروحة هي دراسة سلوك املقاومة للعتبات اخلرسانية العميقة بسيطة األسناد 
والتي حتتوي على الياف الكاربون. لهذا السبب مت اجراء سلسلة من األختبارات على العتبات العميقة وكما مت 

.)literature( مناقشة نتائجها و مقارنتها مع نتائج اختبارات بحوث اخرى مذكورة في عرض البحوث
 تضمن البرنامج العملي على فحص )16( عتبة خرسانية مسلحة عميقة ذات فضاء و عرض ثابت 1100ملم و 

100ملم على التوالى مع تغير العمق من 300ملم الى 600ملم بزيادة 100ملم في كل مرة.
  نسبتان حجميتان من الياف الكاربون قد مت اختيارهما و استعمالهما في هذه الدراسة وهما 0.25% و %0.50  
حديد  مقدار  وكان   ،1.58 الى   0.79 من  تراوحت   )a/h( للقص  الباعية  نسبة  بان  علما  الكونكريت.  حجم  من 
العمودي واألفقي  النسيجي  العتبات مع تغير في كمية تسليح  ثابتا في كل  الرئيسي املستخدم  التسليح 
)vertical and horizontal web reinforcements(. كل العتبات قد مت اسنادها وحتميلها بطريقة مشابهة وذلك 

باستعمال قوة مركزة مسلطة على العتبة من فوق وفي منتصف مسافة الفضاء.
       اخذت القياسات اثناء عملية الفحص، وتضمنت هذه القياسات: مقدار األنحراف السفلي في منتصف مسافة 
الفضاء )mid - span deflections( وكذلك األجهادات في حديد تسليح النسيجي )web reinforcements( وفي 

الكونكريت و تأشير الشقوق و تطورها في كل مرحلة حتميل.
 diagonal shear( أظهرت النتائج بأن نوعية الفشل في اغلب العتبات كان بسبب تكوين شقوق القص املائلة

crack( مع حتسني ملحوض في خاصية اللدونة عند استعمال الياف الكاربون.
 مت استخدام عدة نظريات )STM( للعتبات العميقة في التحليل النظري ومت مقارنة النتائج العملية مع كل 
من )STM( املذكورة في ال )ACI code( وكذلك مع العديد من الطرق املعدلة األخرى املذكورة في عرض البحوث 

.)literature(
 اظهرت النتائج في هذه الدراسة بأن تقليل نسبة الباعية للقص )a/h( يؤدي الى زيادة في حتمل العتبة بحيث ان 
تقليل في نسبة الباعية للقص )a/h( من 1.58 الى 1.19 ومن 1.19 الى 0.95 واخيرا من 0.95 الى 0.79 فان زيادة 

في التحمل العتبة كان 49% و 35% و 15% على التوالي.
لقد وجد ومن خالل هذه الدراسة بأن تسليح النسيج العمودي )vertical web reinforcement( كان اكثر تأثيرا 
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من تسليح النسيج األفقي )horizontal web reinforcement(، حيث ان النتائج اظهرت بأن كمية اجلهد في 
تسليح النسيج العمودي كان بحدود MPa 213.85 بينما كان بحدود MPa 56.8 في تسليح النسيج األفقي 
بأن  واألفقي أوضحت  العمودي  النسيج  نتائج األجهادات في تسليح  ان  الفشل. كما  العميقة عند  للعتبات 
ملحق  في  بها  واملوصي  املذكورة  العميقة  للعتبات  واألفقي(  العمودي  النسيج  )للتسليح  األدنى  احلد  كمية 

)Appendix A( من ال)ACI code(هي كميات محافظة. 
 )literature( املذكورة في عرض البحوث )STM(ان التحسني الذي مت في هذه الدراسة على نظريات املعدلة لل  
اليجاد اقصى مقاومة للقص للعتبات العميقة وذلك بأضافة تأثير نسبة الباعية للقص )a/h( أقتفى أثرالنتائج 

العملية و نتائج األخرين بدرجة كبيرة من الدقة
EXPERIMENTAL BEHAVIOR AND STRENGTH OF CARBON FIBER REINFORCED CONCRETE DEEP BEAMS USING
STRUT-AND-TIE MODELING
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SUBMITTED TO THE BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT, COLLEGE OF ENGINEERING UNIVERSITY OF SU-
LAIMANI IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN 
STRUCTURAL ENGINEERING
BY
Kawan Kareem Ghafor
) B.Sc.  Civil  Engineering (
) M.Sc.  Structural  Engineering (
Supervised By
Prof. Dr. Jalal A. Saeed Assist. Prof. Dr. Riyadh Jawad Aziz

October 2010
i
ABSTRACT
The main objective of this thesis is to study the strength behavior of reinforced concrete simply supported deep 
beams containing carbon fibers. For this purpose, a series of deep beam tests were performed to study, their results 
are discussed and compared with results mentioned in the literature.
The experimental program consisted of testing 16 deep beams, 1100 mm long, 100mm wide and overall depth which 
varied from 300 mm to 600 mm at
100mm increments.

Two different carbon fibers volume fractions were used, namely 0.25 % and 0.50 % by volume of concrete. The shear 
span - to - depth ratios )a/h( varied from 0.79 to 1.58. The amounts of longitudinal main reinforcements were kept 
constant, while the amounts of vertical and horizontal web reinforcements were changed. The beams were supported 
and loaded identically with a single vertical concentrated load acting at the top of the beams at mid - span.
Measurements made during each test include mid - span deflections, steel, concrete strains and the developed 
cracks were marked at each load increment.
Most of the beams failed due to the formation of diagonal shear crack with an improved ductility when carbon fibers 
is used.
The Strut-and-Tie model )STM( procedures were used to analyze deep beams of this investigation  and a compari-
son of results was made with STM procedure  given  in  ACI  code  and  with  other  procedures  mentioned  in  the 
literature.
The results of this study indicate that as the a/h ratio decreases, the value of the failure loads increased, when a/h 
decreases from 1.58 to 1.19, 1.19 to 0.95 and  0.95  to  0.79, the  failure  load  increased by  about 49%, 35% and  15% 
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respectively.
It was found that the vertical web reinforcement is more effective than horizontal web reinforcement in transferring 
shear forces in deep beam. Results showed that the induced stress in vertical web reinforcement was about 213.85
ii
MPa, while it was about 56.8 MPa in horizontal web reinforcement for deep beams at failure. For deep beams con-
taining minimum amounts of vertical and horizontal web reinforcement as given in the ACI code, the steel strain read-
ings showed that the minimum amount of web reinforcement given in Appendix A of the ACI code is conservative.
The STM procedure given in Appendix A of the ACI code does not account for the tensile  strength of concrete. The 
results of this investigation indicate that the efficiency of this method in  calculating  failure load of deep beams can 
be improved by the inclusion of concrete tensile strength.
The amendment  made  in  this  investigation  on  the  modified  STM procedure  mentioned  in   the   literature  for  
determination  of  ultimate  shear strength of deep beams by including the effect of shear span to depth a/h ratio 
traces the experimental failure load of deep beams of this investigation and the results of others to a higher degree 
of accuracy.
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بَو زاخاوى مَيشك
ئەم گۆشەیە تایبەتە بە هەندێ  كاری سەیروسەمەرە و سەرسوڕهێنەر و داهێنەرانە كە 
جۆرێك لە جۆرەكانی دیقەت و پێوانە سازی وبیركردنەوەی تیادایە كە نزیكە لەكاری 
ئەندازیاریەوە. هەربۆیە پێمان باش بوو كە ئەم گۆشەیە دروستبكەین بۆئەوەی هەندێ  
هێور  مێشكمان  كەمێكیش  و  ئەندازەییەكان  بابەتە  خوێندنەوەی  لە  دووربكەوینەوە 

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

 طَوظارى ئةندازيارانباڵوكردنەوە. .....لەگەڵ ڕێزماندا..... 

دڕێژترین ڕووبارەكان قوڵترین دەریاكان
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ئەو واڵتانەی كە ملیاردێریان زۆر تیادایەگەورەترین ڕووبەری واڵتەكان

ئەو واڵتانەی كە ڕێژەی دانیشتوانیان زۆرەخاوێنترین واڵتەكان

زۆرترین فرۆشتنى جۆرى ئۆتۆمبیلەكانئەو وواڵتانەی كە زۆرترین فڕۆكەخانەیان تیادایە
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زیاترین ژمارەی خێزان لە ماڵێكدازیاترین ڕێژەی لەدایك بوون

زیاترین ڕێژەی جیابونەوە ژن و مێردزیاترین نێوەنجی تەمەن

كەمترین كێشی منداڵە تازە بووزۆرترین ڕێژەی مردن
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7

8

ئەو والتە ئەوروپیانەی زۆرترین گەشتیار سەردانیان دەكەنزۆرترین ڕێژەی خۆكوشتن

ئەو واڵتانەی كە زۆرترین بوك وزاراوا ڕویان تێ دەكاتئەو واڵتانەی ئاوی سازگاریان زۆرترینە

ئەو واڵتانەی زۆرترین كرێكاری هەیە ئەو واڵتانەی كە زۆرترین ئۆتۆمبیل دروست دەكەن
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چێشتخانە ئەو واڵتانەی كە زۆرترین نان دەخۆنگرانترین 

ئەو واڵتانەی زۆرترین قاوە دەخۆنەوە ئەو واڵتانەی زۆرترین چوكلیت بەكاردەهێنن

ئەو والتانەی زۆرترین كحول بەكاردەهێنن ئەو واڵتانەی زۆرترین مانگایان تیادایە
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مئة معلومة
1- رود آيالند أصغر والية أمريكية

2-   أول من وضع صورتة على النقود هو اإلسكندر املقدوني .
3-   أقدم وأقصر نشيد وطني هو النشيد الوطني الياباني .

4- لون دم حيوان الكركدن أزرق ...
5- أندر فصيلة دم في العالم هي Oh ويحملها ثالثة أشخاص فقط .

6-   26 دولة في العالم ال تطل على أي مسطح مائي .
7- عدد غرف البيت األبيض 143 غرفة .

8- مات لورانس العرب بحادث دراجة نارية في لندن عام 1935م .
9-   فنلندا هي أكثر دول العالم بحيرات مائية .

10- عدد اجليوب األنفية لإلنسان 8 جيوب .
11- عضالت قلب االنسان لديه القوة لدفع الدم لعشرة امتار في الهواء .

12- تعّرض الزعيم الكوبي فيدل كاسترو إلى 637 محاولة اغتيال طوال فترة حكمه ..
13- كل الدببة القطبية البيضاء اعسر اليد )تستخدم اليد االيسر(  .

14-   حجبت جائزة نوبل في جميع اجملاالت 49 مرة .
15- أقدم نادي رياضي في اخلليج هو احملرق البحريني .

16- لون الصندوق األسود املستخدم في الطائرات برتقالي .
17- تزوجت الفنانة الراحلة أم كلثوم 5 مرات .

18-   احمليط الهادي ال تطل عليه أي دولة عربية .
19-   الفيل احليوان الوحيد الذي ال يستطيع القفز .

20- أطلق العرب إسم الكّحال على طبيب العيون وعلى الزّراد صانع  الدروع .
21- اجلامعة العربية أقدم تأسيساً من هيئة األمم املتحدة بسبعة أشهر .

22- اإلسم احلقيقي لالعب بيلية هو أديسون آرانتس دي سيمنتو .
23- عدد أوتار آلة القانون 72 وتراً مزدوجاُ .

24-ولد محمد علي باشا مبدينة كافاال اليونانية .
25- اجلزء الوحيد الذي ال يصل إليه الدم في جسم االنسان هو قرنية العني .

26- الدولة الوحيدة التي لها حدود مع الدمنارك هي أملانيا .
27-   األسم الالتيني ماركوس هو حتريف لألسم العربي إمرؤ القيس .

28- ثالث أكبر ديانة بعد املسيحية واإلسالم هي الديانة الكونفوشيوسية .
29-    أقل شعوب العالم إصابة بالصلع هم الهنود احلمر واملغول ..

30-   إبن الرومي هو صاحب أطول ديوان شعر عربي .
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31-   عقوبة السائق السكران في السلفادور هي اإلعدام رمياً بالرصاص .
32- أعلى درجات مقياس رختر للزالزل هي 12 درجة .

33- اجلاموفوبيا هو اخلوف من الزواج ..
34- عدد مربعات لعبة الشطرجن 64 مربعاً ..

35- أشد احليوانات ُسّماً في الطبيعة هو قنديل البحر األسترالي .
36- احليوان الذي له أكبر عدد من األسنان هو التمساح وله 76 سناً .

37- يحرك االنسان عند اإلبتسام 17 عضلة و عند العبوس 43 عضلة .
38- عدد قصص كتاب ألف ليلة وليلة 568 قصة .

39- اللسان هو اقوى عضلة في جسم االنسان .
40- عدد إختراعات توماس أديسون 1033 إختراع .

41- مير نهر الدانوب بأربع عواصم أوروبية هي )بودابست ـ بلغراد ـ بوخارست ـ فيينا   .)
42- أكثر اللغات حروفاُ هي اللغة الكمبودية وتتكون من 72 حرف .

43- الفراشة تتذوق بارجلها .
44- عدد طوابق برج بيزا 8 طوابق وبرج إيفل 3 طوابق.

45- احصائيا يخاف معظم الناس من العناكب اكثر من املوت .
46- التمساح ال يستطيع مد لسانه للخارج .

47- أُعدم نيرون بُسم الزرنيخ وأُعدم سقراط بُسم الشوطران .
48- فاز ماريو زاجالو بكأس العالم لكرة القدم ثالث مرات كالعب ومدرب ومساعداً للمدرب .

49- إبتكر الدكتور غيوتن مقصلة اإلعدام وأُعدم بها .
50- اجلمل أقوى احليوانات ذاكرة والدلفني أذكاها والديك الرومي أغباها .

51- عدد مفاتيح آلة البيانو 88 مفتاحاً .
52-أكبر مبنى سفارة في العالم هو مبنى السفارة الروسية في الصني .
53- اللونان اللذان ال ميّيزهما املصاب بعمى األلوان هما األحمر و األخضر .

54-  املندليفيوم معدن أكتشف بعد وفاة العالم مندليف وسّمي بإسمه تكرمياً له .
55- تعيش أشجار الزيتون أكثر من 400 سنة .

56- أول أمرأة قطعت يدها في السرقة هي قالبة اخملزومية .
57- قانون إدموند هو قانون مينع تعدد الزوجات في الواليات املتحدة ..

58- البيسو هي عملة كالً من األرجنتني وكولومبيا وتشيلي واملكسيك واألرغواي .
59- عدد بنود شريعة حمورابي 285 بند .

60- الصرصور يعيش ملدة تسعة ايام بدون رأسه وميوت بعدها لعدم استطاعته االكل .
61- اللغة العربية حتتل املرتبة اخلامسة في العالم من حيث عدد املتحدثني بها .

62- عدد رؤساء الواليات املتحدة حتى عام 2004م هو 44 رئيساً .
63- أقدم قصر في العالم هو قصر غمدان في اليمن .

64- أكسوم واملغرب األوسط إسمان أطلقا على اجلزائر ..
65- ال يوجد صدى لصوت البطة.

66- طول األمعاء الدقيقة 6 أمتار واألمعاء الغليظة متر ونصف .



 

  Nineth year No :36 Spring 2011(Ďđ) ǥǿǠȵǽ čċČČ ɃǿǠȽǦǣ ȳǦɅǘȹ ɄĆȱǠȅ45

67- في يوم 27 سبتمبر من كل عام يتساوى طول الليل والنهار .
68- أكثر كواكب اجملموعة الشمسية أقماراً هو املشتري )27 قمراً) .

