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هةواَل و ضاالكى
• له به ر ڕۆشنایی ماده كانی )) نضام مكاتب الهندسیة (( ی ژماره  ))3 (( ی ساڵی 2011 كه  

په سه ندكراوه  له الیه ن سه رۆكایه تی ئه نجومه نی  وه زیرانی حكومه تی هه رێمی كوردستانه وه . كۆمیته ی بااڵی 
یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستان . مۆڵه تی كاركردنی به م نوسینگه  ئه ندازیارایانه  داوه :

1. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / نه وا  بۆ ئه ندازیار هیوا كریم رحیم  به  ژماره  )) 76 (( له  2012/3/19دا.
2. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / به هره مه ند  بۆ ئه ندازیار اال و همام خیری  به  ژماره  )) 76 (( له  2012/3/19دا.

3. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / ئاینده   بۆ ئه ندازیار دفاع كتاب حامد  به  ژماره  )) 76 (( له  2012/3/19دا.
4. نوسینگه ی ڕاوێژكاری /  High-Teah Engineering بۆ ئه ندازیار ڕزگار له تیف كریم  به  ژماره  )) 78 (( له  

2012/3/27دا.
5. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / سبه ی  بۆ ئه ندازیار عوسمان محمد رشید  به  ژماره  )) 87 (( له  2012/4/8دا.
6. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / ئارسه   ARSA  بۆ ئه ندازیار  بابان احمد حه مه  سوور  به  ژماره  )) 88 (( له  

2012/4/8دا.
7. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / شه ماڵ  بۆ ئه ندازیار شه ماڵ ساڵح محمد  به  ژماره  )) 89 (( له  2012/4/8دا.
8. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / خالد وه لی كاكه یی  بۆ ئه ندازیار  خالد وه لی كاكه یی  به  ژماره  )) 93 (( له  

2012/4/16دا.
9. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / ئیسۆڵ  بۆ ئه ندازیار  ابراهیم محمود ساڵح  به  ژماره  )) 97 (( له  2012/4/23دا.

10. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / پالنه ر   بۆ ئه ندازیار   عبدالجبار رشید قادر  به  ژماره  )) 99 (( له  2012/4/26دا.
11. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / كوردستان  بۆ ئه ندازیار سه الم تاهیر محمود  به  ژماره  )) 98 (( له  2012/4/18دا.

12. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / خاك بۆ ئه ندازیار  ئازاد عباس احمد  به  ژماره  )) 100 (( له  2012/4/30دا.
13. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / ڕزگار جاف  بۆ ئه ندازیار ڕزگار ڕۆبیتان امین  به  ژماره  )) 103 (( له  2012/5/14دا.

14. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / ئارك دیزاین بۆ ئه ندازیار  عبدالرحیم حسین علی  به  ژماره  )) 104 (( له  
2012/5/22دا.

15. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / ڕۆزا بۆ ئه ندازیار  شه ماڵ حسین احمد  به  ژماره  )) 112 (( له  2012/6/11دا.
16. نوسینگه ی ڕاوێژكاری / ئامه د  بۆ ئه ندازیار ئاری حامد خالد  به  ژماره  )) 113 (( له  2012/6/12دا.

17. نوسینگه ی ڕاوێژكاری /  Green Design Center بۆ ئه ندازیار  جوده  مسته فا غفور به  ژماره  ) 114 ( 
له  2012/6/13دا

•دوای ئه وه ی كه  له الیه ن سه ندیكای ئه ندازیارانی كوردستانه وه  له  به رواری  1  / 4/ 2012 دا نوسراوێكیان 
به  ژماره  465  ئاڕاسته ی یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستان كردو تیایدا پڕۆژه یه كیان بۆ یه كگرتنه وه ی هه ردوو 

یه كێتی و سه ندیكای ئه ندازیاران پێشنیاز كردبوو, یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستانیش به نوسراوی ژماره  676 له  
2012/5/2دا به م شێوه یه ی خواره وه  وه اڵمیان دانه وه .. بفه رموون له گه ڵ ده قی وه اڵمه كه دا: 
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• له  به رواری 2012/5/17 و ڕۆژی 5 شه ممه  له  هۆڵی یانه ی  یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستان 
كۆبونه وه یه كی فراوان  سازدرا له گه ڵ به ڕێز كاك عماد احمد جێگری سه رۆكی حكومه تی هه رێمی 

كوردستان  به مه ستی گفتوگۆكردن له گه ڵ ئه ندازیاراند ده رباره ی كێشه  و داواكاریه  ڕه واكانی 
ئه ندازیاران له  ده رماڵه  و موچه  و پێداویستیه كانی تر. سه ره تا كۆبونه وه كه  به  ساتێك وه ستان 

بۆ گیانی پاكی شه هیدانی كورد و كوردستان و ئه ندازیاران ده ستی پێكرد و دواتر به ڕێز ج. 
سه رۆكی حكومه ت ئه رك و مافه كانی ئه ندازیارانی باس كرۆدوو ئاماده یی حكومه تی ڕاگه یاند بۆ 
گوێگرتن و به دواداچوونی داواكاریه كانیان,دواتریش پڕۆژه یه كی هاوبه شی یه كێتی و سه ندیكای 
ئه ندازیاران پێشكه شكرا به  داواكاریه كانی ئه ندازیاران و  له الیه ن ژماره یه ك ئه ندازیاری تریشه وه  

كۆمه ڵێك داواكاری تر پێشكه شكرا.بۆ ئه م مه به سته ش بڕیاردرا كه  لیژنه یه ك له  ئه ندازیاران 
خۆیان پێكبهێنرێت بۆ به دواداچوونی چۆنێتی جێبه جێكردنی ئه و داواكاریانه ی ئه ندازیاران.به م 
شێوه یه  كۆبونه وه كه  كۆتایی هات و ماوه ی زیاتر له  كاتژمێر و نیوێكی خایاند.جێگه ی باسه  

كه  زیاتر له  150 ئه ندازیار ئاماده بون.كۆبونه وه كه ش به  ئاماده بوونی به ڕێزان ئه ندازیار كامه ران 
احمد وه زیری ئاوه دانكردنه وه  و نیشته جێبون و ئه ندازیار به وهرۆز قه شانی پارێزگاری سلێمانی 

ئه نجامدراو , كۆبونه وه كه ش له الیه ن نه وزدای موهه ندیسه وه  به ڕێوه  ده برا.
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• له دوای ئه م كۆبونه وه یه  له الیه ن یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستانه وه  فه رمانێكی كارگێڕی 
ده رچووه  به  ژماره  769 له  2012/5/21دا بۆ پێكهێنانی لیژنه یه ك بۆ به دواداچوونی داواكاری 

ئه ندازیاران و جێبه جێكردنیان له الیه ن حكومه ت و وه زاره تی داراییه وه .به هیوای ئه وه ی كه  
سه رجه م داواكاریه  ڕه واكانی ئه ندازیاران جێبه جێبكرێت.
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• له به رواری 5/21/ 2012 دا سه ندیكای ئه ندازیارانی كوردستان به  نوسراویان ژماره  798 
وه اڵمی نوسراوی  ژماره   676 له  2012/5/2ی یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستانیان داوه ته وه   

سه باره ت به  یه كگرتنه وه ی هه ردوو یه كێتی و سه ندیكای ئه ندازیارانی كوردستان, دوابه دوای ئه و 
نوسراوانه  یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستانیش به  نوسراوی ژماره  818 له  2012/6/3دا جارێكی 

دی وه اڵمی سه ندیكای ئه ندازیارانی كوردستانی داوه ته وه  و ڕاوبۆچوونی خۆی ڕوونكردۆته وه  
له  سه ر ئه و بڕگانه ی كه  جیاوازی بۆچونی هه ردووالی له سه ره .. له خواره وه  ده قی نوسراوه كه  

بخوێننه وه .
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ِراثرسى
• له ماوه ی 3 مانگی ڕابوردوودا واته  مانگه كانی 1 و2 و 3 / 2012 دا ڕاپرسیه كمان ئه نجامدا له  
ڕێگه ی پێگه ی یه كێتی ئه ندازیارانی كوردستانه وه  به  پرسیارێك كه  ئه ویش بریتی بوو له  : ئایا 

پێت باشه  ئه ندازیار له كوێدا كار بكات؟ فه رمانگه ی حكومی یان كه رتی تایبه ت ..
زۆرینه  له گه ڵ كاركردنی ئه ندازیاراندا بوون له  كه رتی تایبه تدا.. به هیوای ئه وه ی كه  له الیه ك 

ئه ندازیاران چیدی هه ولێ  دامه زراندن نه یه ن له  كه رتی گشتیدا و له الیه كی تریشه وه  كۆمپانیا و 
به ڵێنده ران و حكومه تیش كارئاسانی زیاتر بكات بۆ ئه وه ی ئه ندازیاران جێگه  و پێگه ی شیاویان 

ده ست بكه وێت له  كه رتی تایبه تدا به مه به ستی زیاتر خزمه تكردن و داهێنان و ده رخستنی 
تواناكانی ئه ندازیاران.
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ثيرَوزبايى
به ن���اوی یه كێت���ی ئه ندازیارانی كوردس���تانه وه  گه رمترین و جوانتری���ن پیرۆزبایی 
ئاڕاس���ته ی سه رۆكی حكومه ت و جێگرو وه زیره كانی كابینه ی حه وت به گشتی و برا 
ئه ندازیاره كانم���ان  به تایبه تی ده كه ین به بۆنه ی ده س���تبه كاربونیان و خوازیارین كه  
سه ركه وتوبن و له سه ر ده س���تی ئه م كابینیه دا زیاترین خزمه تگوزاری پێشكه ش به  
میله ته كه م���ان بكرێت و ببنه  جێگه ی متمانه  و ڕه زامه ندی هه موو الیه ك..دووباره ی 

پیرۆز بێت. 

             به ڕێز/ نێچیره وان بارزانی                   
       سه رۆكی حكومه تی هه رێمی كوردستان        

             به ڕێز/ عماد احمد                   
 جێگری سه رۆكی حكومه تی هه رێمی كوردستان        

    به ڕێز/ د. عیسمه ت محمه د خالد                   
      وه زیری په روه رده 

ساڵی له دایك بوون: 1953 ئامێدی/ دهۆك
پله ی زانستی: پرۆفیسۆری یاریده ده ر

به كالۆریۆس له  ساڵی 1975 له  زانكۆی موصل
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    به ڕێز/ د. عبدالله عبدالرحمن ) ئاشتی هه ورامی(
وه زیری سامانه  سروشتیه كان

ساڵی 1948 له  سلێمانی له دایك بوه 
به كالۆریۆس���ی له  ئه ندازیاری ن���ه وت له زانكۆی به غداد له  

ساڵی 1971 به ده ست هێناوه 

    به ڕێز/ كامه ران احمد عبدالله
وه زیری ئاوه دانكردنه و و نیشته جێبوون
ساڵی 1957 له  سلێمانی له دایك بوه 

به كالۆریۆس���ی له  كۆلێژی ئه ندازیاری شارستانی زانكۆی 
سلێمانی له  ساڵی 1980-1981دا به ده ستهێناوه 

    به ڕێز/ سنان عبدالخالق چه له بی
وه زیری بازرگانی و پیشه سازی

ساڵی 1944 له  دایك بوه 
ساڵی 1970-1972 ماسته ر له  ئه ندازیاری ته الرسازی

 

    به ڕێز/ یاسین شێخ ابوبكر ماوه تی 
وه زیری كاره با

ساڵی 1971 له  ماوه ت له دایك بوه 
س���اڵی  1994 له  زانكۆی صالح الدی��ن كۆلێژی ئه ندازیاری 

كاره بای ته واو كردوه 

به ڕێز/ دڵشاد شه هاب حاجی                   
وه زیری شاره وانی و گه شتوگوزار

س���اڵ و شوێنی له دایك بوون: 1972 گوندی ئه رگوشی سه ر 
به  قه زای مێرگه سوور

له س���اڵی 1994 به كالۆریۆس���ی له  ئه ندازیاری شارستانی له  
زانكۆی صالح الدین به ده ست هێناوه .
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به بۆنه ی 
له   كوردستان  ئه ندازیارانی  یه كێتی  دامه زراندنی  ساڵه ی   20 یادی 

1992/4/27دا
ویادی 10 ساڵه ی ده رچوونی گۆڤاری ئه ندازیارانه وه  له  2002/4/27دا
و یادی 2 ساڵه ی دامه زراندنی پێگه ی ئه لكترۆنی یه كێتی ئه ندازیارانی 

كوردستان له  2010/4/27دا
و یادی 114 ساڵه ی ڕۆژنامه وانی كوردیه وه  له  2012/4/22دا    
گه رمترین و جوانترین پیرۆزبایی ئاڕاسته ی سه رجه م ئه ندازیارانی 
ئازیز ده كه ین و خوازیارین  هه موو ڕۆژێكیان هه ر جه ژن و خۆشی 
بێت و هیوا و ئاواته  وه دینه هاتوه كانیان  بێته دی و كوردستانیش 
له سه ر ده ستی ئه ندازیاراندا له ساڵی ئاینده دا ئاوه دانتر و گه شاوه تر 
و پێشكه وتووتر بێت و هه نگاوی جدی تر بنرێت بۆ یه كگرتنه وه ی 
سه رجه م ئه ندازیارانی كوردستان و گۆڤاره كه مان و سایته كه شمان 
به تایبه تی و ڕۆژنامه وانی كوردیش به گشتی  به ره و پێشكه وتن و 
جوانتربون و به پێزتربوونی زیاتری سیماو ناوه ڕۆكه كه ی بچێت ..

 طَوظارى ئةندازياران
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 ئاگاداری
به مه به ستی زیاتر ده وڵه مه ندكردن و پێشخستنی گۆڤاری ئه ندازیاران له    *

ڕووی ڕوخسار و ناوه ڕۆكه وه  .
داواكارین له  سه رجه م ئه ندازیارانی ئازیز كه  به  ناردنی بابه تی ئه ندازه یی   *

یان به  ڕه خنه  و پێشنیاز هاوكاریمان بكه ن...و له كاتی ناردنی بابه ته كاندا تكایه  
ڕه چاوی ئه م خااڵنه ی الی خواره وه  بكه ن... له گه ڵ ڕێز و سوپاسماندا..

بابه ته كان له  یه كێك له  بواره  ئه ندازه ییه كاندا بێت .  .1
هه ر بابه تێك له  10 الپه ڕه ی))  A4  ((كه متر نه بێت .  .2

گه ر بابه ته كه  وێنه ی تایبه تی له گه ڵدا بوو باشتره  .  .3
بابه ت به  هه رسێ  زمانی كوردی و عه ره بی و ئینگلیزی باڵوده كه ینه وه    .4
. به اڵم چانسی باڵوكردنه وه ی بابه ته كان به  هه ردوو زمانی كوردی و عه ره بی 

زیاتره .و تكایه  ناوی سه رچاوه كانیش بنوسن .
 Ali_K_Sahifa (( تكایه  بابه ته كان گه ر به زمانی كوردی بوو به  فۆنتی  .5

  )) Ali-A-Sahifa Bold  ((بێت و گه ر به زمانی عه ره بیش بوو به  فۆنتی )) Bold
بێت.و به  قه واره ی 15 بێت .

بابه ته كان گه ر له سه ر  CD  یان له  ڕێگه ی ئیمه یلی سه رنوسه ره وه    .6
))nawzad_mohandis@yahoo.com (( بێت ساناتر و خێراتر باڵو 

ده كرێنه وه  و له هه ڵه ی چاپكردن دوورده كه وینه وه .
تكایه  له گه ڵ ناردنی بابه ته كاندا وێنه یه كی كه سی و كورته یه كی ژیاننامه ی   .7

خۆشتان بنێرن..
گه ر بابه ته كانتان له  نوسینی خۆتان نه بوو. وه  وه رتان گێڕابوه  سه ر زمانی   .8

كوردی یان عه ره بی تكایه  له  چ سه رچاوه یه ك یان پێگه یه كی ئه ندازیاری له  
ئه نته رێته وه  وه رگیرابووئاماژه یان پێبده ن.

 طَوظارى ئةندازياراندووباره  ڕێز و سوپاسمان قبوڵ بفه رموون....
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ئةندازيارى راوَيذكار 
نةوزاد عومسان

 nawzad_mohandis@yahoo.com

• شوشە :- 
ل���ە دێر زەمان���ەوە بەكارهاتوە و 
مێژووی بەكارهێنانی دەگەڕێتەوە بۆ 
3000 ساڵ پێش زاین و لە زۆر بواردا 
بەكار هاتوە وەك) پەرداخی شوشە 
,ئاوێنە, لەتاقیگەی لێكۆڵینەوەكانی 

كیمیا و بایۆلۆجی و فیزیادا(.
بەكارهێنان���ی شوش���ە زۆرن و زۆر 
بوار دەگرێتەوە, وەك لولە و بۆری 
شوش���ەی تاقیگەیی و هاوێنە و كەل 
و پەلی تاقیگەیی ك���ە زۆربەیان لە 
شوشە دروستكراون. شوشەی ئاسایی 
بەشێوەیەكی بەرباڵو بەكاردەهێنرێت 
بەهۆی ڕوونی و ش���ەفافیەتیەوە كە 

تیشكی خۆر پیایدا تێپەڕ دەبێت.
• مێژووی بەرهەمهێنانی شوشە

تائێس���تا كات و جێگ���ەی ت���ەواوی 
دروستكردنی شوشە نەزانراوە, بەاڵم 
وای ب���ۆ دەچن كە بۆ  5000 س���اڵ 
پێش زایین دەگەڕێتەوە,لە ئەنجامی 

بەستنی شلمەنیە گڕكانیەكانەوە یان 
هەورە  بەریەككەوتنی  ئەنجام���ی  لە 

بروسكە لەگەڵ لمی تەڕی زەویدا.
ئام���اژەكان وانیش���ان دەدەن ك���ە 
دەریاوانێك���ی  شوش���ە  دۆزەرەوەی 
لە  بوە,كاتێك  س���وریای  فینیق���ی 
دەگەڕێتەوە  بازرگان���ی  گەش���تێكی 
ل���ە دەریای ناوەڕاس���تدا شوش���ەی 
سەر  گەیش���تەوە  كاتێك  دۆزیەوە, 
كەن���اری دەریاك���ە و خەریكی نان 
دروس���تكردن ب���وون, بەڕێك���ەوت 
پارچەیەك لە نیت���ری ) پێكهاتەی 
صودی��وم( ی خستە ناو ئاگردانەكەوە 

و ئەو پارچەیە لەگەڵ گڕی ئاگرەكەدا 
كارلێكی كرد و تێكەڵ بە لمی ووردی 
س���ەر كەنارەكە بوو و ل���ە ئەنجامدا 
)) ش���لەیەكی لینج (( دروست بوو 
كە س���ەرنجی دەریاوانەكەی ڕاكێشا 
و بین���ی كە ئەو ش���لەیە گ���ۆڕا بۆ 
توخمێكی شەفاف و ڕوون كە بریتی 

بوو لە شووشە. فینیقیەكان هەستان 
بە گەشەپێدانی پیشەسازی شووشە 
و دواتر ناوبانگی باڵبۆوە,میس���ریە 
كۆنەكان شووش���ەیان بۆ یەكەم جار 
دەرهێن���ا لە س���اڵی 1600 ی پێش 

زایندا.
پیشەس���ازی شووش���ە لە پێشوودا 
و  نەب���وو  ئاش���كرا  و  دیاریك���راو 
تەنه���ا لەالی���ەن پیاوان���ی ئاینی و 
كاتانەدا  بوو.ل���ەو  جادوگەرەكانەوە 
قاپ و پارچە شووشەییەكان دادەنران 
بە خشڵ و شوش���ەی نایاب و تەنها 

الی دەوڵەمەندەكان هەبوون.
پیشەس���ازی شووش���ە لە میس���ر و 
س���وریاوە گوازرایەوە ب���ۆ وواڵتانی 
ڕۆمان���ی و زۆر گەش���ەی كرد,دوای 
ئ���ەوەش لەس���ەردەمی ئیس���المیدا 
گەش���ەی گەورەتری ك���رد و دواتر 
گەیشتە شاری ڤینیسیا و لەوێشەوە 
بۆ فەڕەنسا و ئەڵمانیا و ئینگلتەرا.

ثيشةسازى شووشة..
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لەسەرەتادا ئامادەكردنی كەل و پەلە 
شوشەییەكان بە ڕێگەی فووتێكردن 
ئ���ەم  دروستدەكرا,لەس���ەرەتای 
ئۆتۆماتیكی  ئامێری  سەدەیەش���ەوە 

داهات لە پیشەسازی شووشەدا.
ن���اوی شووش���ە ب���ە هەم���وو ئەو 
مەوادان���ە دەوترێ���ت كە ش���ەفافن 
پێكهاتەی  ل���ە  پێكهاتەكەش���یان  و 
ش���لمەنی دەچێت و ڕەقیەكەشی لە 
پلەی گەرمای ئاس���اییدا یەكسانە بە 
پلەی ڕەقی توخمە ڕەقەكان. شووشە 

ل���ە باری ڕەق���ی و ش���لیدا بلوراتی 
تیادایە و ناتوانرێت پلەی توانەوەی 
دۆخ���ی  ل���ە  دیاریبكرێت,چونك���ە 
ڕەقیەوە دەگۆڕێت بۆ دۆخی شلی بە 
تێپەڕبوونی بە دۆخی پالستیكیدا كە 

ئاستێكی بەرزی لینجی هەیە.
• سیفاتەكانی شووشە

1.ڕوونی: شووشە سیفەتی ڕوونیەكی 
وەك یەك���ی و خاوێن���ی هەیە, كە 
هەم���وو تیش���كە ڕووناكیەكانی پیا 
تێپەڕدەبێت لە سەروو بنەوشەییەوە  
ت���ا ژێ���ر س���وور, ه���ەروەك چۆن 
شووش���ە توان���ای پێچەوانەكردنەوە 
و ش���كاندنەوەی ڕووناك���ی هەیە و 
كۆلكەی ش���كاندنەوەی شووش���ە لە 
نێ���وان) 467ر1 – 179ر2( دایە و 
كۆلكەی ش���كاندنەوە لە شووش���ەی 

رصاصدا گەورەتریشە.

2.ڕەقی : شووشە توخمێكی فشەڵە 
و زوو دەش���كێت و شێوەی ناگۆڕێت 
لە ژێر فشاردا یان بەركەوتندا,ڕەقی 
شووشە بە توانای بەرگری دەناسرێت 
ب���ۆ ڕووش���ان و بەریەككەوتن.ڕەقی 
شووش���ەش دەگۆڕێت ب���ە جیاوازی 
جیر  ڕێژەی  پێكهاتەكەی,زیادبوونی 

و سلیكا دەبێتە هۆی ڕەقیەكەی.
3.بەرگ���ری بۆ مەوادە كیمیاویەكان: 
شووش���ە بە ش���ێوەیەكی گش���تی 

كیمیاویەكان  گی���راوە  ل���ە  بەرگری 
دەكات جگ���ە لە ترش���ی فلۆردریك 
و توێن���ەرەوە تفت���ەكان نەبێت كە 
شووش���ە بە ئاس���انی دەتوێنێتەوە. 
وە ئاویش كاریگەری دەبێت لەس���ەر 
شووش���ە گەر بۆ ماوەیەكی زۆر بەر 

یەك بكەون.
• پیشەسازی شووشە

 س���یلیكا ب���ە توخم���ی س���ەرەكی 
دادەنرێت لە پیشەسازی شووشەدا و 

ئەمیش دەكرێت بە دوو بەشەوە:
یەك���ەم/ توخمە س���ەرەكیەكان كە 

ئەمانە دەگرێتەوە:-
1.لم یان س���لیكا: ترش���ی سلیكۆن 
بریتی���ە ل���ە توخمی س���ەرەكی كە 
شووشەی ئاسایی لێ  دروست دەكرێت 
و لە لمەوە دەستمان دەكەوێت,لمی 

بل���وری بەكارنایەت لەب���ەر گرانی و 
بەرزی تێچ���وون و دەس���كەوتنی, 
مەرجی سەرەكی لە لمی بەكارهاتوودا 
ئەوەی���ە دەبێت كە ڕێژەیەكی بەرزی 
لە ئۆكسیدی سلیكۆنی تیادا بێت كە 
دەگاتە 80% وەڕێژەی پیس���ی كەم 
بێت بە تایبەتیش ڕەنگدارەكان وەك 

پێكهاتە ئاسنینەكان.
2.پێكهاتەكان���ی صودیوم,چونك���ە 
دەكات  كار  صودی��وم  ئۆكس���یدی 
لەسەر كەمكردنەوەی پلەی تواندنەوە 
و یارمەتی دروس���تبوونی شووش���ە 

دەدات.
3.كل���س و دۆڵەمەیت: ئۆكس���یدی 
كالیسیۆم یارمەتی ڕەقبونی شووشە 

دەدات.
4.فلدس���بار: بەكاردەهێنرێ���ت ب���ە 
ش���ێوەیەكی گەورە و بەشێوەیەكی 
خاوێن هەروەك چۆن نرخی هەرزانە 

و بە ساناییش دەتوێتەوە.
5.بۆراكس: ئۆكس���یدی صودیوم و 
بۆرۆن���ی تیادایە, كە ئ���ەم توخمە 
دەتوێت���ەوە ب���ە ش���ێوەیەكی باش 
و كۆلكەی ڕاكێش���انی شووش���ەش 
ك���ەم دەكات���ەوە.وەك دەبینین ئەو 
شووش���ەیەی كە ڕێژەیەكی گەورەی 
ئۆكس���یدی بۆرۆنی تیادا بێت كتوپڕ 
ناش���كێت ئەگ���ەر گەرم یان س���ارد 

بكرێتەوە.
دووەم/ توخمە الوەكیەكان

ئ���ەو توخمانە دەگرێت���ەوە كە زیاد 
دەكرێت ب���ۆ باش���تر كردنی جۆری 
شووش���ە وەك توخمە ڕەنگیەكان و 
ڕوونی  و  تواندن���ەوە  خێراكەرەكانی 
وەك ئۆكسیدی ڕەص��اص و تیتانیۆم 

و باریۆم.
• قۆناغەكانی دروستكردنی شووشە

دروستكردنی شووشە بە چوار قۆناغدا 
تێپەڕ دەبێت كە بریتین لە:-
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1.تواندنەوە:- توخمە س���ەرەكیەكان 
لەسەر شێوەی بۆدرە ئامادە دەكرێت 
یان تۆپی خڕ و تێكەڵ یەكتر دەكرێن 
بەڕێژەی كێش���ی دیاریكراو و دواتر 
دەكرێنە ن���او فڕنێك���ی تایبەتیەوە 

نمونەی ئەو فڕنانەش:-
أ .فڕن���ی جفنە: كە توان���ای گرتنی 
بریتیە لە 2 تەن لە مەوادی سەرەكی 
و بەكاردێت بۆ دروستكردنی جۆری 
دیاریكراو لە شووشە وەك شووشەی 

بینین و جوانكاری.
ئەم فڕن���ە لە صلص��ال یان پالتین 
دروس���ت دەكرێت,ب���ەاڵم صلصال 
بتوێت���ەوە  بەش���ێكی  لەوانەی���ە 
لەكاتی تواندنەوەی شووش���ەكەدا و 
لەبەرامبەریشدا پالتین نرخی بەرزە.