69- فرانكلني روزفلت هو أول رئيس أمريكي توضع صورته على طوابع البريد قبل وفاته .
70- من املستحيل ان تفتح عينيك اثناء العطس واذا حاولت ستخرج عيناك من محجريها .

71- 111.111.111 ضرب 111.111.111 يساوي 12345678987654321 .
72- توماس اديسون مخترع املصباح الكهربائي كان يخاف الظالم .

73- الشخص الوحيد الذي ُمنح إحدى جوائز نوبل بعد وفاته هو السويدي داغ   همرشولد .
74- كورونا هي العملة املتداولة في التشيك و سلوفاكيا وآيسلندا والسويد والنرويج .

75- حيوان جنم البحر ليس لديه مخ .
76- ينظر متثال أبو الهول إلى جهة الشرق ومتثال احلرية إلى الشمال .
77- السرمنه هي السير أثناء النوم والقيافة هي اإلهتداء بآثار األقدام .

78- زواج املقت في اجلاهلية هو أن يتزوج الرجل إمرأة أبيه بعده .
79- توفي اجلاحظ بعد سقوط مجموعة من الكتب عليه من أرفف مكتبته وكان عمره 94 سنة 

80- املوسيقار األملاني يوهان سباستسان باخ كان له 20 ولداً .
81-  4 من رؤساء الوالايت املتحدة ماتوا إغتياالً )لنكولن ـ غارفيلد ـ ماكينلي ـ جون كيندي( .

82- ولد امللك األسباني خوان كارلوس في روما و ولد الرئيس املصري محمد جنيب في اخلرطوم ..
83- الدولة األفريقية الوحيدة التي لم تستعمر هي ليبيريا .

84- توجد قبور األنبياء ابراهيم واسحق ويعقوب ويوسف ولوط عليهم السالم في مدينة اخلليل 
في فلسطني 

85- عدد القوارير في لعبة البولينغ 10 قوارير .
86- احليوان الذي يقوم ذكره مبهمة احلمل بدالً من األنثى هو حصان البحر .

87- إجنلترا ال تضع إسمها على الطوابع البريدية .
88-يستخرج األسبرين من حلاء شجرة الصفصاف .

89-   لألسد في اللغة العربية أكثر من 1500 إسم .
90- املكان الوحيد الذي ال تدخلة ملكة بريطانيا هو مجلس العموم البريطاني .

91- الهيتومتر هو قياس كمية األمطار واألنيمومتر هو جهاز قياس سرعة الرياح .
92- أول من قال )سبق السيف العذل( هو ضّبة ابن إد وهو أحد األعيان في اجلاهلية .

93-   عدد اخللفاء األمويني 14 واخللفاء العباسيني 37 ..
94- يحدث الكـسوف الكلي للشمس كل 360 عام .

95-   أصعب لغات العالم هي لغة أهل إقليم الباسك في أسبانيا ...
96-   اإلسم احلقيقي للمالكم محمد علي كالي هو كاسيوس مارسيلوس كالي .

97-     إسرائيل فازت بكأس آسيا مرتني ، وتأهلت لكأس العالم ملرة واحدة عن قارة آسيا .
98- كان عمر مسيلمة الكذاب عندما قتل قد جتاوز 150 عاماً .

99- الشخص الذي يحمل جواز سفر رقم 1 في بريطانيا هو األمير فيليب زوج ملكة بريطانيا .
100- القرامطة سرقوا احلجر األسود من مكة املكرمة وأعادوه بعد 22 عاماً
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مروحة دايسون هي مروحة منزلية تتميز بأنها ال حتوي 
أهم ما مييز أي مروحة، وهوالشفرات!!

وعلى الرغم من ذلك تقوم هذه “املروحة” بتسريع الهواء 
املراوح  الذي مير من خاللها ألكثر من 15 مرة أسرع من 
غير  مستمراً  تياراً  تقدم  بل  فقط  هذا  ليس  العادية، 

متقطع من الهواء املنعش!
 

لكن كيف يخرج الهواء دون شفرات؟
اجلزء  في  تشاهدونه  الذي  الصندوق  في  تكمن  اخلدعة 
كما  بداخله  توجد  الشفرات  ألن  املروحة،  من  السفلي 

تشاهدون في هذه الصورة: 
 

تتحرك تلك الشفرات مبحرك بقدرة 40 وات يقوم بدفع 
بدوره  ليقوم  الكبير  البالستيكي  اإلطار  إلى  الهواء 
بتسريع الهواء داخل قنوات خاصة ليخرج الهواء بطول 
ومستمر  قوي  هواء  تيار  صورة  في  البالستيكي  اإلطار 

بعكس املراوح العادية: 
 

حسب  الهواء  من  متردداً  تياراً  تُقدم  العادية  املروحة 
تياراً  فُتقدك  دايسون  مروحة  أما  شفراتها،  وضعية 
وضعية  عن  النظر  بغض  الهواء  من  ثابتاً  مستمراً 

شفراتها، ألنها ال متتلك أي شفرات! 
وميكنكم مشاهدة آلية عمل املروحة بتوضيح أكثر من 

خالل هذا الفيديو: 
  

فما  سابقاً  املوضوع  هذا  عن  حتدثنا  قد  كنا  إذا  لكن 
اجلديد؟ 

كنا قد حتدثنا حينها عن توقعات بعدم جناح ذلك املنتج 
بسبب سعره املرتفع الذي يبلغ 300 دوالر وهو أضعاف 

السعر الذي ميكن أن تشتري به أي مروحة!
جيمس  البريطاني  اخملترع  إعالن  كانت  املفاجأة  لكن 

مروحة دايسون

من األنترنيت
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ديسون عن زيادة 300% في مبيعات تلك املراوح بدءاً من 
الشهر املاضي. 

املتزايدة من  ليس هذا فقط بل استغل ديسون اخملاوف 
صيف أكثر سخونة مبنتجني جديدين: 

جيدة بسبب  تقدم حلوالً  ال  املكيفات  أن  ديسون  يقول 
صعوبة  وبسبب  يقول!(  )حسبما  تهويتها  ضعف 

قدم  لذا  الكهرباء،  من  الكثير  واستهالكها  تركيبها 
املروحتني اجلديدتني لتنافسا املكيفات من خالل القدرة 
على تسريع الهواء 18 مرة داخل قنوات خاصة ليخرج في 

صورة هواء منعش مع استهالك قليل من الكهرباء! 

ليس هذا فقط بل تستطيع هذه املراوح إخراج 405 لتر 
من الهواء في الثانية! 

 
 :Tower AM02 يتكون املنتجني اجلديد من

يصل  بينما  ملتر  ارتفاعها  يصل  طولية  مروحة  وهي 
سمكها لـ19 سم فقط وهي بذلك مناسبة للمساحات 
الضيقة، وتستطيع سحب 33 لتر من الهواء في الثانية 

وتسريعه 16 مرة. 
 :Pedestal AM03 املروحة الثانية هي

وتناسب  متر  و1.4  متر   1.2 بني  ما  ارتفاعها  يتغير 
املساحات الكبيرة، وتستطيع سحب 33 لتر من الهواء 

وتسريعه 18 مرة. 
 

ستتوافر املروحتان اجلديدتان في بريطانيا قريباً وسيكون 
سعر الواحدة 449.99 دوالر )ثمن مكيف(!! 

 
من اجلدير بالذكر أن دايسون كّون إمبراطورية تكنولوجية 

باختراعته التي حققت ما يفوق 190 مليون يورو، 
  

شخصية  بثروة  بريطانيا  أثرياء  أثرى  من  واحداً  وأصبح 
تفوق الـ500 مليون يورو!
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المهندس
ƴǮƮǭ  ǬǾǵƗƸƛ Ɨ  ƷƴǾƭ

ماجستير في الهندسة امليكانيكية جامعة بغداد
haidarnuceng@yahoo.com

عد  ملـصا ا
ELEVATORS 

 ELEVATOR  : املـصـعــد 
هو   ELEVATOR  : املـصـعــد 
داخل  تستعمل  نـقـل  وســيلة 
طبقات،  عـدة  من  املؤلفة  األبنية 
يقوم بـنـقـل الركاب و أو البضائع 
من  يتكون  ُمحّددة،  طوابق  بـني 
 ) الصاعدة   ( مغـلقة  غـرفة 
تـتحـرك عامودياً أو بإنحناء معني 
ثـابتة  معدنّية  موجهات  بـني 

تسـمى السـكك )1(.
   ان األعمدة املعدنية ميكن أن تقوم 
بنصب ناطحات السحاب بإرتفاع 
واملصاعد  الهواء  األمتار في  مئات 
هي العنصر الرئيسي جلعل العيش 
والعمل فعال فوق عدة طوابق فوق 

مثل  العالية  املدن  وتعتمد  األرض 
املصاعد  على  بالتأكيد  نيويورك 
ذات  الصغيرة  البنايات  في  حتى 
هذه  إن  وأيضاً  املتعددة  الطوابق 
أجل  من  جداً  مهمة  املصاعد 
املصعد  اختراع  ويعود  املعاقني. 
اخملترع  الى  اولي  احلديث وكنموذج 
والذي  اوتيس  اليشا  االمريكي 
كان يفتقر الى التعليم االكادميي. 
في  املصاعد  وجود  فكرة  ان  علما 
االبنية تعود الكثر من 2400 سنة 
في  الفراعنة  قبل  امليالدمن  قبل 
على  تعمل  كانت  االهراماتوالتي 

الطاقة البشرية او احليوانية
كان  اوتيس  اليشا  ابتكره  ما  ان    

من  وامن  جديد  نظام  عن  عبارة 
يعرف  ما  على  املصاعدويعتمد 
درجات  اعلى  يوفر  والذي  بالكابح 
اختراع  ان  كما  واالمان.  السالمة 
الرئيسي  السبب  كان  املصاعد 
االبنية  واقامة  املدن  توسيع  في 

العالية وناطحات السحاب.
   أنواع املصاعد : تنقسم املصاعد 
إلى عدة أنواع من حيث الية العمل 

ومن اشهرها
احلبال  باستخدام  املصاعد 
املصاعد  و  )املشدودة( 

الهيدروليكية
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املصاعد الهيدروليكية:
   إن مفهوم املصعد بسيط جداً 
بنظام  مقصورة  بربط  فقط  وهو 
رفع ولكن مصاعد الشحن متقنة 
العادية  املصاعد  من  بكثير  أكثر 
أنظمة  إلى  حتتاج  أنها  حيث 
ملعاجلة  متقدمة  ميكانيكية 
إلى  إضافة  وحتتاج  الكبيرة  األوزان 
ليستطيع  حتكم  آليات  إلى  ذلك 
وإلى  املصعد  تشغيل  الركاب 
أدوات أمان إلبقاء كل شئء يسير 

بيسر.
ثالثة  لديه  الهيدروليكي  النظام 

أجزاء )الشكل 1 (: ـ 

خزان )لتخزين السوائل(.

مبحرك  تشغيل  ـمضخة 
كهربائي.

ـ صمام بني اإلسطوانة واخلزان.

 تقوم املضخة بإجبار السائل على 

التدفق من اخلزان إلى األنبوب الذي 
يؤدي إلى اإلسطوانة وعندما يكون 
السائل  سيقوم  مفتوح  الصمام 
مقاومة  ذو  طريق  بأخذ  املضغوط 
أقل ويعود إلى خزان السائل ولكن 
ال  يصبح  الصمام  يغلق  عندما 
يوجد أي مكان ليذهب إليه السائل 
اإلسطوانة  عدا  ما  املضغوط 
في  السائل  يتجمع  وعندما 
بدفع  السائل  يقوم  اإلسطوانة 
املكبس إلى األعلى وبالتالي يدفع 
تقترب  وعندما  املصعد،  عربة 
العربة من األرضية املطلوبة يقوم 
إلى  إشارة  بإرسال  التحكم  نظام 

املضخة  لسد  الكهربائي  احملرك 
تسد  وعندما  تدريجي  بشكل 
يوجد  ال  هناك  يصبح  املضخة 
اإلسطوانة  إلى  ليتدفق  أي سائل 
لكن السائل الذي في اإلسطوانة 
ال يستطيع اخلروج )أي ال يستطيع 
املضخة  خالل  الوراء  إلى  الرجوع 
ويبقى  مغلقاً(  مايزال  والصمام 
وعربة  السائل  فوق  املكبس 

املصعد تبقى في مكانها.

   إلنزال العربة يقوم نظام التحكم 
بإرسال بإرسال إشارة إلى الصمام 
كهربائي  بشكل  يعمل  الذي 
اللولبي  اللف  مفتاح  قبل  من 
األساسي ليقوم هذا املفتاح بفتح 
الصمام وعندها سيتدفق السائل 
الذي كان متجمعاً في اإلسطوانة 
وتقوم  السائل  خزان  إلى  خارجاً 
عليها  التي  واحلمولة  العربة  وزن 
وبالتالي  املكبس  على  بالضغط 
وتهبط  اخلزان  إلى  السائل  دفع 
لتتوقف  تدريجياً  العربة  بعدها 

عند الطابق السفلي ويقوم بعدها 
نظام التحكم بإغالق الصمام مرة 
ثانية. إن هذا النظام بسيط وفعال 

جداً ولكن لديه بعض العوائق.