ب .فڕنی حەوزی : بریتیە لە حەوزێك 
كە لە قرمیدی ئاگری دروستكراوە و 
دەتوانێ���ت 1500 تەن لەمەوادی خاو 

بگرێت.
2.دروس���تكردن: تواوەی شووشەكە 
س���ارد دەكرێت���ەوە بەهێواش���ی تا 
دەگات���ە قۆناغی دروس���ت بوون بە 
پلەی داواكراو,دروستبونیش بە دوو 

ڕێگە دەبێت:-

أ .فووتێكردن و دروستكردنی دەستی: 
تواوەكە دەكرێتە ن���او قاڵبێكەوە و 
ف���وی تێدەكرێت یان بە دەم یان بە 

فووتێكەر.
ب .فووتێكردن ب���ە ئامێر : تواوەكە 

دادەڕێژرێ���ت و بەه���ۆی ئامێرێكەوە 
فووی تێدەكرێت.

لە  دروس���تكردنەكە  كاری  پێویستە 
كاتێكی  زۆر كورتدا ئەنجام بدرێت, 
مادەیەكی   ل���ە  شووش���ەكە  دەبێت 
هەویری���ەوە بگۆڕێت ب���ۆ مادەیەكی 

ڕەق.
3.س���اردكردنەوە: بریتیە لە كرداری 
بە هێواشی  ساردكردنەوەی شووشە 
ب���ۆ ئ���ەوەی درزبردن و ش���كاندن 
الوازی���ش  جێگ���ەی  و  ڕوون���ەدات 
دروس���ت نەبێت دوای دروستكردنی 
شووش���ەكە. ئەم كردارەش بەدانانی 
كەل و پەلە شووش���ەییەكان دەبێت 
لەناو فڕنێكی ساردكەرەوەدا لە پلەی 
گەرم���ی 400-600 پلەی س���ەدیدا بۆ 
ماوەیەكی دیاریكراو و دواتر س���ارد 
دەكرێتەوە بۆ پلەی گەرمی ئاس���ایی 
و فڕنی ساردكەرەوەش درێژییەكەی 
15-75 مەتر و پانیەكەشی 1-5 مەتر 

دەبێت و بەكارەبا گەرم دەكرێت یان 
بە سووتەمەنی تر.

4.كۆتای���ی : لەم قۆناغ���ەدا كەل و 
پەلە شووشەییەكان پاك دەكرێنەوە 
و ساف دەكرێن و دەبڕدرێن و پۆلێن 

دەكرێن.
• پێكهاتەی كیمیاوی شووشە

شووش���ە  كیمی���اوی  پێكهات���ەی 
پەیوەندی���ە  ژێرب���اری  ناچێت���ە 
كیمیاویەكانەوە,بەڵكو پێك دێت لە 

كۆمەڵێك لە ئۆكسیدی كانزاكان..
•ڕەنگكردنی شووشە

دروستكردنی شووشەی ڕەنگاو ڕەنگ 
دەگەڕێت���ەوە بۆ بوون���ی كۆمەڵێك 
كانزای ڕەنگاو ڕەنگ لەسەر شێوەی 
ئایۆن���ات, ب���ۆ نمونە: شووش���ەی 
زەرد هۆك���ەی ب���ۆ بوون���ی ئایۆنی 
دەگەڕێتەوە.هەروەها  سیانی  ئاسنی 
دەتوانرێت ڕەنگی س���ەوزی شووشە 
بگۆڕێت بۆ زەرد بە زیادكردنی دووەم 
بەنرخە  بەردە  مەنگەنیز.  ئۆكسیدی 
بە  دەكرێن  دروست  دروستكراوەكان 
زیادكردنی تۆزی كانزا گران بەهاكان 
وەك مس و زێڕ  بۆ تواوەی شووشە 
كە ب���ە تێكەڵكردنی ی���ان گیراوەی 

قورس دروست دەكەن.
•جۆرەكانی شووشە

1.بێركس: بەرگری گەرما دەگرێت, 
لەكاتی گەرمكردنیدا ناشكێت بەهۆی 
بچوكی كۆلكەی درێژبونیەوە بەهۆی 
بوونی ڕێژەیەكی بەرز لە ئۆكس���یدی 
بۆرۆن و قاپی لێ  دروس���ت دەكرێت 
لەگ���ەڵ پیاڵەی چا و شووش���ەواتی 

تاقیگەكانیش.
2.شووشەی زۆر بەهێز سیلیكا 96 : 
بە بچوكی كۆلكەی درێژبوون و بەرزی 

پلەی تواندنەوەی جیادەكرێتەوە.
3.شووش���ەی چین���ی: ڕێژەیەك���ی 
گ���ەورەی ل���ە ئۆكس���یدی ڕەصاص 
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تیادای���ە. و ن���ەرم دەبێت���ەوە ب���ە 
گەرمكردن و ل���ە ئامێرەكانی چاو و 

خشڵی دروستكراودا بەكاردێت.
جۆرێكی تریش هەیە لە شووش���ەی 
صوان��ی كە ڕێژەیەك���ی گەورەی لە 

ئۆكس���یدی پۆتاس���یۆم تیادایە كە 
ڕەنگی نیە وزۆر خاوێنە كە لە ئامێرە 
بەكاردێ���ت چونكە  كارەباییەكان���دا 

كارەبا ناگەیەنێت.
4.ڕیشاڵە شووشەییەكان: بریتیە لە 
دەزولە و ڕیشاڵی شووشەیی دروست 
دەكرێت بە تێپەڕكردنی شووش���ەی 
ت���واوە بەس���ەر تۆڕێك���ی پالتینی 
گەرمكراو بە كارەبا بە ش���ێوەیەكی 
بەردەوام بەمەش ڕیشاڵی شووشەیی 
دروستدەكرێت  و بەدەوری بۆریەكدا 
لولپێچ دەكرێ���ت كە بە خێرایی ئەم 
ڕیشاڵە شووشەییانە بەكار دەهێنرێت 
وەك توخمێكی گەرمی نەگەیەنەر و لە 
بەرگریكار  بەرگی  دروستكردنی جلو 

لە ئاگر.
5.شووش���ەی لێڵی ناڕوون: دروست 
دەكرێت بە زیادكردنی توخمی ) كە 
گەردیلەكانی بە شێوەی هەڵواسراون( 
بۆ تواوەی شووش���ە بە ش���ێوەیەك 
كە گەردیلە هەڵواس���راوەكان لەكاتی 
ساردكردنەوەی شووشەكە بە شێوەی 
لێڵ و ناڕوون دەب���ن بەهۆی ئەوەی 
كە تیش���كی ڕوناكی پ���ەرش و باڵو 
دەكەن���ەوە بەهۆی جیاوازی كۆلكەی 
ش���كاندنەوەی گەردیل���ەكان لەگەڵ 
كۆلكەی ش���كاندنەوەی بەش���ەكانی 

تری شووشەكە.
•پۆلێنكردن���ی شووش���ە بەگوێرەی 

بەكارهێنانی
1.شوشەی بیناكان: وەك شووشەی 

پەنجەرە و دەرگا و ئۆتۆمبێلەكان.
2.شووش���ەی ق���اپ و قاچاخ: وەك 

شووشەی بوتڵ و داودەرمان.

وەك   : بینی���ن  3.شووش���ەی 
شووش���ەی هاوێنە و مایكرۆسكۆب و 

تەلەسكۆبەكان.
•شووشەی تێكەاڵو

شووش���ەی تێك���ەاڵو بریتی���ە ل���ەو 
شووش���ەیەی ك���ە ڕەن���گ دەكرێت 
بەه���ۆی  دروس���تكردنیدا  لەكات���ی 
زیادكردنی ئۆكس���یدە كانزاكانیانەوە 
ب���ۆ پێك هات���ە س���ەرەكیەكەی وە 
داواكراو,  دیزاینی  بەپێی  دەبڕدرێت 
جا ب���ۆ پەنجەرە بێت ی���ان بۆ هەر 
بەشێكی تری بینا بێت, دوایی ئەم 
شووش���ەیە كۆدەكرێتەوە و پێكەوە 
كانزاییەوە  توڵی  بەهۆی  دەلكێنرێت 
كە زۆر جاران لە ڕەصاص دروس���ت 
دەكرێت و هەن���دێ  جاریش لە زنك 

و مسن.
ناونراوە شووش���ەی تێكەاڵو چونكە 
توڵی  شووشەكە دەكرێتە جۆگەلەی 
كانزاییەوە, كە ئەمەش داڕشتەیەكی 
ناس���راوە لە زمانی عەرەبیدا كە لە 
ووشەی)) عاش���ق و معشوق (( وە 
هاتوە. بۆ نمونە: شووش���ەی تێكەڵ 
شووشەكەیە  ڕەصاص,عاشقەكە  بە 
ڕصاصةكەیە,بەهۆی  مەعشوقەكە  و 

بەكارهێنانی ئ���ەم توڵە كانزاییانەوە 
دەتوانرێت نەخش و نیگاری شووشەیی 
دروس���ت بكرێت ب���ەو دیزاینەی كە 
موعەشەق  دەویسترێت. شووش���ەی 
وەك پیشەیەكی دەستی كۆن ناسراوە 
كە  ن���ەوە دوای ن���ەوە فێری بوون 
بەدرێژایی مێ���ژوو. دوای ئەوەی كە 
مرۆڤ لە دێر زەمانەوە دروستكردنی 
شووش���ە فێر بوو لەالیەن میس���ریە 
كۆنەكان���ەوە ) فیرعەونیەكان���ەوە( 
توانیان پیشەس���ازیەك فێر ببن كە 
بە ) حەوافی میس���ری( ناس���راوە. 
ی   2625-2750 نێ���وان  لەم���اوەی 
پێش زایین بوە.ئەم حەوافە دروست 
دەكرا بە ڕێگای پێچانەوەی توڵێكی 
ئەس���توور لە شووش���ەی تواوە بە 
دەوری بارس���تاییەك لە قوڕێك كە 
زۆر یەكگرت���وو نەب���وو ب���ۆ ئەوەی 
چوارچێوەیەك بۆ ئەو پارچە قوڕانە 

دروست بكرێت.
ئ���ەم جۆرە شووش���ەیە لە جۆری ) 
ن���اڕوون ( ب���وو وە زۆر گ���ران بەها 
زاینیدا,  یەكەمی  لەس���ەدەی  بوو, 
كە شووش���ە  توانیان  ڕۆمانی���ەكان 
ب���ۆ پەنجەرە ب���ەكار بێن���ن, بەاڵم 
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شێوەكانی ڕێك و پێك نەبوو وەزۆر 
ڕوونی���ش نەبوو. ب���ەاڵم عەرەبەكان 
زۆر ش���ارەزاتر بوون لەم پیشەیەدا. 
بەش���ێك لە پسپۆڕان پێیان وایە كە 
شووش���ەی پەنج���ەرەی عەرەبی لە 
نیوەی دووەمی سەدەی سیانزەهەمی 
بەشێكی  دەركەوتوە,بەاڵم  زاینیەوە 
تری���ان كە) ڕاس���ترە( پێی���ان وایە 
كە شووش���ەی عەرەبی لەس���ەدەی 
لە  زاینی���ەوە دەركەوتوە  دەیەم���ی 
ل���ە ئەوروپا.  قۆناغ���ی بێزەنتی���دا 
شێوازێكی تایبەتی هەبوە شووشەی 
پەنجەرەی عەرەبی كە ڕۆژئاوا پێیان 
دەوت) مۆری���س( ئاماژە بۆ عەرەبی 
باك���وری ئەفریقی���ا و مەغریب. ئەم 
جۆرە لە شووش���ەیەش, بە یەكێك 
ل���ەم ڕێگایانە دروس���ت دەكرا, یان 
بە ڕێگ���ەی هەڵكەندنی ب���ەرد یان 
مەڕمەڕ و دواتر تێكردنی شووشەكە 
بۆ ئەو شوێنە هەڵكۆڵدراوانە یان بە 
ڕێگای دانانی پارچە شووش���ە لەناو 
گەچدا پێش ئەوەی وش���ك ببێتەوە 
و دوای ئ���ەوەی ك���ە ئ���ەو گەچ���ە 
دەخرایە چوارچێوەیەكی ئاس���نەوە. 

نمونەش:مزگەوتی ش���ینە لە شاری 
ئەستانبوڵ لە توركیا, لەم قۆناغەدا 
پەنجەرەی عەرەبی بەناوبانگ بوە بە 

دیزاینی گوڵ و گوڵزار.
ئەوروپا ئەم جۆرە پەنجەرە عەرەبیەیان 
ناس���ی كاتێك ك���ە عەرەبی باكوری 
ئەفریقیا چوونە ناو ئیسپانیاوە, كە 
وای ل���ە ئەوروپیەكان كرد كە بتوانن 
گەش���ە بە شووشەی موعەشق بدەن 
كە بگونجێ���ت لەگەڵ فەلس���ەفە و 

بیروباوەڕ و پێداویستیەكانیاندا.
پیشەس���ازی شووش���ەی موعەشەق 
بەش���ێوەیەك  س���ەند  گەش���ەی 
بەكارهێنان���ی ڕص��اص و مس بونە 
جێگ���رەوەی مەڕمەڕ و بەرد و گەچ. 
ب���ۆ ئ���ەوەی دیزاینەكەی���ان جوانتر 
بێت و باش���تر و هەرزانتریش بێت. 
شووشەی موعەشەق بوە بەرهەمێكی 
ناوازەی هونەری كە شێوەیەكی جوان  
دەداتە بیناكان و نرخی وەبەرهێنانی  
بەرزدەكات���ەوە و مرۆڤ هەس���ت بە 

ئارامی دەكات تیایدا.
• شووشەی ڕەنگاو ڕەنگ

ش���ارەزایی  و  ڕەنگین���ی  دەس���ت 
هونەرمەند و پس���پۆڕەكان داهێنانی 
گەورە دروست دەكەن بە وێنەكێشان 
و ڕەنگكردنی شووشە. وەك ئەوەی 

بەش���ێك لە سروشت بە گەاڵ و گوڵ 
و ل���ق و چڵەكانیەوە بۆ ناو ماڵەكان 

وەك ش���ێوەی باخچەیەكی ڕازاوە  . 
كە بەمەش سیمایەكی جوان و ڕازاوە 

دەدەنە ماڵەكان.
• ڕازاندنەوەی ئاوێنەكان

هونەری نەخشكێش���ان و هەڵكەندن 
لەسەر شووشە هونەرێكی سەربەخۆیە 
بۆ خۆی بەشێوەیەك لە نێوان جوانی 
ڕەنگ���ەكان و ش���كاندنەوەی ڕوناكی 
لەسەر ڕووی ئاوێنەكان كۆدەكاتەوە.
ب���ۆ ئەوەی جوانیەك���ی نەرم و نیان 
زیاد بكات بۆ ماڵەكان كە هەس���تی 

ئارامی و دڵخۆشی دروست دەكات.
دەتوانرێت  موعەش���ەق  شووش���ەی 
لە زۆر جێگ���ەدا بەكاربهێنرێت وەك 
خان���وی نیش���تەجێ  و بازرگان���ی و 
ڕۆژ  لەبەر  مزگەوتەكانیش.دەكرێ���ت 
دابنرێ���ت ب���ۆ ئ���ەوەی ووردەكاری 
دیزاینەك���ە ڕەنگ بدات���ەوە و تینی 
تیشكی ڕۆژیش كەم بكاتەوە.هەروەك 
دەتوانرێت لە دیواری نێوان ژوورەكاندا 
ئەودیویتر.ئەو  نەبینینی  بۆ  دابنرێت 
دەكرێت شووش���ەی  كە  جێگایانەی 
موعەش���ەقی تی���ادا دابنرێت وەك : 
ئاس���مانیەكان   منارەكراوە  و  گومەز 
كە شێوەی جیاوازی هەیە یان لەسەر 
ش���ێوەی گومەزی دەرپەڕیو یان بۆ 
ناوەوە یان بەشێوەی هەرەمی هەیە. 
پەنجەرەكانی گومەزەكان كە شێوەی 
ئەندازەییان هەیە. ڕووكاری بیناكان 
ك���ە بەس���ەر ه���ۆڵ و قادرمەكاندا 
و  دەرگاكان  دەڕوانێت,شووش���ەی 

منارەكان.
• جۆر و ڕەنگەكانی تری شووشە

1.شووشەی تاریك : لە تێكەڵكردنی 
شووشە و توخمی تن پێك دێت دوای 
گەرمكردنیان بۆ 1500 پلەی سەدی و 

دواتر ساردكردنەوەیان.
2.شووش���ەی ناڕوون : شووش���ەی 
ڕوون���ە , بەاڵم ڕەنگی تێدەكرێت بۆ 
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هەڵمژینی تیش���كی خۆر و نەبینینی 
دیوی ناوەوە.

3.شووش���ەی دوانی : بریتیە لە دوو 
چین لە شووشە كە لەنێوانیاندا هەوا 
هەیە و س���وودی ئەوەی���ە گەرما و 

سەرما دەگێڕێتەوە.
4.شووش���ەی بەهێزكەر: ئەم جۆرە 

بەرگری گەرما دەگرێت.
 : لمی  پەرش���كراوی  5.شووش���ەی 
بەشێوەیەكی تێر لم دەڕژێنرێتە سەر 
شووشەكە و دەبێتە هۆی ئەوەی كە 

شووشەكە شەفاف نەبێت.
6.شووش���ەی گۆیی : بەشێوەیەكی 
تایبەت دروس���ت دەكرێت بۆ س���ەر 

باڵكۆن و دەرگای حەمام و سەالجە 
و ...هتد.

پێچەوانەك���ەرەوە:  7.شووش���ەی 
ب���ە  و  ئاس���اییە  شووش���ەیەكی 
توێژاڵێكی تەنكی كانزا داپۆش���راوە 

ڕۆژ,وا  كاریگەری  كەمكردنەوەی  بۆ 
لە شووش���ەكە دەكات كەلەو دیوەوە 

كەس نەبینرێت.
8.شووش���ەی ئاوێنە: بەكاردێت بۆ 

دروستكردنی ئاوێنە.
9.شووش���ەی ڕۆژی : بەكاردێت بۆ 
خانە ڕۆژیەكان كە گەرمی هەڵدەمژێت 

و دەیگۆڕێت بۆ كارەبا.
• ل���ە كۆتایی���دا دەكرێ���ت ك���ە لە 

كوردستانیش���دا هەن���گاو هەڵبنرێت 
بەرەو پیشەسازی شووشە و بەدانانی 
كارگەی گەورەی سەردەمی . چونكە 
لەالیەك تەنها ی���ەك كارگەی كۆنی 
س���ەدەی ڕابووردوو هەیە لە هەموو 
واڵتی عێراقدا و لەالیەكی تریش���ەوە 
سەرجەم كەرەسە سەرەكیەكانی ئەم 
پیشەسازیە لە كوردستان و عێراقدا 
دەست دەكەون و لەالی سێهەمیشەوە  
و  ناوخۆی���ی  گ���ەورەی  بازاڕێك���ی 
ب���ۆ  لەبەردەمدای���ە  دەورەبەری���ش 
ساغكردنەوەی بەرهەمەكان. هەربۆیە 
كارێكی زانستی و ئابوری سەركەوتوو 
دەبێت كە وەبەرهێنان لەم بوارەشدا 
بكرێ���ت.. بەهی���وای ئ���ەوەی ل���ە 
ئایندەیەك���ی نزیكدا لەكوردس���تاندا 
بیر و پالنی زانستی و واقعی هەبێت 
بۆ بوژاندنەوە و گەشەپێدانی بواری 
پیشەس���ازی بەگشتی و پیشەسازی 

شووشە بە تایبەتی

سه رچاوه :- پێگه كانی ئێنته رنیت 
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ǿǠɅȁǼȹǦǝ
ȷǠøǪȥǦȩ ȷǟɀøɅǿǦȵ

م ة و و د شي  بة

E-mail :  marywan_kaftan@yahoo.com 

ل�����ەم  پێكه�����ات��ووە  ئێك����س  تیشك���ە  ئامێ����ری 
بەش����انە :   

1. تی����وبی تیشك�ە ئێك��س
2. تیش��ك ئ���اڕاست����ەك���ەرە  

3. تیشك��ە ئێك���س پ�ێ��ك���ه��ێ����ن
4. سیست��می ك�ردنە ڕووناكی 

4-1  پەردە چڕك��ەرە بۆ جۆری ڕادیۆگرافی
4-2پەردە وێن��ەچڕك��ەرە بۆ جۆری فل���ۆرۆسك���ۆپ���ی

4-3  دەرخستەكان بۆجۆری دیجیتاڵ
5. سیست�می ك���ردن��ە وێن���ە 

5-1 فلی����م بۆ جۆری ڕادیۆگرافی   
5-2سیستمی تەلەڤزیونی بۆ جۆری فل���ۆرۆسك���ۆپ���ی

5-3  فۆتۆدایود بۆجۆری دیجیتاڵ  
6. مێ�����ز و ب��ەك����ی و ڕاگ�����ر 

    X-Ray Tube   1.تی��وبی تیشك��ە ئێك�س
تی��وبی تیشك��ە ئێك��س  پێكدێت لەم بەشانە :

ئانۆد، بەرگە شوشە ، تیوبدان ،  )كاسۆد، فلەمێنت ، 
بێل��ۆ ، ڕۆن( ، هەریەك لە ئانۆد و كاسۆد و فلەمێنت لەناو 
 ،  Insert بەرگە شوشەیەكدان كە پێی دەوترێت ناواخن
ناواخنیش لە ناو تیوب�دان��دا ، نوقم��ە لە ڕۆنێكی تایبەت 
ك��ارەب��ای  نەگەیان���دنی  ساردك�رن��ەوەو  مەبەستی  بۆ 

ب��ەرزە ڤ��ۆڵ��ت.

بةشــةكــانى ئامَيــــرى تيشـكـة 
ئَيكـس
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1. ك�اس����ۆد
تیوبی  لەناو  نێگ��ەتیڤی،  لەئەلەكترۆدێكی  بریتیە 
كە  كانزایی  مادەیەكی  لە  پێكدێت   ، تیشك��ەئێك��سدا 
فلەمێنتێك یان زیاتری تێدایە ، بەهۆی فلەمێنتەوە كاسۆد 
گەرم دەبێت و دەبێ�تە ئەلەكت�رۆن� ه�اوێ�ژ , فرمانێكی 
گورزەئەلەكت�رۆنی  جووتكردنی  لە  بریتیە  كاسۆد  تری 
بەهۆی  كاسۆد   ، ئان�ۆدا  ڕووی  بە  فلەمێنت  لە  دەرچوو 
ڤۆڵتەوە  بەرزە  كێبڵی  ڕێی  لە  گونجێن�ەرێكەوە  
دەبەسترێ�ت لە كارەب��اگ�ۆڕی -ترانسفۆرمەری بەرزەڤۆڵ�ت 

لە تیشكەئێكس پێك��هێن���دا.

2. ف��ل��ەم�ێن�ت
بریتیە لە تەلێكی تەنگستنی لوول پێچ )شێوە سپرینگی( ، 
تەنگستن بەرگەی گەرمیی زۆر دەگرێت زیاتر لە 2000 پلەی 
سەدی ، بەاڵم لە تیوبی ئامێری مامۆگرافی نوێ�دا جۆرە 
فلەمێنتێكی تری تەخت بەكاردێت كە شێوەیەكی شەپۆلی 
هەیە و كاریگەری باشی هەیە لەسەر چڕیی تیشكەئێك�س 
، بەمەش جۆری وێن�ە  image quality زی�اد دەك�ات 

بۆ بەدەستهێن�انی وێن�ەی ڕوون و ئ�اشك�را. 

شێوە سپرینگیی فلەمێنت و ب��اریكی تەلەكەی  دەبێتە 
هۆی  :

ئەلەكترۆن  بۆ  زیاتر  ڕووبەرێكی  بەدەستهێنانی   •
ه�اوی�شتن  

هۆی  دەبێتە  ئەمەش   ، زۆر  كارەبایی  بەرگری   •
بەدەستهێنانی گەرمیی زۆرتر ب�ە تێپ�ەڕبوونی ت��ەزوو

دەرچوو  ئەلەكترۆنەكانی  سەرچاوەی  بچوكك�ردنی   •
بكەوێت  بچوك  ڕووبەرێكی  بەر  بۆئەوەی  ئانۆدا  بەڕووی 
لەسەر ئان��ۆد،بەمەش تیشكەئێكسی باشتر بەرهەم دێ. 
ڤۆڵتیەی سەر فلەمێنت لە نێوان 10-20 ڤۆڵتدایە ، فلەمێنت 
لەگەڵ ك�اس�ۆددا بەهۆی گونجێن�ەرێك�ەوە )ئ�ەداپت�ەر( لە 
ڕێی ك�ێبڵی بەرزە ڤۆڵت�ەوە دەبەسترێت لە تیشك�ەئێك�س 

پێك�هێن.
قۆناغەك�انی گەرمك�ردنی فل��ەمێنت

1. گەرمك��ردنی سەرەت��ایی
Pre heating 2. گەرمك��ردنی پێش تیشك�ەئێك�س

3. گەرمك��ردن لە ك�اتی تیشك�ەئێك�سدا
ڕێگاك��انی گەرمك���ردنی فل����ەمێنت

 بە پێی قۆناغەكانی پێشكەوتنی ئەلیكترۆن و كارەب��ازانی 
تا ئێستا سێ  ڕێگای جیاواز بەكارهاتووە بۆ گ�ەرمك�ردنی  
و  گ�ۆڕاو  بەرگ�ری  ڕێی  لە  سەرەتا  ئەویش   ، فلەمێنت 
ترایاك و پاشان بەهۆی  ئینڤێ�رتەرەوە ، بێگومان گۆڕینی 
بۆ  بووە  باشتر  ئەنجامی  دەستكەوتنی  بۆ  بیرۆكانە  ئەم 
درێژكردنی تەمەنی تیوب و بەدەستهێنانی وێنەی ڕوونی 

تیشكە ئێكس  :
1. بە هۆی بەرگ�ری گ��ۆڕاو

2. بە هۆی ترای����اك
3. بە هۆی ئینڤێ���رت��ەر )ئ���اوەژووك��ەرە(
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3. ئ���ان����ۆد
تیشكە  تیوبی  لەناو  پۆزەتیڤی،  لەئەلەكترۆدێكی  بریتیە 
ئێكسدا ، دروست دەكرێت لە مادەی تەنگ�ستن ، ڕینیۆم 
لەكاتی   ، تەنگستنی  داڕشتەی  یان  مۆڵیبدینیۆم   ،
لە  دەرچوو  ئەلەكترۆنەكانی  بە  ئانۆد  بۆمبارانكردنی 
ك�اس�ۆد، تیشكەئێك�س و گ�ەرمیی�ەكی ئێجگار زۆر لەسەر 
ئ�ان�ۆد دروستدەبێت و بە هەموو الیەك�دا باڵودەبێت�ەوە. 
بۆ  دەگەڕێتەوە  تەنگ��ستن  مادەی   هەڵبژاردنی  هۆی 
هاوبەشی ئەم خااڵنەی خوارەوە كە لە زۆربەی مادەكانی 

تردا كۆ نەب�ووەتەوە :
1. پلەی تواندنەوەی زۆر بەرزە )3360 پلەی سەدی(

2. بەرزی گەردیلەژمارەی تەنگستن )74( ئەمەش دەبێتە 
لەچاو  تیشكەئێكس  بەرهەمهێنانی  بەرزكردنەوەی  هۆی 

مادەكانی تردا كە گەردیلە ژمارەیان ن�زمترە.
3. گەرمیی گەێ��ن�ێ�ك�ی باش�ە ب�ۆ گواستن�ەوەی گەرمی 

دروستبوو لەسەر ڕووبەری ئەلەك�ت�رۆن ب�اران�ك�راو .
4. بەئاسانی ناچێت��ە دۆخی گ��ازەوە .

5. بەئاسانی ڕووەكەی ساف دەكرێت ئەمەش كاریگەری 
باشی هەیە لەسەر بەرهەم�هێن��انی تیشكەئێكس .

ئەلەكترۆنب�اران  ئان�ۆد  لەسەر  بچووكەی  ڕووبەرە  ئەو 
 ، - Target )دەكرێت ، پێی دەوترێت نیشان�ە )ئامانج
شێوەیەكی الكێشەیی یان بازنەیی هەیە بەئەستوری 2ملم 
الیەكدا  هەموو  بە  دروستبوو  ئێكسی  تیشكە  لێرەوە   ،
گەیاندن  بەدیاردەی  درووستبوو  گەرمی  و  باڵودەبێتەوە 
دەگوێزرێتەوە بۆ بەشەكانی تری ئان��ۆد و پاشان بۆ ڕۆنی 

ناو تیوب بۆ مەبەستی ساردك�ردن�ەوە . 
 ، بەكاردێت  تیشكەئێكسدا  لەئامێری  ئانۆد  جۆر  دوو 

ئانۆدی جێگیر و ئانۆدی سووڕاو :
1. ئ�����ان���ۆدی جێگ����یر  

مس  )مادەی  دروستكراو  مس  لە  لوولەكێكی  لە  بریتیە 

گەرمی(  گواستنەوەی  و  گەیاندن  بۆ  بەكارە  كاریگەرو 
ئ�اڕاستەی   بە  جێگی�رك�راوە  بەرگ�ەشوش�ەدا   لەناو   ،
و   تەنگ�ستنپ�ۆشك�راوە  كاسۆد  بەرامبەر  دیوی  ك�اسۆد، 
تیشك�ەئێك�س   بەئاڕاستەكردنی  بۆ  الرە  گۆشەیەك  بە 
وەك لە وێن�ەكە دا دی��ارە ، بەزۆری لە ئ���امێری بچ�وكی 

وەك ئامێری تیشكە ئێكسی ددان بەكاردێت .
2. ئ�����ان����ۆدی س���وڕاو  ) خ���والو (  

دا   1927 ساڵی  لە  جار  یەكەم  بۆ  سووڕاو   ئانۆدی 
 ، بۆڵبرینگ   ، پارچەی جێگیر  لە  پێكدێت   ، دروستكرا 
ڕۆتۆر ، شەفت ، دیسكە ئانۆد لە ناو بەرگە شووشەدا 
، و كۆیلی دەستپێك و كۆیلی خوالندنەوە لە دەرەوەی 
بەرگە شووشەدا، پارچەی جێگیر لە ن�او بەرگە شوشەدا 
جێگیر كراوە ، بۆڵبرینگ بە گریسی ئاسایی چەورناكرێت 
لەبەرئەوەی كار لە  ڤاكیومی ناو تیوب و بەرزە ڤۆڵ�ت 
دەكات، كانزای نەرمی وەك قوڕق��وشم یان زی���و بەكاردێت 
بۆ كەمكردنی لێكخشاندن بۆ ڕێگرتن لە جامبوون ، تەمەنی 
ئەم جۆرە بۆڵبرینگانە دەگاتە 1000 سەعات ، ) بەاڵم لە 
ئامێری پێشكەوتودا جیوە بەكاردێت( لە ك��اتی خراپبوونی 
بۆڵ�برینگ�دا دەبێت تیوب بگۆڕدرێت ، بۆیە دەبێت كاتی 
ناب�ەردەوام  و  دیاریكراو  و  ك�ورت  ئانۆد  سووڕاندنەوەی 
داڕشتەی  یان  تەنگستن  مادەی  لە  دیسكەئان�ۆد   ، بێت 
تەنگستن دروست دەكرێت لەبەر ئەوەی مادەی تەنگستن 
 ، ب�ەرزە  تواندن�ەوەی  پل�ەی  و   )74( گ�ەردیل�ەژمارەی 
گ�ەرمی سەر دیسكەئ�انۆد لەڕێی شەفتەوە دەگوێزرێتەوە 

بۆ ڕۆنی ن�او تیوب بۆ مەبەستی ساردكردنەوە.

  Focus تیشك����ۆ – فۆك��ەس
ئانۆدی ڕووت�ەخت دەبێتە هۆی هەڵمژینی نیوەی تیشكە 

ئێكس 
بۆیە دەبێ�ت دیسكە ئانۆد لە كەنارەكانیدا بەشێوەیەكی الر 
دروست بكرێت بە گۆشەیەكی دیاریكراو بۆ ئاڕاستەكردنی 
گورزە تیشكەئێكس   ) X-Ray Beam ( ، كە دەبێتە 
هۆی بەدەستهێنانی چەقی كۆبوونەوەی تیشك )لەكاتی 
بەركەوتنی بە ئەلەكترۆنە دەرچووەكان لە فلەمێنت( كە 
پێی دەوترێت خاڵی تیشكۆ )Focal Spot(  كە بە 
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دێت  پێك  گەورە  تیشكۆی  و  بچووك  تیشكۆی  هۆیەوە 
 Small گەورەوە  فلەمێنتی  و  بچوك  فلەمێنتی  لەڕێی 
Focus , Large Focus (  )كە دەكرێت هەردوو 
بە   یان  بكرێت  گۆشە  یەك  ئاڕاستەی  بە  فۆكەسەكە 
وێنەی  لە  وەك  دەكرێت  جیاواز  گۆشەی  دوو  ئاڕاستەی 

ئان�ۆدی دوو گۆشە دا دیارە.            

 International( جیهانی  پێوانەی  بەپێی  جووتكەرە 
 Electronical Commission(  IEC 336
دەپێورێت ، وە بە بێ  دەستنیشانكردنی پێوەر دیاریدەكرێت 

 x 1.2 بۆ نمونە 1,2 بە واتا فۆكەسێكی چوارگۆشەیی
1.2 mm

سووڕاندن���ەوەی ئ���ان���ۆد
ڕووب�ەری  زیادكردنی  ب�ۆ  ئان�ۆد  سووڕاندنەوەی  سوودی 
سووڕاندنەوەی  بەهۆی  واتا   ، بەركەوتووە  تیشكەئێكس 
دیسكە ئان�ۆد، لێشاوی ئەلەكترۆنەكان تەنها بەرخاڵێكی 
دابەش  ئان�ۆد  گەرمبوونی  بەمەش   ، ناكەوێت  دیاریكراو 
لەكاتی  بۆیە   ، زیاتر  و  فراوان  ڕووبەرێكی  بۆ  دەبێت 
وەستانی ئان�ۆددا تیشكە ئێكس بلۆك دەبێت بۆ ڕێگرتن 
خاڵێكی  لە  ئان�ۆد  دیسكە  تواندنەوەی  و  داخوران  لە 
كایەی  ڕێی  لە  ئانۆد  سووڕاندنەوەی   ، دیاریكراودا 
لە  كۆیلەوە  هۆی  بە  دەبێت  دەرەكییەوە  موگناتیسی 
دەرەوەی بەرگە شووشەدا  ، پاش تەواوبونی تیشكە ئێكس 
لە ڕێی كایەیەكی پێچەوانەی  موگ�ناتیسی دەرەكییەوە 
بۆ  دەوەستێنرێت  دەستبەجێ   ك�ۆیلەوە  هەمان  هۆی  بە 
بۆڵ�برینگی تیوب ، ك�ۆنترۆڵ�ك�ردنی  زیادكردنی تەمەنی 
سووڕاندنەوەی ئانۆد لەالیەن سووڕەكارەبایەكی تایبەتەوە 

دەبێت لە كاتی بەرهەمهێنانی تیشكە ئێكسدا .

4.ب���ەرگ����ە ش���ووش�����ە
  )Vacuum( بریتیە لە لوولەكێكی شووشەیی بادەركێشراو
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، لە شووشەیەكی زۆر تایبەت و بەشێوەیەكی تایبەت و 
ئاڵۆز دروست دەكرێت ، بەرگەی )گەرمای زۆر ، زەبری 
میكانیكی Mechanical Stress -  و بەرزە ڤۆڵ�ت( 
لەمسەرو  وەك  زیاترە  ناوەڕاستدا  لە  تیرەی   ، دەگرێ�ت 
ئەوسەری تیوبەكە، كۆتایی ئەمسەرو ئەوسەری تیوبەكە 
داڕێژراوە   شێوەیەك  بە  نوشتاوەتەوەو  ناوەوەدا  بەدیوی 
بۆ هەڵگرتن و جێگیركردنی ئان�ۆدو ك�اسۆد كە بە هیچ 
جۆرێك هەوا گۆڕكێ  تیایدا ڕوونەدات ، لەو شوێنەدا  كە 
تیشكە ئێكس دەچێتە دەرەوە بەرگە شووشە تەنكترە بۆ 

ئەوەی كار نەكاتە سەر تێ�پەڕبوونی تیشك�ەئێك�س  

5. تی��وب�����دان
 تیوب���دان ، بەرگە شوشە و ڕۆن و بێ�ل��ۆ لەخۆدەگرێ�ت 
، بریتی�ە لە بەرگێكی كانزایی قوڕقوشمپۆش ب�ۆ هەڵمژین 
لە  دەرچوو  تیشكەئێكسی  زۆربەی  بەربەستكردنی  و 
ئاڕاستەی  بە  تیشكەئێك�سەی  لەو  جگە   ، ئان�ۆدەوە 
بچووكەوە  پەنجەرەیەكی  لەڕێی  دەڕوات  ئاڕاستەكاردا 
كە قوڕقوشمپۆش نەكراوە بە پێی یاس��ا ، تیشكە ل�ێ  
لە1mGy / hتێپ�ەڕ  نابێت  بەرگ�ەتی�وب  دەرچ�وونی 

بك�ات.

6. بێ���ل����ۆ
تەنیشتی  لە   ، ناوپەنچكی  شێوە  الستیكێكی  لە  بریتیە 
تیوب دادەنرێت بۆ پاراستنی تیوب لە كشان�دن بەهۆی 
تیوبەوە  ناو  ڕۆنی  بوونی  گەرم  بەهۆی  گەرمبوون�ەوە، 
بێل��ۆ دەكشێت بەمەش تیوب پارێزراو دەبێت  الستیكی 
زیادبونی قەبارەی ڕۆنی گەرمبوو بەهۆی گەرمبوونی  لە 
ئان��ۆدەوە ، فرمانێكی تری بێل��ۆ بریتیە لە وەستاندنی 
تیشكەئێكس لەكاتی زۆر گەرمبوونی تیوب وسەرباری�یدا  
لە  دوگمەیەكەوە  وردە  لەڕێی  ئەوەش   Over Load

تەنیشت بێل��ۆوە بۆ پاراستنی تیوبی تیشكە ئێكس .

Insulating  Oil  7.داب�����ڕە ڕۆن
مەبەستی  بۆ  تایبەت  سووكی  ڕۆنێكی  لە  بریتیە 
هەروەها   ، گەیان�دن  شێوەی  بە  تیوب  ساردكردنەوەی 

وەك كارەب��ادابڕێ��كی  ب�ەرزە ڤۆڵ�ت بەك�اردێ�ت .
س�اردكردن��ەوەی تی��وب

زۆری  زۆربەی  تیشكەئێكسدا  بەرهەمهێن�انی  لەكاتی 
مات��ەوزە  دەگۆڕێت بۆ گەرمیی وزە بە بڕی %99 )تەنها 
زۆرە  ئەم گەرمییە  تیشكەئێكس(  بۆ  بڕی %1 دەگۆڕێت 
لەسەر دیسكە ئانۆد كۆدەبێتەوە ، تیوبی ئاسایی توان�ای 
  heating storage capacity  گەرمی كۆكردنەوەی
دەگاتە  1.8MJ وە توان��ای گەرمی بەفی�ڕۆدانی دەگاتە 
400 وات ، بۆیە بۆ ساردكردن��ەوەی هەندێك جار ڕۆنی ناو 
بەتایبەتی  ناكەوێت  تیوب  فری�ای ساردكردن�ەوەی  تیوب 
لە تیوبی ئامێری سی تی سكانەر و ئەنجیۆگرافیدا بۆیە 

سیستمی ساردكردنەوەی زیات��ر پێویستە وەك  :
1. بەكاره��ێن���انی پانك��ە لەس���ەر تی����وب
Oil Circulation 2. سووڕان��دن��ەوەی ڕۆن

Water Circulation3.بەك�اره��ێن��انی ئ���اوی س��ووڕاو
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گ��رفت��ەك�انی تی��وبی تیشك�ە ئێك��س
1. سووت��انی فل���ەمێنت

دیسكە  تێبوونی  درز  یان  خواربوونەوە   ، داخ��وران   .2
ئان���ۆد

   Vaporize 3. بەگ���ازبوون
4. سووت�انی كۆیلی ئان���ۆد
5. ج�امب�وونی ب�ۆڵ��برینگ

6. دڕان یان كونبوونی بێل���ۆ
7. كەمك��ردنی ڕۆن

   Collimator  2. ئ���اڕاست���ەك���ەرە
بریتیە لەدەفرێكی ش�ەش پاڵ��و ، ڕاستەوخۆ دەكەوێتە ژێر 
تیوب ، كارەكەی بریتیە لە تەسككردن و ئاڕاستەكردنی 
نەخۆش  سەر  بۆ  بەركەوتوو  تیشكەئێكسی  بواری 
بواری   دیاریك�ردنی  و  سەنت�ەرك�ردن   ، پێویست  بەپێی 
تیشكەئێكس بەشێوەیەكی چوارال یان الكێشەیی دەبێت 

دەگیرێت  بۆ  ئێكسی  تیشكە  وێنەی  ئەوبەشەی  پێی  بە 
و  دەبێتەوە  ك��ەمتر  پەرشەتیشك  ڕێژەی  بەمەش   ،
تیشكەئێكس تەنها بەر ئەو بەشەی نەخۆش دەكەوێت كە 

لە ڕێی ئاڕاستەك�ارەوە دیاری دەكرێت .

تیشكە  ڕووبەری  زیادكرنی  و  كەمكردن  و  دیاریكردن 
پلێتی  جووتە  دوو  جواڵندنی  لەڕێی  بەركەوتوو  ئێكسی 
دەوترێت   پێی  كە    ، دەدرێ�ت  ئەنجام  قوڕقوشمیی��ەوە 
)داخەرە - Shutter ( بە ئاڕاستەی )x ,y( بەشێوەی 
لە  ئۆتۆماتیك  شێوەی  بە  سادەداو  ئامێری  لە  دەستی 
ڕێی ماتۆڕەوە لە ئامێری پێشكەوتوودا ، هەروەها لە ناو 

ئاڕاستەكەرەدا  پ��اڵێ��وی  زیادك��راو هەیە.
ل��ەڕێی  ئێك��س  تیشك�ە  ب��ەئ��اڕاست�ەك���ردنی 

ڕوون��اكیی�����ەوە
بۆی�ە  ن�ابینرێت  چ�او  بە  تیشك�ەئێك�س  ئەوەی  لەبەر 
بۆ  بەكاردەهێنرێت  ڕووناكی   ، تیشك�ەئێك�س  ل�ەجیاتی 
بەئاڕاست�ەك�ردنLight Localization   لە ڕێی گڵ��ۆپ 
و ئاوێنەوە بەشێوەیەكی هاوهێ��ڵ لەگەڵ تیشكەئێكس ، بە 
شێوەیەك ڕووبەری هەردووكیان هاوجووت بێ�ت و نابێت 
هەرگیز ب�واری تیشكەئێكس گەورەتر یان بچوكتربێت لە 
ڕووبەری ڕوون��اكی بەركەوتوو ، )بۆ زیاتركردنی تەمەنی 
گڵۆپ تایمەرێكی ئۆتۆماتیكی ، پاش ك�اتێكی دیاریكراو 

، گڵ��ۆپ دەك�وژێنێت�ەوە(. 
ك���ەوات��ە ك���اری ئ�����اڕاست����ەك���ەرە بریتیی��ەل����ە  :

1. هاوهێڵ كردنی تیشكە ئێكس و ڕووناكی  ل��ە ڕێ��ی 
گڵ��ۆپ وئ��اوێن���ەوە.

2. دیاریك��ردنی ڕووب��ەر و شێوەی ب�واری تیشكەئێكس 
بۆ ئاڕاستەكردن و سەنتەركردنی بواری تیشكەئێكس بۆ 
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سەر نەخۆش ل��ەڕێ��ی داخەرەوە.
3. لەخۆگ��رتنی پاڵ��ێ���وی زیادك����راو.

س���وودی ئ�����اڕاست����ەك���ەرە :
1. پ�اراستنی نەخ��ۆش ، بە كەمكردنی ڕووب���ەری بەر 

تیشك�ەئێك�س ك��ەوتوو
2. كەمكردنی پەرشەتیشك ، بە كەمكردنی ڕووبەری بەر 

تیشك�ەئێك�س كەوتوو

     X-Ray Generator 3. تیشك��ە ئێك��س پێ��ك��هێ��ن
تیشكەئێكس  ئامێری  بەشەی  لەو  بریتیە 
توانای  و  بەرهەمدێ�ت  تێدا  كە)kV,mA,Sec(ی 
كارەبایی) electrical power  P  )kW دەگوێزێت�ەوە 
و  ڤ��ۆڵت  ب�ەرزە  دابینك�ردنی  و  دیاریك�ردن   ، تیوب  بۆ 
تیوب��ە ت�ەزوو و ك�اتی تیشك�ەئێك�س )كاتی دەستپێك و 
وەستانی تیشكەئێكس(لەڕێی مێزی دابینكردنەوە دەبێ .

پێكهات����ەی تیشك���ە ئێك���س پێك��هێ��ن
تیشكە ئێكس پێكهێن پۆڵێن دەكرێت بۆ دوو جۆر :

1.تیشك�ەئێك�س پێك�ه�ێنی ل�ەرەن��زم )ك��ۆن(
Low Frequency X- Ray Generator 

2.تیشك�ەئێك�س پێ�كه�ێنی ل�ەرەب�ەرز )ن�وێ (
 High Frequency X - Ray Generator 

 تیشك��ەئێك�س پێ�ك�هێن��ی ل�ەرە ن��زم )ك���ۆن(
و  ڤۆڵت  بەرزە  دیاریكردنی  و  گ�ۆڕین  جۆرەدا  لەم 
تیوبەتەزوو و كات و تەزووی فلەمێنت بەهۆی كارەباگ�ۆر 
و بەرگری گ���ۆڕاوەوە دەبێت ، یەكێك لە گرفتەكانی ئەم 
ك�ارەب�اگ�ۆڕی  قورسی  و  زۆرگەورەیی  لە  بریتی�ە  جۆرە 
ب�ەرزە ڤۆڵ�ت بەهۆی بەكارهێنانی لەرە نزمی 50 یان 60 
هێرتز ، یەكێكی تر لە گرفتەكانی ئەم جۆرە، پێویستی 
بە بەكارهێنانی ترانسفۆرمەری كۆنت�ڕۆڵە ، هەروەها  زۆر 

هەستیار نیە لە گۆڕانكاری لە بەرزە ڤۆڵت��دا 
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2. تیشك��ە ئێك�س پێ�ك��هێن��ی ن��وێ  ) ل��ەرە ب��ەرز (
جیاوازی نێ�وان تیشكەئێكس پێكهێنی كۆن ونوێ  لەوەدایە 
كە لەرە بەرزێكی )بۆ نمونە 20 كیلۆ هێرتزی( دەدرێت بە 
ئینڤێ�رت�ەرەوە  بەهۆی  ئەمەش  بەرزە ڤۆڵت  كارەباگۆڕی 
دەبێ�ت ، ك�ە دەبێت�ە ه�ۆی زۆر بچ�وكك�ردن�ەوەی قەب�ارەی 
ك�ارەباگ�ۆڕی بەرزە ڤۆڵ�ت و ڕێكخستن و هەستیاركردنی 
لە بەرزە ڤۆڵتدا. جێگیركردنی ئاستی بەرزە  گۆڕانكاری 
ڤۆڵت دەوەستێتە سەر كۆنترۆڵكردنی لەرەی ئینڤێرت�ەر 

جێگیر  ڤۆڵتی  بەرزە  بەمەش  تیوب  تیشك�ە  ولۆدی 
ئینڤێرتەرەوە  سووڕی  رێكخ�ەرە  بەهۆی  دێت  بەدەست 
بە  دەكرێت  گۆڕاو  ڤۆڵتیەی  ڕێكتیف�ای�ەرەوە  ڕێی  لە   ،
ڤۆڵتیەی نەگۆڕ و پاشان بەهۆی ئینڤێرتەرەوە دەگۆڕێت 
بۆ ڤۆڵتیەی گۆڕاوی لەرەبەرزی كۆنترۆڵكراو ، كە لەڕێی 
بەرزە  نەگۆڕكردنی  پاش  ڤۆڵتەوە  بەرزە  كارەب�اگۆڕی 
ڤۆڵت بەهۆی ڕێكتیفایەری بەرزە ڤۆڵتەوە، ڕەوانەی تیوب 

دەكرێت بەهۆی كێبڵی بەرزە ڤۆڵ�ت و ئەداپتەرەوە
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ل���ه  پوخته ی ئه م باس���ه دا كورته یه ك ل���ه  كاراكته ر و 
خه سڵه ته كانی س���ێ  فڕۆكه ی بۆینگ 797 )ئه مریكی( 
و ئێرباصى 380 )ئه وروپی( و ئه نتۆنوڤ 225 )ڕوس���ی( 
ده نوسین ئه م باسه  كورته  ته نها چه ند زانیاریه كی گشتیه  
له  س���ه ر ئه و فڕۆكانه  و بۆ كه سێكیش بیه وێت ده توانێت 
زانیاری زیاتر له  سه رچاوه كانی ئه م باسانه وه  وه ربگێریت 
ئه و سی فرۆكه یه  وه ك سێ  شاكاری دروستكردنی فرۆكه ی 
گ���ه وره  له  قه باره  و توانادا كه  له  جیهانی گواس���تنه وه ی 
ئاسمانیدا جیگایان دیاره  ده یخه ینه  به ر دیدی ئه ندازیارانی 
به ڕێز ت���ا بزانرێت كارو پێش���كه وتنی ئه ندازیاری واڵتان 
گه یشتۆته  چ ڕاده یه ك و چۆن توانراوه  بیروهۆش و توانای 
ئه ندازیار به رجه سته  بكرێت له  دروست كردنی فڕۆكه یه كی 
ئاوا زه ب���ه اڵح و گه وره دا و بتوانرێت له  ئاس���ماندا و به و 
خێرایه  له به رچاوه  و بۆ ئ���ه و ماوه  دورانه  بفڕێت، به مه دا 
ده رده كه وێت كه  هزرو بیری مرۆڤ زۆر به رز و به تواناتره  
له وه ی كه بیری لێ  ده كرێته وه  و ده توانێت ئه وه ی خه یاڵی 
ل���ێ  بكرێته وه  دروس���ت بكرێ���ت بهێنرێت���ه  به رهه م  بۆ 

سه رفرازی و خۆشگوزه رانی مرۆڤ
 

Boing فڕۆكه ی بۆینگ 
كۆمپانیای بۆینگ باره گا سه ره كیه كه ی له شاری شیكاغۆی 
ئه مه ریكایه و له  15/حوزیرانی/ 1916 دامه زراوه  له س���ه ر 
ده س���تی ولیم بۆینگ و له  ئێستا دا كۆمپانیای بۆینگ به   
ناوبانگترین و گه وره ترین كۆمپانیای دروست كه ری فڕۆكه  
داده نرێت له  جیهاندا به  تایبه تی له  دوای ساڵی 1997 ئه و 
كاته ی كه  له گه ڵ كۆمپانیای ماكدوناڵ دۆغالس���ی تایبه ت 

به  دروستكردنی فڕۆكه یه كی گرت.
له بواری دروس���ت كردنی فڕۆكه  چه ندی���ن جۆر فڕۆكه ی 
دروس���ت ك���راو وه ك بۆین���گ 787,  777 , 767 , 
757 , 747 ,  737 , 727 , 707 و چه ندین جۆری 
تریش و زۆربه ی ئه و مۆدیالنه  ئێس���تا له  كاردان له بواری 

  B52 شارستانی )مدنی( دا و فڕۆكه ی
له ب���واری س���ه ربازی دا ، ل���ه م ده م���ه ی ئێس���تادا هیچ 
كۆمپانیایه ك ناتوانێت ش���ان بدات له  ش���انی كۆمپانیای 
بۆینگ و كێبڕكێی له گه ڵدا بكات له بواری دروس���ت كردنی 
فڕۆكه ی شارس���تانی و س���ه ربازی دا ته نه���ا كۆمپانیای 

ئێرباصى ئه وروپی نه بێت.  