فوائد ومضار علم الهيدروليكيا 
)السوائل املتحركة(:

 ب- حالة ااالستقرار والوقوف                                                                        أ- حالة النزول               
شكل )1( توضح اجزاء وعمل املصعد الهيدروليكي
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لألنظمة  الرئيسية  الفائدة  إن 
على  بقدرتها  هي  الهيدروليكية 
قوة  ضغط  نسبة  مضاعفة 
لرفع  أقوى  قوة  لتوليد  املضخة 
عربة املصعد ولكن هذه األنظمة 
تعاني من عائقني فلكي تستطيع 
عربة املصعد الوصول إلى الطابق 
املكبس  جلعل  حتتاج  أنت  العلوي 
اإلسطوانة  تكون  أن  ويجب  أطول 
ألنه  املكبس  من  بقليل  أطول 
املكبس  يكون  أن  الضروري  من 
الطريق  طول  النزول  على  قادر 
الطلبق  في  العربة  تكون  عندما 
وجود  إن  وبإختصار  السفلي 
اسطوانة  إلى  حتتاج  أكثر  طوابق 
بأن كامل  املشكلة  وتكمن  أطول 
تركيب اإلسطوانة يجب أن يكون 
حتت مكان وقوف املصعد السفلي 
أكثر  احلفر  يجب  بأنه  يعني  وهذا 
األعلى  إلى  بالبناء  قمت  كلما 
وإن هذا املشروع غالي في األبنية 
ولتركيب  قليلة،  بطوابق  األعلى 
ذو  بناء  في  هيدروليكي  مصعد 
املثال  سبيل  على  طوابق  عشرة 
تسعة  حلفر  األقل  على  ستحتاج 
طوابق في العمق )بعض املصاعد 
هذا  إلى  حتتاج  ال  الهيدروليكية 

القدر متاماً من احلفر(.
للمصاعد  اآلخر  العائق 
الهيدروليكية هو بأن هذه املصاعد 
الكثير من  وتأخذ  غير فعالة جداً 
عدة  املصعد  عربة  لرفع  الطاقة 
هيدروليكي  مصعد  وفي  طوابق 
لتخزين  طريقة  توجد  ال  قياسي 

هذه الطاقة.
نظام الكبل )املشدودة(:

هو  شيوعاً  األكثر  املصعد  إن   
املصعد املشدود ففي هذه املصاعد 
وتنخفض  املصعد  عربة  ترتفع 

بدالً  الفوالذية  السحب  بحبال 
من الدفع إلى األسفل حيث تربط 
حول  وتلف  املصعد  بعربة  احلبال 
بكرة مسننة وهي عبارة عن بكرة 
وتقوم  أسنان حول محيطها  ذات 
بحبال  البكرةاملسننةباإلمساك 
وتتحرك  تدور  فهي  لذى  الرفع 

احلبال أيضاً.
   إن البكرةاملسننةموصولة مبحرك 
في  احملرك  يدور  وعندما  كهربائي 
برفع  البكرة  تقوم  محدد  طريق 
املصعد وعندما يدور في طريق آخر 

تقوم البكرة بخفض املصعد.
املسننات  عدمية  املصاعد  في     
يقوم احملرك بتدوير البكرات مباشرة 
املسننات  ذات  املصاعد  وفي 
املسننات  بتدوير  احملرك  يقوم 
احملززة،  البكرات  مع  يتناوب  الذي 
ونظام  البكرةاملسننةواحملرك  وإن 
التحكم موضوعني جميعهم في 
غرفة فوق عمود املصعد، وإن احلبال 
التي ترفع العربة موصولة إلى ثقل 
اآلخر من  اجلانب  في  موازي معلق 
املوازي  الثقل  البكرةاملسننةويزن 
بـ  مملوئة  وهي  العربة  ثقل  نفس 
تقريباً  متوسطة(  )أي كمية   %40
ويتوازن ثقل العربة والثقل املوازي 
هذا  من  والغاية  مثالي  بشكل 
يأخذ  و  الطاقة  حفظ  هو  التوازن 
من  فقط  الطاقة  من  القليل 
جوانب  على  املتساوية  األثقال 
البكرةاملسننةوذلك إلرجاع التوازن 
العربة  بآخرويجب على  أو  بشكل 
اإلحتكاك  على  التغلب  فقط 
اآلخر  اجلانب  على  الوزن  ويقوم 
بأغلب العمل، وبطريقة أخرى فإن 
التوازن يبقى قرب مستوى الطاقة 
النظام  في  والثابتة  الكامنة 

ككل.
الكامنة  الطاقة  استهالك  إن     

تنزل  )تركها  املصعد  عربة  في 
الكامنة  الطاقة  تعزز  األرض(  إلى 
قمة  إلى  الوزن  )يرتفع  الوزن  في 
نفسه  الشيء  ويحدث  العمود( 
يرتفع  عندما  بالعكس  ولكن 
املصعد وهذا النظام مثل ارجوحة 
على  نفسه  الطفل  ثقل  لديها 

حد سواء في كل جهة.
والثقل  املصعد  عربة  كلتا  إن     
أعمدة  طول  على  يكمنان  املوازي 
العربة  القضبان  وحتفظ  املصعد، 
ذهاباً  اإلهتزاز  من  املوازن  والثقل 
وإياباً ويعملون بنظام أمان إليقاف 

العربة في احلالت الطارئة.
متعددة  املشدودة  املصاعد  إن     
من  بكثير  أكثر  اإلستعمال 
باإلضافة  الهيدروليكية  املصاعد 
إلى أنها أكثر فعالية ولديها أيضاً 

أنظمة أمان أكثر )1(.

املصاعد  في  الرئيسية  األجزاء 
)الشكل 2 و 3 ( :

CAR :  1- العربة 
املصعد  من  املتحرك  اجلـزء  هي 
وعدد  مناسبة  بأحجام  املصممة 
الركاب أو وزن البضائع للنقل فيما 

بني طبقات املبنى.

 CAR DOOR : 2- باب العربة
هو الباب املعدنّي الذي يركب على 
خالياً  ويكون  الصاعدة  مدخل 
يغلق  الفتحات  أو  الثقوب  من 
أوتوماتيكّياً قبل انطالقها ويفتح 
أيضا  أوتوماتيكّياً  التوقف  بعد 
الباب  تشـغيل  نوع  كان  مهما 
)أوتوماتيكّي  للمصعد  اخلارجي 
أبواب  تـكون  مفصلّي(.  يدوّي  أم 
واحدة  درفة  من  مكونة  الصاعدة 
البئر  قياسـات  حسـب  اكثر  أو 
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والصاعدة وأنواعها كاآلتي :
-     انـزالقـيـة تـفـتح باجتاه جهة 

واحدة.
-انـزالقـيـة تـفـتح من الوسـط.
-مـروحـيـة تـفـتح من الوسـط.

 COUNTER : 3- ثـقـل املـوازنــة
 WEIGHT

معدنّي  إطـار  من  مؤلف  ثـقـل 
فوق  موضوعة  أوزان  على  يحتوي 
مبـوازنة  تـقوم  البعض  بعضها 
ثـقـل الصاعدة واحلمولة داخلها.
HOISTWAY :  4-بـئـر املـصـعـد

وهو  املبنى  في  اخملصص  الفراغ 
يتحرك  عامودّياً،  يكون  ما  غالباً 
وثـقـل  الصاعدة  من  كل  ضمنه 
وحـدوده  وجـد(،  إذا   ( املوازنة 
ســــقـف  الـبـئـر،  جـدران 

الـبـئـر والـجـورة.
ال يحتوي هذا البئر على أّية متديدات 

أو  كهربائّية  أو  هوائّية  أو  مائّية 
بصلة  متت  ال  أخرى  جتهيزات  أّية 

لتجهيزات املصعد.
 PIT : 5- اجلـورة

الذي  البئر  من  السـفلي  اجلـزء 
أســفل  مسـتوى  حتت  يـقـع 
وبعمق  املبنى  من  مخـدوم  طابق 
وسـرعة  نوع  حسب  يُحّدد 

املصعد.
 LANDING 6-املـحـطـة: 

STATION
عـنـده  تـقـف  الذي  املسـتوى 
موازياً  يكون  ما  وغـالـباً  العربة، 

ملسـتوى بالط طبقات املبنى.
 DUTY  : املـصـعـد  حمـولـة   -7

 LOAD
املمكن  األقصى  احمُلـّدد  الـوزن 
املبنى،  طـبـقـات  بني  نـقـلـه 
أبعاد  تصميم  يحكم  الذي  وهو 

ومواصفات املصعد .

 MACHINE  : املاكينة  غرفة   -8
 ROOM

على  تـحـتـوي  التي  الغـرفـة 
وأجهزة  املصـعـد  مـاكـيـنـة 
التي  وهي  له،  التابعة  التحكم 
بأغلب  املصعد  بئر  سـقف  تعلو 
األحيان أو حتاذيه في بعض احلاالت 

اخلاصة.
 MACHINE : 9- ماكينة املصعد

اجلزء األساسّي االلكتروميكانيكّي 
املصعد،  أجزاء  لباقي  احملرك 
الكهربائّي  احملرك  يتضمن  والذي 
ملصاعد  واملسـنـنـات 
للمصاعد  املضخة  أو  السـحب 

الهيدروليكّية.
 MACHINE : 10- مـكابح املاكينة

BRAKE
أملـس،  طـنـبـور  من  يتكون 
املاكينة  محـور  على  مـثـبـت 
ذراعني  ومن  معه،  ويدور  الدوار 
عـنـد  يـفـتـحـان  خـارجـيـني 
)موتور(  محرك  دوران  بـدء 
املاكـيـنـة ويـغـلـقان بـواسـطة 
جهاز كهروميكانيكّي للـتـوقـف 
النهائي بعد وصول الصاعدة إلى 

مســتوى الطابق املقصود.
 SPEED :    11- مـراقب السـرعـة

GOVERNOR
يراقب  الذي  امليكانيكّي  اجلهاز 
ويقوم  الصاعدة  ســير  سـرعـة 
بتـشـغيل جهاز األمان داخل إطار 
أوتوماتيكّية  بصورة  الصاعدة 
عن  زائدة  أية سـرعة  فور حصول 
اجلهاز  هذا  يكون  بها.  املسـموح 
تصنيع  حسن  شهادة  على  حائزاً 

وأداء. 
 : فـوري  أمـان  12-بلوك 
 INSTANTANEOUS SAFETY

 الشكل )2( يوضح عدة اجزاء من الصعد /  شكل )3( يوضح اجزاء من املصعد   
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 BLOCK
يتّم  ميكانيكّي  جهاز  هو 
يقوم  العربة،  هيكل  على  تركيبه 
أو   ( للعربة  فوري  طارئ  بتوقيف 
( وتـثـبـيـتها مع  املوازنة  لثـقـل 
متني  بشـكل   RAILS السـكك 
املوجودين  للركـاب  مؤذٍ  وغـير 
للمصاعد  وذلك  الصاعدة،  داخل 
سـرعتها  تـقـل  أو  تعـادل  التي 
بالثانية. يكون هذا  عن 0.63 متراً 
حسن  شهادة  على  حائزاً  اجلهاز 

تصنيع وأداء. 
 : تدريجي   أمـان  بلوك    -13
 PROGRESSIVE SAFETY

BLOCK
تركيبه  يتّم  ميكانيكّي  جهاز  هو 
يقوم   ، الصاعدة  هيكل  على 
للصاعدة  تدريجّي  طارئ  بتوقيف 
 RAILS السـكك  مع  وتثبيتها 
بشـكل متني وغـير مؤذٍ للركـاب 
وذلك  الصاعدة،  داخل  املوجودين 
للمصاعد التي تزيد سـرعتها عن 
يكون  ضمناً.  بالثانية  متراً   0.63
شهادة  على  حائزاً  اجلهاز  هذا 

حسن تصنيع وأداء . 
 CAR  : العربة  هـيـكل   -14

 FRAME
معدنّية  كمرات  من  يتكون 
متينة   METALLIC BEAMS
أوزان  مجموع  مع  يتالءم  بشكل 
األسمى  حملها  ومع  العربة 
املقرر باإلضافة إلى معامل األمان 
يُحيط   ،  )SAFETY FACTOR(
بالعربة من أربعة جهات )العلوّية، 
تثبيت  ويتّم  واجلانبّية(.  السفلّية، 
باستخدام  ضمنه  العربة  أجزاء 
الكاوتشوك  من  خاصة  عوازل 
واالرجتاجات  األصوات  عزل  لتأمني 
غير املستحبة التي حتدث من جراء 

سير العربة أو من دوران املاكينة.

 GUIDE RAILS :15- الســكك
الـثـابـتـة  احلركة  موجهات 
العربة  سـير  اجتاه  حُتّدد  التي 
وثـقـل املوازنة ، وتكون من املعدن 
 « بشكل  البارد  على  املسـحوب 
تبعا  مختلفة  مقاطع  ومن   «  T

ألحمال املصاعد.
 DOOR  : األبواب   أقفال   -16

LOCKS
يـثـبـت  كهروميكانيكّي  جهاز 
يؤمن  اخلارجّية  األبواب  إطار  في 
املصعد  باب  فـتح  إمكانية  عدم 
مبحاذاة  العربة  وجود  حال  في  إالّ 
املسـتوى املراد الدخـول إليه. هذا 
شهادة  على  حائزاً  يكون  القفل 

حسن تصنيع وأداء.
17- مزالج أقفال األبواب املفصلية  
 LOCKER PIECE OF DOOR  :

LOCKS
هو القطعة املتحركة االسطوانية 
واحملتواة ضمن أجهزة القفل، تعمل 
على إغالق الباب املفصلي بإحكام. 
املزالج مشطوفاً  هذا  يكون طرف 
كافة  أبواب  قفل  في  الداخل  الى 
محطات التوقف ما عدا قفل باب 

الطابق السفلي. 
 RATED املـقـررة:  الســرعة   -18

 SPEED
وهي السـرعة القصوى لســـيـر 
مع  عليها  واملتعاقد  العربة 

الشـركة املـوردة للمصعد.
 TOE  : الـقـدم  حـامية   -19

 GUARD
بعرض  ملساء،  معدنّية  صفائح 
أسفل  تثبت  العربة،  باب  فتحة 
العربة حتت عتبة مدخلها وأسفل 
األوتوماتيكية  اخلارجية  األبواب 
أقدام  بحماية  تقوم  وجدت.  إذا 
األبواب  حتت  االنزالق  من  الركاب 
العربة  من  اخلروج  عند  اخلارجّية 

عدم  حالة  في  إليها  الدخول  أو 
توقف العربة بنفس مستوى بالط 
الطابق نتيجة خلل ما في أجهزة 

التوقف.
 CAR LIGHT :20- إنـارة العربة

يفوق  العربة مبسـتوى  إنارة  تكون 
أرضية  على  مقاسه  لوكس    50
العربة عند املدخل، وان تكون من 
زائدة  حلرارة  املسـبب  غير  النوع 
داخل العربة. تكون العربة مضاءة 
جزئياً بشـكل دائم مبصابيح بقوة 
ال تقّل عن 50 وات عند اسـتعمال 
أو  أوتوماتيكّية  خارجّية  أبواب 
العربة  تضيء  مفصلية.  يدوّية 
طوال  كامل  بشكل  أوتوماتيكّياً 
الباب  فتح  أو عند  التشغيل  مدة 
بعد  أوتوماتيكّياً  وتطفأ  اخلارجي. 
بعد  الباب  وإغالق  العربة  وقوف 
انقضاء زمن معنّي ال يقّل عن 60 

ثانية.
تكون تغذية إنارة العربة بواسـطة 
ظاهر  مبكان  مثبت  أحادي  قاطع 
لوحة  قرب  املاكينة  غـرفة  داخل 

التحكم.
 EMERGENCY إنـارة طوارئ:   -21

 LIGHT
إنارة بقوة ال تقّل عن 5 وات تعمل 
أوتوماتيكّي،  شاحن  مع  البطارية 
العربة  داخل  أوتوماتيكّياً  تضيء 
الكهربائّي  التيار  انقطاع  عند 
مضاءة  وتبقى  فجائي،  بشكل 
دقيقة.   30 عن  تقّل  ال  لفترة 
تنطفئ هذه اإلنارة فوراً بعد عودة 

التيار الكهربائّي.
 EMERGENCY :  22- جرس طوارئ

ALARM
جرس يثبت إما على سطح العربة 
الرئيسّية  احملطة  باب  قرب  أو 
البطارية.  على  يعمل  للمصعد، 
وجود  خالل  دائمة  تغذيته  تكون 
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تقّل عن  وملّدة ال  الكهربائّي  التيار 
التيار.  انقطاع  عند  دقيقة   30
حاالت  في  اجلرس  هذا  يستعمل 
شخص  أي  قبل  من  الطوارئ 

محجوز داخل العربة.
 : إنترفون  23-جهاز 

 INTERPHONE
لوحة  في  يثبت  إنترفون  جهاز 
مع  متصل  العربة  داخل  القيادة 
على  يعمل  البناء،  مراقب  غرفة 
دائمة  تغذيته  تكون  البطارية. 
خالل وجود التيار الكهربائّي وملّدة 
ال تقّل عن 30 دقيقة عند انقطاع 
في  اجلهاز  هذا  يستعمل  التيار. 
حاالت الطوارئ من قبل أي شخص 

محجوز داخل العربة.
الطوارئ:  تغذية  وحدة   -24

 EMERGENCY POWER UNIT
العربة وتتكون  تثبت على سطح 
فولت(   12 أو   6 )بقوة  بطارية  من 
أوتوماتيكّي  كهربائّي  شاحن  مع 
يقوم بتغذية كل من إنارة الطوارئ 
اإلنترفون  وجهاز  الطوارئ  وجرس 

.)1(
السائدة  التشغيل  نظم 

.)Elevators Operations(
بالضغط  وهو  األول/  النظام 
 Automatic( األوتوماتيك على اإلزار

.)Push Button
تسجيلي  وهو  الثاني/  النظام 
داخل  من  وهبوطا  صعود  مفرد 
من  وهبوطا  )الكبينة(  العربة 

أبواب األعتاب 
.) )Simplex Down Collective

النظام الثالث/ وهو تسجيلي مفرد 
صعود وهبوطا من داخل الصاعدة 
من  وهبوطا  وصعودا  )الكبينة( 
 Simplex Full( االعتاب  أبواب 

) Collective

حالة  )في  وهو  الرابع/  النظام 
البئر  نفس  داخل  مصعدين 
متجاورين)تسجيلي مزدوج صعودا 
وهبوطاً من داخل الصاعدة وهبوطا 
 Duplex down( . من أبواب األعتاب

 )Collective

حالة  )في  وهو  اخلامس/  النظام 
البئر  نفس  داخل  مصعدين 
مزدوج  تسجيلي  متجاورين( 
صعودا وهبوطا من داخل الصاعدة 
وصعودا وهبوطا من أبواب األعتاب. 