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

فِرَوكةوانى و شاكارةكانى 
بوارى طواستنةوةى ئامسانى
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كۆمپانی���ای بۆینگ پش���تگیریه كی بێ  س���نوری له الیه ن 
حكومه تی ئه مریكی یه وه  لێ  ده كرێت و سه رۆكی ئه مریكا 
جۆرج دبلیو بۆش له  بۆنه ی تێپه ڕ بوونی 100 ساڵ به سه ر 
یه كه مین فڕین له الیه ن برایان برایت ش���ۆینی كۆمپانیای 
بوینگی هه ڵبژارد بۆووتنی ووتاره كه ی  به و بۆنه یه وه  ئه مه  
ده ری خس���ت كه  كۆمپانیای بۆینك تا چ ئاستێك گرنگی 

پێ  ده درێت له  سه ر ئاستی به رزی ئیداره ی ئه مریكی. 
كۆمپانیای بۆینگ )ئه مریكی( بۆ دروست كردنی فڕۆكه ی 
گه شتیاران و بارهه ڵگر هه ر له سه ره تای دروست بوونیه وه تا 
ئێس���تا چه ندین ش���ێواز و قه باره  و مۆدێلی جیاوازی له  
فڕۆكه ی جۆرا و جۆر دروس���ت كردووه له  خزمه تكردنی له  
بواری گواس���تنه وه ی ئاسمانی دا  له سه رتاسه ری جیهاندا  
وه  ئه گه ر س���ه یری   مێژوی كاركردنی فڕۆكه كانی بۆینگ 
بكه ین و سه رنج بده ین له و پێشكه وتنانه  كه  له بواری سیستم 

و ئامێری تازه  و پێش���كه وتوی سه رده م كه  به كارهێنراوه  
بۆ دروس���ت كردنی و به گه ڕخس���تنی فڕۆكه كان ده بینین 
بۆینگ پێشه نگی ئه و كۆمپانیانه یه  كه  له م بواره دا چه ندین 
ئنجاز و ده ستكه وتی گرنگی ئه نجام داوه  و له   دیراسه  و 
كۆنفراس و س���یمیناره  زانستیه كان و  لێكۆڵینه وه كانیش 
هه ر به رده وامه   و ڕۆژانه ش لێكۆڵینه وه ی نوێ  و به رهه می 

نوێ  ده خاته  بواری به كارهێنانه وه .
یه كێك له و ش���اكاره  له به ر چاوانه ی كۆمپانیای بۆینگ كه  
ئێس���تا به  نیازن بیخه نه  بواری به گه ڕ خستنه وه  فڕۆكه ی 
بۆینگ 797 كه  ده بێت به گه وره ترین و زه به الحترین فڕۆكه ی 
نه فه ر هه ڵگر له  جیهاندا و به رانبه ر به  فڕۆكه ی ئێرباصى 

380 دروست كراوه  كه  سه رچاوه كه ی ) ئه وروپی(یه ..
بۆینگی 797 س���ه ره تای كاروانێكی پ���الن بۆ دارێژراوی 
نه پچڕاوی به رده وام بۆ 100 س���اڵی داهاتوی گواستنه وه ی 
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گه ش���تیاران   كاری بۆ ده كرێ���ت له  یه كه م به كارهێنانیدا 
ده توانێت هه زار 1000 نه ف���ه ر هه ڵگبرێت و بیانگوێزێته وه  
بۆ دورترین ش���وێن، ئه م فڕۆكه ی���ه  نمونه یه كی گۆڕدراو 
و پێش���خراوو فراوانكراوی فڕۆك���ه ی بۆینگی 747 ه  كه  
به هه مانگ���ی كۆمپانیای ناس���ا گۆڕانكاری یه كی گش���تی 
تێداكراوه  هه ر له  گۆڕینی شێوه  و شێوازی باڵی فڕۆكه كه  
و جۆری ئامێره  هه ستیاره كانی به گه ڕخستن تا زیاد كردنی 
م���اوه ی نێوان هه ردوو باڵه كه ی له  211 پێ  وه  له  بونێگی 

747 بۆ 265 پێ  له  بوێنگ 797.
ئه گه ر س���ه یری توانا و هێزی بارهه لگرتنی بۆینگی 797 
بكه ی���ن  ده توانی به  1000 نه فه ره وه   و به خێرایی )0,88 
ماخ( واته  1064 كلم/كات ژمێر بفڕێت بێ  هیچ كێشه یه ك 
له  كاتێكدا ئێرباصى 380 به  خێرایی 912كلم/ كات ژمێر 

ده توانێت ته نها 555 نه فه ر هه ڵبگرێت و بفڕێت.
خه س���ڵه تێكی تریش كه  فڕۆكه ی بۆینگ هه یه تی شێوازی 

باڵه كانێتی كه  تۆكمه یه كی تری داوه  به  جه سته ی فڕۆكه كه  
و وای كردووه  كه  پاڵه په ستۆ له سه ر تایه كانی كه م بكاته وه  

و فاكته رێكی تر بۆ سه المه تی فڕۆكه كه  زیاد بكات.
Airbus380 فڕۆكه ی

ب���ۆ یه كه م جار فڕۆكه ی ئێرباص ل���ه  2007/4/25 خرایه  
ب���واری ئی���ش كردنه وه  و یه ك���ه م هێڵ هێڵی ئاس���مانی 
سه نگافوره  به كاریان هێنا له  2007/11/25، تا ئه م كاته ش 
كه  ئێرباص A380 له  بواری گواس���تنه وه ی ئاس���مانیدا 
كارده كات به گه وره ترین فڕۆكه ی نه فه ر  هه ڵگر داده نرێت 
له  جیهاندا له به ر ئه وه ی بۆینگ 797 تا ئێستا به كرده یی 

نه چۆته  بواری به كارهێنانی گشتی یه وه .
فڕۆكه ی ئێرباص 380 دوو نهۆمه  و چوار بزوێنه ری هه یه  
كه  له  دروستكراوی كۆمپانیای )رۆل رایس(ه  یه كه م فڕینی 
له  شاری تۆلۆزی خواروی فه ڕه نسا وه  ده ستی پێ كردوه  و 
یه كه م گواستنه وه ی گه شتی له  نێوان سنغافوره  و سدنی 
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له  )استرالیا ( ئه نجام دا.
ئێرباص��ى 380 توانای هه ڵگرتنی ته نها 555 گه ش���تیار 

هه یه  و ماوه ی نێوان باڵه كانیشی 262 پێ یه .
فڕۆك���ه ی A380 -  800 ده توانێت به  خێرایی )0,85 
ماخ( واته  900كلم/كات ژمێردا بۆ ماوه ی 8200 میل بحری 

)15200( بفرێت به  555 نه فه ره وه .
ب���ۆ زانیاری زیاتر  A380 ل���ه و  فڕۆكانه یه  كه  به  گازی 
شل كارده كات نه ك به  كیرۆس���ین و كۆمپانیای ئێرباص 
 A380 سه رقاڵی گۆڕانكارین له  شێواز و قه باره  و توانای
كه  بتوانێت نزیك 650 گه شتیار هه ڵبگرێت و له  قۆناغێكی 

تری پێشكه وتوودا بگاته  900 گه شتیار.  
 Airbus380 خه سڵه ته كانی

درێژی ---  72,72م
درێژی باڵه كانی ---- 79,75م

به رزی ---- 24,09م
ژماره ی نه فه ر ---- 525

مه ودای ڕۆیشتن بێ  وه ستان ---- 
15400كلم

قه ب���اره ی س���وته مه نی كه  وه ری 
ده گرێت ----- 320000لتر

 / 900كل���م   ----- خێرای���ی 
كاتژمێرێك

:225N فڕۆكه ی ئه نتۆنۆڤ
شوێنی دروست كردنی وواڵتی ئۆكرانیایه  و یه كه م فڕینی 
له  1988/4/21 بوو و تا ئێس���تا ته نه���ا )2( دانه ی لێ  

دروست كراوه .
ئه نتون���وڤ 225N به  ئۆكرانی به  مان���ای )خه و( دێت 
و فڕۆكه یه كی بارهه ڵگری س���تراتیجیه  كه  به  قورس���ترین 

فڕۆكه  ده ژمێردرێت له  جیهان���دا و یه كه م جاریش دیزاین 
كرا بۆ هه ڵگرتنی)مه كۆكی ئاس���مانی( ڕوسی )بوران( و 
دیزاینه كه ش گه وره كراویی فڕۆكه ی AN-124 ی روسیه .

ئه نتونوڤ���ی 225N ده توانێت گه وره ترین و قورس���ترین 
بارهه ڵگرێت له به ر فراوانی ناوپۆشی فڕۆكه كه  بوونی  16 
چه رخه  له ژێر فڕۆكه كه دا له به شی دواوه  وه  جوت چه رخه ی 
پێش���ه وه ..تا ئێس���تا ته نها ی���ه ك فڕۆكه  ل���ه  كاردابووه  
و وادانرابوو س���اڵی 2010 دووه م فڕۆك���ه  بكه وێته  بواری 
كاركردنه وه ..ئه م فڕۆكه ی���ه  له به رانبه ر فڕۆكه ی ئێرباصى 
فه ره نس���ی و هه ردوو فڕۆكه ی بۆینگ و فڕۆكه ی ش���اتل 
كاریر ئه مریكی دروست كراوه  ده توانێت بارێك به  قورسی 

250 طن هه ڵبگرێت

كاتێ���ك كه  گۆڕان���كاری ل���ه  فڕۆك���ه ی AN-124داكرا 
دوو بزوێن���ه ری زیاده  له س���ه ر باڵه كان���ی دانرا له  جۆری 
)Lotarev- D-10( ب���ه م زیاده یه  ژماره ی بزوێنه ره كان 
بوون به ) 6( بزوێنه ر هه ر سێ )3( بزوێنه ر له سه ر باڵێك 
له گه ڵ هه ندێ  گۆڕان���كاری له  ده رگای ڕه مپی دواوه  وه  و 
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ڕێگای خلیسك بۆ كه م كردنه وه ی كێشی فڕۆكه كه . كلكی 
فڕۆكه كه  پێك هاتووه  له  دوو كلكی ئاس���ۆیی و دوو كلكی 
ستونی وه ك له  وێنه كه دا ده بینرێت و ئه م جۆره  كلكانه ش 

یارمه تی ده ره  بۆ هه ڵگرتنی كێش و باری قورستر.
كێش���ی فڕۆكه ی ئه نتونوڤ 640  ته نه  به مه  ئه م فڕۆكه یه  
به  گه وره ترین فڕۆكه ی بارهه ڵگر داده نرێت له  جیهاندا.   

له  س���اڵی 2001 فڕۆك���ه ی ئه نتونوڤ كێش���ێكی به  بڕی 
253,82 طن به به رزی 2000م فڕی به  خێرایی 763,2كلم/ 
كات ژمێر ب���ۆ ماوه یه كی بازنه یی كه  درێژیه كه ی 1000كلم 

بوو.
و له  ساڵی 2004 فڕۆكه ی ئه نتونوڤ 225 چوه  ناو كتێبی 
گینس بۆ ژماره  پێوانیه كان كه  240 ژماره ی تێ  په ڕاند.

یه كه م گه شتی بازرگانی ئه نتونوڤ 225 له  شاری شتوت 
گارت���ی ئه ڵمانی وه  رۆژی 3 كانونی دووه م س���اڵی 2002 
بۆ ش���اری پمریت - عومان كه  توانی 216000 كگم پارچه  
خواردنی دروس���ت كراو بگوێزێته وه  بۆ هێزه كانی ئه مریكا 

كه  كێشه كانیان نزیك به  187,5 طن بوو.
ل���ه  ڕۆژگارێك���دا واده زانرا كه  ئامێری گ���ه وره  و زه به الح 
گواستنه وه یان ئاس���ته نگه  و ناكرێت به اڵم له  ئێستادا به  
به كارهێنانی فڕۆكه ی AN-225 ده توانرێت شه مه نده فه ر 
و دینه م���ۆی كاره بای گ���ه وره  و یارمه تی ی���ه  مرۆیی یه  

گه وره كان به  ئاسانی بگوێزێته وه .
 AN-124 له  س���اڵی 2003 خێزانی ئه نتونوڤ به  تایبه تی
یارمه ت���ی یه  مرۆی���ه كان بۆ عێراق گوێزاری���ه وه  چه ندین 
جاریش AN-124 له  فڕۆكه خانه ی نێوده وڵه تی سلێمانی 
نیش���تۆته وه  بۆ هێنانی یارمه تی مرۆیی و گواس���تنه وه ی 

شمه ك و بار.
AN-225  هه ندێ  خه سڵه تی ئه نتونوڤ

تاقمی فڕۆكه كه  6 كه س.       
تواناكه ی 250,000 كگم. 

ده رگای راگرتن X 440 640سم.     
درێژی فڕۆكه   84 م.  

به رزی فڕۆكه   18,1م.     
كێشی به  به تاڵی 175,000كگم.
قورسترین كێش 600,000كگم.

ژماره ی بزوێنه ره كانی 6 بزوێنه ر.
خێرای یه كه ی 850كلم / كاتژمێر.

مه ودای ڕۆش���تن 15400كلم بێ وه س���تان ك���ه  پڕبێت له  
سوته مه نی بێ  بار و شمه ك. 

4000 كلم بێ وه ستان به قورسترین باره وه .
به رزترین به رزی كه  تیایدا ده توانێت بفرێت 11000م.

پێش 108 س���اڵ هه ردوو برا برایت له  ئه مریكا بۆ یه كه م 
جار توانیان دوای هه وڵێكی زۆر بفڕن به الم چۆن فڕینێك  
یه كه م بوو له  مێژووی ئاده میزادا به  به كارهێنانی جۆرێك 
له  ئامێرێكی دروست كراو له  پاش 100 ساڵ ئاده میزاد به  
توانا و بیری خۆی فڕینی گه یانده  )كه ش���كه اڵنی فه له ك( 
و ه���ه ر ئه ندازیار بوو توانی ئ���ه و كاروانه  بگه یه نێته  ئه و 
قۆناغه  كه  ئێس���تا ئاسمان باشتر و ئاسانتر و ئارامتر بۆ 
گواس���تنه وه  به كاربهێنرێت و له  هه م���ان كاتدا دژوارتر و 

مه ترسیدار به كاربهێنرێت بۆ فێركردنی ئاده میزاد.
ئه ندازیاری كورد له س���ه ره تای قۆناغێكی هه س���تیاردایه  
له  بواری گواستنه وه ی ئاس���مانی بنه ما و سه رچاوه كانی 
فڕۆكه وان���ی له به رده س���تدایه  و هیمه ت و بی���ر و توانای 
ئه ندازی���اری كوردی ده وێت  )قۆناغ���ی 1000میل به یه ك 

هه نگاو ده ست پێ ده كات(
سه رچاوه :- پێگه كانی ئێنته رنیت
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ژیانی  مه ترسیداره كانی  گرنگ و  فاكته ره   له   یه كێك   
گه شه ی  به   ته واوی  په یوه ندیه كی  كه   ئه مڕۆمان 
چۆنیه تی  له   بریتیه   هه یه   ئاوه دانیه وه   شارستانی و 
كارگه  و  بینا و  له   كه   ئاگرێك  جۆره   هه ر  كوژاندنه وه ی 
ڕزگاركردنی  هه روه ها  ده كه وێته وه  و  گشتیه كان  شوێنه  
بۆ  هه وڵدان  سه روماڵیان و  پاراستنی  هاوواڵتیان و  گیانی 
كه مبكرێته وه ،  ده توانرێت  تا  زیانه كان  زه ره رو  ئه وه ی 
زۆربه ی  له   وواڵتی خۆماندا  له   ئێستاكه   به داخه وه   به اڵم 
ئاگر  گونجاوی  سیستمی  نه   گشتیه كان  شوێنه   بینا و 
له و  تایبه تمه ند  كه سی  نه   ده كه وێت  به رچاو  كوژاندنه وه  
كه س  شوێنه كان  زۆربه ی  له   هه روه ها  هه یه  و  شوێنانه  
نیه  زانیاری ته واوی له سه ر مه ترسیه كانی ئاگركه وتنه وه  و 
چۆنیه تی خۆپاراستن هه بێت، بۆیه  به  پێویستم زانی كه  
له نێو بواره  جیاجیاكانی كاری ئه ندازه ی میكانیك بابه تی 
ئاگركه وتنه وه  و خۆپاراستن لێی بكه مه  بابه تی توێژنه وه ی 
بۆ  ڕێپێدراو  پله ی  له   ئه ندازیاریم  به رزكردنه وه ی  پله ی 
توێژینه وه یه   ئه م  كه   ئه وه ی  به هیوای  ڕاوێژكاری.  پله ی 
چه ند  ئینته رێت و  له   زۆرم  سوودی  ئاماده كردنی  بۆ  -كه  
الپه ڕه دا  دوا  له   هه روه ك  وه رگرتوه   تر  سه رچاوه یه كی 
جێگه ی  ببێته   پێداوه -  ئاماژه م  سه رچاوه كان  بڕگه ی  له  
ئه ندازیاری و  كاری  هه وادارانی  خوێنه ران و  ڕه زامه ندی 
پارێزه رانی گیانی هاوواڵتیان له  تیمه كانی ئاگركوژاندنه وه ، 
ته واو  سوودی  خۆی  شوێنی  خۆی و  له كاتی  ئه وه ی  بۆ 

دووره   باسه   ئه م  ئاماژپێدانه   جێگه ی  ئه وه ی  بگه یه نێت. 
له كاری دیزاینه وه  به ڵكو ته نها تایبه تمه نده  به  ڕونكردنه وه  و 
هه روه ها  به شه كانی و  مه ترسیه كانی و  ئاگر و  شرۆڤه كردنی 

چۆنیه تی خۆپاراستن و سیسته مه كانی ئاگركوژاندنه وه .
به شی یه كه م

بیرۆكه ی ئاگركه وتنه وه  و دامركاندنه وه ی
• دروستبوونی ئاگر و چۆنیه تی له ناوبردنی:

ئاگركه وتنه وه  سه ره تا له  ڕووبه رێكی بچووك ده ست پێده كات 
به   خۆپاراستن  هۆكاره كانی  فه رامۆشكردنی  هۆی  به   كه  
دێته كایه وه   ئاگر  له   به رگریكردن  ڕێگاكانی  په یڕه وكردنی 
ئه گه ر  باڵوده بێته وه   به رفراوانتر  به شێوه یه كی  دواتر  كه  
به دوای خۆیدا  كه   كوژاندنه وه ی،  به   نه كرێت  زوو ده ست 
زه ره ر و زیانێكی زۆر به جێ ده هێڵێت هه روه ها ده بێته  هۆی 

دروستكردنی مه ترسی مه رگ بۆ خه ڵكی نزیك ئاگره كه .
ڕونادات، ڕاسته  زۆربه ی  له  خۆیه وه   ئاگركه وتنه وه  هه ر   
له   ده هێنین و  به كاری  كه   كه ره ستانه ی  په ل و  كه ل و  ئه و 
له  هه موو شوێنێك  ده وروبه رمانه  مه یلی گڕگرتنی هه یه ، 
فه رمانبه ران،  ده وامكردنی  شوێنی  قوتابخانه ،  )مااڵ، 
شوێنی گه شتوگوزار و ته نانه ت له سه ر شه قامیش(، به اڵم 
ئه م كه ره ستانه  هه ر له  خۆیانه وه  گڕناگرن به ڵكو ده بێت 
له و شوێنه  هۆكارێك یان چه ند هۆكارێك هه بێت كه  پێیان 
ده ووترێت )توخمه كانی گڕگرتن( كه  یارمه تی ئاگركه وتنه وه  
ئه دات، بۆیه  پێویسته  له سه رمان كه  ئه وپه ڕی هۆكاره كانی 
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خۆپاراستن له به رچاوبگرین و هۆكاره كانی گڕگرتن له ناوبه رین 
بۆ ئه وه ی مه ترسیه كانی ئاگركه وتنه وه  -هه ر هیچ نه بێت- 
كورتبكرێته وه   ده توانرێت  مه ترسیه كانیش  كه مبكرێته وه ، 

بۆ ئه م چه ند جۆره ی خواره وه :-
ئه و  كۆی  ئه مه ش  )كه سه كان(:  له سه ر  1.مه ترسی 
ڕێ  و  پێویسته   كه سه كان و  ژیانی  له سه ر  مه ترسیانه یه  
كاتی  له   ڕزگاركردنیان  بۆ  به ر  بگیرێته   گونجاو  شوێنی 

ئاگرگه وتنه وه دا.
ده ره نجامه   ئه و  لێی  مه به ست  كاولكاری:  2.مه ترسی 
خراپ و كاولكارانه یه  كه  له  بینا و دامه زاره كان دێته كایه وه  
زیان و  زه ره ر و  ئه و  ڕێژه ی  ئاگركه وتنه وه ،  ئه نجامی  له  
مه وادانه ی  ئه و  جۆری  گۆڕانی  به   ده گۆڕێت  كاولكاریه ش 
كه  له  شوێنه كه دا توانای باڵوبوونه وه یان هه یه ، هه ر له به ر 
بینایه ك  تووشی  كه   مه ترسیانه ی  ئه و  هۆكارانه شه   ئه م 
ده بێت كه  تایبه ت كراوه  وه كو گه نجینه یه ك جیاوازه  له و 
ئۆفیس  یان  نیشته جێبوون و  شوێنی  وه كو  كه   بینایانه ی 
چه ند  باسكرا  كه   له وه ی  جگه   هه روه ها  به كاردێت. 
له   ئاگركه وتنه وه   كاریگه ری  كه   هه یه   تریش  هۆكارێكی 
ئه و  جۆری  وه كو  ده گۆڕێت  تر  بینایه كی  بۆ  بینایه كه وه  
مه وادانه ی كه  بوونیان هه یه ، ڕێژه ی مه یلی مه واده كه  بۆ 
گڕگرتن، شێوازی دابه شكردنی له  ناو بیناكه دا، هه روه ها 
هه ر  ئابووریه وه .ئه مانه   ڕووی  له   مه واده كه   نرخی  به ها و 
هه مووی ئه وه  ده گه یه نێت كه  سروشت و بڕی پێكهاته كانی 
بینا بڕیار ده دات له سه ر راده ی ترسناكی ئاگركه وتنه وه  و 
كاولكاریه ی  خراپ و  شوێنه واره   ئه و  ئاگره كه  و  به رده وامی 

كه  دوای خۆی به جێ ی ده هێڵێ.
ده ره كی:  مه ترسی  یاخود  نزیكبوون،  مه ترسی   -1
ئه مه ش ئه و جۆره  مه ترسیه یه  كه  هه ڕه شه  له  و شوێنانه  
به م  ئه مه شه   له به ر  هه ر  ئاگره كه ،  له   نزیكن  كه   ده كات 
جۆره  مه ترسیه  ده وترێت مه ترسی ده ره كی، مه رجیش نیه  
كه  به ریه كه وتنێكی ڕاسته وخۆ هه بێت له  نێوان ئاگره كه  و 
ئه و بینایه ی كه  مه ترسی له سه ره . له م جۆره  مه ترسیه دا 
ئاگركه وتنه وه  ڕوده دات به هۆی ئه وه ی ئه و مه وادانه ی كه  
له  ناو بیناكه دان یاخود خودی بیناكه  خۆی ده كه وێته  به ر 
گه رمی و بڵێسه ی ئاگره  ده ره كیه كه  و گڕ ده گرێت. هه ر له به ر 
ئه م مه ترسیه شه  كه  وا پێویسته  له  كاتی ئه نجامدانی كاری 
سووته مه نی  وێستگه یه كی  دامه زراندنی  بۆ  نه خشه سازی 
یان  بێت  له ناوچه یه كی چۆاڵ  كه   بگیرێت  له به رچاو  ئه وه  
دوور بێت له  شوێنی نیشته جێبوون به  دووریه كی دیاریكراو، 

وێستگه كه   ده وروبه ری  بینای  خانوو و  له وانه یه   نا  ئه گه ر 
تووشی مه ترسیه كی یه كجار گه وره  ببنه وه  ئه گه ر ئاگر له  
وێستگه كه  بكه وێته وه ، بۆیه  ئه م جۆره  مه ترسیه  ناوێكی 
پێ   تووشبوون(ی  )مه ترسی  ئه ویش  كه   لێنراوه   تریشی 

ده گوترێت.
• هۆكاره كانی ئاگركه وتنه وه :

له   تایبه تی  به   ئاگركه وتنه وه   هۆكاره كانی  گرنگترین  له  
ناوچه  پیشه سازییه كان، ئه م چه ند خاڵه ی خواره وه یه :-

1- نه زانی و فه رامۆشكردن و گوێپێنه دان و خراپه كاری.
بۆ  له بارن  كه   مه وادانه ی  ئه و  عه مباركردنی  خراپ   -2

گڕگرتن و ته قینه وه .
كه   ته پووتۆز  غاز و  هه ڵم و  به   كار  شوێنی  پڕبوونی   -3
سیسته می  كاتیشدا  هه مان  له   هه یه  و  گڕگرتنیان  مه یلی 

هه واگۆڕكێی شوێنه كه  خراپه .
به رزبوونه وه یه كی  یان  ئاگر  پڕیشكی  دروستبوونی   -4
نائاسایی له  پله كانی گه رما له  ئه نجامی لێكخشانی پارچه  

میكانیكیه كان.
5- كه م وكوڕی له  پێكهاته ی كاره بایی شوێنه كه  یان بوونی 
ئه و مه وادانه ی كه  زوو گڕده گرن له  نزیك ئامێری كاره بای 

كه  بۆ گه رمكردن به كاردێن.
كه   شوێنانه ی  ئه و  نزیك  له   ئاگر  به   گه مه كردن   -6

مه ترسیدارن یان فڕێدانی پاشماوه ی جگه ره .
7- به جێهێشتنی پاشماوه ی كیمیاوی یان ئه و مه وادانه ی 
زوو گڕده گرن له  شوێنی كارگه كان كه  هه ر له  خۆیانه وه  

گڕده گرن ئه گه ر گه رمای پێویستیان پێ  بگات.
له  سه ر  بوونی ڕۆن و مه وادی شل كه  زوو گڕده گرن   -8

زه وی كارگه  پیشه سازیه كان.
• چۆنیه تی گڕگرتن )بیردۆزه ی گڕگرتن(:

بریتیه  له و دیارده  كیمیاویه ی كه  ڕووده دات له  ئه نجامی 
ئۆكسجین  گازی  له گه اڵ  گڕگرتووه كه   ماده   یه كگرتنی 
بۆ  دیاریكراو  گه رمی  پله یه كی  كاریگه ری  به یارمه تی و 
هه ر مادده یه ك و ئه م پله ی گه رمیه ش بۆ هه ر مادده یه ك 
جیاوازی هه یه  و پێ ی ده گووترێت خاڵی گڕگرتن )نقطه  
االشتعال(، له مه وه  ڕوون ده بێته وه  كه  بۆ ئه وه ی ئاگرێك 

پێ ی  كه   هه بێت  بوونی  توخم  سێ   ده بێت  ببێت  به رپا 
ده گووترێت )سێگۆشه ی گڕگرتن()وێنه ی ژماره -1-( سێ  

توخمه كه ش ئه مانه ی خواره وه یه :-
1- سووته مه نی:-كه  له  سێ  دۆخدا بوونی هه یه ، له دۆخی 
ڕه ق )دار و ته خته ، قووماش، كاغه ز، هتد.....( و له  دۆخی 
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شل یان نیمچه  شل )گریس و ڕۆن و به نزین و ئه لكهول و.....
بۆتان،  )گازی  وه كو  گازی  دۆخی  له   هه روه ها  هتد(، 

ئه ستیلین، میپان،.....هتد(.
2- گه رمی:- واتا به رزبوونه وه ی پله ی گه رما بۆ پله یه كی 
له   بریتیه   سه رچاوه كه شی  كه   گڕگرتن  بۆ  پێویست 
كارلێكه   هه تاو،  تیشكی  ئاگر،  بڵێسه ی  ئاگر،  پریشكی 

كیمیاییه كان......هتد(.
3- ئۆكسجین:- گازی ئۆكسجین له  هه وادا به  ڕێژه ی )19-

21%( بوونی هه یه .

• چۆنیه تی گواستنه وه ی گه رمی:-
واتا  ده كه ن،  ئاڵوگۆڕ  نێوان خۆیاندا گه رمی  له   ته نه كان 
پله ی گه رمی ته نه كان له  دۆخێكی ئاساییدا جێگیر نیه  و 
تر  ته نێكی  بۆ  ده گوازرێته وه   گه رمه وه   له ته نێكی  گه رمی 
كه  پله ی گه رمیه كه ی له خۆی كه متره ،  ئه مه ش به  هۆی 

یه كێك له م ڕێگایانه ی خواره وه  ڕووده دات:-
1-به ریه كه وتن )گه یاندن(:-گواستنه وه ی گه رمی به  گه یاندن 
به هۆی  یان  ته نه كان  ڕاسته وخۆی  به ریه كه وتنی  به هۆی 
بوونی گه یه نه ر له نێوانیان ده بێت، كانزاكانیش گه یه نه ری  
باشن و پله ی گه رمی گه یاندنی كانزایه ك بۆ كانزایه كی تر 
جیاوازی هه یه ، هه روه ها گه رمی ده گوازرێته وه  له  ڕێگه ی 
پله ی  چڕی و  گۆڕانی  به هۆی  كه   گازه كانه وه   شله كان و 

گه رمیه وه  ڕووده دات.
گه رمی  باركردن:-  به هۆی  گه رمی  2-گواستنه وه ی 
ده گوازرێته وه  له  نێوان شله كان و گازه كان به هۆی گۆڕانی 

چڕییه وه  كه  دوابه دوای گۆڕانی پله ی گه رمیه وه  ڕووده دات، 
باركردنه وه  و  ته وژمه كانی  به هۆی  ده دات  ڕوو  ئه مه ش 
ته وژمه كانیش له  خواره وه  بۆ سه ره وه  ده بێت، نموونه ش 
له سه ر ئه م جۆره  گواستنه وه یه  بریتیه  له  )تۆڕی بۆری ئاوی 
گه رمی ناو بیناكان، دووكه ڵكێشی فڕنه كان، باڵوبوونه وه  و 
بۆ  بینایه ك  خواره وه ی  قاته كانی  له   ئاگر  ته شه نه كردنی 

قاته كانی سه رووتر،.....هتد(.
3- گواستنه وه  به هۆی تیشكدانه وه :- هه ندێك ته ن گه رمی 
هه ڵده مژن به  پێچه وانه شه وه  هه ندێك ته نی تر هه یه  گه رمی 
ده ده نه وه ، بۆ نموونه  ته نه  ڕه شه كان یان تاریكه كان گه رمی 
زیاتر هه ڵده مژن له  ته نه  بریقه دار و ڕووه  ساف و ڕۆشنه كان، 
شه پۆلی  ڕێگه ی  له   هه وادا  له   گه رمییش  گواستنه وه ی 
تیشكی گه رمی ده بێت وه كو تیشكی ڕووناكی. هه وا گه رمی 
تا  سه رچاوه كه یه وه   له   ده یگوازێته وه   به ڵكو  هه ڵنامژێت 
به ركه وتنی به  ته نێك ئنجا ئه گه ر ته نه كه  تاریك بوو ئه وا 
گه رمیه كه  هه ڵده مژێت و پله ی گه رمیه كه ی به رز ده بێته وه ، 
سافی  ڕوویه كی  یان  بوو  بریقه دار  ته نه كه   ئه گه ر  به اڵم 

هه بوو ئه وا گه رمی پێچه وانه  ده كاته وه  بۆ ناو هه وا.
)بیردۆزه ی  ئاگر  دامركاندنه وه ی  ڕێگاكانی   •

ئاگركوژاندنه وه (:-
بیرۆكه ی كوژاندنه وه ی ئاگر پشت ده به ستێت به  گه مارۆدان 
یان له  ناوبردنی كاریگه ری یه كێك یان گشت هۆكاره كانی 
كه وتنه وه ی ئاگر كه  پێشتر باسكرا، واتا بیرۆكه كه  بریتیه  
له  شكاندنی الیه ك یان گشت الكانی سێگۆشه ی گڕگرتن 
ژێر  له    ،-1 ژماره   پێكرا–وێنه ی  ئاماژه ی  پێشتر  كه  
ڕۆشنایی ئه م بیرۆكه یه  سێ ڕێگه  هه یه  بۆ كوژاندنه وه ی 

ئاگر ئه وانیش:-
یه كه م: ساردكردنه وه ی ئاگر:-

مه به ست ئه وه یه  كه  پله ی گه رمی ماده  گڕگرتووه كه  كه م 
ئه نجام  ئاگره كه   سه ر  بۆ  ئاو  به هه ڵدانی  كه   بكرێته وه  
توانای  به   پابه نده   بنه ڕه تدا  له   ڕێگایه ش  ئه م  ده درێت، 
له   گڕگرتوو،  ماده ی  وه رگرتنی گه رمی  بۆ هه ڵمژین و  ئاو 
ئه نجامدا ئاوی به كارهاتوو دوو گۆڕانكاری به سه ردا دێت كه  
پله ی گه رمیه كه ی به رز ده بێته وه  بۆ پله ی كواڵن دواتریش 
كه   ئاگره كه   ڕووی  سه ر  بۆ  به رزده بێته وه   هه ڵم و  ده بێته  
ئه وه ی  له به ر  ئاگره كه   دامركاندنه وه ی  بۆ  سوودمه نده  

ده بێته  هۆی كه مكردنه وه ی ڕێژه ی ئۆكسجین.
دووه م:- خنكاندنی ئاگره كه :

ئاگره كه  بۆ ئه وه ی  له  داپۆشینی  بریتیه   ئاگر  خنكاندنی 
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ئه نجام  رێگایه   چه ند  به م  كه   نه گات  پێ   ئۆكسجینی 
ده درێت:-

- داخستی هه موو ڕێڕه وه كانی هه واگۆڕكێ  كه  ده چێته وه  
سه ر شوێنی ئاگره كه  بۆ كه مكردنه وه ی ڕێژه ی ئۆكسجینی 
ئاگره كه   نادات  ڕێگه   كه   ڕێژه یه ك  بۆ  شوێنه كه   هه وای 

به رده وام بێت.
كیمیاوی  كه فی  به   گڕگرتووه كه   مادده   -داپۆشینی 

.)chemical foam(
مادده كانی  له   یه كێك  به   ئۆكسجین  شوێنگرتنه وه ی   -
وه كو هه ڵمی ئاو یان دووه م ئۆكسیدی كاربۆن، بۆدره ی 

كیمیاوی، یان هه ڵمی غازه  هالۆجینیه كان.
- جیاكردنه وه ی ئاگره كه  له  مادده  گڕگرتووه كه  له  ڕێگه ی 
مادده ی  به كارهێنانی  به   ئاگره كه   شوێنی  ته قاندنه وه ی 
وه كو دینامیت، ئه مه ش زیاتر بۆ كوژاندنه وه ی ئاگری بیره  

نه وته كان به كاردێت.
سێهه م: برسیكردنی ئاگره كه :-

واتا كه مكردنه وه  و نه هێشتنی ئه و مه وادانه ی كه  گڕ ده گرن، 
ئه مه ش به م ڕێگایانه ی خواره وه :-

شوێنی  له   كه   كه ل وپه النه ی  مه واد و  ئه و  -گواستنه وه ی 
ئاگره كه دان دوور له  كاریگه ری گه رمی و بڵێسه ی ئاگره كه ، 
وه كو داگرتن و گواستنه وه ی ئه و شالنه ی كه  مایه ی گڕگرتنن 
له و ته نكیه  گڕگرتوانه ی  كه  شله كانی تێدا عه مباركراون، 
یان گواستنه وه ی كه ل وپه لی ناو گه نجینه یه كی گڕگرتوو بۆ 
دوور له  مه ترسی ئاگره كه ، یان هه ڵكێشانی دار و دروختی 
زه ویه  كشتوكاڵیه كان بۆ گه مارۆدانی ئاگره كه  و ڕێگه نه دان 

به  باڵوبوونه وه ی.
- گواستنه وه ی مه واد و كه ل وپه لی گڕگرتوو بۆ شوێنی دوور 
له  كه ل وپه له  هاوشوێنه كانی خۆی كه  ئاره زووی گڕگرتنیان 
هه یه ، وه كو البردنی باله ی لۆكه  كه  ئاگری تێبه ربووه  له و 
ئه وه ی  بۆ  تر  شوێنێكی  بۆ  عه مباركراوه   لێی  شوێنه ی 

كه ل وپه له كانی تری ده وروبه ری تووشی مه ترسی نه بن.
- داخستنی سه رچاوی ئه و غازانه ی كه  مه یلی گڕگرتنیان 

هه یه .
بچووك  پارچه ی  بۆ  گڕگرتوو  مه وادی  دابه شكردنی   -
كه   بچووك  ئاگری  كۆمه لێك  ببێته   ئه وه ی  بۆ  بچووك 
بۆ  گڕگرتوو  داری  لێدانی  وه كو  بكرێ ،  كۆنتڕۆاڵ  بتوانرێ  
ئه وه ی هه ڵوه شێت بۆ پارچه ی بچووك یان تێكه اڵ كردنی 

ئاو له گه اڵ ڕوی ئه و شالنه ی كه  ئاماده ن بۆ كڵپه كردن.

-:classification of fire پۆلێنكردنی ئاگر•
له سه ری  ئه وروپیه كان  وواڵته   كه   پۆلێنكردن  تازه ترین 
ڕێكه وتوون بریتیه  له  دابه شكردنی جۆره كانی ئاگر بۆ چوار 

جۆر كه  ئه مانه ن:-
-:class-A- fires 1-ئاگر جۆری یه ك

كه   ڕه قه كان  مه واده   به رده بێته   كه   ئاگره یه   ئه و  ئه ویش 
زۆربه ی جار سروشتێكی ئه ندامی )عچوی( هه یه  )پێكهاته  
ئه م  قوماش و....هتد،  دار و  كاغه ز و  وه كو  كاربۆنیه كان( 
مه وادانه ش به وه  ده ناسرێنه وه  كه  له  پێكهاته كه یدا كونی 
ده توانێت  ئاسانی  به   ئاو  زۆره  )مسامیه ( و  زۆر  بچووكی 
بچێته  ناواخنیانه وه  كه  وای لێ ده كات سارد بێته وه  بۆیه  
ئاو به  باشترین ڕێگه  داده نرێت بۆ كوژاندنه وه ی ئه م جۆره  

ئاگرانه .
 -:class-B- fires 2-ئاگر جۆری دوو

ئه میش ئه و جۆره  ئاگره یه  كه  ڕووده دات به هۆی شله  و ئه و 
مه وادانه ی كه  توانای توانه وه یان هه یه  و مه یلی گڕگرتنیان 
هه یه ، بۆ دیاریكردنی گونجاوترین مادده  بۆ كوژاندنه وه  و 
ئه و شالنه ی كه   ئاگرانه  ده توانین  ئه م جۆره   له ناوبردنی 

كڵپه سه ندوون بۆ ئه م دوو جۆره  پۆلێن بكه ین:-
- ئه و شالنه ی كه  له  ئاودا ده توێنه وه  یان له گه ڵیدا تێكه اڵ 

ده بن.
- ئه و شالنه ی كه  توانای توانه وه یان نیه  له  ئاودا.

له  ژێر ڕۆشنایی ئه م پۆلێنكردنه ی سه ره وه  ده توانین جۆری 
ئاگركوژێنه وه ی گونجاو دیاری بكه ین ئایا )پڕژاندنی ئاو 
یان كه فی كیمیایی، یان هه ڵم و غازه  هالۆجینیه كان، یان 
كیمیایی  ووشكی  بۆدره ی  یان  كاربۆن  ئۆكسیدی  دووه م 

بێت.
 -:class-C- fires  3- ئاگر جۆری سێ

بریتیه  له  ئاگری ئه و غازانه ی كه  مه یلی گڕگرتنیان هه یه  
وه كو غازی پڕۆپان كه  یه كێكه  له به رهه مه كانی په تڕۆاڵ، بۆ 
)Foam( به ره نگاربوونه وه ی ئه م جۆره  ئاگرانه ش كه فی
ووشك  )powder(كیمیایی  بۆدره   یان  كیمیایی  ی 
به كاردێت كاتێك كه  ئه  و غازانه  له  دۆخی شلیدان و له سه ر 
بۆ  به كاردێت  ئاویش  پڕژاندنی  هه روه ها  ڕێده كه ن،  زه وی 

مه به ستی ساردكردنه وه ی بوتڵی غاز.
 -:class-D- fires 4- ئاگر جۆری چوار

ئه مه ش بریتیه  له و ئاگرانه ی كه  له  كانزاكان ده كه وێته وه ، 
لێره دا ئاو به كارنایه ت له  به ر ئه وه ی هیچ كاریگه ریه كی نیه  و 
به ڵكو به كارهێنانی مه ترسیشی هه یه ، هه روه ها هه مان شت 
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سه باره ت به  به كارهێنانی غازی دوه م ئۆكسیدی كاربۆن و 
گرافیتی  بۆدره ی  لێره دا  بۆیه   ڕاسته ،  كیمیایی  بۆدره ی 
بۆدره ی  له   تایبه ت  یان چه ند جۆرێكی  لمی ووشك  یان 

كیمیایی به كاردێت بۆ كوژاندنه وه ی ئه م جۆره  ئاگره .
• ئاگری كه لوپه له  كاره باییه كان:-

به گوێره ی پۆلێنی تازه ی جۆره كانی ئاگر جۆرێكی تایبه ت و 
ئاگره كانی  كوژاندنه وه ی  بۆ  دیارینه كراوه   سه ربه خۆ 
ئه وه ی  بۆ  ده گه ڕێته وه   ئه مه ش  كاره باییه كان  كه لوپه له  
كه  ئه و ئاگرانه ی له  كه لوپه له  كاره باییه كاندا ده كه وێته وه  
خۆی له  بنه ڕه تدا بریتیه  له  ئاگری جۆری یه ك یان دوو. 
كه لوپه له   ئاگری  به ره نگاربوونه وه ی  كاتی  له   پێویسته  

كاره باییه كان ئه م ڕێ وشوێنانه  بگیرێته به ر:-
- بڕینی ته زووی كاره با پێش ده ستكردن به  كوژاندنه وه ی 

ئاگر.
- به كارهێنانی گونجاوترین هۆكاری ئاگركوژاندنه وه  له گه اڵ 

ئه و مادده یه ی كه  گڕی گرتووه .
ببڕدرێت  كاره با  ته زووی  نه توانرا  ئه گه ر  حاڵه تێكدا  له    -
مادده ی  پێویسته   ئه وا  بڕینی  له   نه بووین  دڵنیا  یان 
گه یاندنی  سیفه تی  كه   به كاربێنین  وا  ئاگركوژاندنه وه ی 
كه لوپه له كان  له سه ر  خراپی  كاریگه ری  نه بێت و  كاره بای 
نه بێت، وه كو به كارهێنانی هه ڵمه  هالۆجینیه كان و بۆدره ی 

كیمیاوی ووشك و دووه م ئۆكسیدی كاربۆن.
به شی دووه م

ئامێر و كه ره سته ی كوژاندنه وه ی ئاگر
• كه لوپه لی ئاگركوژاندنه وه ی ده ستی )گوازراوه (:-

ده گوازرێنه وه   كه   ده ستیانه ی  كه لوپه له   له و  بریتیه  
كه   سه ره تایی«  ئاگركوژاندنه وه ی  وه كو  »به كاردێت 
قۆناغه كانی  له   كاتێك  ئاگر  كوژاندنه وه ی  بۆ  به كاردێت 
خه ڵكه   ئه و  له الیه ن  به كاردێت  ئه مه ش  سه ره تادایه ، 
كه وتنه وه ی  شوێنی  له   هه یه   بوونیان  كه   ئاساییانه ی 
پێوه ر و  به گوێره ی  ئاگركوژێنه وه كان  پێویسته   ئاگره كه ، 
له الیه ن  مه به سته   ئه م  بۆ  داندراوه   كه   بێت  مواسه فات 
گونجاوترین  باشترین و  په یوه ندیداره وه .  شوێنی  ده زگا و 
هۆكاره كانی ئاگركوژێنه وه ی له م جۆره  بریتیه  له  پاوده ری 
هیچ  له به رئه وه ی  ئۆتۆمبیله كاندا  له   تایبه تی  به   ووشك 
جۆره كانی  به كارهێنانیدا.  له كاتی  نیه   زیانێكی  زه ره ر و 

ئاگركوژێنه وه ی ده ستی ئه مانه ی خواره وه یه :-
-:)A( 1-ئاگركوژێنه وه ی ئاوی په ستێندراو

)وێنه ی ژماره -2-(

پێكدێت له  بوتڵێكی پڕكراو له  ئاو كه  له ژێر فشاری غازێكی 
تایبه تدایه ، ئه م جۆره ش به كاردێت بۆ كوژاندنه وه ی ئاگری 
دار و ته خته  و كاغه ز و قوماش و پالستیك، به اڵم ئاگاداربه  
كه ره سته  و  كوژاندنه وه ی  بۆ  به كارنایه ت  جۆره یان  ئه م 
كه ل وپه لی كاره بایی كه  ته زووی كاره بای له سه ر بێت یان 
ئه و ئاگرانه ی كه  له  ڕۆن و گریس و كانزاكان ده كه وێته وه . 
پڕه نسیپی كاركردنی ئه م جۆره  ئاگركوژێنه وه یه ش بریتیه  

له  كه مكردنه وه ی پله ی گه رمی مه وادی گڕگرتوو.
   CO22- ئاگركوژێنه وه ی غازی دووه م ئۆكسیدی كاربۆن

 )BC( )وێنه ی ژماره  -3-( :-

ئۆكسیدی  دووه م  غازی  له   پڕكراو  بوتڵێكی  له   بریتیه  
بوونی  شل  ڕاده ی  تا  خراوه ته سه ر  فشاری  كه   كاربۆن 
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ئاگری  به كاردێت بۆ كوژاندنه وه ی  غازه كه  و ئه م جۆره ش 
كه زوو  شالنه ی  ئه و  كاره با و  ئاگری  بۆیه  و  ڕۆن و  گریس و 
گڕده گرن. پره نسیپی كاركردنی ئه م جۆره  غازه ش بریتیه  
پله ی  كه مكردنه وه ی  ئاگره كه  و  بڵێسه ی  خنكاندنی  له  
گه رمیه كه ی، چونكه  ئه م غازه  له  ژێر پله ی گه رمی )-76( 
ئاگركوژێنه وه یه   جۆره   ئه م  ده ره وه .  دێته   سه دی  پله ی 
كراوه دا  هه وای  له   كاتێك  ده بێت  الواز  كاریگه ریه كه ی 
باوه   هه وا و  به هۆی  غازه كه ی  له به رئه وه ی  به كاردێت 
په رشوباڵو ده بێته وه . ئه م جۆره  ئاگركوژێنه وه یه  له  كاتی 

به كارهێنانی ده نگێكی به رزی هه یه .
3-ئاگركوژێنه وه ی كه ف B(Foam(:-وێنه ی ژماره  -4-(

بریتیه  له  بوتڵێكی پڕكراو له  ئاو و ماده ی ئه ندامی )عضوی( 
كه  كه ف به رهه م ده هێنێت. ئه م جۆره  ئاگركوژێنه وه یه ش 
به كاردێت بۆ گوژاندنه وه ی ئاگری ڕۆن و په تڕۆاڵ و گریس و 
چه وری. به اڵم ئه م جۆره یان به كارنایه ت بۆ كوژاندنه وه ی 
ئاگری كه ل وپه له  كاره باییه كان كه  ته زووی كاره بای له سه ر 
بێت. پڕه نسیپی كاركردنی ئه م جۆره  ئاگركوژێنه وه یه  بریتیه  
جیاكردنه وه ی  گڕگرتووه كه  و  مادده   ڕووی  گه مارۆدانی  له  
به هۆی  ئاگره كه   ساردكردنه وه ی  هه روه ها  ئۆكسجین و  له  

ئه وه ی كه  ئاو له خۆ ده گرێت.
4-ئاگركوژێنه وه ی پاوده ری كیمیاوی ووشك

 D  ( Dry powder  ( :- )وێنه ی ژماره  -5-(
بریتیه  له  بوتڵێكی پڕكراو له  پاوده ری كیمیاوی ووشك و 
كحولی و  مادده ی  ئاگری  كوژاندنه وه ی  بۆ  به كاردێت 

په تڕۆل و بۆیه  و ئه و مه وادانه ی كه  خێرا گڕده گرن و هه روه ها 
كانزای وه كو )مه گنیسیوم، سۆدیۆم، پۆتاسیۆم(. بنه مای 
كاركردنی ئه م جۆره شیان بریتیه  گه مارۆدان و جیاكردنه وه ی 

ڕووی مادده  گڕگرتووه كه .

5- ئاگركوژێنه وه ی هالۆن:- )وێنه ی ژماره  -6-(
ئه م جۆره یان گونجاوه  بۆ كوژاندنه وه ی هه موو ئاگره كان، 
هه ڵم و  بوونی  له به ر  نیه   په سه ند  زۆر  به كارهێنانی  به اڵم 
غازی ژه هراوی كه  له  پێكهاته كه یدا هه یه  و كاریگه ری خراپی 
هه یه  له سه ر ته ندروستی ئه و كه سانه ی كه  به كاری ده هێنن 
به  تایبه تی له  شوێنه  داخراوه كان ئه مه ش به هۆی بوونی 
غازی وه كو كلۆر و فلۆر و پڕۆم كه  هه موویان غازی ژه هراوین 
هه روه ها جگه  له  ته ندروستی كه سه كان كاریگه ری خراپی 

له سه ر چینی هه وای ناسراو به  )ئۆزۆن(یش هه یه .
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6- به تانی ئاگركوژێنه وه  Fire blanket:- )وێنه ی ژماره  
)-7-

بۆ  به كاردێت  كه   )به تانیه ك(  پۆشه رێك  له   بریتیه  
كوژاندنه وه ی ئاگر له  چێشتخانه كان )مطبخ(، ئه مه ش به  
ده رهێنان و كردنه وه ی به تانیه كه  ده بێت به  ته واوی و ئینجا 

داپۆشینی ئاگره كه  بۆ جیاكردنه وه ی له  ئۆكسجین.

• ئاگركوژێنه وه  جێگیره كان )ئۆتۆماتیكیه كان(:-
شێوه یه كی  به   كه   ئاگركوژێنه وه   سیستمی  له   بریتیه  
هه ر  یان  به كاردێت  ئاو   تێیدا  كارده كات و  ئۆتۆماتیكی 
له گه اڵ ئه و مه وادانه ی كه   هۆكارێكی تر كه  گونجاو بێت 
كاربۆن  ئۆكسیدی  دووه م  غازی  نموونه   )بۆ  ده سووتێن 

CO2، فۆم، غازی هالۆن، یان جێگره وه كانی هالۆن
ده ستبه جێ    سیسته مه   ،ئه م   )FM200, NAFS3(
كوژاندنه وه ی  بۆ  كارده كات  ئۆتۆماتیكی  به شێوه یه كی 
پاراستنی  بۆ  كاریگه ره   زۆر  هه ڵگیرسانیدا و  ئاگرله كاتی 
شوێنه كه  له  ئاگر و هه روه ها ته شه نه كردن و باڵوبوونه وه ی. 
ئه و سیسته مانه ی كه  ئاو به كارده هێنن پشت ده به ستن به  
هه ڵدان و پڕژاندنی بڕێك له  تنۆكی ووردی ئاو بۆ ئه وه ی 
له ئه نجامدا  كه   گڕگرتووه كه   مه واده   له سه ر  باڵوببێته وه  
ژێر  بۆ  گه رمیه كه ی  پله ی  كه مكردنه وه ی  هۆی  ده بێته  
ده به ستن  پشت  تر  سیسته مه كانی  به اڵم  گڕگرتن،  پله ی 
كه شی  تێكدانی  ساردكردنه وه  و  خنكاندن و  ڕێسای  به  
گونجاو بۆ گڕگرتن. ده شێت سیسته می ئاگركوژێنه وه یه ك 
كه  به كارهێنه ری ئاوه  له  هه موو ئه و شوێنانه دا به كاربێت 
ئه مه ش  به سه ریانه وه ،  نیه   خراپی  كاریگه ری  ئاو  كه  
له به رئه وه ی كه  ئه م سیسته مه  كۆنتڕۆڵی ئاگر ده كات به  
ته واوی  كاریگه ری  هه روه ها  كاریگه ر،  خێرا و  شێوه یه كی 

هه یه  له سه ر كه مكردنه وه ی چڕی دووكه ڵی ئاگره كه  و غازه  
ژه هراویه كان كه  له  ئه نجامی ئاگركه وتنه كه وه  باڵوده بنه وه  
پڕژه ی  ئاو و  هه ڵمی  باڵوبكردنه وه ی  به هۆی  ئه مه ش 
ئاگركوژێنه وه ی  جۆری  باوترین  ئاگركوژێنه وه كه .  ئاوی 
ئۆتۆماتیكی ئاوی بریتیه  له  و جۆره ی كه  پشت ده به ستێت 
به  یه كه ی ئاو پرۆژاندن Spray كه  چه ند جۆرێكی هه یه  
گونجاوه وه   په مپی  به هۆی  ئه ویش   ،)-8- ژماره   )وێنه ی 
بڕی ئاو و فشاری پێویستیان بۆ دابین ده كرێت. جگه  له  
غازی  كه   هه یه   تر  ئۆتۆماتیكی  سیسته می  چه ندین  ئاو 
Co2 یان هالۆن یان جێگره وه كانی هالۆن به كارده هێنن 
ئه و  بۆ  به تایبه تی  گونجاوه   شوێنێك  بۆ  هه ریه كه  و  كه  

شوێنانه ی كه  به كارهێنانی ئاو كارێكی په سه ند نیه .