)2( )Duplex Full Collective(
أنظمة األمان:

في  والراكبون  العربة  انزالق  إن   
إحتمال  األسفل  إلى  داخلها 
ضعيف جداً في الواقع حيث تبنى 
كثيرة  أمان  أنظمة  مع  املصاعد 
نظام  هو  احلماية  من  األول  واجلزء 
احلبال حيث أن كل حبل للمصعد 
مصنوع من عدة أطوال ومن مواد 
بعضها  حول  ملفوفة  فوالذية 
حبل  فإن  القوي  التركيب  وبهذا 
عربة  وزن  دعم  يستطيع  واحد 
ولكن  املوازي،  والثقل  املصعد 
املصاعد تبنى بحبال متعددة )بني 
تآكل  وإذا  الثمانية(  إلى  األربعة 

متوقع  غير  حدث  في  احلبال  أحد 
بحمل  احلبال  بقية  فستقوم 
كل  انكسرت  إذا  وحتى  املصعد 
احلبال أو قام نظام البكرة املسننة 
احملتمل  غير  فمن  احلبال  بإفالت 
عربات  ألن  املصعد  عربة  سقوط 

املصعد املشدودة لها.
أدة  إن السالمة مؤمنة من قبل    
املصعد  يتحرك  عندما  ضبط 
أنظمة  أكثر  كبيرة،  بسرعة 
أدوات الضبط تبنى حول البكرات 
املصعد  عمود  قمة  في  املسننة 
حول  ملفوف  الضبط  أداة  وحبل 
ألداة   )4 )الشكل  املسننة  البكرة 
أخرى  مسننة  وبكرات  الضبط 
في أسفل العمود واحلبل موصول 
فهو  لذى  املصعد  عربة  إلى  أيضاً 
العربة  تتحرك  عندما  يتحرك 

صعوداً أو نزوالً.
كابحات  املصاعد  لدى 
وهي  أيضاً  كهرومغناطيسية 
عربة  تتوقف  عندما  تعمل 
املصعد حيث تبقي املغناطيسات 
وضع  في  الكابحات  الكهربائية 
مفتوح بدالً من إغالقها وفي هذه 
بإغالق  الكابحات  ستقوم  احلالة 
الكابالت أوتوماتيكياً إذا فسيفقد 
املصعد  ولدى  طاقته،  املصعد 
أنظمة كبح آلية على القمة وفي 
إذا  بحيث  املصعد  عمود  أسفل 
حتركت عربة املصعد ببعد شديد 
فسيقوم  اإلجتاهني  إحدى  عن 

الكابح بإيقافه.
األمان  أنظمة  جميع  فشلت  إذا 
العمود  عن  املصعد  وسقط 
أخير  واحد  سالمة  نظام  فهناك 
والذي سيقوم بإنقاذ الركاب حيث 
مخفف  بنظام  العمود  قاع  زود 
ويكون  التحمل  عالي  للصدمات 
تقوم  كبيرة  وسادة  مبثابة  عمله 

الشكل )4( البكرة املسننة
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املصعد،  عربة  نزول  بتخيفيف 
إلى  باإلضافة  املصعد  ويحتاج 
أنظمة الطوارىء املتقنة هذه إلى 
الكثير من املعدات اآللية من أجل 

توقف املصعد فقط )1(.

عمل املصعد:

احلديثة  املصاعد  من  العديد  إن   
عمل  وإن  احلاسوب  سيطرة  حتت 
احلاسوب هو معاجلة كل املعلومات 
ذات العالقة باملصعد ووضع عربة 
املصعد وأين يجب أن تكون ولفعل 
احلاسوب  على  يجب  الشيء  هذا 

معرفة ثالثة أشياء على األقل:
ـ إلى أين يريد الركاب الذهاب.

ـ أين مكان كل طابق.
ـ أين مكان عربة املصعد.

الركاب  توجه  مكان  معرفة  إن 
عربة  في  األزرار  ألن  جداً  سهل 
كل  في  املوجودة  واألزرار  املصعد 
طابق موجودة في احلاسوب وعند 
األزرار  هذه  إحدى  على  الضغط 
هذا  بتسجيل  احلاسوب  يقوم 
الطرق  من  العديد  وهناك  الطلب 
املصعد  عربة  مكان  إلكتشاف 
جهاز  هناك  الشائع  النظام  وفي 
إحساس مضيء أو جهاز إحساس 
لقراءة سلسلة من  مغنلطيسي 
شريط  على  املوجودة  الفتحات 
عمودي طويل موجود على العمود، 
ملعرفة  أخرى  هناك طريقة  وأيضاً 
يقوم  حيث  املصعد  عربة  مكان 
احملرك  حركة  بتغيير  احلاسوب 
لتصل  بالتدريج  العربة  فتتباطأ 
هدوء  يؤمن  وهذا  طابق  كل  إلى 

الصعود إلى املصعد للركاب.
لبناء  يجب على حاسوب املصعد 
يكون  أن  طوابق  عدة  من  مؤلف 

لديه نوع من األستراتيجية إلبقاء 
بقدر  فعالة  املصعد  عربة  حركة 

اإلمكان.

األنظمة  في  االستراتيجية  تقوم 
إجتاه  عكس  بتجنب  القدمية 
إستمرار  بضمان  وذلك  املصعد 
عربة املصعد باإلرتفاع إلى األعلى 
الطوابق  على  أناس  هناك  طاملا 
وبعد  فوق  إلى  باإلرتفاع  يرغبون 
فقط  السفلية  النداءات  تلبية 
لن  بالنزول  العربة  تبدأ  وعندما 
من  باإلرتفاع  املصعد  عربة  تقوم 
اإلرتفاع  يريد  شخص  أي  أجل 
ويقوم هذا البرنامج بالقيام بعمل 
شخص  كل  بإيصال  جداً  رائع 
وبأسرع  يريده  الذي  الطابق  إلى 
أكثر  برامج  وتقوم  ممكنة،  سرعة 
الركاب  حركة  أمناط  بأخذ  تطوراً 
طوابق  أي  أيضاً  وتعرف  باحلسبان 
وقت  أي  وفي  أكثر  طلب  لديها 
عربات  بتوجيه  وتقوم  اليوم  من 

املصعد وفقاً لذلك.
املتعددة  العربات  نظام  وفي 
للمصاعد سيقوم املصعد بتوجيه 
موقع  على  اعتماداً  فردية  عربات 
العربات األخرى، وهناك نظام يقوم 
الناس فيه بدالً من الضغط على 
أزرار فوق وحتت للركوب في املصعد 
لطابق  طلب  إدخال  ميكنهم 
إستناداً  احلاسوب  فيقوم  معني 
املصعد  عربات  وطريق  موقع  إلى 
الذي  املصعد  عن  الراكبني  بإخبار 

سيقلهم إلى وجهاتهم.

إحساس  أداة  األنظمة  أكثر  ولدى 
أرضية  في  موضوعة  باحلمولة 
بإخبار  تقوم  التي  املصعد  عربة 
عربة  امتالك  مدى  عن  احلاسوب 
قريبة  احلمولة  كانت  وإذا  املصعد 

من قدرة املصعد على اإلستيعاب 
فلن يقوم احلاسوب حينها بالتوقف 
لصعود أي راكب إضافي حتى ينزل 
بعض الراكبني من املصعد، وهناك 
أيضاً حسساسات ثقل ذات ميزة 
في  احلمولة  كانت  حال  في  أمان 
حمل  قدرة  عن  زائدة  املصعد 
مبنع  احلاسوب  فسيقوم  املصعد 
البعض  يزال  حتى  األبواب  إغالق 

من الوزن الزائد )1(.
األبواب:

وفي  اخملازن  في  اآللية  األبواب  إن 
للراحة  موجودة  املكاتب  بنية 
الناس  وملساعدة  رئيسي  بشكل 
اآللية  املصاعد  أبواب  أما  املعاقني 
الناس من  ملنع  فهي ضرورية جداً 
السقوط إلى األسفل، ويستعمل 
األبواب،  من  نوعني  املصاعد  في 

وأبواب  املصعد  عربة  على  أبواب 
تفتح إلى عمود املصعد )الشكل 

.)5
تعمل  املصعد  عربة  في  األبواب 
أوصلت  وقد  كهربائي  مبحرك 
وقوم  املصعد  حاسوب  إلى 
عجلة  بتحريك  الكهربائي  احملرك 
مربوطة بذراع معدني طويل وهذا 
آخر  بذراع  موصول  املعدني  الذراع 
وميكن  بالباب  موصول  بدوره  وهو 

الشكل) 5 ( الية انزالق ابواب املصاعد
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وإلى  األمام  إلى  اإلنزالق  للباب 
اخللف على سكة معدنية وعندما 
يدور  املصعد  عربة  عجلة  تدور 
يقوم  والذي  األول  املعدني  الذراع 
بدوره بسحب الذراع املعدني األول 
املعدني  الذراع  سحب  وبالتابي 
إلى  الباب  يسحب  وبعدها  الثاني 
والباب مصنوع من دفتني  اليسار، 
البعض  بعضهما  على  تنطبقات 
عندما ينفتح الباب وتتمددان إلى 

اخلارج عندما يغلق الباب.
احملرك  بتشغيل  احلاسوب  يقوم 
عربة  تصل  عندما  األبواب  لفتح 
املطلوب  الطابق  إلى  املصعد 
عربة  تبدأ  أن  قبل  األبواب  وتغلق 
ثانية،  مرة  بالتحرك  املصعد 
والعديد من املصاعد لديها نظام 
من  األبواب  ومينع  باحلركة  يحس 
ما  شخص  هناك  كان  إذا  اإلغالق 

يقف بينهم.
زمنية  فترة  املصاعد في  أصبحت 
وستصبح  أساسية  آلة  قصيرة 
اإلنتشار  واسع  عنصر  املصاعد 
لدرجة أكبر في اجملتمع وهي حقاً 
من أهم اآلليات في العصر احلديث 

.)1(
توافرها لتركيب  الواجب  الشروط 

املصاعد:
مصعد  اي  بتركيب  القيام  وعند 

في املبنى يجب توفير ما يلي )2(
الالزمة  املوقع  رسومات  تقدمي   -1

لشركة املصاعد.
2- القيام بأعمال املباني وتشمل 

فيها  ويراعى  املاكينات  غرفة  أ( 
اآلتي :-

سم   300 هي  املثالية  أبعادها   -1
 300  × عمق  سم   250  × عرض 

سم إرتفاع

  2- يجب أن يكون تسليح أرضيتها 

1.5 أكثر من التسليح العادي.
 3- مراعاة فتحات احلبال والكابالت 
سيتم  التي  املصاعد  لشركة 

التعامل معها.
 4- عمل كمر خسراني مقلوب بها 
مواصفاته حتدده شركة املصاعد.

أو  الصلب  الكمر  توفير   -5
حتميل  سيتم  الذي  الشاسيه 

املاكينة عليه.
بني  املسافة  تكون  أن  مراعاة   -6
أرضية  و  املاكينات  حجرة  أرضية 
املسافة  هذه  التقل  وقفه  أعلى 
بهذه  سيوجد  )حيث   ( متر   4 عن 
املسافة الصاعدة نفسها ووسائل 
أمان متنعها من االصطدام بأرضية 

حجرة املاكينات(.
 220 كهربائي  مصدر  توفير   -7
املاكينات  حجرة  وأضاءه  فولت 
حرارتها  تزيد  ال  بحيث  وتهويتها 

عن 40 درجه م مئوية.
  ب( حفرة املصعد ويجب أن تكون 
وتعزل  املصعد  بئر  أبعاد  بكامل 
أسفلها  املياه..ويكون  تسرب  ضد 
مسلحه  )خراسانيه  ثابتة  أرضيه 
يجد  وال  سم(   30:25 بسمك 
أسفل هذه االرضيه بدروم أو حجرة 
أو  بأسفلها  ما  ردم  لزم  وإال  بواب 
احدهما  باراشوت  جهازي  عمل 

للصاعدة واآلخر لثقل املوازنة.
املصعد  بئر  وإنارة  تهوية  ج(    
ومن  احلريق  من  احلماية  وتوفير 
تسرب املياه إليه وبالتالي ال يجب 
أن يكون به مواسير صرف صحي 
خرساني  كمر  وعمل  خالفه..  أو 
املصاعد  بني  يفصل  صلب  أو 
مصعد  من  أكثر  وجود  حالة  في 
بالبئر و كذلك عمل أكتاف ألبواب 
التوازن  دقة  مراعاة  املصاعد)مع 
الراسي لكل هذا(.. وكذلك تأمني 

الفتحات املطلة على البئر.

اخلاصة  السقاالت  توفير   -3
بتركيب املصعد.

الكهربائي)ثالثة  التيار  حتصيل   -4
من  املاكينات  حجرة  إلى  اقطاب( 
خالل كابل حتدد مواصفاته شركة 
ماكينات  قدرة  على  بناء  املصاعد 
قاطعي  توريد  وكذلك  املصاعد 
كهرباء احدهما بحجرة املاكينات 

واآلخر أسفل املصعد.
5- عمل الشبك الواقي والوسائل 
تركيب  حالة  في  باألمان  اخلاصة 
فيجب   .. مفتوح  بئر  في  املصعد 

مايلي:
الواقي  الشبك  ارتفاع  يقل  أال  أ(   
في حالة بئر السلم عن 250 سم 
الدرج  ا  أرضية  في  نقطه  أي  من 

والباسطات.
تسمح  فراغات  به  يكون  أال  ب(   

لألطفال مبد إطرافهم خاللها.
  ج( أال يكون مالمسا ألي كابالت 

كهربائية.
يكون  أن  يجب  البئر  أسفل  د( 
فرد  أي  مينع  كافيا  حاجزا  هناك 
ا  هبوط  منطقة  في  الدخول  من 

املصعد.
تركيب  أعمال  على  التقطيب   -6

املصعد. 
مؤقتا  خاص  مخزن  7-توفير 
مهمات  حلفظ  املصاعد  لشركة 
وأدوات التركيب فيه وأثناء عملية 
التركيب مع توفير احلماية الالزمة 

.)2(
املراجع

)1(http://www.electroarab.
c o m / v b / s h o w t h r e a d .
php?2265- . . . دراسة-شاملة-
املصاعد-وأنواعها
)2( http://www.arab-eng.org/
vb/f4.html
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أن  ألناس  من  ألكثير  يعتقد   
من  هي  أملركبات  في  أالطارات 
أألساسية  غير  أو  ألثانوية  أألجزاء 
ألكافي  أألهتمام  واليعيرها   ،
ألكشف  أجراء  عند  وألضروري 
عند  أو  ألصيانة  أو  ألدوري 
وانواع  أطارات  شراء  و  أستبدالها 
جديدة ) يتم شراء أنواع و ماركات 
جتارية غير معروفة و لكنها تكون 
ذات شكل و تخطيط خارجي جيد 
كذلك  تكون  أألحيان   بعض  وفي 
في   ) للمواصفات  مطابقة  غير 
أألطارات  تقادم  و  أستهالك  حالة 
أألصلية ، وطبعا« أن هذا ألتفكير 
ألوقت  نفس  في  وخطير  خاطيء 

بشكل كبير جدا«.
أألجزاء  من  هي  أألطارات  أن  حيث 
ألوحيد  أجلزء  ألنها  جدا«،  أملهمة 
و  أملركبة  من  لألرض  أملالمس 

وألتماسك  أألستقرار  يعطيها 
ألسرعات  في  خاصة   ( أألرض  مع 
ألشديد  أألنعطاف  عند  و  ألعالية 
و  أألخرى  أملتطلبات  ألى  أضافة   )

ألتي سوف يتم ذكرها الحقا« .    

أنواع ) مكونات ( اإلطارات : 
العامي  بالصطلح  أو  العجلة 
يصنع  هيكل  هو   )Wheel  ( ألويل 
اإلطار،  عليها  ليركب  الصلب  من 
نوعان  هنالك  عام  وبشكل 

اطارات املركبات

املهندس األستشاري هندسة ميكانيكية 
ســــــــةروةرعبــاس أمحـــــد

مهندس الكهرباء
مديرية صيانة ألطرق و أجلسور / السليمانية

Sarwar.abba@yahoo.com

صورة تبين ألمقطع ألعرضي لألطار و طبقاته ألمختلفة
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رئيسيان من اإلطارات ، ألنوع أألول 
أملطاطي  أألنبوب  ذات  أطارات   :
 ( ألداخلــــــــــــــــــــــــي 
و   )  Inner Tube  ( )  Tube Type
وألنوع    ، باجلوب   محليا«  أملعروفة 
أألنبوب  بدون  أألطارات  ألثاني: 
أملعروفة  و   )Tube less(أملطاطي

محليا« باجلوبليس .

أنبوب   ( قلوب  ذات  1-إطارات 
 Tube Tire  ( ) T T مطاطي جوب

( داخلية :
داخلـي  إطار  من  يتركب  وهو   
 Wheel  (  ) ألعجلة   ( معدنـــــي 
 ، املطاط  من  خارجي  وإطار    )Rim
حيث أن ألهواء ميأل أألنبوب أملطاطي 
و ألذي بدوره ميأل ألفراغ بني أألطار و 
احملدد  ألشكل  يعطيها  و  ألعجلة 
عند  تغيير ممكن حدوثه  أي  مينع  و 

ألضغط على أألطار بشكل عام .
يتم أستخدام أألطارات ذات أألنبوب 
أملطاطي في بعض أنواع ألشاحنات 
و  أملوتورسايكل  و   )  Truck  (
ألسيارات  في  ولكن  ألبايسكل 
ألصغيرة )Passenger- Cars ( يتم 
أألنبوب  بدون  أألطارات  أستخدام 

أملطاطي بشكل أكبر . 
2- إطارات ليس لها قلوب داخلية ) 

: ) Tubeless  ( ) T L بدون جوب
من أألسم أملكون لها ، التستخدم 
ويتم   ، داخلي  مطاطي  أنبوب  أي 
مباشــر  بشكل  أألطار  تثبيت 
ألعجلــــــــــــــــــــة  مع 
ألهواء  أن  حيث   ،  )Wheel Rim   (
ينحصر في أجملال ألكون بني داخل 

أألطار و ألعجلة نفسها .
و    Radial ألشعائية  اإلطارات 

 :Bias أملنحرفة
هنالك طريقتان رئيسيتان لتثبيت 
ألنسيجية  وأألوتار  أألساس  ووضع 

و أألسالك ألنسيجية مع أملكونات 
أألخرى عند تصنيع أآلطارات ، وهي 
أنه  حيث   . أملنحرفة  و  ألشعائية 
أألطارات  كانت  عديدة  لسنوات  و 
شائعة  هي  أملنحرف  ألنوع  ذات 
ألسلبيات  وبسبب   ، أألستخدام 
تناقص  أألنواع  لهذه  ألكثيرة 
أألستخدام لها في هذه أأليام حيث 
أو  أألستخدام  مالحظة  ألنادر  من 
البيع لهذه أألنواع . ومن أهم هذه 

ألسلبيات هي :

1-أرتفاع درجة حرارة أألطار و خاصة 
عند ألسرعات ألعالية.

تآكل  و   )Wear  ( أهتراء  2-سرعة 
أألطارات .) عمر تشغيلي أقل ب 50 
% تقريبا« من أألطارات ألشعائية ( 

.
3-أن أألطارات أملنحرفة ذات مرونة 

أقل مع متاسك قليل بالطريق .
ألوقود  أقتصاد في  4-لوحظ وجود 
عند أستعمال أألطارات ألشعائية 

بدال« من أألطارات أملنحرفة .
ألعيوب  و  أملشاكل  هذه  تالفي  مت 
 ، ألشعائية  أألطارات  بصناعة 
متطورة  صناعية  مواد  أدخال  ومت 
مع  أألساسية  ألشبكات  لصنع 
 Rayon ( ، ) Nylon ( أملطاط مثل 
  Glass Fibers ( ، )Steel mesh (و )
أألطار  يكون  عام  وبشكل  (.ولكن 

عند  وأقوى  بكثير  أفضل  أملنحرف 
غير  ألطرق  في  أملركبة  أستخدام 

. ) Off-Road( أملعبدة أو ألوعرة

في  ألدخول  يتم  لم   : مالحظة 
ألتفاصيل ألتصميمية و أألنتاجية 
وضع  طرق  أو  ألشبكات  لترتيب 
لكثرة  وذلك  لألطارات  أألساسات 
و  صناعتها  أساليب  و  أنواعها 
ألى  أختالفها من شركة مصنعة 

أخرى .

وظائف أألطارات : 
عليها  الواقعة  األثقال  حتمل   )1
في  وخصوصاً  احلركة  نقل  بتأثير 
عند  وكذلك   ، العالية  السرعات 

استخدام الفرامل . 
األمام  من  العربة  ثقل  حمل   )2
شكل  في  تغيير  دون  واخللف 

السيارة . 
حيث  الصدمات  امتصاص   )3
هوائية  وسادة  ك  أألطارات  تعمل 
ألتي  و   )  air – filled cushions  (
ألصدمات  معظم  متتص  بدورها 
أنتظام  عدم  بسبب  أألهتزازات  و 
 Road Irregularities  ( ألشوارع 
هذه  تأثير  يقلل  فأنه  وبذلك   )
ألصدمات على ألركاب و أملركبة . 

4( تقليل املقاومة من سطح األرض 
) االحتكاك ( ومقاومة جميع أنواع 

))--------- قياس ضغط أألطارات و معادلة ألتحويل ---------((
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الى  بأألضافة  األرضية  السطوح 
ألشوارع   ( بأألرض  أألطارات  متسك 
عند  اجليد  أألرتباط  توفير  لغرض   )
ألدوران  عند  و  ألتوقف  و  ألتسارع 
 ( التزحلق  حدوث  جتنب  كذلك  و 

 .  ) Skidding
ولهذا يعتبر اإلطار أخر مرحلة من 
السيارة  في  احلركة  نقل  مراحل 
وجهاز  والعجالت  احملاور  أن  غير   ،

الفرامل املركب عليها يعتمد كلها 
على ألليونة واملرونة املوجودتني في 

اإلطارات املطاطية .
حوادث  عن  هامة  دراسة  وفي 
السيارة  إطار  أن  تبني  السيارات 
كثير  في  رئيسياً  سبباً  يكون  قد 
االهتمام  يجب  ولذا   ، احلوادث  من 
بإطارات السيارة فيوصي بالكشف 
ستة  كل  اخلارجية  اإلطارات  على 

أو  الصغيرة  املسامير  لنزع  أشهر 
وينصح   ، احلصى  أو  الزجاج  قطع 
 ، التلك  ببودرة  اإلطار  داخل  بالرش 
وزوايا  إتزان  كما يجب إعادة ضبط 
وكذلك  اجلديدة  اخلارجية  اإلطارات 
عند مالحظة وجود إهتزاز بعجلة 

القيادة أثناء السير بالسيارة .
حول  مهمة  بيانات  و  نقاط 

اإلطارات: 
و  ألنقاط  بعض  أدناه  في  ندرج 
يجب  والتي  أألعامة  ألبيانات 
أألهتمام بها عند شرائك أألطارات 
ألرئيسية  أملواصفات  لتحديد  أو 
و  مركبتك  أطارات  على  للتعرف 
أألطالع على سلبياتها و أيجابياتها 
، مع مالحظة أنه لم يتم ألتطرق 
والرموز  أملواصفات  كافة  ألى 

أخلاصة بأألطارات . 
 Diameter ( 1 - قطر الطوق املعدني
Rim(:املقصود به مقاس العجلة أو 
الطوق املعدني بالبوصة)أألنـــــج 
ألصغيرة،  للسيارات  مثال   .)  Inch
 ، قطر الطوق املعدني هو  14 ،15 
16 وكل هذه أألرقام طبعا ب وحدة 

أألجن .
2 - عرض اإلطار/ نسبة اإلرتفاع إلى 
 .Aspect Ratio S.H / S.W( العرض
باملليمتر  اإلطار  عرض  يقاس   :  )
وهي  العرض  إلى  اإلرتفاع  نسبة 
و  اإلرتفاع  مقطع  بني  النسبة 
مقطع العرض لإلطار. مثال عرض 
اإلطار و نسبة اإلرتفاع إلى العرض 

هما 70/215.
3 - تصميم اإلطار ) صناعة أألطار 

( : موضح باحلروف كما يلي : 
و  شعائية:  أطارات   )Radial( ـ   R
من  بطبقات  إطارات  عام  بشكل 
مختلطة(.  )أو  الفوالذية  األحزمة 
قطرياً  حزاماً  االطار  في  أن  وتعني 
خيوط  أو  األسالك  من  كامالً 
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أو  النايلون  من  )أنسجة  النايلون  
الرايون (.

إطار  منحرفة:  أطارات   )Bias( ـ   B
بطبقات من األحزمة النسيجية.

4 -  نوعية اإلطار : يشار إلى نوعيات 
االستخدام  شائعة  اإلطارات 

باحلروف الثالثة التالية: 

بسيارات  اخلاصة  اإلطارات  ـ   P
الركاب 

LT ـ اإلطارات اخلاصة بالشاحنات 
اخلفيفة 

بالشاحنات  اخلاصة  اإلطارات  ـ   C
التجارية الكبيرة 

الهواء  لضغط  األقصى  احلد   -  5
الهواء  ضغط  يقاس  اإلطار:  في 
 )psi( املربعة  البوصة  في  بالرطل 
احرص   .)kPa( بالكيلوباسكال  أو 
دائماً على قياس ضغط الهواء في 
)عند  باردة  تكون  حينما  اإلطارات 
سياقة السيارة ألقل من كيلومتر 
األقصى  احلد  معرفة  ميكن  واحد(. 
من  إطارات سيارتك  هواء  لضغط 
دليل مالك السيارة أو من امللصق 

املثبت على جدار باب السائق.

فيه  تقود  سوف  الذي   : أجلو   -6
هناك    ، بارد  أم  حار  السيارة 
صنفت   )A-B-C( التالية  الفئات 
الشركات  قبل  من  الفئات  هذه 
يبني كل  التالي  واجلدول  املصنعة، 

فئة واجلو املناسب لها:
 -A املناطق احلارة

-B   املناطق متوسطة احلرارة.
-C  املناطق الباردة.

 )Speed symbol    ( السرعة   –  7
 ، سيارتك  فيها  تقود  التي   :
لإلطارات  املصنعة  الشركات 
على  اإلطار  تصنع  العالم  في 
قصوى  سرعة  يتحمل  أنه  أساس 

, لذا أحرص أن تختار اإلطارات ذات 
السرعة العالية و ال يعني ذلك أننا 
نشجعك على السرعة العالية بل 
نوصي بالتقيد بالسرعة القانونية 
زاد  كلما  ولكن  سالمتك  أجل  من 

رمز سرعة اإلطار زادت جودته .
8- تاريخ تصنيع اإلطار) تاريخ اإلنتاج 
DOT Manufacturing Code-  (  )

تختار  أن  جداً  املهم  من   :)  Date
تتجنب  حتى  اإلنتاج  حديث  إطار 
من  تسلم  وحتى  التخزين  أخطاء 
انفجار اإلطار, ويكتب تاريخ اإلنتاج 
ويتكون  اإلطار  جانب  على  عادة 
فالرقمني  أرقام  أربع  إلى  ثالثة  من 
رقم  على  يدالن  اليسار  من  األول 
األسبوع والرقمني من اليمني يدالن 
على سنة التصنيع ويسبقان عادة 
بالكلمة  DOT فعلى سبيل املثال 

 2000 DOT :
تعني أن اإلطار منتج في األسبوع 
امليالدية 2000  عشرون من السنة 

.
يدل   1011 أرقام  ألربعة  آخر  مثال 
الرقم 10 على األسبوع ألعاشر، أما 
الرقم الثالث والرابع فعلى السنة 

عام  وبشكل   . 2011م  سنة  وهنا 
الينصح بشراء أطارات مضى على 

صناعتها أربع سنوات .
أو  احلمل  داللة  املركبة)  وزن   -  9
 )  Load Index أحلمولة()  مؤشر 
اإلطار  تصنع  املصنعة  :الشركات 
اإلطار  هذا  أن  احلسبان  في  وتضع 
ينهار،  بعده  معني  حمل  يتحمل 
لذا من املهم أن تختار داللة حمل 
كيف  ولكن   , لسيارتك  مناسبة 
املناسبه  احلمل  داللة  حتديد  ميكن 
احلمل  داللة  حتديد  ميكن  وكيف  ؟ 

املكتوبة على اإلطار ؟
رقمي  رمز  هو  احلمولة  مؤشر   
أو  القصوى  احلمولة  ميثل  وهو 
عند  لإلطار  التحميلية  الطاقة 
واحلمولة  احملددة.  بالسرعة  السير 
للوزن  األقصى  احلد  هي  القصوى 
وزن  ذلك  مبا في  اإلطار  احململ على 
وهي  والشحنة.  والركاب  السيارة 

تقاس بالكليوجرام أو الرطل. 
احلمل  داللة  لتحديد  بالنسبة 
املناسبة لسيارتك فهذا موجود في 
بسيارتك  اخلاص  التشغيل  كتيب 
اللوحة  على  غالباً  يكتب  وأيضاً 

 Saudi Aramcoارامكو السعودية 
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السائق.وبالنسبة  لباب  اجلانبية 
جانب  على  تكتب  احلمل  لداللة 
اإلطار وغالباً بجانب داللة السرعة  
TWI- (  : ( 10 – مؤشر تآكل أألطار

Tread Wear Indicator  عند هذه 
مرتفعة  منطقة  توجد  أألشارة 
داخل حزوز و أخاديد سطح أألطار 
هذا  أرتفاع  تساوي  حالة  وفي   ،
أملؤشر مع أألخاديد نتيجة ل تآكل 
و أستهالك أألطار  فان ذلك يؤشر 
ضمانا«  أستبداله  وجوب  على 

للسالمة . 
درجة   ( ألضجيج  11–مؤشر 
ألضجيج ()Noise Number  (: يبني 
ألذي  ألضجيج  درجة  ألرقم  هذا 
يصدره أألطار عند دورانه و مالمسته 
للشارع وبسرعات مختلفة بحيث 
تكون مقبولة وطابقة للمواصفات 
 ECE noise  ( ألعاملية و أملعرفة ب

. ) regulation
كيف حتافظ على إطارات سيارتك 

و أطالة عمرها:
1- معايرة اإلطارات ) ضغط الهواء( 

باستمرار وخاصة قبل السفر .
اإلطارات  مقياس  فحص   -2
األماميني  اإلطارين  وتناسب 
، ألن استعمال  واإلطارين اخللفيني 
إلى  اإلطارات  من  مختلفة  أنواع 
املقدمة  في  واليسار  اليمني 
استقامة  على  تأثير  له  واملؤخرة 
أن  الطبيعي  فمن   .  . العجالت 
مستوى  على  املتآكل  اإلطار  يؤثر 
السيارة ويغير زاوية ميل العجالت 

وميل املفصلة . 
وذلك  اإلطارات  بعكس  ينصح   -3
محل  األمامية  اإلطارات  بوضع 
اإلطارات اخللفية والعكس وبشكل 

قطري متوالي. 
باألرصفة  االصطدام  جتنب   -  4

واملواد الصلبة.