 Fire( )كابینه ی ئاگركوژێنه وه ی خلۆكه  )بكرات األطفا ء •
hose cabinet(:-)وێنه ی ژماره  -9-(

ئه م هۆكاری ئاگركوژێنه وه یه  به كاردێت بۆ كۆنتڕۆڵكردن و 
كوژاندنه وه ی ئاگری جۆری یه كه م- كه له سه ره وه  ئاماژه ی 
پێكرا- و پشت ده به ستێت به  بنه مای كه مكردنه وه ی پله ی 
گه رمی مه وادی گڕگرتوو،  ئه و ماده یه ی كه  له م هۆكاری 
ئاگركوژاندنه وه یه  به كاردێت بریتیه  له  ئاو هه ر بۆیه  نابێت 
ئامێره  و  ئاگری  كوژاندنه وه ی  بۆ  به كاربێت  جۆره   ئه م 
زۆربه ی  له   جۆره   ئه م  هه روه ها  كاره باییه كان،  كه لوپه له  
گرنگترین و  له   یه كێكه   به كاردێت و  دام وده زگاكاندا   بیناو 
له ژێر  جۆره   ئه م  خۆپاراستن.  رێگاكانی  سه ره كیترین 
فشارێكی به رز كارده كات كه  به هۆی په مپی ئاوی گونجاو 
یان به هۆی ته نكی به رزی كۆكه ره وه ی ئاو دابین ده كرێت، 
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كه  به گوێره ی سروشتی بیناكه  دیزاینی بۆ ده كرێت.
 :Fire Hydrant ئاگركوژاندنه وه ی سه رشه قام •یه كه ی 

)وێنه ی ژماره  -10-(

ته نها  له خۆیدا  خۆی  ئاگركوژاندنه وانه   جۆره   ئه م 
سه رچاوه یه كه  بۆ وه رگرتنی ئاو له كاتی گه یشتنی تیمه كانی 
ئاگركوژێنه وه  و له  ژێر فشارێكی به رزدا ده بن و له  شوێنه  
قه ره باڵغه كانی نیشته جێبوون و له  نزیك شوێنه  بازرگانی و 
تۆڕی  به   ده كرێت و  دارستانه كان جێگیر  گه وره كان و  بینا 
بڕێكی  جۆره یان  له م  ده به سترێته وه ،  خواردنه وه ی  ئاوی 

زۆری ئاو له  ماوه یه كی كورتدا دابین ده كرێت.
ئاگركوژاندنه وه ی  كه لوپه لی  به كارهێنانی  چۆنیه تی   •

ده ستی گوازراوه :-
زۆر  ئاگركوژاندنه وه   ئامێره كانی  كه لوپه ل و  به كارهێنانی 
بۆ  كه سه كان  ڕاهێنانی  به   دێته دی  ئه مه ش  كه   گرنگه  

له   ئاگركوژاندنه وه ،  هۆكاره كانی  به كارهێنانی  چۆنیه تی 
سه باره ت  كورتكردۆته وه   زانیاریه كمان  چه ند  خواره وه ش 

به  چۆنیه تی به كارهێنانی هۆكاره كانی ئاگركوژاندنه وه :-
1-له  كاتی به كارهێنانی ئامێره كانی كوژاندنه وه  پێویسته  
به شێوه یه ك  بكرێت  دیاری  ئاگره كه   له   نزیك  شوێنی 
له   كه   بكات  ئه وه   گه ره نتی  دیاریكراوه   شوێنه   ئه و  كه  
كاتی پێویستدا به  ئاسانی پاشه كشه  بكرێت هه ر بۆیه  وا 
باشتره  ئه گه ر بكرێت نزیك بێت له  ده رگا یان شوێنه كانی 
ده رچوون، ئه گه ر له ده ره وه ی بیناكانیش بوو ئه وا پێویسته  
شوێنی دیاریكراو له سه رو ئاڕاسته ی با بێت واتا به  هه مان 

ئاڕاسته ی با بێت.
بۆ  سوودبه خشه   ئاگركوژێن  كه سی  خۆنزمكردنه وه ی   -2
هه روه ها  ئاگر  مه ترسی  ئاگر و  دووكه ڵی  له   خۆپاراستن 

زیاتر یارمه تیده ره  بۆ نزیكبوونه وه  له  شوێنی ئاگره كه .
3- پێویسته  ته واو دڵنیابین له  دامركانه وه ی ئاگره كه  پێش 
ئه وه ی شوێنه كه  جێ  بهێڵین بۆ ئه وه ی دووباره  ئاگره كه  

دروست نه بێته وه .
- چۆنیه تی به كارهێنانی ئاگركوژێنه وه  ئاویه كان:-

ژێره وه ی  ئاڕاسته ی  ئاگركوژێنه وه كه   له   ده رچوو  ئاوی 
ئاڕاسته كه ی  هه مانكاتدا  له   ده كرێت و  ئاگره كه   بڵێسه ی 
به سه ر هه موو ڕووبه ری ئاگره كه دا هامووشۆی پێده كرێت، 
هه روه ها ده بێت ڕه چاوی ئه وه  بكرێت كه  شوێنه  گه رمه كان 
به  ئاو دابپۆشرێت پاش گوژاندنه وه ی بڵێسه ی ئاگره كه ، 
هه روه ها له  كاتێكدا كه  ئاگره كان به  شێوه یه كی ستوونی 
باڵوده بنه وه  ئه وا ده بێت ئاڕاسته ی دامركاندنه وه ی ئاگره كه  

له  خواره وه  بۆ سه ره وه  بێت.
:Foam چۆنیه تی به كارهێنانی ئاگركوژێنه وه ی كه ف-

كاتێك كه  شله یه كی گڕگرتوو له  ناو كۆكه ره وه یه كدا وه كو 
ده فرێك یان به رمیلێكی داخراودا گڕبگرێت ئه وا پێویسته  
ناوه وه ی  دیواری  ئاڕاسته ی  كه فاویه كه   ئاگركوژێنه وه   كه  
كۆكه ره وه  بكرێت بۆ ئه وه ی له  یه ك كاتدا كه فه كه  دروست 
ببێت و هه روه ها باڵو ببێته وه  به سه ر شله كه  گڕگرتووه كه دا، 
كه   پێویسته   ئه وا  بوو  زه حمه ت  نه كرا و  ئه مه ش  ئه گه ر 
ئه وه ی  بۆ  ئاگره كه   شوێنی  سه ر  بۆ  هه ڵبدرێت  كه فه كه  
ببێت و  جێگیر  گڕگرتووه كه  و  شله   ڕووی  سه ر  بكه وێته  
چینێكی یه كگرتوو پێكبێت، هه روه ها ده بی خۆمان له وه  
بپارێزین كه  به شێوه یه كی ڕاسته وخۆ كه فه  كوژێنه ره وه كه  
ده چێته   كه فه كه   چونكه   بكرێت  شله كه   ڕووی  ئاڕاسته ی 
ژێره وه ی شله  گڕگرتووه كه  و له  ئه نجامدا كه فه كه  زۆرێك له  
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تایبه تمه ندیه  كاریگه ره كانی خۆی له ده ست ده دات، جگه  
ده ره وه ی  بپرژێته   گڕگرتووه كه   شله   له وانه یه   كه   له وه ی 

كۆكه ره وه كه  و باڵوببێته وه .
-چۆنیه تی به كارهێنانی ئاگۆكوژێنه وه ی پاوده ری ووشك، 

دووه م ئۆكسیدی كاربۆن، هالۆن:-
له   شله یه ك  كه   بوتاڵنه ی  له و  ئاگركه وتنه وه   له كاتی 
كه   كاتێك  یان  هه بێت  گڕگرتنی  مه یلی  كه   خۆده گرن 
ئه م شالنه  ده ڕژێنه  سه ر زه وی ئه وا پێویسته  ئه م جۆره  
ئۆكسیدی  دووه م  ووشك،  )پاوده ری  ئاگركوژێنه وانه  
ئاگره كه   شوێنی  نزیكترین  ئاڕاسته ی  هالۆن(  كاربۆن، 
ئاگره كه   خێرای  )كسح(  كێوماڵێكی  دوایی  بكرێت و 
تا  ئاگركوژێنه وه كه   ئاڕاسته ی  جوواڵندنی  به   بكرێت 
ده گاته  دوورترین شوێنی ئاگره كه ، ئه م جووڵه یه  دووباره  
به اڵم  داده مركێته وه .  ئاگره كه   ته واوی  به   تا  ده كرێته وه  
ئه گه ر ئاگره كه  به  هۆی شله یه كه وه  بوو كه  له شوێنی به رز 
بكه وێته  خواره وه  ئه وا پێویسته  جووڵه ی ئاگركوژێنه وه كه  
به شێوه یه كی خێرا بێت له  خواره وه  بۆ سه ره وه . هه روه ها 
ئه وا  كاره باییه كان  پێكهاته   كه ره سته  و  گڕگرتنی  له كاتی 
ئاڕاسته ی شوێنی  ئاراسته یه كی ڕێك  به   ئاگركوژێنه وه كه  
داخراو  كاره باییه كان  پێكهاته   ئه گه ر  ده كرێت،  ئاگره كه  
ئاگركوژێنه وه كه   كاته دا  له و  ئه وا  ئامێرێكدا  ناو  له   بوون 
الشه ی  له   كه   ده كرێت  كه له به رانه   كون و  ئه و  ئاڕاسته ی 
چوونه   بۆ  ئه مه ش  هه یه   بوونیان  ئامێره كه دا  )جسم( 

ژووره وه ی ماده  ئاگركوژێنه وه كان.
 Fire ئاگركوژێنه وه   به تانی  به كارهێنانی  -چۆنیه تی 

-:blanket
ئاگركوژێنه وه   )به تانی(  پۆشه ری  به ده سته وه گرتنی 
گڕگرتووه كه  و  ماده   نزیك  له   ده بێت  سه ره وه   له لێواری 
دواتریش به ووریاییه وه  له سه ره وه  بۆ خواره وه  ڕاده خرێت 

له سه ر ئه و ته نه ی كه  گڕی گرتووه . 
ڕێبه ری خۆپاراستن له  ئاگر و چۆنیه تی ڕه فتاركردن له كاتی 

ئاگركه وتنه وه دا:-
دام وده زگایه ك  یان  له  هه موو شوێنێكی گشتی  پێویسته  
سیسته می  سه رپه رشتیكردنی  بۆ  دیاریبكرێن  خه ڵكانێك 
ئاگركوژێنه وه  و هه ندێك زانیاری و هه نگاوی پێویست هه یه  
كه  پێویسته  بیزانن و بیگرنه به ر بۆ خۆپاراستن له  ڕوودانی 
ئاگر یان چۆنیه تی هه ڵسوكه وت كردن له  كاتی كه وتنه وه ی 

ئاگر، ئه و هه نگاوانه ش هه ریه كه  له
  1- ئاگاداركردنه وه  له  روودانی ئاگر.

2- ڕێوشوێنی چۆڵكردن هه روه ها 
3- هه نگاوه كانی به ره نگاربوونه وه  و دامركاندنه وه ی ئاگره كه  
تیمه   گه یشتنی  كاتی  –تا  سه ره تایی  شێوه یه كی  به  
جێ ی  ئه وه ی  ده گرێته وه ،  ئاگركوژاندنه وه -  تایبه ته كانی 
بایه خه  ئه وه یه  كه  پێویسته  ئه و كارمه نده  دیاریكراوانه  به  
ته واوی ڕاهێنرابن له سه ر ئه و سێ  هه نگاوه ی كه  باسكرا. 
كه   ڕێ وشوێنی  هه ندێك  خواره وه ش  خااڵی  چه ند  ئه م 

پێویسته  جێ به جێبكرێت بۆ خۆپاراستن له  ئاگر:-
1- پشكنین و چاودێریكردنی ناوبه ناو به شێوه یه كی ڕێكخراو 

بۆ شوێنی كاركردن:-
زۆر  كارێكی  كاركردن  شوێنی  چاودێریكردنی  پشكنین و 
بیناكه  و  دیزاینی  ئه گه ر  ته نانه ت  بكرێت  كه   پێویسته  
هۆكاره كانی  هه موو  بن و  بێ كه م وكوڕیش  سیسته مه كانی 
خۆپاراستنیشی بۆ دابینكرابێت، پشكنینه كه ش پێویسته  

ئه م شتانه ی خواره وه  بگرێته وه :-
كه   مه وادانه ی  ئه و  به تایبه تی  عه مباركردن  چۆنیه تی   -
یان هه ندێك  یارمه تی گڕگرتن ده ده ن  یان  زوو گڕده گرن 
مه واد هه یه  كه  هه ر له  خۆیانه وه  گڕده گرن و پێویستیان به  

چاودێری تایبه ت هه یه .
مه ترسی  كه   شوێنانه ی  ئه و  پشكنینی  چاودێریكردن و   -
ئه وه ی لێده كرێت ببێته  سه رچاوه یه ك بۆ دروست بوونی 

بریسكه ی ئاگر یان هه ر سه رچاوه یه كی گه رمی.
ئاگركوژاندنه وه  و  كه لوپه لی  بوونی  له   دڵنیابوون   -

ئاماده گیان بۆ به كارهێنان.
پاك وخاوێنی و  ڕێنمایی  جێبه جێكردنی  له   دڵنیابوون   -

چۆنیه تی كۆكردنه وه  و البردنی خۆاڵ و خاشاك.
عه مباركردنی  هه روه ها  جگه ره كێشان و  قه ده غه كردنی   -2

گونجاو: 
پێویسته  جگه ره كێشان به هه موو شێوه یه ك له  شوێنه كانی 
كاركردن قه ده غه بكرێت له كاتی بوونی مه وادێك كه  مه یلی 

گڕگرتنی هه بێت، به م شێوه یه :-
قه ده غه كردنی  به   ئاگاداركردنه وه   تابلۆی  هه ڵواسینی   -
هه روه ها  پێویسته   كه   شوێنانه ی  له و  جگه ره كێشان 
جێبه جێكردنی ئه م ڕێنماییه  له الیه ن كرێكاران و میوانان و 

هتد....
له و  قه ده غه بكرێت  ئاگر  چه رخی  شقارته  و  هه ڵگرتنی   -

شوێنانه ی كه  جگه ره كێشانی تێدا قه ده غه كراوه ..
- عه مبارنه كردنی ئه و مه وادانه ی كه  زووگڕده گرن له  ده فر و 
نزیك  له   هه روه ها  شووشه دا  له   یان  سه ركراوه   به رمیلی 
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ماده یه ش  له و  بڕێك  هه ر  گه رمی،ئه گه ر  سه رچاوه كانی 
ڕژایه  سه ر زه وی به په له  ووشك بكرێته وه  و پاكبكرێته وه .

- دڵنیابه  له  نه بوونی كاغه ز و پاشماوه ی خۆاڵ و خاشاك و 
له سه ربان و له ده وروبه ری شوێنی كار یان له  باخچه كاندا كه  

به كارهێنانیان زۆر به رده ست و ئاسانه  بۆ ئاگركه وتنه وه .
- دڵنیابه  له  كوژاندنه وه ی ده نكه  شقارته  یان پاشماوه ی 
یان  خۆڵ  سه به ته ی  ناو  بیانخه یته   ئه وه ی  پێش  جگه ره  

شوێتی تایبه ت.
- سووتاندنی خۆاڵ و خاشاك له  ئاگردانی تایبه ت نه ك له  
هه وای كراوه دا به  تایبه تی له و ڕۆژانه ی كه  ڕه شه با هه یه .

3.چاودێریكردنی بوتڵه كانی ئاگركوژاندنه وه :-
كه   بناسین  كوژاندنه وه   ئاگر  بوتڵی  به شه كانی  پێویسته  

ئه مانه ی خواره وه یه :-)وێنه ی ژماره  -11-(
- الشه ی بوتڵه كه  )جسم املطفاه (:  ئه و به شه  كانزایه یه  

كه  مه وادی ئاگرگوژاندنه وه  له  خۆ ده گرێت.

- سۆنده ی بوتڵه كه  )اخلرطوم(: ئه و به شه یه  كه  مه وادی 
بوتڵه كه  وه   له  الشه ی  ئاگركوژاندنه وه ی پێدا تێپه ڕده بێت 
بۆ نۆزڵی هه ڵدان، مه رجیش نیه  هه موو بوتڵێك سۆنده ی 

هه بێت به  تایبه تی له وانه ی قه باره یان بچووكه .
له و  بریتیه   االمان(:  دڵنیایی)مسمار  بزماری )ده رزی(   -
ئه لقه  كانزاییه ی كه  تایبه ته  به  جێگیركردن و به ستنه وه ی 
ده سكی ئیشپێكردن )ذراع التشغيل(، كاری ئه م ئه ڵقه یه ش 
بریتیه  له  ڕێگرتن له  هه ڵدانی مه وادی ئاگركوژاندنه وه  له  

ئه نجامی به هه ڵه  گوشینی ده سكی ئیشپێكردن.
-ده سكی هه ڵگرتن)ذراعاحلمل(: ئه و پارچه  كانزاییه  جێگیره یه  

كه  به كاردێت بۆ هه ڵگرتنی بوتڵی ئاگركوژاندنه وه .
- ده سكی ئیشپێكردن )ذراع التشغیل(: ئه و پارچه  كانزاییه  
هه ڵگرتنه وه  و  ده سكی  سه روو  ده كه وێته   كه   جواڵوه یه  
هه ڵدانی  ئاگركوژێنه وه كه  و  كارپێكردنی  بۆ  به كاردێت 

مه وادی ئاگركوژاندنه وه .
- گێچی فشار: ئه و به شه یه  كه  ئاماده یی و ڕاده ی شیاوی 
هه موو  له   فشاره   گێچی  ئه م  ده دات.  پیشان  بوتڵه كه  
بوتڵه كاندا هه یه  جگه  له  بوتڵی دووه م ئۆكسیدی كاربۆن 
دیاری  كێشانه وه   ڕێگه ی  له   به كارهێنانی  شیاوی  كه  

ده كرێت.
دوای ناسینی به شه كانی بوتڵی ئاگركوژاندنه وه  پێویسته  

ووریابین له :
بوتڵی  ئاماده یی  شیاوی و  ڕاده ی  له   دڵنیابوونی   -1
ئاگركوژاندنه وه  بۆ ئه وه ی له كاتی كه وتنه وه ی ئاگر فریامان 

بكه وێت.
2- چاودێریكردنی گێچی فشاری سه ر بوتڵه كه  یان كێشی 
ئۆكسیدی  دووانه   جۆری  ئاگركوژێنه وه ی  له   بوتڵه كه  

كاربۆن.
3- چاودێریكردنی به رواری ته واوبوونی شیاوی به كارهێنان، 

هه روه ها به رواری ئه نجامدانی چاكسازی له  بوتڵه كه دا.
4- هه موو شه ش مانگ جارێك په یوه ندیكردن به و الیه نه  
ئه نجامدانی چاكسازی  به   هه ڵده ستێت  كه   تایبه تمه نده ی 

خۆپارێزی )الصیانة  الوقائیة( له  بوتڵه كه دا.
پڕكردنه وه ی  بۆ  تایبه تمه ند  به  الیه نی  5- په یوه ندیكردن 

بوتڵه كه  له  دووای به كارهێنان و به تاڵبوونه وه ی.
6- دیاریكردنی شوێنی بوتڵه كانی ئاگركوژاندنه وه  و دانانی 

ژماره  و هێما بۆیان.
• ئه و هه نگاوانه ی كه  پێویسته  هه موو كه سێك ئه نجامی 

بدات ئه گه ر ئاگرێكی به دی كرد:-
ئاگاداركردنه وه  و  زه نگی  شووشه ی  شكاندنی   -1

كارپێكردنی.
تایبه تی  ژماره ی  به   بكات  په یوه ندی  ده موده ست   -2

فریاكه وتن بۆ بانگكردنی تیمه كانی ئاگركوژاندنه وه .
3- ئه گه ر توانی به ره نگاری ئاگره كه  ببێته وه  به  به كارهێنانی 
نزیكترین بوتڵی ئاگركوژاندنه وه  كه  گونجاو بێت بۆ جۆری 

ئاگره كه ، به م شێوه یه :-
باش و  شێوه یه كی  به   ئاگركوژاندنه وه كه   بوتڵی  گرتنی   -

دروست له  ڕێگه ی ده سكی هه ڵگرتنه وه .
- ڕاكێشانی بزماری دڵنیایی بوتڵه كه .
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- ئاڕاسته كردنی ده می بوتڵه كه  یان سۆنده كه ی بۆ بنكه ی 
ئاگره كه .

- فشار خستنه  سه ر ده سكی كارپێكردن.
له   ئاگركوژێنه وه   مه وادی  ئاڕاسته كردنی  جوواڵندنی   -
كێوماڵی  واتا  پێچه وانه وه ،  به   یان  چه پ  بۆ  ڕاسته وه  

بكات.
- دڵنیابوون له وه ی كه  ئه و شوێنه ی لێی وه ستاوه  گونجاوه  و 
مه ترسی دروست ناكات له سه ر سه المه تی خۆی و ده توانێت 

به ئاسانی هه ڵبێت ئه گه ر ئاگره كه  ته شه نه ی كرد.
هه وای  له   ئاگركوژاندنه وه   بوتڵی  به كارهێنانی  له كاتی   -
با  هه ڵكردنی  ئاڕاسته ی  به هه مان  پێویسته   ئه وا  كراوه دا 

بوه ستین له  دووری 2-3 مه تر له  ئه گره كه .
• چۆن هه ڵسوكه وت بكه ین ئه گه ر ئاگرێك هه ڵگیرسا؟

ئه و  ئه گه ر  ته نها  بكوژێنیته وه   ئاگرێك  مه ده   هه وڵ   -1
ئاگره كه  بچووك بێت و دڵنیابیت له وه ی كه  توانای ئه وه ت 

هه یه  ئاگره كه  بكوژێنیته وه .
ژووره كه   یه كسه ر  ئه وا  بوو  گه وره   ئاگره كه   ئه گه ر   -2
زه نگی  داخه  و  ده رگاكه   خۆت  دوای  له   به جێبهێڵه  و 

ئاگاداركردنه وه  كارپێبكه .
بۆ  ڕێگه   باشترین  ئه وا  چڕه دووكه اڵ  بوونی  له كاتی   -3
بخشێیت  زه وی  له سه ر  كه   ئه وه یه   ژووره كه   جێهێشتنی 

له به ر بوونی هه وای پاك له  ژێره وه .
4- بۆ تاقیكردنه وه  به  ئاسته م ده ست له  ده سكی ده رگاكه  
یان خودی ده رگاكه  بده  و ئه گه ر گه رم نه بوو ئه وا ده رگاكه  

به  ووریایه وه  بكه ره  وه  و بڕۆ ده ره وه .
5- ئه گه ر هه ستت كرد ده رگاكه  گه رمه  ئه وا مه یكه ره وه .

6- په رده كان البه  و په نجه ره كان بكه وه  و بۆ ڕوودانی هه وا 
گۆڕكێ  و ده ركردنی دووكه اڵ.

• ئه و مه رجانه ی كه  پێویسته  ڕه چاوبكرێن بۆ خۆپاراستن 
دامه زراوه   دروستكردنی  له كاتی  مه ترسیه كانی  ئاگر و  له  
ماڵ و  یان  كارگێڕیه كان  بازرگانیه كان،  پیشه سازیه كان، 

قوتابخانه كان....هتد.
له و كاته ی كه  بیرۆكه ی دروستكردنی هه ر بینایه ك دێته  
سه المه تی  مه رجه كانی  یه كه م  پله ی  به   پێویسته   ئاراوه  
له و بینایه دا له به رچاوبگیرێت، كه  ئه مه ش خۆی له خۆیدا 
له سه ر  پێویسته   باشی  لێكۆڵینه وه یه كی  توێژینه وه  و 
مه ترسیه كانی  به   تووشبوونی  ڕاده ی  بیناكه  و  سروشتی 
بكرێت  لێكۆڵینه وه   پێویسته   ئامانجه   ئه م  بۆ  كه   ئاگر، 
له سه ر ئه و چاالكی و ئه و كردارانه ی له ناو بیناكه دا ئه نجام 

له   كه   مه وادانه ی  ئه و  تایبه تمه ندی  هه روه ها  ده درێت و 
مه یلی  ترسناكی و  ڕاده ی  ڕوانگه ی  له   به كاردێت  بیناكه دا 
كه   كرێكارانه ی  كارمه ند و  ئه و  ژماره ی  ئنجا  گڕگرتنه وه  و 
له  شوێنه كه  هه ن یان ئه و خه ڵكانه ی كه  له وێدا ده ژین و 
تووشبوونیان  ئه گه ری  ڕاده ی  ئاماده بوونیان و  شوێنی 
ژێر  له   كۆتاییدا  له   ئاگركه وتنه وه .  ئه گه ر  مه ترسی  به  
ڕۆشنایی ئه و لێكۆڵینه وانه دا بڕیار له سه ر ئه و ڕێوشوێنانه  
ده درێت كه  پێویسته  بگیرێنه به ر بۆ خۆپاراستن له  ئاگر، 

به له به رچاوگرتنی ئه م بنه مایانه ی خواره وه :-
یه كه م: ئه و ڕێوشوێنانه ی كه  په یوه سته  به و توخمانه ی كه  

بینای لێ دروستده كرێت:-
1- لێكۆڵینه وه  له سه ر ئه و توخمانه  ده كرێت كه  بیناكه ی 
ئاگر  به   به رامبه ر  ڕاده ی خۆڕاگری  لێ دروست ده كرێت و 
دیاری ده كرێت به  شێوه یه ك كه  گونجاو بێت له گه اڵ ئه و 

چاالكیانه ی كه  له  بیناكه دا ئه نجام ده درێت.
له   بوونیان  كه   ده كرێت  دیاری  كراوانه   شوێنه   ئه و   -2
بڵێسه ی  ئاسانی  به   هه یه  و  دیواره كاندا  زه وی و  بنمیچ و 
گونجاو  بڕیاری  ده كات و  دزه   لێیانه وه   گه رمیه كه ی  ئاگر و 
ده درێت بۆ ڕێگرتن له  باڵوبوونه وه  و ته شه نه كردنی ئاگر له  

شوێنه كه  به م شێوه یه :-
- جێگیركردنی ده رگای دژه  ئاگر.

- گۆڕینی ئه و ده رگایانه ی كه  دژه  ئاگر نین و به هی تر كه  
دژه  ئاگرن.

له   ئۆتۆماتیكی  به  شێوه یه كی  ده رگاكان  - خۆداخستنی 
كاتی ڕوودانی ئاگر.

- دانانی شووشه ی دژه ئاگر له  په نجه ره كان یان به ستنی 
په رده ی كانزایی له  هه ندێك دۆخی تایبه تدا.

- دانانی بنمیچی الوه كی )سقف ثانوی( و زه مین)floor(ی 
كه  له مه وادی دژه  ئاگر دروست كرابن.