املفاجئة  الفرملة  جتنب   -  5
والسرعة.

النسبة  زيادة احلمل عن  - جتنب   6
املسموح بها.

لفترات  السيارة  أيقاف  عند   -7
عن  أألطارات  برفع  ينصح  طويلة 
أألرض أوحتريك السيارة من مكانها 

بشكل مستمر . 
دوران  سهم  أجتاه  مالحظة   -8
بعد  تثبيتها  أعادة  بعد  ألعجلة 
  ( لألطار  ألتصليح  عمليات  أجراء 
تصليح ألبنجر ( ،     وذلك حلدوث 
تغيير  حالة  في  لإلطارات  أصوات 

إجتاة السهم .
 9- ال تخزن االطار في أماكن رطبة 

أو شديدة احلرارة . 
ملاذا لون إطارات السيارات اسود ؟

أللون  بأن  الكثيرون  يعتقد 
أألصلي  أألطارات  لون  هو  األسود 
فان  الواقع  في  و   ، ألطبيعي  أو 
مع  اخمللوط  املصنع  املطاط  لون 
السولفار هو الرمادي املصفر ، وإذا 
نظرت إلى صور السيارات القدمية ، 
سترى أن لون إطاراتها أفتح بكثير 

من اإلطارات احلديثة . 
احلديثة  لإلطارات  املكون  املطاط 
مادة  هو   ) أألخرى  أملكونات  مع   (
أحيانا  حتتوي  معقدة  كيميائية 
متوازنا.  عنصرا  عشرين  من  أكثر 

الكربون  هو  األهم  العنصر  أن  إال 
إن   .)  Carbon Black  *  ( األسود 
اخلليط  إلى  الكربون  مادة  إضافة 
للمصمم  تسمح  لإلطار  املكون 
بعد  أدائه  خصائص  بتعديل 
، فان اإلطارات  إجنازه. وبشكل عام 
اليومي  لالستعمال  املستخدمة 
الكربون  من  كمية  على  حتتوي 
في  نسبته  ترتفع  بينما  األسود, 
لسيارات  اخملصصة  اإلطارات 

السباق. 
كلما زادت جودة الكربون و كميته 
مساحة  زادت  اإلطار  خليط  في 
السيارة  إلطار  اخلارجي  السطح 
, هذا كله يناسب  أملالمس لألرض 
اإلطارات  في  املطلوبة  اخلصائص 
حيث   , السباق  لسيارات  املعدة 
زادت  كلما  اإلطار  كفاءة  تزداد 

ليونته ومرونته في ذروة السباق . 
املستخدمة  اإلطارات  في  أما 
اعتماد  فيتم  العادية,  للسيارات 
اإلطار  احتكاك  تقليل  مسألة 
الوقود(,  ) لتقليل مصروف  باألرض 
أألطارات  دراسة  إلى  باإلضافة 
مدة  لزيادة  شامل  بشكل 
في  و   . السيارة  في  استخدامه 
أألطارات  اختيار  أن  نرى  النهاية 
االستخدام  يعتمد هدف  املناسب 
يختلف  السباق  سيارة  فإطار   ,

      تبديل و تغيير موقع أألطارات و بشكل دوري
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البضائع  نقل  عربة  إطار  حتى عن 
أو السيارة السياحية

 Carbon black  * ) أسود الكربون 
مادة  هو   )4-86-1333 اي.   .( )c.a.s

تنتج من احلرق غير الكامل ملنتجات 
قطران  مثل  الثقيلة  النفط 
 ethylene الفحم,  قطران   ,FCC
cracking tar, وكمية صغيرة من 
 vegetable oil اخلضروات  زيوت 
من  صيغة  هو  الكربون  أسود   .)  )
كربون غير متبلور ذات نسبة عالية 
من مساحة السطح إلى احلجم ) 

 high surface-area-to-volume(
ratio, ولذلك فهي واحدة من أوائل 
استعماالت  جتد  النانوية  املواد 
أسود  أن  مالحظة  يجب  شائعة, 

كاربون  مبعنى  اليأتي  ألكاربون 
 Carbon black is not black(أسود
مساحة  أن  من  بالرغم   )  carbon
منخفض  حجمها  إلى  سطحها 
وهو   . املنشـَّط  بالكربون  مقارنة 
أعلى  بنسبة  ولكن  للهباب  مماثل 
كثيراً من املساحة السطحية إلى 
يستخدم  الكربون  أسود  احلجم. 

املطاط  في  وكمقوي  كصبغة 
أكثر  البالستيك.  ومنتجات 
االستخدامات شيوعاً )70%( ألسود 
مرحلة  و  كصبغة  هو  الكربون 
كما  السيارات.  إطارات  في  تقوية 
يساعد أسود الكربون على توصل 
 the tread احلرارة بعيداً عن منطقة
من  يقلل  مما  اإلطار,  في   and belt
اإلطار.  عمر  ويطيل  احلراري  الضرر 
 International Carbon Black

) )Association
و أخيرا« وليس آخرا« ال تنس فحص 

اإلطار االحتياطي في مركبتك.
أملصادر:-

 1-GOODYEAR  -   Technical
  Data Book

 Automotive Mechanics   2-
Crouse / angling – ninth edi-

 tion
BRIDESTONE – Pattern Di-  3--

gest- Middle East Version
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مقدمة :
أصدرت املنظمة الدولية للتقييس »ISO« منذ إنشاءها 
في  مواصفة   10900  ،/1997/ عام  ولغاية   /1947/ عام 
اجملاالت اآلتية: الهندسة امليكانيكية، املواد الكيميائية 
األساسية، املواد غير املعدنية، الفلزات، واملعادن، ومعاجلة 
والتكنولوجيات  والبناء،  والزراعة،  والتصوير،  املعلومات، 

اخلاصة، والصحة، والطب، والبيئة، والتغليف والتوزيع.
أصدرت ISO ضمن املواصفات املذكورة أعاله سلسلتني 
من املواصفات هما ISO ،9000 ISO 14000،    السلسلة 
بأنظمة  والثانية  اجلودة  إدارة  بأنظمة  ذات عالقة  األولى 

إدارة البيئة.
فنية  جلنة   900 املذكورة  املواصفات  إعداد  في  تعمل 

تصدر وتراجع حوالي 800 مواصفة قياسية كل عام.
العالم مواصفات  دولة في  أكثر من 51  اليوم  اعتمدت 
دول  ذلك  في  مبا  لديها  وطنية  كمواصفات   9000  ISO
املتحدة  والواليات  واليابان   EFTA ودول  األوروبي  االحتاد 

وغيرها.
 

ماهية  اآليزو:
 

 »ISOS« الكلمة اإلغريقية •»ISO« كلمة مشتقة من 
 International التسمية.  التساوي وليست اختصار  أي 
مجال  وفي   Organization for Standardization
مع  باملقارنة  الشيء  تساوي   ISO تعني  املواصفات 

املواصفة. 
•»ISO« هي منظمة غير حكومية وليست جزءاً من األمم 

املتحدة، مع أن أعضائها ميثلون أكثر من /120/ بلداً. 
•كافة املواصفات الصادرة عن املنظمة اختيارية مع أن 

الكثير من الدول تعتبرها مواصفات وطنية لها. 
•»ISO« غير مسؤولة عن التحقق مبدى مطابقة ما ينفذه 

املستخدم للمواصفة مع متطلبات هذه املواصفة. 
للمنتج  القياسية  املواصفة  التمييز بني  الضروري  •من 
أن تتوفر  التي يجب  التي تبني الصفات املميزة اخملتلفة 
له  القياسية  للمواصفة  مطابقاً  ليكون  املنتج  في 
يحدد  الذي  اجلودة  إدارة  لنظام  القياسية  واملواصفة 
الذي يضمن مطابقة  إدارة اجلودة في الشركة،  أسلوب 

املنتج ملستوى اجلودة الذي مت حتديده من قبل الشركة. 

أنظمة اجلودة وأهدافها من وجهة نظر الزبون:
ميكن للشركة أن حتدد مستوى اجلودة الذي تريده ملنتجها 

باالعتماد على دراسة السوق ومتطلبات الزبون.
يساعد نظام إدارة اجلودة على تخطيط املنتج املطلوب 
الذي  الدوام بنفس مستوى اجلودة  واحلصول عليه على 

مت حتديده. 
تطبق أنظمة إدارة اجلودة اليوم لدى أكثر من ربع مليون 

مؤسسة صناعية وخدمية في العالم.
القياسية  املواصفة  مضمون  حسب  اجلودة  تعرف     -

ISO 9000 لعام 2000 كما يلي:
أو  النشاط  )أو  للمنتج  املميزة  الصفات  »مجموعة 
ملبياً  جتعله  والتي  الشخص(  أو  املؤسسة  أو  العملية 
للحاجات املعلنة واملتوقعة أو قادراً على تلبيتها« وبقدر 
ما يكون املنتج ملبياً للحاجات والتوقعات، نصفه منتجاً 
املعلنة  احلاجات  عن  يعبر  رديئاً،  أو  اجلودة  عالي  أو  جيداً 
في عقد الشراء أو البيع مبواصفات محددة للمنتج املراد 

شراؤه أو بيعه.

* من التعاريف األخرى للجودة:
§  اجلودة هي املالءمة لالستعمال أو الغرض.

§  اجلودة هي املطابقة للمتطلبات أو املواصفات.
§  اجلودة هي مدى إرضاء الزبون.

•من الضروري ربط مفهوم اجلودة باملضمون االقتصادي 
يصنع املنتج أو السلعة بشكل مربح بالنسبة للمصنع 

اآليــزو
من األنترنيت
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من جهة وبحيث يكون السعر مبتناول القدرة الشرائية 
للمستهلك من جهة أخرى. 

ذات  اجملتمع  بحاجات  اجلودة  ربط  أيضاً  الضروري  •ومن 
اإلنسان  والتي متس  واألمان  والسالمة  بالصحة  الصلة 

والبيئة. 
إن الهدف الرئيسي للجودة هو إرضاء الزبون سواء كان 
داخل املؤسسة أو خارجها. ويتم حشد كل اجلهود في 

املؤسسة لتحقيق هذا الهدف.
الرئيسية  املؤشرات  واإلنتاجية  والكلفة  اجلودة  تشكل 
تأثير هذه  مدى  ما  ولكن  املؤسسة.  جناح  لتقييم مدى 
آخر ما هي أهمية  الزبون. وبكالم  إرضاء  املؤشرات على 

هذه املؤشرات بالنسبة ملوضوع إرضاء الزبون؟
تعتبر اجلودة العامل األهم بني املؤشرات الثالثة السابقة 
ويشتري  يختار  األخير  أن  الزبون، حيث  إلرضاء  بالنسبة 
أو  احتياجاته  تلبي  خدمات  أو  منتجات  ويستعمل 
أغراضه منها لفترة طويلة من الزمن بثقة ورضى عنها. 
أما بالنسبة للسعر، فإن الزبون عند مقارنته بني جودة 
على  احلالة  هذه  في  األرخص.  السعر  يختار  منتجني، 
مختلفان  وبأنهما  والكلفة  السعر  بني  مييز  أن  املصنع 
يتعلق  الكلفة  حتديد  ألن  ذلك  والطبيعة.  الكمية  في 
بشكل رئيسي بعوامل ذات صلة باملصنع نفسه، الذي 
خارجية  ملؤشرات  تبعاً  فيحدد  السعر،  أما  املنتج  صنع 
ذات صلة بطلب الزبون واختياره للسلعة وحالة السوق 
وغيرها. غير أنه ميكن للمصنع أن يخفض تكلفة املنتج 

عن طريق اهتمامه باجلودة.
أما فيما يتعلق باإلنتاجية، فهي أمر يهم املصنع وحده 
يهمه  بل  ذلك  يهمه  ال  األخير  ألن  وذلك  الزبون،  وليس 
احلصول على منتج جيد وبسعر رخيص غير أن املصنع، 
يحسن  أن  ميكنه  مؤسسته  في  للجودة  بتحسنه 
اإلنتاجية أيضاً. يقول »دمينغ« بهذا الصدد ما يلي: »ترتفع 

اإلنتاجية في املؤسسة إذا حتسنت اجلودة لديها«.
وبإيجاز نقول إن اهتمام املؤسسة باجلودة وحتسينها لها 
العيوب  خلفض  نتيجة  جهة  من  التكلفة  سيخفض 
والهدر ويحسن اإلنتاجية لديها من جهة أخرى، نتيجة 

لتحسني العمليات فيها.

مراحل تطور اجلودة:
 

املرحلة األولى من تطور اجلودة:   •
كان مخالفاً  ولو  نتيجة  منتج  أي  للزبون  الشركة  تورد 
حتى  اخملالفات  ملعاجلة  شيء  بأي  تقوم  وال  للمواصفات 

اخملالفة  املنتجات  وبإعادة  شكوى  بتقدمي  الزبون  يقوم 
ثانية للشركة.

إن هذه الطريقة قد أصبحت مكلفة للشركة وخاصة 
املنتج  توريد  يستطيعون  منافسون  لها  أصبح  عندما 
إلى  الشركة  اضطر  ما  وهذا  فيه  مخالفات  وجود  دون 

إجراء تغيير في إدارة عملها.

املرحلة الثانية من تطور اجلودة:   •
بفحص  الشركة  بدأت  التطورات  من  املرحلة  هذه  في 
املنتج  أو قبل شحن  لإلنتاج  األخيرة  املرحلة  املنتج في 

للزبون.
مع إن هذه الطريقة هي أفضل من السابق، كونها قد 
قد  الشركة  أن  غير  الزبون،  شكاوي  عدد  من  خفضت 
منتجات  إنتاج  جراء  تتكبدها  التي  اخلسارة  مدى  وعت 
سرعان ما ترفض عند االستعداد لشحنها. ولذلك فقد 
تفهمت بأنه من األفضل لها أن تكشف عن العيوب في 
إيقاف  يتيح  مما  إنتاجها،  عمليات  أثناء  مبكراً  املنتجات 
املادة املعيبة التي يجري تصنيعها مبكراً قبل أن تتابع 

املراحل التالية في اإلنتاج وتصبح منتجاً جاهزاً.

املرحلة الثالثة من تطور نظام اجلودة:   •
في هذه املرحلة من تطور اجلودة، مت تأسيس قسم للجودة 
في الشركة أوكلت إلى هذا القسم مهام مراقبة  جودة 
املنتج واختباره ورفع تقارير عنه خالل مراحل اإلنتاج التي 

متر بها الشركة.
املبكر  الكشف  اجلودة  تطور  من  املرحلة  هذه  أتاحت 
عن العيوب واستخدمت فيها التقانات اإلحصائية في 
مراقبة اإلنتاج مما سمح بالكشف املبكر عن االنحرافات 

قبل حدوث العيوب.
غير أنه ال زالت هناك مشاكل، فكلما ازداد عدد العينات 
التي يقوم باختبارها قسم اجلودة، كلما أصبحت الفترة 
االختبارات  نتائج  على  اإلنتاج  أقسام  حلصول  الزمنية 
ورديات  أو  ساعات  أو  دقائق  يستغرق  كان  وقد  أطول. 
التشغيل  عامل  إعالم  باإلمكان  يصبح  حتى  كاملة 

إيقاف العمل.
على  العامل  تدريب  من  البد  كان  املشكلة  هذه  حلل 
ينفذها  التي  العمليات  لضبط  اإلحصائية  األساليب  

وهذا ما أدى إلى املرحلة الرابعة من تطور اجلودة.
 

املرحلة الرابعة من تطور اجلودة:   •
بالضبط  نفسه  العامل  قيام  املرحلة  هذه  أتاحت 
يسمى  ما  وهذا  ينفذها  التي  للعمليات  اإلحصائي 
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أن  للعامل  املرحلة  هذه  أتاحت  املنشأ«.  في  »اجلودة 
يكتشف مدى االنحراف في القطعة التي ينتجها عن 
احلدود املسموح بها مما مكنه من إيقاف اإلنتاج املناسب 
بدوره  أدى  ما  ومنع احلصول على منتجات معيبة وهذا 
إلى منع إعادة تشغيل القطع املعيبة وتخفيف القطع 

التالفة.
غير أنه ما زالت هناك حاالت تؤدي إلى حصول مشاكل 
في جودة املنتجات وتقع خارج سيطرة عامل التشغيل 

نفسه.
والتي  اجلودة  التالية من تطور  املرحلة  إلى  أدى  وهذا ما 
برنامج  في  الشركة  أقسام  كافة  مشاركة  استدعت 

اجلودة فيها.

املرحلة اخلامسة من تطور اجلودة:   •
في  عامل  كل  أصبح  اجلودة  تطور  من  املرحلة  هذه 
الشركة منذ عملية تصميم املنتج مروراً بعملية شراء 
املواد األولية وحتى اإلنتاج النهائي له وتسليمه للزبون 
يعي بأن هدف الشركة هو إنتاج منتجات بأقل األسعار 

وبأفضل جودة وتسليمها للزبون بأسرع ما ميكن.
وهذا يعني أن التصميم يجب أن يكون قابالً لإلنتاج وبأن 
املواد املستخدمة لتصنيع املنتج يجب أن تكون باجلودة 
لتحقيق  تراقب  أن  يجب  اإلنتاج  عمليات  وبأن  األفضل 

اجلودة األفضل في املنتج النهائي.
ضمن  الشركة  اعتبار  ميكن  الظروف  هذه  إطار  في 
 World Class( العاملي  الصنف  ذات  الشركات  

.)Company

حتقيق متطلبات اجلودة في املؤسسة:
إن متطلبات اجلودة تعني املتطلبات ذات الصلة بجودة 
املنتج أو العمليات أي باملتطلبات ذات الصلة بالصفات 
املميزة للمنتج أو بالصفات املميزة للعمليات أو غيرها. 
فيقال إن متطلبات اجلودة للمنتج )A( تعني املواصفات 
ميكن  ال  أنه  الواضح  من  وقيمها.  له  املطلوبة  الفنية 
حتقيق متطلبات اجلودة بالصدفة. لذلك بات من الضروري 

تأسيس أنظمة إدارة للجودة لتحقيق هذه املتطلبات.

1- ضرورات تطبيق أنظمة إدارة اجلودة:
يحتاج املورد )املنتج، املوزع، مقدم اخلدمة…إلخ( إلى نظام 
فعال إلدارة اجلودة في املؤسسة، يتيح له حتليل متطلبات 
الزبون وحتديد كافة العمليات اإلنتاجية واملساعدة التي 
تضمن احلصول على املنتج باملواصفات املطلوبة ويجعل 
كافة العمليات فيها حتت املراقبة والضبط إضافة إلى 
يقدم  أن  يجب  اجلودة،  إلدارة  النظام  هذا  مثل  فإن  ذلك 

املنتجات  تطوير  إلى  تؤدي  التي  املستمرة  التحسينات 
والعمليات.

لقد يسرت عائلة املواصفات القياسية ISO 9000 على 
بتحديدها  اجلودة  إدارة  أنظمة  تأسيس  املنشآت مهمة 
ما  األنظمة،  هذه  بها  تتسم  أن  يجب  التي  الصفات 
واحملافظة  املطلوب  اجلودة  السلع مبستوى  إنتاج  يسهل 
على هذا املستوى بشكل مستدمي. إن نظام إدارة اجلودة 
تنظم  أن  املنشأة  بواسطتها  التي تستطيع  اآللية  هو 
وحتسنها  اجلودة  حتقق  كي  مواردها  وتدير  عملياتها 

بشكل اقتصادي في كافة األنشطة التي تقوم بها.

2- اخلطوات املطلوب اتخاذها لتطبيق أنظمة إدارة 
اجلودة:

يعتبر نظام إدارة اجلودة أحد أنظمة اإلدارة املطبقة في 
املالية  اإلدارة  أنظمة  تشمل  أن  ميكن  والتي  املؤسسة، 

والبيئية وغيرها.
سعياً في التطبيق األمثل ألنظمة إدارة اجلودة ال بد من 

اتخاذ اخلطوات التالية:
•        حتديد سياسة اجلودة وأهداف اجلودة في املنشأة.

•        حتديد العمليات األساسية التي تؤثر على حتقيق 
أهداف اجلودة.

•        حتديد الوسائل واملعايير الالزمة لتحسني فاعلية 
العمليات.

•        فحص النتائج للوقوف على مدى حتسن فاعلية 
العمليات.

•        حتديد الوسائل ملنع العيوب وتخفيض الهدر وإعادة 
التشغيل.

حتسني  بهدف  للعمليات  املستمر  التحسني          •
الفاعلية واملردود.

البنى الداعمة للجودة: 

1- تطوير ثقافة اجلودة:
في  وكروسبي«  »دمينغ  اجلودة،  علم  مؤسسو  أكد  لقد 
مؤلفاتهم على أهمية بناء ثقافة اجلودة، كشرط مسبق 
ل ابد منه، كي تنجح املؤسسات في مساعيها لتحسني 
اجلودة. ويعتبر بناء ثقافة اجلودة املالئمة للمؤسسة أمراً 

حيوياً لتطورها.

ما معنى ثقافة اجلودة؟
بينما توجد عدة تعاريف للثقافة، فإنه ميكن استخدام 
التعريف اآلتي لثقافة اجلودة جلماعة ما: »ثقافة اجلودة 
يتم  التي  باجلودة  الصلة  ذات  القيم  من  مجموعة  هي 
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تعلمها بشكل مشترك من أجل تطوير قدرة املؤسسة 
وعلى  بها  حتيط  التي  اخلارجية  الظروف  مجابهة  على 
الثقافة  تنظيم  )أدكارشاين،  الداخلية«  شؤونها  إدارة 

والقيادة، 1985(..
والثقافة  اجملتمع  في  العامة  الثقافة  بني  متييز  هناك 
بالثقافة  تتأثر  أن  األخيرة ميكن  أن  ومع  املؤسسة  داخل 
العامة إال انه ميكن بناؤها داخل املؤسسة. من األمثلة 

عن القيم العامة للجودة ما يلي:

قيم اإلدارة:
-         اإلميان بالتحسني املستمر للجودة.

-         اعتبار اجلودة عامالً استراتيجياً ألعمال اإلدارة.
-         إعطاء اجلودة االهتمام األكبر في التنظيم.

-      توزع املسؤولية عن اجلودة بني أقسام اإلنتاج كافة.
-         االهتمام بسعادة العاملني في املؤسسة وحتفيزهم. 

ألن إرضاء الزبون هو نتيجة إلرضاء العاملني فيها.

قيم العاملني:
-         كل عامل مسؤول عن جودة ما ينتجه.

-         ضرورة تنفيذ األعمال دون أخطاء من املرة األولى.
-         هدف العامل هو اإلنتاج بدون عيوب.

-         مشاركة العامل تعتبر أساسية لتحسني اجلودة 
في املؤسسة.

تكون  أن  يجب  املشاكل بشكل مستمر  -         حل 
القاعدة للعمل.

الفجوة  حتليل  من  بد  ال  القيم  هذه  إلى  وللوصول 
السائدة  والقيم  للجودة  املرغوبة  القيم  بني  القائمة 
هذه  ملعاجلة  التصحيحية  احللول  وإيجاد  املؤسسة  في 
أهدافها  حتقيق  على  املؤسسة  يساعد  ما  الفجوة، 

وقدرتها على املنافسة.
 

الداعمة  الفنية  التحتية  البنى  توفير  ضرورة   -2
للجودة:

لقد أصبح لتوفير البنى التحتية الداعمة للجودة أهميته 
الكبيرة في الوقت احلاضر لتحقيق جودة املنتج وإلزالة 
العوائق الفنية التي حتول دون دخوله األسواق اخلارجية. 
ومع أن حصول املؤسسة على شهادة املطابقة إلحدى 
املواصفات القياسية ISO 9000 هو أمر هام لزيادة فرص 
التصدير وحتسني اجلودة إال أنه غير كاف. ذلك ألن الدول 
أولوياتها في االستيراد، الصحة والسالمة  تضع ضمن 
وحماية البيئة وتتطلب حتقق شروط فنية فيما يتعلق 

باملواصفات واالختبارات وغيرها.

وال ميكن حتقيق ذلك إال باالهتمام اجلدي في دعم وتطوير 
واملواصفات  واملعايرة  بالقياس  املتعلقة  التحتية  البنى 

والتحليل واالختبار.
 

أنشطة  لتنسيق  وطنية  هيئات  تأسيس   -3
اجلودة:

نظراً لقيام العديد من اجلهات بالنشاطات ذات الصلة 
باجلودة ولضعف التنسيق فيما بينها ولعدم وجود إدارة 
السياسة  مبا يحقق  وتطويرها  أعمالها  بتنظيم  تهتم 
العامة املطلوبة للجودة وأهدافها. فإن احلاجة تستدعي 
األنشطة  هذه  إلدارة  وطنية  هيئات  تأسيس  ضرورة 

وتوجيهها. 

ميزات  وأهم  اجلودة  عن  اخلاطئة  التصورات  بعض 
تنظيم اجلودة:

العيوب  نسب   تخفيض  إن  العالية:  التكاليف  أ -      
تكاليف  من  أكبر  فائدة  يعطي  املرفوضة  واملنتجات 

تنظيم اجلودة.
أفضل  إنتاجية  معايير  حتديد  العمالة:  في  الزيادة  ب -  

وخفض أعداد املفتشني.
ت -  التضييق على العمال وخنق روح اإلبداع: إن تنظيم 
اجلودة لن يتحقق إال بتثقيف العمال على أنهم هم الذين 
عمليات  يحسنون  الذين  وهم  املنتج  في  اجلودة  يبنون 
اإلنتاج ويقومون باألعمال التصحيحية ملعاجلة العيوب 
احلاصلة في اإلنتاج. إن حتقيق اجلودة ليس أوامر عليا بل 
عملية تطور مستمر يقوم بها العاملون في املؤسسة 

ومهمة اإلدارة هي حتفيزهم على القيام بذلك.

أما أهم ميزات تنظيم اجلودة فهي:
أ -  إرضاء أكبر حلاجات ورغبات الزبائن املتزايدة باستمرار.
ب - االستغالل األمثل للموارد الوطنية على أكمل وجه.

ت -  حتسني اإلنتاج كماً ونوعاً.
ث -  خفض التكاليف.

ج -   الئمة العرض للطلب ورفع وتيرة التسويق.
ح -   اإلقالق من اخلصومات التجارية.

خ -   حتسني بيئة العمل.
د -     زيادة األمان في العمل.

ذ -     زيادة فرص التصدير.



 

  Nineth year No :36 Spring 2011 (Ďđ) ǥǿǠȵǽ čċČČ ɃǿǠȽǦǣ ȳǦɅǘȹ ɄĆȱǠȅ 66

ئەندازیاری بەڕێز:
كۆمیتەی بااڵ و لقەكانی یەكێتیی ئەندازیارانی كوردستان, دووهەفتە جارێك كۆبوونەوەی 
ئەو  پلەی  بەرزكردنەوەی  لەسەر  بڕیار  كۆبوونەوەكانیاندا  لە  و  دەبەستن  خۆیان  ئاسایی 
ئەندازیارانە دەدەن كە داوایان پێشكەش كردووە و هەموو مەرجەكانیان تێدایە. لەخوارەوە 

ناوی ئەو ئەندازیارانە دەنوسین كە لە 
) 4/1/ 2011 وە تا 30/ 2011/6  (  پلەیان بەرز كراوەتەوە:

ǥȿǦȹǻȀȭȁǿǦǣ ǦȲǭ

یەكەم : بەرزكردنەوەی پلە لە )یاریدەدەر( وە بۆ )كارا(
دلێر حبیب عمرسیڤەر سامان حسنگەردون ساڵح خدربەهێز احمد محمود

سنور سابیر رحیمكەژاڵ عبدول احمدگۆران ساڵح عزیزئاكۆ محمد علی

خمیس نسیف جاسمعلی عزالدین شكركامل عمر كاكە اوالشڤان عبدالحمید عباس

حسین رشید محمدمحمد مەال حسینخلدون سامی فیازمروان سامر خماس

نەوزاد حبیب محمودشیروان محمد نجمچیا حسین محمدالنە نوری امین

مشتاق محمود كریمغزال مستەفا احمدسنان راسم سعیدخالد طالل یاسین

زیاء سابر محمدهەژار عوسمان بایزڤیان ئازاد ساڵحتارا اسماعیل محمود

لێزمە ڕەزا حامدشاهین هاشم احمدناسكە حسن محمدخلود خیری محمد

محمد سەالح قادرفرهاد تەها محمدكاردۆ قادر محمودچیا محمد قادر

اكرم ساڵح احمدئەردەاڵن حەمە ساڵحخلود الیاس تۆمامحمد حەمە كریم حەمە 

زمناكۆ سلیم حسنمحمد تەها اسماعیل

دووەم : بەرزكردنەوەی پلە لە )كارا(وە بۆ )ڕێپێدراو(
نهلە عزت رشیدهێمن عومەر لەتیففرهاد تبارك جبارمحمد انور محمد

ارسالن انور احمدنەریمان عبدالرحمن حەمەسلوی عبدالله سعیدمحمد ناجی نوری

محمد یوسف محمد امینتارا سەالح الدین علیداود نامق ڕەزائازاد عبدالقادر محمد

سوسن احمد محمدشوان نەوزاد جاللكامل لەتیف رسولرفعت نجم حەمە

ڕزگار رحیم شمس الدینبژار نوری سعیدیاسین احمد مستەفاڕاستی جعفر سلێمان
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سالم غیدان سایەخانسامان رشید احمدكوردۆ محمد نعمتڕوناك كاكە محمد حەمە