- گرتنه به ری ئه و ڕێوشوێنانه ی كه  ده بنه  مایه ی ڕێگرتن 
وه كو  كراوه كانی  شوێنه   له   ئاگر  باڵوبوونه وه ی  له  
شوێنی  له   هه روه ها  قاندرمه  و  شوێنی  ڕووناكی و  شوێنی 

به رزكه ره وه كان )مصاعد(دا.
بۆ  خۆڕاگربن  كه   تایبه ت  بینای  مه وادی  دیاریكردنی   -
ئاگر و تایبه ت بن به  شوێنی عه مباركردن یان به كارهێنانی 
هه ندێك مه وادی ترسناكی وه كو به رهه مه كانی په تڕۆاڵ یان 
به هێزه ،  زۆر  گڕگرتنیان  مه یلی  كه   مه ترسیداره كان  شله  
هه روه ها شوێنی دروستكردنی ته قه مه نی. جگه  له مانه ش 
پێویسته  هه واگۆڕكێ ی گونجاو دابینبكرێت بۆ ناو گه نجینه  و 
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شوێنی عه مباركردنه كه .
- ئه و شوێنانه ی كه  پان و به رینن وا باشتره  كه  له ڕێگه ی 
زوو  ئاگر  ئه وه ی  بۆ  جیابكرێنه وه   به ربه سته وه   دیوار و 

باڵونه بێته وه .
دووه م: ئه و ڕێوشوێنانه ی كه  تایبه ته  به  ڕێگاكانی هه اڵتنی 

-:) Emergency Exit way( فریاگوزاری
له و  یه كێكه   خۆڕزگاركردن  هه اڵتن و  ده رگاكانی  ڕێگا و 
له  كاتی  بایه خانه ی كه  پێویسته   خاڵه  هه ره  گرنگ و پڕ 
ته واوی  بایه خی  ڕه چاوبكرێت و  بیناكان  دروستكردنی 
پێبدرێت له به رئه وه ی ڕاسته وخۆ په یوه ندی به  سه المه تی و 
له   پێویسته   هه یه .  مرۆڤه كانه وه   گیانی  ڕزگاركردنی 
له   كه   بكرێت  دیاری  ئه و كه سانه   ژماره ی  هه ر شوێنیك 
شوێنه كه  بوونیان هه یه  و كارده كه ن، ئنجا شوێنی ڕاكردنی 
گونجاو دیاریبكرێت كه  بارته قای ئه و مه ترسیانه  بێت كه  
له  شوێنه كه  هه یه  و گه ره نتی ئه وه  بكات كه  كارمه نده كان 
له  كاتی كه وتنه وه ی ئاگر به  سه المه تی بگه نه  شوێنێكی 
ئه م  كاره ش  ئه م  جێبه جێكردنی  بۆ  سه المه ت.  ئارام و 

هه نگاوانه  له به رچاو ده گیرێت:-
ئاسانی  به   زۆر  ده ره وه  و  بۆ  فریاگوزاری  ده رگاكانی   -1
بكرێنه وه  و به هیچ شێوه یه ك نابێ  قفل بكرێت كه  نه توانرێ  
كه   تایبه تدا  حاڵه تی  هه ندێك  له   بكرێته وه  و  ئاسانی  به  
كاركردن زۆر مه ترسیدار بوو ده بێ  ده رگاكانی خۆرزگاركردن 

هه میشه  له سه ر پشت بن.
سه ر  ده چنه وه   كه   شوێنانه ی  ئه و  ڕێڕه و و  پێویسته    -2

ده رگاكان و په یژه كانی ڕزگاربوون گونجاو و له باربن.
ڕێگه ی  له   كه   به ربه ستانه ی  ئه و  هه موو  البردنی   -3

ده رچوونی فریاگوزاریدایه .
4- هه ڵواسینی تابلۆی ڕوونكردنه وه  و دیاریكردنی شوێنی 
ده رچوونه  فریاگوزاریه كان له گه اڵ ڕوونكردنه وه ی شێوازی 

كردنه وه ی ده رگاكانی فریاگوزاری.
ڕێگرتن  بۆ  به ربه ست  ده رگا و  دانانی  له به رچاوگرتنی   -5
ڕاسته وخۆ  كه   ڕێگایانه ی  ئه و  بۆ  دووكه اڵ  دزه كردنی  له  
ده چنه وه  سه ر شوێنه كانی ده رچوونی فریاگوزاری و پێویسته  
له  ماده ی دژه  ئاگر دروست بكرێن كه  به الی كه می به رگه ی 
نیو كاتژمێر بگرێت و به  شێوه یه كی هه میشه یی دابخرێت و 

تۆكمه  بێت له به رامبه ر دزه كردنی دووكه اڵ.
6- له به رچاوكردنی په یژه كانی فریاگوزاری و بایه خدان به  

ڕاده ی گونجاوی و شیاوی په یژه كان.
ڕووناكی و  به   تایبه ته   كه   ڕێوشوێنانه ی  ئه و  سێهه م: 

كه ره سته  كاره باییه كان:-
1- له به رچاوگرتنی دابینكردن و به یه كه وه به ستنی كه لوپه له  

كاره بایه كان به گوێره ی بنه مای ته كنیكی گونجاو.
دیاریكردنی  بۆ  بكرێت  فیوزه كان  بۆردی  بۆ  2- پشكنین 

ڕاده ی گونجاوی له گه اڵ بنه ما ته كنیكیه كان.
كاره باییانه ی  كه لوپه له   كه ره سته  و  ئه و  دابینكردنی   -3
له و  ناگه یه نێت  گه رمی  تیشكێكی  هیچ  سه المه ته  و  كه  
شوێنانه ی كه  هه ڵم و غازی مه ترسیداری لێیه  بۆ گڕگرتن 

یان بۆ ته قینه وه .
یه ده گ  ڕووناكی  دابینكردنی  ڕه چاوكردنی   -4
له   تایبه تی  به   بوو  پێویست  ئه گه ر   )emergency(

ڕاڕه وی ده رچوونی فریاگوزاری و ڕاكردن.
5- دابینكردنی الیتی ده ستی كه  به  پیل كارده كات.

6- پێویسته  هۆكارێكی گونجاو و ئاسان دابین بكرێت بۆ 
بڕینی ته زووی كاره با له  كاتی پێویستدا.

7- دانانی خشته یه كی چاكسازی ڕێكخراو بۆ ئه نجامدانی 
پێكهاته   كه لوپه ل و  چاودێریكردنی  چاكسازی و  كاری 

كاره باییه كان، كه  ناوبه ناو ئه نجام بدرێت.
8- ئامۆژگاری ده كرێت كه  ئه و تابلۆیانه ی ڕێبه ری ده كه ن 
بۆ شوێنی ده رگا و ده رچوونی فریاگوزاری ڕۆشن و دیاربن.

به شی سێهه م
ده زگا و ئامێری ئاگاداركردنه وه ی ئاگر

له   دێت  یه كه م  پله ی  به   مرۆڤه كان  گیانی  ڕزگاركردنی 
شوێنێكدا،  بینا و  هه ر  له   ئاگرێك  هه ر  كه وتنه وه ی  كاتی 
ئامێر و  پێویسته   ئامانجه ش  ئه م  به ده ستهێنانی  بۆ 
مه به ستی  بۆ  هه بێت  گونجاو  ئاگادركردنه وه ی  زه نگی 
پێش  بۆئه وه ی  بیناكه   ناو  دانیشتوانی  ئاگاداركردنه وه ی 
بكه ن،  چۆاڵ  شوێنه كه   بكات  ته شه نه   ئاگره كه   ئه وه ی 
بریتیه   ئاگاداركردنه وه ش  ئامێرێكی  ئه ركی سه ره كی هه ر 
له  تۆماركردن و دۆزینه وه ی هه ر ئاگرێك و گۆڕینی بۆ هێما و 
ئاماژه ی كاره بایی كه  كار به  زه نگی ئاگاداركردنه وه  بكات، 
ئامێر و زه نگی ئاگاداركردنه وه  دابه شده كرێت بۆ سه ر دوو 

جۆر به م شێوه یه :-
ده ستی.دووه م:  ئاگاداركردنه وه ی  سیسته می  یه كه م: 

سیسته می ئاگاداركردنه وه ی ئۆتۆماتیكی
یه كه م: سیسته می ئاگاداركردنه وه ی ده ستی:

شێوه یه كی  به   سیسته مه   ئه م  سه ره كی  كاركردنی 
زه نگی  دوگمه ی  داگرتنی  به   ده به ستێت  پشت  سه ره كی 
ئاگاداركردنه وه )وێنه ی ژماره  -12-( له  الیه ن كه سه كانه وه  
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كه  له  بیناكه دان، ئه م دوگمانه ش كه  به  قه پاغێكی شووشه  
داده نرێت و  بیناكه   ناو  جیاوازی  شوێنی  له   پارێزراوه  
كاركردنیشی به  شكاندندنی شووشه كه  ده بێت و له  دوایدا 
به  په نجه  فشار ده خرێته  دوگمه كه  و ئیتر هێمای كاره بایی 
هه موو  پێویسته   كۆنتڕۆاڵ.  بۆردی  بۆ  ده گوازرێته وه  
تری  ته زوویه كی  به   ئاگاداكردنه وه كه   زه نگی  به شه كانی 
كاره بایی الوه كی ببه سترێته وه  جگه  له  ته زووی كاره بای 
سه ره كی بۆ ئه وه ی ئه م سیسته مه  توانای كاركردنی هه بێت 

ته نانه ت ئه گه ر ته زووی كاره بای سه ره كیش ببڕێت.
ئه و  ئاگاداركردنه وه  و  زه نگی  دوگمه كانی  بوونی  شوێنی 
به شانه ی كه  پێیه وه  په یوه سته  له  تابلۆیه كدا ڕوونبكرێته وه  و 
بۆ  هه ڵبواسرێت و  سه ره كی  ژووره وه ی  هاتنه   ڕێڕه وی  له  
ئه وه ی به  ئاسانی شوێنه كانی كه وتنه وه ی ئاگره كه  دیاری 
بكرێت، وا باشتره  كه  تابلۆیه كی تریش بۆ هه مان مه به ست 
ژووری  له   یان  )بداله (  ته له فۆن  هێڵگۆڕكێ ی  ژووری  له  

پاسه وانی و ئاسایشی بیناكه  هه بێت. 
ئاگاداركردنه وه ی  زه نگێكی  چه ند  باسه   شایانی  ئه وه ی 
)زه نگی  وه ك  به كاردێن  كه متر  كه   هه یه   ده ستی  تری 
به   ئاماژه پێكردن  بڵندگۆ،   ته له فۆنی،  ئاگاداركردنه وه ی 

ڕووناكی )اشارات ضوئیة (.
دووه م: سیسته می ئاگاداركردنه وه ی ئۆتۆماتیكی:-

ئه م سیسته مه  به كاردێت له و شوێنانه ی كه  ئه گه ری ڕوودانی 
زیاتره   زیان  زه ره رو  كه وتنه وه ی  مه ترسی  زیاتره  و  ئاگر 
پشت  سیسته مه ش  ئه م  كاركردنی  كه مدا،  ماوه یه كی  له  
ده به ستێت به  كاریگه ربوون به و خه سڵه تانه ی كه  له ئاگره وه  
دروست ده بێت، جا هه یانه  كاریگه ره  به  بڵێسه ی ئاگر یان 

گه رمیه كه ی یان دووكه ڵه كه ی. سیمای جیاكه ره وه ی ئه م 
سیسته مه  له گه اڵ سیستمی پێشووتر ئه وه یه  كه  ئه مه یان 
پشت نابه ستێت به  مرۆڤ بۆ كارپێكردنی به ڵكو خۆی به  
شێوه یه كی ئۆتۆماتیكی كارده كات و هه روه ها خاڵێكی تری 
جیاكه ره وه  ئه وه یه  كه  ماوه ی نێوان كه وتنه وه ی ئاگره كه  و 
دۆزینه وه ی ئاگره كه  زۆر كورته ، كه  ئه مه ش ڕێخۆشكه ره  
له ناوبردنی  به ره نگاربوونه وه  و  هاناوه چوون و  به   زوو  بۆ 
ئاگره كه  و له  ده ره نجامیشدا كه مكردنه وه ی قه باره ی زه ره رو 

زیانه كان.
ئۆتۆماتیكی  ئاگاداركردنه وه ی  سیسته می  به شه كانی   •

ئه مانه ی خواره وه یه :-
دوو  كه    Detectors هه ستیار  دۆزه ره وه ی  یه كه ی   -1

جۆره :-
 Heat به رزبوونه وه ی پله ی گه رما به   أ -یه كه ی هه ستیار 
detectors،)وێنه ی ژماره -13-( پێویسته  هه ستیاریه كه ی 

پله ی  به رزبوونه وه ی  وه اڵمی  خێرا  كه   بێت  جۆرێك  به  
ئه وه نده   نابێت  به اڵم  بێت،  چاالك  بداته وه  و  گه رمی 
گۆڕانكاری  به   ته نانه ت  كه   بێت  كاریگه ریش  هه ستیار و 
گۆڕانكاری  ئه نجامی  له   شوێنه كه   گه رمای  پله ی  ئاسایی 
دروستبوونی  هۆی  ده بێته   كه   بێت،  چاالك  كه ش وهه وا 
هه ربۆیه    ،)False alarms( ساخته ئاگاداركردنه وه ی 
كه ره سته كان و  جێگیركردنی  دانان و  له كاتی  پێویسته  
شوێنه كه   سروشتی  ئاگر  ئاگاداركردنه وه ی  ئامێره كانی 
له به رچاوبگیرێت، كه  له وانه یه  به رزبوونه وه یه كی نائاسایی له  
پله كانی گه رما ڕووبدات له به ر بوونی ئامێری گه رمكه ره وه ، 
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یان به كارهێنانی گه رمی بۆ مه به ستی كاری پیشه سازی، 
یاخود له وانه یه  خودی شوێنه كه  ڕاسته وخۆ تیشكی خۆری 

به ربكه وێت.
 ،Smoke detectors ب - یه كه ی هه ستیار به  دووكه اڵ
كه  ئه مه شیان دوو جۆره ، یه كه میان ئه وه یه  كه  دووكه ڵه كه  
یان غازی ئاگره كه  ده چێته  ناو ده زگایه كی )خانه یه كی( 
ئایۆنكردنه وه  )وێنه ی ژماره -14-( دووه میشیان)هه روه كو 
به هۆی  كارده كات  دیاریكراوه (  ژماره –15-  وێنه ی  له  
كه   غازه كان  هه ڵم و  دووكه اڵ و  ئاسایی  به ركه وتنی 
له   كه   تیشكێك  له گه اڵ  ده بێت  دروست  له ئاگره كه وه  

خانه یه كی كاره باییه وه  باڵوده كرێته وه .

دووكه اڵ  دۆزه ره وه ی  كه   ئه وه یه ،  باسه   شایانی  ئه وه ی 

به اڵم  گه رمی،  دۆزه ره وه ی  له   هه ستیارتره   كاریگه رتر و 
له به رچاو  پێویسته   كه   هه یه   تایبه ت  ره وشی  هه ندێك 
ئۆتۆماتیكیه ی  سیسته مه   ئه و  دیاریكردنی  بۆ  بگیرێت 
دۆزه ره وه ی  شوێن  له هه ندێك  له وانه یه   كه   گونجاوه ،  كه  
به   یان  گه رمی  دۆزه ره وه ی  له   بێت  تر  گونجاو  دووكه ڵ 

پێچه وانه وه .
 Visual indicating 2- بۆردی ئاگاداركردنه وه ی بینراو

-:panels
به شێوه یه كی گشتی ئه م بۆرده  له  شوێنێك داده ندرێت كه  
تیمی تایبه تی ئاگركوژاندنه وه  په سه ندی بكات كه  تێیدا هه ر 
یه كه یه كی دۆزه ره وه ی دووكه اڵ بێت یان گه رمی بازنه یه كی 
دیاریكه رێكی  به   به ستراوه   هه یه  و  سه ربه خۆی  كاره بایی 
indicator تایبه ت له سه ر بۆرده كه ، ئه مه ش بۆ ئه وه یه  
بكرێت.  ده ستنیشان  ئاگره كه   شوێنی  ئاسانی  به   كه  
كاری  بۆ  داده ندرێت  بۆ  تایبه تی  هۆكاری  بۆرده   ئه م 
تێستكردن بۆ دڵنیابوون له  سه المه تی ڕاده ی ئاماده سازی 
سیسته مه كه ، له  هه ندێك بۆردی ئاگاداركردنه وه  ده زگای 
ئاگاداركردنه وه ی  جیاكردنه وه ی  بۆ  ده به سترێت  تایبه ت 

ساخته  له  هی ڕاسته قینه .
 Audible warning 3-ده زگای ئاگاداركردنه وه ی بیستراو

:devices
تایبه ت و  ده نگی  كه   ئه وه یه   كاره كه ی  ده زگایه ش  ئه م 
زه نگی  له   جیاده كرێته وه   كه   ده كات  په خش  دیاریكراو 
ده زگایه ش  ئه م  ده نگی  پێویسته   فیكه ،  ئاسایی و هۆڕن و 
ڕوون و بیستراو بێت له  ناو بیناكه  یان ئه و شوێنه ی كه  
ئه مه ش  بێت،  لێ  ئاگاداركردنه وه كه ی  زه نگی  پێویسته  
به گوێره ی پێداویستی و سروشتی بیناكه ، چونكه  هه ندێك 
شوێن هه یه  كه  زه نگی ئاگاداركردنه وه ی گشتی بۆ هه موو 
له  شوێنه   یان  نه خۆشخانه   له   وه كو  نیه   گونجاو  بیناكه  
ئاگاداركردنه وه   زه نگی  ئه گه ر  كه   گشتیه كان  بازرگانیه  
دۆخێكی  دروستبوونی  هۆی  ده بێته   ئه وا  بێت  گشتگیر 
تۆقێنه ر بۆ ئه و خه ڵكانه ی كه  له  شوێنه كه ن، بۆیه  زه نگی 
ئاگاداركردنه وه كه  كورتده كرێته وه  ته نها بۆ ئه و به شانه ی 
ئه وه   بری  له   لێیه   چاودێری  یان  پارێزگاری  یه كه ی  كه  
پشت ده به سترێت به  دانانی سیستمی ئاگاداركردنه وه  به  
ڕووناكی )چوئی( بۆ ئه وه ی ئه و كه سانه ی كه  له شوێنه كه  
كارده كه ن هه ر كه سه  و له  شوێنی خۆیه  وه  به ئه ركی خۆی 

هه ڵبستێت.
4- بانگكردنی تیمی ئاگركوژێنه وه ی تایبه تمه ند:-
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خۆی  كاری  ئۆتۆماتیكی  ئاگاداركردنه وه ی  سیستمی 
به خێرایی  یه كسه ر و  ئه گه ر  ناپێكێت  ئامانجه كه ی  ناكات و 
دوای ڕوودانی ئاگركه تنه وه  بانگی تیمه كانی ئاگركوژێنه وه  
بده ن،  گه مارۆی  له ناوببه ن و  ئاگره كه   ئه وه ی  بۆ  نه كرێت 
بۆردی  نێوان  له   ڕاسته وخۆ  په یوه ندی  هێلێكی  پێویسته  
ئاگاداركردنه وه ی ناو بیناكه  له گه اڵ الیه نی په یوه ندیدار به  
شارستانی  به رگری  ئاگركوژاندنه وه ی  تیمه كانی  ناردنی 
یان فه رمانگه ی ئاگركوژاندنه وه  هه بێت بۆ فه راهه م كردنی 
سیستمی  هه ركه   ئه مه ش  ده ستبه جێ   ئاگاداركردنه وه ی 

ئاگاركردنه وه ی ناو بیناكه  كاری كرد.
5- وایه ر و گه یه نه ره كانی تری سیسته می ئاگاداركردنه وه ی 

ئۆتۆماتیكی:-
له   كه   گه یه نه رانه ی  كیباڵ و  وایه ر و  ئه و  هه موو  پێویسته  
سیستمی ئاگاداركردنه وه ی ئۆتۆماتیكی به كاردێت پابه ند 
له الیه ن  بێت به  خه سڵه ته  ته كنیكیه كان و په سه ند كرابن 
كه سانی پسپۆڕه وه  و نابێت هه ر له  خۆمانه وه  هه ر جۆره  
وایه رێك كه وته  به رده ستمان به كاری بێنین، هه روه ها زۆر 
ببه ستێت  پشت  ئاگاداركردنه وه   سیستمی  كه   پێویسته  
كاره بای  ته زووی  یه كه میان  كاره با  سه رچاوه ی  دوو  به  
سه ره كیه  و  سه رچاوه یه كی  كه   به رده وامه   سه ره كی و 
ده به سترێت  پشت  ئه وا  سه رچاوه یه   ئه م  پچڕانی  له كاتی 
به  سه رچاوه ی دووه م كه  سه رچاوه یه كی الوه كیه  و پشت 
كاری  مسۆگه ركردنی  بۆ  ئه مه ش  ده به ستێت،  پاتری  به  

به رده وامی سیسته مه كه  له  هه موو بارودۆخێكدا.
سیسته می  له   چاكسازی  ئه نجامدانی  پشكنین و   •

ئاگاداركردنه وه ی ئاگر
باشی و  له   دڵنیابین  به رده وام  به شێوه یه كی  پێویسته    •
ڕاده ی  ئاگاداركردنه وه  و  سیسته می  ئاماده یی  شیاوی و 
ئه مه ش  دابینكراو،  كاره بای  سه رچاوه كانی  گونجاوی 
ئه نجام ده درێت له  ڕێگه ی تاقیكردنه وه ی سیسته مه كه  له  
كات و ساتی دیاریكراو كه  به شێوه یه كی ڕێكخراو دووباره  
هه موو  پێشوه خت  پێویسته   كاتدا  له هه مان  بكرێته وه ، 
دوواتر  ئاگاداربكرێنه وه ،  شوێنه كه دان  له   كه   ئه وانه ی 
دوای ته واوبوونی تاقیكردنه وه كه  پێویسته  هه موو ده زگا و 
ئاماده باشیه وه   بخرێنه وه  دۆخی  ئامێره كانی سیسته مه كه  

وه كو ساتی پێش تاقیكردنه وه كه .
• هه موو پێكهاته  و به شه كانی سیسته می ئاگاداركردنه وه  
له الیه ن كه سانی پسپۆڕ و ته كنیكی شاره زا ده پشكندرێت 
كه  له نێویاندا ئه و پاتریانه ی كه  ته زووی كاره بای الوه كی 

ته واوی  بایه خی  پێویسته   ده كه ن  دابین  سیسته مه كه   بۆ 
دیاری  كاركردنیان  توانای  ئاماده یی و  ڕاده ی  پێبدرێت و 
تۆماركردنی  په ڕاوی  له   زانیاریه كانیش  هه موو  بكرێت و 

زانیاریه كان بنووسرێت.
• سه باره ت به  یه كه  هه ستیاره كانی دۆزه ره وه ی دووكه اڵ 

یان گه رمی ئه وا پێویسته :-
- به هیچ شێوه یه ك نابێت قه پاغی یه كه كان به  هیچ جۆره  
له   خۆیان  هه ستیاری  ئه وه ی  بۆ  دابپۆشرێت  بۆیاغێك 

ده ست نه ده ن.
- هه ندێك جار قه پاغێك یان پۆشه رێك له ده وری یه كه كانی 
به اڵم  به ركه وتن،  له   پاراستنی  بۆ  ده پێچرێت  دۆزه ره وه  
نابێت ئه و قه پاغه  یان پۆشه ره  كار له  ڕاده ی هه ستیاری 

یه كه كان بكات.
سیسته می  به   په یوه ندی  كه   تێبینیه ك  چه ند   •

ئاگاداركردنه وه ی ئۆتۆماتیكی هه یه :-
1- كاریگه ری به رزی بنمیچ )سقف(:-

كاریگه ریه كی  ژووره كان  بنمیچی و  نزمی  به رزی و  ڕاده ی 
سیسته می  هه ستیاری  ڕێژه ی  له سه ر  هه یه   ڕاسته وخۆی 
له   كه   هه ستیاره كان  یه كه   له به رئه وه ی  ئاگاداركردنه وه ، 
به م  ده بێت  كاریگه ر  هه ڵده واسرێت  ژووره كان  بنمیچی 
هه ستیاره   یه كه   هه ڵبژاردنی  كاتی  له   نزمیه ،  به رزی و 
له به ر  زانیاریانه   ئه و  به ته واوی  پێویسته   دۆزه ره وه كانیش 
به رهه مهێنه ر  كارگه ی  كه ته لۆكی  له   كه   بگیرێت  چاو 
به رزیه   ئه و  تێیدا  دیاریكراوه  و  به ستنیان  به   سه باره ت 

دیاریكراوه  كه  یه كه كه ی لێ جێگیر ده كرێت.
2- كاریگه ری ئامێره كانی هه واگۆڕكێ  و ساردی و گه رمی:-

چاالكی  له سه ر  هه یه   ته واویان  كاریگه ری  ئامێرانه   ئه م 
ئامێره كانی  له به رئه وه ی  ئه مه ش  هه ستیاره كان  یه كه  
هه واگۆڕكی یان ساردی و گه رمی دووكه اڵ و گه رمی له  یه كه  
سیسته می  دوورده خه نه وه  وله ئه نجامیشدا  هه ستیاره كان 
ئاگاداركردنه وه كه  كاری خۆی ناكات، بۆیه  وا باشتره  كه  
لێوه   هه وایان  كه   ڕێڕه وانه ش  له و  بنمیچه كان  سه رباری 
ده ڕوات یه كه ی دۆزه ره وه ی دووكه اڵ قایم بكرێت بۆ ئه وه ی 
له و  ئه مه ش  بكرێت،  مسۆگه ر  ئاگر  له   ئاگاداركردنه وه  
شوێنانه ی كه  هه واوگۆڕكێ  یان كاری ساردكردنه وه ی هه وا 

له  ئارادایه .
به   له خۆده گرن و  به نرخ  كه لوپه لی  كه   ئه و شوێنانه ی   -3

ئاسانی ناسووتێن:-
یه كه  هه ستیاره كان به گه رمی گونجاو نیه  بۆ ئه و شوێنانه ی 
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ئاسانیش  به   تێدایه  و  به نرخیان  ئامێری  كه لوپه ل و  كه  
گڕناگرن، به اڵم به  بچووكترین سووتان زه ره ری گه وره یان 
به رده كه وێت، بۆیه  له م شوێنانه  وا گونجاوتره  كه  یه كه ی 
دۆزه ره وه ی دووكه اڵ جێگیر بكرێت ئه مه ش له به ر ئه وه ی 

هه ستیارترن.
4- ئاگاداركردنه وه ی ساخته  )درۆینه (:-

ساخته   زه نگی  ئاگاداركردنه وه   سیستمی  كه   له وانه یه  
ئه م  دیاریكراودا،  بارودۆخی  هه ندێك  له ژێر  لێبده ن 
هه ستیاره   یه كه   جیاوازی  به   ده گۆڕێن  بارودۆخانه ش 
دۆزه ره وه كان، بۆ نموونه  له  یه كه ی هه ستیار به  گه رمی 
به هۆی  ڕووبدات  ساخته   ئاگاداركردنه وه ی  كه   له وانه یه  
بوونی  له ئه نجامی  شوێنه كه   گه رمی  پله ی  به رزبوونه وه ی 
كه   گه رمكردن  ئامێری  بوونی  یان  كه ره وه   گه رم  ئامێری 
بۆ كاری پیشه سازی به كاردێت یان له به رئه وه ی شوێنه كه  
گرفته ش  ئه م  به رده كه وێت،  زۆر  هه تاوی  تیشكی  خۆی 

هه سته وه ری  ڕاده ی  به كه مكردنه وه ی  چاره سه رده كرێت 
یه كه  دۆزه ره وه كان به و گه رمیه ی كه  له  شوێنه كه  دروست 
دووكه اڵ  دۆزه ره وه ی  یه كه ی  بوونی  كاتی  له   ده بێت، 
به هۆی  ڕووبدات  ساخته   ئاگاداركردنه وه ی  له وانه یه   ئه وا 
له ئه نجامی  كه   ته پوتۆز  هه ڵم و  دووكه اڵ و  سه ركه وتنی 
چاالكی ئاسایی شوێنه كه  دروست ده بێت، ئه مه ش ده كرێت 
خۆمانی لێ به دوور بگرین به  جێگیركردنی یه كه ی كه متر 
له ئه نجامی  كه   تر  ووروژێنه ری  یان  دووكه اڵ  به   هه ستیار 

چاالكی ئاسایی دروست ده بێت.
سه رچاوه كان:

NFPA مواسه فاتی ئه مریكی-
اعداد  من  والتلقائیة   الیدویة   االطفاء  انظمة   فی  مقدمه    -

املهندس تامر القباعی.