محمد تەها اسماعیلمحمد عبدالرزاق وەهبیزانا اسعد حەمە ساڵحارام علی محمد

كامەران علی نوریكمال مستەفا محمدخمیس نسیف جاسمتاهیر كریم فتاح

هێمن جالل محمدسیف الدین عبدالقادر حسنچرۆ حیدر احمدهیسم رشید حسن

مەریوان محمد امینئامانج احمد محمدئاری كمال عوسمانعبدالمنعم عبدالعزیز حسن

كارزان سەرچڵ رشیدسەباح الدین ستار ساڵحئاكۆ محمد علیشیالن عبدالرحمن محمد

عادل عمر سۆفیسەركەوت مجید مستەفاقاسم محمد سعدیدڵگیر احمد عارف

سباح فخرالدین خورشیدفەرهاد عمر عبدالكریمفارس بەهنام حەناهێمن جالل محمد

ئاكار شفیق حەمەسیروان محمد فتاحفالح حسن علیمەریوان میرحاج محمد 

ناسك عمر احمدجومعە محمد فتاحكاوە محمد علیمجید كاكە ڕەش عومەر

عبدالمجید كمال محمود

سێیەم: بەرزكردنەوەی پلە لە )ڕێــپـێدراو( وە بۆ )ڕاوێژكار(
محمد تاهیر مستەفاابراهیم احمد ساڵحجمال رشید رحیمكمال مولود محمد

دیار بەكر حەمە علینەوزاد سعید احمدشۆڕش نوری سابرڕێزان محمد رەئوف

محمد نهال جاللحمید مجید علی اكبرعبدالكریم شاه محمدنەجم عبود عوسمان

جالل كریم ڕەزاكاژاو محمد سعیدبەهرۆز امین محمدپاكیزە انور واحد

ئازاد علی محمدباسل سوڵتان تۆفیقعباس تۆفیق فتح اللههیوا كریم عبدالله

سویدان بورهان تۆفیقچرۆ علی حەمە ساڵحسەردار حسن فرجمحمود محمد عنایەت

ایاد شكر احمدابراهیم سمین احمدسعد عزیز علیئازاد علی احسان

سالح الدین تاهیر شریفشیروان حامد عزیزئاری احمد حەمە ڕەشنزار عبدالقادر محمد

احمد رشید رحیمعدنان عبداللە رسولبابا علی امین مستەفاسمان ساحب زكی

نورۆز احمد سعیدعباس كریم سەرتیپبەختیار حسین ساڵحخسرو عبدالله حەمە

سامان رشید احمد خفاففریدون فتاح احمدیاسین حسن كریماردالن عمر احمد

كاروان كریم غفورڕێبوار نوری شێخ محمدفریال ابراهیم كریمعادل حسن عزیز

ئازاد محمد ابراهیمزەبەنگ بەهادین نجم الدیناحمد رحیم كریمسەبور عبدالستار حسن

ئاكۆ كمال فائقئاسۆ شكر محمد امین
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پڕۆسەی چاكسازی حكومەتی هەرێمدا... لەپەراوێزی 
پڕۆسەكە زیاتری  بۆ سەركەوتنی  پێشنیازێك 

ڕێك  ساڵی   19 كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  تەمەنی  2011/7/4دا.  لەبەرواری    •
حكومەتی  و  گۆڕدراوە  حكومەت  كابینەی   6 ساڵەدا   19 ماوەی  لەم  دەكات.  تەواو 
هەرێمی كوردستان دووچاری ملمالنێی حیزبی و سەردەمی 50 بە 50 و دووكەرتبوون 
متمانەیشی  بێ   و  یەكگرتنەوە  قۆناغی  دواتریش  و  بۆتەوە  ناوخۆ  نەگریسی  شەڕی  و 
نەداوە  تێپەڕاند. كە هەموو ئەم قۆناغانە ترسناك و زێدە هەستیار بوون و ڕێگەیان 
كاری  بەرنامەی  بتوانێت  و  بكات  سروشتی  گەورەبونێكی  و  گەشەكردن  حكومەت  كە 
خۆی جێبەجێبكات لە ئاوەدانكردنەوە و گەشەپێدان و بوژاندنەوە و خزمەتگوزاریەكان 
بە  گەر  هەربۆیە   , دامەزراوەیی  حكومەتێكی  بنەماكانی  چەسپاندنی  و  ودامەزراندن 
ویژدانەوە بڕوانینە تەمەنی 19 ساڵەی حكومەتی هەرێم دەبێت گەواهی ئەو ڕاستیانە 

بدەین.
و  زۆرتر  كارگەلێكی  حكومەت  دەكرا  ڕێگریانەشدا  و  لەمپەڕ  ئەم  هەموو  لەگەڵ  بەاڵم 
بە بەهاتر ئەنجام بدات هەر لە پێشكەشكردنی خزمەتگوزاریە جیاوازەكان و هەوڵدانی 
زیاتر بۆ بەدامەزراوەیكردنی حكومەت و ڕێگرتن لە دەستێوەردانی حیزبی و سەرخستنی 
و  ناعەدالەتی  دیاردەی  و  گەندەڵی  باڵوبونەوەی  نەهێشتنی  و  چاكسازی  پڕۆسەی 
مەحسوبیەت. هەروەها دەتوانرا گەلێك پڕۆژەی گەورە و ستراتیژی ژێر خانی ئابوری 
بارزگانی  و  بازاڕ  و  گوزەران  و  ژیان  ئاستی  بەرزكردنەوەی  هەوڵی  و  بدات  ئەنجام 

بدات.
ئەوەی لێرەدا مەبەستە. ئەوەیە كە حكومەت پێویستە پێش هەر كارێك دەبوایە   •
ناوماڵی خۆی ڕێك بخستایەتەوە لەسایەی یاسا و ڕێنمایی زانستی و عەمەلیەوە نەك 
كەسێكی  سەد  چەند  دڵڕازیكردنی  و  كۆمەڵێك  بەرژەوەندی  پاراستنی  بنەمای  لەسەر 

تر.
میالكات  ڕێكخستنەوەی  بۆ  هەبوایە  دوورخایەنی  پالنی  دەبوایە حكومەت   : نمونە  بۆ 
دروستكردنی  و  كردنەوە  بۆ  پالنی  فەرمانبەران,  خانەنشینكردنی  و  دامەزراندن  و 
گیرۆدەی  ئێستاكە  وەك  هەبوایە,نەك  نوێیەكان  فەرمانگە  و  گشتی  ب.  و  وەزراەت 

گێژاو و قەیرانێكی ئیداری و دارایی  بۆتەوە كە چارەسەری ئاسان نیە.
هەمیشە هەموو حكومەتێك كار بەهاوكێشەیەك دەكات بۆ دامەزراندن و خانەنشینكردنی 

بنة وتار :
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لە  هەرێم  حكومەتی  بەداخەوە  بەاڵم  ڕادەگرێت.  هەردووالی  بەاڵنسی  و  فەرمانبەران 
و  میرات  بە  ماوەتەوە  بۆ  خۆیدا  پیش  كابینەكانی  لە  كێشەیەی  ئەو  كە  ئێستادا 

بەشێكی تریشی خۆی دروستی كردوە.
ئاستەكانی  و  ئامادەییەكان  و  پەیمانگاكان  و  كۆلێژ  دەرچوانی  سااڵنە  نمونە:  بۆ 
توانای  بەاڵم  دابمەزرێن,  كە  دەكەن  داوا  و  دەبن  كەس  هەزار  بەدەیان  خوارووتر. 
زۆرە  ژمارە  بەو  پێویست  ئیشوكارەكانەوە  و  ئیداری  و  دارایی  ڕووی  لە  حكومەت 
زیاتر  زۆر  ژمارەیەكی  و  دادەمەزرێت  كەم  ژمارەیەكی  هەربۆیە  دامەزراندن.  بۆ  ناكات 

دەمێنێتەوە و سااڵنەش هەر زیادیش دەكەن.
فەرمانبەر  خانەنیشنی  تەمەنی  حكومەت  هاوكێشەكەشەوە  ئەوسەری  جەمسەری  لە 
پێویستیشدا  زۆر  لەكاتی  تەنانەت  و  ساڵی   65 بۆ  ساڵیەوە   63 لە  بەرزدەكاتەوە 
بەرچاوی  ژمارەیەكی  دامەزراندنی  لەبەردەم  ڕێگر  دەبێتە  ئەمەش  كە  ساڵی   68 بۆ 
لە  بریتیە  گەنجاندا  لەبەردەم  ڕێگرە  شێوە  بەهەمان  كە  تریش  هاواڵتیان.دیاردەیەكی 
بەڕێوەبەری فەرمانگە  و  بۆ هەندێ  فەرمانبەری سادە  تەمەنی وەزیفی  درێژكردنەوەی 
كە تەمەنی 63 ساڵیان تەواو كردوە . بەم كارەش جارێكی تر گەنجان دووردەخرێنەوە 
لە دامەزراندن و وەرگرتنی پۆست و لەوالشەوە خەرجیەكی زیاتر دەكەوێتە ئەستۆی 

حكومەتەوە.
لە نوێترین نوسراوی سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیراندا بە ژمارە 5262 لە 2011/5/22دا 
 (( فەرمانبەرە  كە  بەوەی  داوە  ڕێگەی  شارەزادا,  خانەنشینی  مافی  پاراستنی  بۆ 
شارەزاكان(( تا تەمەنی 65 ساڵی بمێننەوە و لەكاتی پێویستیشدا دەكرێت 3 ساڵی 

تریان بۆ درێژبكرێتەوە.واتە تەمەنی 68 ساڵی.
ژمارەیەكی  هەرێمەماندا  حكومەتی  لەم  كە  ئەوەیە  ڕوونیبكەمەوە  مەبەستمە  ئەوەی 
تایبەتی  پلە  فەرمانبەری  زۆری  ژمارەیەكی  ئەوانەشدا  لەناو  و  هەیە  فەرمانبەری  زۆر 
بارێكی  كەبەهەموانیان  ڕاوێژكار  و  گشتی  ب.  و  وەزیر  وەكیل  و  وەزیر  لە  هەر  هەیە 
قورسی داراییان خستۆتە سەر ئەستۆی حكومەت و ئەوەتا لە بودجەی سااڵنەدا ڕێژەی 
نزیكەی 70% بۆ بودجەی تەشغیلی دادەنرێت كە ئەمە بۆ خۆی كارەساتە.تایبەت بەم 
شارەزا  بەناونیشانی  فەرمانبەری   1000 نزیكەی  حكومەتدا  لەم   , سەرەوە  نوسراوەی 
هەن)) لەگەڵ ڕێزم بۆ هەندێكیان ئەوانی تریان شارەزاییان زۆر كەمە لە پسپۆڕیەكانی 
خۆشیاندا(( و دوور لە ڕێنمایی و پێوەرە زانستیەكان تەنها بۆ ناونیشان و دڵڕازیكردن 
لە  بریتیە  وەریدەگرن  كە  موچە  كەمترین  شارەزایانە  .ئەم  شارەزا  كراونەتە  موچە  و 
نزیكەی مووچەی  نیویش كە دەكاتە  و  ملیۆن   2 دینار كە هەشیانە دەگاتە  ملیۆن   2
شارەزایەك  هەر  ئەگەر  واتە  دادەمەزرێت.  دینار   296000 بە  كە  زانكۆ  دەرچووی   6
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وەربگرێت  مووچەكەشی  ی   %75 ڕێژەی  و  بكرێت  خانەنشین  ساڵیدا   63 لەتەمەنی 
كەدەكاتە 1 ملیۆن و نیو دینار. ئەوا دەتوانرێت النی كەم تەنها بەو جیاوازی نیو ملیۆن 
دینارە 2 دەرچووی زانكۆ دابمەزرێت. بەاڵم بە نەكردنی ئەم كارە حكومەت تەنها دڵی 
بەاڵم  حكومەت.  بۆ  نەماوە  بەخششیان  و  داهێنان  تەمەنی  كە  ڕادەگرێت  كەس   1000
دڵی 1690 كەسی تر لە خۆی زویر دەكات كە لەوپەڕی پێویستی ژیان و داهێنان و 

وزە و كاركردندان بۆ حكومەت و500000000 دیناریش زیاد خەرج دوەكات.
پەرلەمانی  ی   2004 ساڵی   36 ژمارە  یاسای  لە  سەرچاوەی  نوێیە  ڕێنماییە  ئەم 
حكومەتی  ی   2006 ساڵی  27ی  ژمارە  یاسای  و  وەرگرتوە  كاتەوە  ئەو  كوردستانی 
فیدڕاڵی پشتگوێ  خستوە كە نوێترە كە تەمەنی سەرجەم فەرمانبەرانی بە 63 ساڵ 

دیاریكردوە نەك 65 ساڵ وەك لە یاساكەی هەرێمدا هاتوە.
بكات  كار  كە  خۆشیدایە  حكومەت  خودی  بەرژەوەندی  لە  و  ئێمە  بەڕای  بۆیە   •
ڕێگریەك  حكومەت  بەمەش  و  فیدڕاڵ  حكومەتی  ی   2006 ساڵی   27 ژمارە  بەیاسای 
لەبەردەم پڕۆسەی چاكسازی خۆیدا كەم دەكاتەوە و توڕەبوون و زویربونی ژمارەیەكی 

زۆری جەماوەریش لە كۆڵ خۆی دەكاتەوە.بۆیە پێشنیاز دەكەم:
هەمواریان  پەرلەمانیش  و  بخشێنێتەوە  یاسایانەدا  ئەو  بەهەموو  چاو  حكومەت   .1

لەبەرچاوگرتوە. بەرژەوەندی كەمینەیان  تەنها  بكاتەوە كە 
حكومەتی  وەكو  بكاتەوە  كەم  جیاوازی  بێ   فەرمانبەران  خانەنشینی  تەمەنی   .2

عێراقی لێبكات و بیكاتە 61 ساڵیش لەجیاتی 63 ساڵی.
چیتر زانكۆ و پەیمانگای نوێ  لە هەرێمی كوردستاندا نەكرێتەوە.  .3

حكومەت هانی زیاتری كەرتی تایبەت  و بازاڕی ئازاد و وەبەرهێنانی زیاتر بدات    .4
بەاڵم لەسەر بنەما زانستی وئابوریەكان نەك بۆ پاوانكردنی بازاڕ و دەوڵەمەندتركردنی 
خاوەن سەرمایەكان و بۆ شەریكایەتی كردنی لێپرسراوان بێت. بۆ دامەزراندنی پڕۆژەی 
پیشەسازی و كشتوكاڵی كە ژمارەیەكی زۆر كارمەندیان دەوێت و ماوەی كاركردنیشیان 
درێژترە . نەك پڕۆژەی بیناسازی و نشتەجێكردن كە هەم كارمەندی كەمتری گەرەكە 

و هەمیش بۆ ماوەیەكی كورتە.و تەنها لە قازانجی گەورەی وەبەرهێن تەواو دەبن.
و  حكومەت  زیاتری  بەرچاوڕوونی  ببێتە  پیشنیازانەمان  ئەم  هیوایە  بەو   •
و  بەرهەم  پڕ  بیستەمی حكومەتیش  و ساڵی  بێت  زۆرینەی جەماوەردا  لەبەرژەوەندی 

بەخشش و خزمەتگوزاری زیاتر بێت.
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