-ئینته رنێت.



 

  Tenth year No :40 Spring 201251 ساڵى دەیەم بەهاری 2012 ژمارە )40(

...لة طَوشةى ئةم جارةماندا 
بةِرَيوةبةرى سةنتةرى ثزيشكى 
فاروقمان بةسةركردةوة بَو ئةم 

مةبةستة ِروى ثرسيارمان كردة 
بةِرَيز ئةندازيار 

)ِرزطار لةتيف ( بةم شَيوةية 
وةاَلمى ياينةوه ...... 

ئامادةكردنى
 طَوظارى ئةندازياران

 پرس���یار/ س���ه ره تا بیرۆك���ه ی 
دروس���تكردنی ئ���ه م پڕۆژه یه  له  

كوێوه  سه ریهه ڵدا..؟
وه اڵم/ س���ه ره تای بیرۆك���ه ی ئ���ه م 
پڕۆژه ی���ه  ده گه ڕێته وه  بۆ به ڕێز كاك 

)فاروق مال مصطفی (.

پرسیار/ئه م پڕۆژه یه   كه رتی تایبه ته  
یان حكومیه  و خاوه نه كه ی كێیه ؟

وه اڵم/ پڕۆژه كه  سه ربه كه رتی تایبه ته و 
فاروق  كۆمپانیاكانی  گروپی  له الیه ن 
جێبه جێ  ك���راوه و خاوه نی پڕۆژه كه  
به ڕێز كاك )فاروق مال مصطفی(یه .

پرسیار/بودجه ی پڕۆژه كه  چه نده ؟
وه اڵم/به ه���ای س���ه ره تایی پڕۆژه كه   
180,000,000 س���ه دو هه شتا ملیۆن 

دۆالره  .

پرسیار/ ماوه ی ته واو بوونی پڕۆژه كه  
چه نده  ؟

وه اڵم/به رواری ته واو بوونی پڕۆژه كه  
له  كۆتایی ساڵی 2012 دایه .

پرسیار/ به رواری ده ست به كاربوون 
له  پڕۆژه كه دا؟

وه اڵم/ به رواری ده ست به كاربوون له  
پڕۆژه كه دا 2008/6/1 .

بةسةركردنةوة

ǿǠɅȁǟǼȹǦǝ
 ȤɆǩǦȱ ǿǠȕȁĈǿ

ǥǽǗ ĈȀǭ ɃǿǠɆǪȉǿǦǭǿǦȅ ȿ ǿǦǣǥɀĆɅĈǿǦǣ

ثرَوذةى سةنتةرى ثزيشكى فاروق 
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پرسیار/ تائێستا ڕێژه ی ته واو بوونی 
پڕۆژه كه  چه نده و به  ماوه ی چه ندی تر 

ته واو ده بێت؟
وه اڵم/ ڕێ���ژه ی ته واوبوونی  پڕۆژه كه  
بریتیه  له  )%80( ,به  ماوه ی ش���ه ش 

مانگ كاركردن ته واو ده بێت .

پرسیار/ گرنگی ئه م پڕۆژه یه  چییه  بۆ 
ئاینده ی شاری سلێمانی؟

پزیشكی  سه نته ری   ( وه اڵم/پڕۆژه ی 
فاروق ( ده كه وێته  س���ه ر ش���ه قامی 
بازنه یی مه لیك مه حمود ,ته نیش���ت 
گردی سه لیم به گ ,له  شوێنێكی ئارامی 
شاره كه  دایه و ئه شبێته  شوێنێكی هێمن 
بۆ نه خۆش���ه كانی و به  ته واو بوونی 
پڕۆژه كه  شاری سلێمانی داهاتوویه كی 
پرش���نگدار چاوه ڕوان���ی ده كات ل���ه  
نه خ���ۆش  چاره س���ه ركردنی  ڕووی 
,له الیه كی تره وه  ئه بێته  سه نته رێكی 
داهێنانی  باڵوكردنه وه و  پێشكه وتووی 
زانس���تی پزیش���كی ,وا چ���اوه ڕوان 

ئه كرێ���ت كه  ئ���ه و كاته  ن���ه ك هه ر 
نه خۆشه كانی خۆمان به ڵكوو ته نانه ت 
نه خۆش���ی واڵتانی تریش ڕوو ئه كه نه  
ئه م س���ه نته ره  پزیشكیه  بۆ چاره سه ر 
وبه ش���ێوه یه ك ك���ه  ل���ه  داهات���وودا 
نه خۆش���ه كانمان پێویست نه كات بۆ 

چاره سه ر كردن ڕوو له  ده ره وه ی واڵت 
بكه ن وه  نه خۆشخانه كه  نه ك هه ر بۆ 
چاره سه ركردن به كاربێت به ڵكو  ببێته  

سه نته رێكی فێركاری.

پرسیار/ئه و ئامێر و كه لوپه النه ی كه  
كوالێتی  مه رجی  به كارهات���وه   تیایدا 
باش���یان تیادای���ه  و به  س���تانداردی 

جیهانی به كارهێنراون؟
وه اڵم/ پڕۆژه كه  به شێوه یه ك دروست 
ئه كرێت كه  له گه ڵ ڕێس���او یاساكانی 
)ڕێكخ���راوی ته ندروس���تی جیهان���ی 
WHO( دا بگونجێت  ,ئه و ئامێرانه ی 
كه  بۆ سه نته ره كه  ئه هێنرێت هه مووی 
ئامێری نوێ���وو كوالێتی ب���ه رزن كه  
له الیه ن چه ند كۆمپانیایه كی جیهانیه وه  

ده هێنرێت.

وه ك  س���ه المه تی  پرس���یار/مه رجی 
گرنگه   زۆر  ئه ندازی���اری  مه رجێك���ی 
ب���ۆ پڕۆژه یه كی ئاوه���ا , ئایا كاری 
پێویس���تتان كردوه  ل���ه و باره یه وه  و 

مه رجی سه المه تیتان پێڕه و كردوه ؟
وه اڵم/باڵه خانه ی نه  خۆش���خانه كه  به  
جۆرێ���ك دیزاین كراوه  ك���ه  به رگه ی 
زه می���ن ل���ه رزه  بگرێت و سیس���تمی 
به رگ���ری ئاگر كه وتن���ه وه ی تیادایه و 
وه  هه روه ه���ا گرنگیه ك���ی زۆر دراوه  
به  س���ه المه تی كارمه نده كان له  كاتی 

كاركردندا .

پرسیار/ ئه و كێش���ه  و گرفتانه  چی 
بوون كه  هاتونه ت���ه  ڕێگاتان له كاتی 

جێبه جێكردندا؟
وه اڵم/كێشه مان نه بووه .
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پرسیار/ كاری دیزاین و جێبه جێكردن 
و سه رپه رشتیكردنی پڕۆژه كه  له الیه ن 
ئه ندازیاران���ی كورده وه  ب���وه  یان به  
هاوبه ش���ی له گه ڵ كۆمپانیای بیانی و 

ئه ندازیارانی تردا بوه ؟
وه اڵم/كاری دیزاینی پڕۆژه كه  له الیه ن 
كۆمپانیای )البش���یر الدولیة -االردني( 
ك���راوه و وه  گروپ���ی كۆمپانیاكان���ی 
فاروق سه رپه رشتی ته واوی كاره كانی 
ك���ردووه و وردبینی تێ���دا كردوه و وه  
پزیشكی  ده ستیه ك  له الیه ن  هه روه ها 
پێشكه وتووی شاره كه وه  وردبینی تێدا 

كراوه  بۆی به شێوه یه ك بێت كه  ته واو 
بگونجێت له گه ڵ زانس���تی پزیش���كی 

سه رده مدا.
پرسیار/پڕۆژه كه  له  چه ند به ش پێك 
هاتوه  و چی له خۆی ده گرێت و تكایه  
كه مێك به  ووردی و تفاصیل باسمان 

بۆ بكه ن؟
پزیشكی  سه نته ری   ( وه اڵم/پڕۆژه ی 
فاروق ( پێكهاتووه  له  باڵه خانه یه كی 
هه ش���ت نهۆم���ی وباڵخانه یه كی پێنج 
نهۆمی كه  پێكه وه  به ستراونه ته وه  كه  

ئه م به شانه  له خۆ ده گرێت :

پرس���یار/ ڕۆڵ���ی ئه ندازی���اران چیه  
ل���ه  به ڕێوه بردن���ی ئیش���و كاره كان 

له پڕۆژه كه دا ؟ 
وه اڵم/ ئه ندازی���اران ڕۆڵێكی گه وره و 
گرنگیان هه بووه  له  به سه رداچوونه وه ی 
 shop  نه خش���ه كان و دروس���تكرنه
drawing وه  هه روه ه���ا ووردبین���ی 
كردن له  نه خش���ه كانداو وه  پاراستنی 
س���ه المه تی  و  پڕۆژه ك���ه   كوالێت���ی 
بوونی  ت���ه واو  پڕۆژه كه و  كارمه ندانی 

كاره كانی پڕۆژه كه  له كاتی خۆیدا.

قاتپێكهاته 
گه راجی ئۆتۆمبێل ,شوێنی چاره سه ركردنی خۆڵ و خاشاك و پاشه ڕۆی خه سته خانه كه ,به شی په مپ و 
خزمه تگوزاری میكانیكی و به شێكی گه وره ی كۆنتڕۆڵكردنی كاره با ,به شی تاقیگه ی دروستكردنی ددان.

ژێر زه مین

پرسگه ,به شی تیشك ,تاقیگه ,فریاكه وتنی خێرا,ده رمانخانه ,به شی چاكردنه وه  ,به شی چاره سه ری 
سروشتی,كافتریا و چێشتخانه  ,به شی توێكاری.

نهۆمی زه مینی

 به شی به ڕێوه بردن,هۆڵێكی سیمینار بۆ 200 كه س , هۆڵی خوێندن ,كتێبخانه  ,به شی ژنان ,ژووری 
كۆبوونه وه  .

نهۆمی به ڕێوه بردن

نهۆمی یه كه مبه شی عیاداتی چاره سه ركردنی هه موو كێشه كانی ددان دروستكراوه  كه  بۆ 15 پزیشكی ددان دروستكراوه  .
چوار ژووری نه شته رگه ری تایبه ت و سێ  ژووری نه شته رگه ری گشتی , بووژاندنه وه ی دڵ ,به شی شكاندنی 
 Endoscope,I.C.U ,C.C.U ,IVF ,CSSD, Cathبه ردی گورچیله ,وه  هه روه ها به شی

lab ,TSU

نهۆمی دووه م

به شی نه خۆشیه كانی قوڕگ و گوێ و لوت ,وه  هه روه ها 20 عیاده ی تایبه ت به  نه  خۆشیه كانی تر , ژووری 
نه خۆش,به شی نه شته رگه ری مناڵ بوون ,به شی مناڵی ناو شوشه ,به شی شتنه وه ی گورچیله  ونه خۆشیه كانی 

هه ناوو نه شته رگه ری جوانكاری.

نهۆمی سێیه م

نهۆمی چوارهه مژووری نه خۆش .
نهۆمی پێنجه مژووری نه خۆش.

124 ژووری نه خۆشی له خۆ گرتووه و 47 عیاده ی تیایه 
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ئامادةكردنى
 طؤظارى ئةندازياران

ضاوثَيكةوتن

ئةندازيار
ȸɅǼĆɆƮ  ǻǦưǦƮ   ȀȭǦǣ ɀǣǦǝ

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

.. , دوا  بؤمان  خوارةوة  الى  شَيوةيةى  بةم  ثرسيارةكامناندا  وةآلمى 
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•ناوی سیانی؟
ئه بوبه كر محه ممه د محێدین.

•مێژوی له دایكبون:
-1959/7/31 له شاری س���لێمانی له دایك 

بوم.
س���ه ره تایی،  خوێندن���ی  •قۆناغه كان���ی 
ناوه ندی، ئاماده یی و زانكۆتان له  چ س���ااڵ و 
جێگه ی���ه ك ته واوكردوه . پس���پۆڕیتان له چ 

بوارێكی ئه ندازه یی هه یه ؟
-قۆناغ���ی س���ه ره تاییم ل���ه  قوتابخان���ه ی 
)گۆران( له گه ڕه كی كانیس���كانی ش���اری 
س���لێمانی ته واوكردوه . قۆناغی ناوه ندی و 
ئاماده یی���م له دواناوه ندیی )س���ه الحه دین(
ی كوڕان له س���اڵی )1978( ته واوكردوه . 
دواتری���ش له  زانك���ۆی ته كنۆلۆژیی به غدا 
له س���اڵی )1981-1982( به شی ئه ندازه ی 

میكانیكم ته واوكردوه .
•ئه و پڕۆژانه  چی���ن كه  ئه نجامتانداوه  یان 
سه رپه رشتیتان كردوه  له ژیانی وه زیفیتاندا، 
چ پڕۆژه یه ك���ی خۆت���ان له هه م���وان پ���ێ 

سه ركه وتوتر بوه ؟
-ئه و كات���ه ی ئێمه  خوێندنم���ان ته واوكرد 
جه نگ���ی عێراق-ئێ���ران له ئاراداب���و. پاش 
ڕاپێچی  زانك���ۆ ده رچ���وان  ته واوكردن���ی 
سوپا و خزمه تی س���ه ربازی ده كران، به اڵم 
خۆشبه ختانه  ئه و خوله ی ده رچوانی ئێمه  
به پێی پێویس���تیی واڵت به كار و لێهاتویی 
خ���اوه ن بڕوانام���ه كان، فه رمانی )انتداب(
م���ان بۆ ده رچ���و. واته  ته نیا س���ێ مانگ 
خزمه تی س���ه ربازیمان كرد و دواتر به سه ر 
وه زاره ته كان���دا دابه ش���كراین و م���ن ب���ه ر 
به ش���ی  ئاوه دانكردنه وه  كه وتم،  وه زاره تی 
ڕێگاوبان. زۆر هه وڵمدا له  سلێمانی دابنرێم 

به اڵم 
-بێس���وود بوو، ناردیانم بۆ )مرور سریع( 
واته  هاتوچۆی خێ���را یان ڕێگای ده ره وه . 
كه  ئه ویش بریتیبو له ڕێگایه ك كه  له  )13( 
ب���ه ش پێكهاتبو، له  ناوچ���ه ی )رطبة (ی 
س���ه ر سنووری ئوردنه وه  تا شاری به سره . 
له كاتی دابه ش���كردندا من به ر به شی )6( 
كه وتم كه  كۆمپانیایه كی فلیپینی كاره كه ی 

تێدا جێبه جێ ده كرد. 
كه  بۆ یه كه م جار ده ستبه كار بووم له شاری 
)سه ماوه ( بووم، زۆر بێتاقه ت بووم، به اڵم 

ك���ه  یه ك���ه م ڕۆژ چوومه  پڕۆژه ك���ه  بینیم 
هه م���و س���تافه  ئه ندازیاریه ك���ه ی كوردن و 
خه ڵكی س���لێمانین، زۆربه شیانم ده ناسی و 
هاوڕێ���م بوون. له و به ش���ه دا له به ر ئه وه ی 
بیانییه وه   له الی���ه ن كۆمپانیایه كی  كاره كه  
جێبه جێده كرا كاری م���ن وه ك ئه ندازیاری 
میكانیك زۆر كه م ب���وو. زۆر به ڕێز )كاك 
دلێ���ر صدی��ق( به ڕێوه به رمان ب���وو، زۆر 
هاوكاری كردم بۆ ئه وه ی چاوم بكرێته وه  و 
له جیاوازی���ی سیس���تمی كاركردنی بیانی و 
خۆماڵ���ی تێبگه م. به داخ���ه وه  كۆمپانیاكه  
س���ه ركه وتو نه ب���و له كاره كانی���دا به هۆی 
هه ندێك هۆكاری سروشتییه وه  به تایبه تیش 
گێژاو و ڕه ش���ه بای لمی )كثب���ان رملیة (، 
كاركردن له و ناوچه یه دا زۆر زه حمه ت بوو. 
كۆمپانیاك���ه  هه وڵی زۆریدا به  به رنامه  و به  
هاوكاری���ی كۆمپانیایه كی ئه ڵمانی )دورش 
كۆنس���لت(، به اڵم هه مو هه وڵه كان بێسوود 
ب���وون و نه توانرا ئه و به ش���ه  ته واوبكرێت. 
لێ���ره وه  بۆم ده رك���ه وت كاری ئه ندازیاری 
چه ن���د س���ه خت و پ���ڕ گرفته  و پێویس���ته  
ئه ندازیار هه وڵبدات خ���ۆی پێ بگه یه نێت 
له ڕووی زانیاری و جه س���ته ییه وه  بۆ ئه وه ی 
س���ه ركه وتو بێت، ته نان���ه ت هه ندێك جار 
ده بێ���ت ڕووب���ه ڕووی ه���ۆكاره  ژینگه یی و 
بێت  هه رچۆنێك  بێته وه .  سروش���تییه كان 
كۆمپانیاك���ه  شكس���تی هێن���ا و كاره كه ی 
به جێهێش���ت، ئێمه ش گواس���تراینه وه  بۆ 
به شی شاری )ڕه مادی( پێیانده وت )به شی 
11(. كۆمپانیایه ك���ی یابان���ی پڕۆژه ك���ه ی 
جێبه جێده ك���رد. ش���ێوه ی كاركردنی ئه و 
دوو كۆمپانی���ا بیانییه  زۆر لێك جیاواز بو. 
س���وودێكی زۆرمان له و ئه زمونه  وه رگرت. 
من به شبه حاڵی خۆم زۆر به وردی و دیققه ت 
چاودێری���ی كاره كانیانم ده ك���رد. له وێ بۆ 
یه كه مج���ار كارگه ی قیری فول ئۆتۆماتیكم 
بینی و له گه ڵی���ان كارم پێده كرد. هه روه ها 
دیراس���ه ی ئه و ئامێر و كه ره ستانه م ده كرد 
كه  ده یانهێن���ا و به كاریانده هێنا له  پارچه ی 
ی���ه ده گ و چاككردن���ه وه كان. له به رئه وه ی 
هێنان و به كارهێنانی ئه و كه ره ستانه  ده بوایه  
به  ڕه زامه ندیی ئێمه  بێت هه ر بۆیه  ده بوایه  
به شداریی هه مو كاره كانیانم بكردایه و زۆر 

سوودم لێ بینین.

پاشان داواكراینه وه  بۆ خزمه تی سه ربازی، 
ب���ه اڵم م���ن نه گه ڕام���ه وه  بۆ س���ه ربازی و 
له جیاتی ئه وه  خۆم نه قڵ كرد بۆ )مجهود 
حربی( واته  بۆ ئه و بوارانه ی په یوه ندیی به  
كاری ئه ندازیارییه وه  هه بو له كاتی جه نگی 
عێراق – ئێراندا. ئه وه  بو له ساڵی 1985دا 
گواسترامه وه  بۆ شاری )عه ماره (. من له و 
ماوه یه دا له ب���واری ئه ندازه ییدا كارمده كرد 
به  هه مو ش���ێوه كانیه وه ؛ هه ر له وه رشه ی 
چاككردن���ی ئامێره كانه وه  تا كارگه ی قیر و 
له   ڕێگاوبان و )س���واتر(  جێبه جێكردن���ی 

ناوچه ی هۆڕه كاندا.
ل���ه و ماوه ی���ه دا زۆر هه وڵمان���دا ڕاژه مان 
بگوێزین���ه وه  بۆ س���لێمانی ب���ه اڵم چه ند 
هۆكارێ���ك ڕێگربوون؛ یه كێك له و هۆكارانه  
لێپرسراوانی ئه وس���ای ڕێگاوبانی سلێمانی 
ڕێگه ی���ان نه ئ���ه دا بگه ڕێین���ه وه  چونك���ه  
ناوه نده كه ی���ان پاوان كردب���وو بۆ خۆیان و 
مه حسوبیه ت و مه نس���وبیه ت ده وری هه بو. 
هۆكارێك���ی تریش ئه وه بو كه  له باش���وری 
عێراق پێویس���تیان ب���ه  ڕاژه ی ئێمه  هه بو 
)ل���ه و كاته دا له هه موی س���ه یرتر ئه وه  بو 
ته نها 7 ئه ندازیار له همو ش���اری عه ماره دا 
هه ب���و ك���ه  پێنجمان ك���ورد بوی���ن(. له و 
پڕۆژه یه ك���ی گرنگ  س���ه رده مه دا چه ن���د 
جێبه جێده كران و ئێمه ش چه ند ئه زمونێكی 
بێوێنه م���ان بینی. یه كێك ل���ه و پڕۆژانه ی 
كه  زۆر گرنگ بوو ڕێگ���ه ی ژماره  )316(
یان پێده وت كه  )قلعة  صالح( له  عه ماره  
ده به سترایه وه  به  )مدینه ( له شاری به سره . 
ئه مه  ڕێگای به دیلی )عه ماره  – به س���ره ( 
ب���وو به ناو هۆڕه كاندا ده ڕۆیش���ت. درێژیی 
ڕێگاكه  )64(كم بو؛ نیوه ی الیه نی به سره  و 
نیوه كه ی دیكه شی الیه نی ئێمه  له  عه ماره وه  
جێبه جێمان ده كرد. ش���ه و و ڕۆژ كاری تێدا 
ده كرا، ئیمكانیه تی ئامێ���ر له و پڕۆژه یه دا 
خه یاڵی بو، له م���اوه ی )24( ڕۆژدا ته واو 
بو. من ئه وسا له كارگه ی قیر ئه ندازیار بوم 
)14(كم له و ڕێگای���ه  له ماوه ی )7( ڕۆژدا 
ك���رد. سه رانس���ه ری )32كم( قیرتاومان 
ی ڕێگاكه  كه  به ش���ی ئێم���ه  بو، له ماوه ی 
شه و و ڕۆژێكدا برایم كوت كرا. یه كێك له و 
شته  سه یرانه ی له م پڕۆژه یه دا ڕوویدا ئه وه  
بو كێبركێ كرابو ل���ه  نێوان ئێمه  و الیه نی 
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به سره دا بۆ خێرا جێبه جێكردنی پڕۆژه كه . 
هه مو س���تافی عه ماره  كورد بوین و خه ڵكی 
ش���اره كانی هه ولێ���ر و دهۆك و س���لێمانی 
بوی���ن. له ئه نجام���دا ئێمه  س���ه ركه وتنمان 
به ده س���تهێنا و پێش به سره  به شی خۆمان 
له ڕێگاك���ه  ته واوكرد ب���ه اڵم له به ر هۆكاری 
سیاسی كه  ئه نجامه كه  ڕاگه یه نرا به سره  به  
براوه  حس���ابكرا ! به اڵم ئێمه ش هه ر یه كه  
ئۆتۆمبیلێكم���ان به  دیاری وه رگرت. منیش 
ب���ه ده ر ل���ه  ئه ندازیاره كانی تر س���ه رباری 
ئۆتۆمبیله كه  به ساڵێك )قدم( و )15( ڕۆژ 
مۆڵه ت بۆ س���ه فه ری گه شتیاری بۆ كوه یت 

پاداشتكرام. 
یه كێك له و كاره  گرنگانه ی جێبه جێم كردوه  
ئه وه یه  هه ر كاتێك شه قامم گه یاندبێته  هه ر 
قه زایه ك یان ناحیه یه ك شه قامه كه م بردۆته  
به رده م قوتابخانه  و خه س���ته خانه ، هه رگیز 
ڕازی نه ده ب���وم بیبه مه  به رده م بینای قه زا 

یان ناحیه كه .
هه روه ها یه كێك له و پڕۆژانه ی به ش���داریم 
تێدا كردوه  پاراس���تنی ش���اری )ئور( بو 
ل���ه  نغرۆبوون كه  ش���ارێكی دێرین و پڕ له  
ئاس���ه واره . ش���ه و له  كۆبون���ه وه دا له گه اڵ 
به ڕێوه به ره كان���ی ش���اری عه م���اره  پێیان 
ڕاگه یاندین كه  ده بێت ده س���تبه جێ بگه ینه  
ش���اری ئور و له ش���ه و و ڕۆژێكدا )س���اتر( 
به ده وریدا دروستبكرێت. كاتژمێر )10( بو، 
خۆمان ئاماده  كرد و به ڕێكه وتین، كاتژمێر 
)2(ی ده مه وبه یان گه یشتین و كاتژمێر )4(
ی به یانی ده ستمان به  كار كرد. دواتر چه ند 
تیمێك له شاره كانی ده ورووبه ر له  كه ربه ال، 
نه جه ف، به سره  و دیوانیه وه  هاتن، كاتێك 
ئه وان گه یش���تن ئێمه  نیوه ی ئیشه كه مان 
ته واوكردب���و. هاوڕێم به ڕێز )محمد عباس( 
كه  ئه ندازیارێكی كه ركوكی بو له  تیمه كه ی 
ئێم���ه دا ب���و زۆر دڵخۆش بو ب���ه م كاره ، 
به اڵم س���ه یر له وه دا بو ئه م پڕۆژه یه  له ژێر 
سه رپه رشتی )تصنیع عسكری(دا بو، الی 
نیوه ڕۆ ئه ندازیارێكی���ان هاته  المان كه  له  
الیه ن )حسین كامل(ه وه  نێردرابو. له گه اڵ 
كاك محمد بوو به  شه ڕیان و ده ستیان دایه  
یه خه ی یه كتر. منیش له داخی ئه و ش���ه ڕه  
هه م���و ئامێره كانم برده وه  ب���ۆ كه ركوك. 
به اڵم جێی داخ���ه  و هه رگیز له یادم ناچێت 

شه و كاك محمد هێنده ی خه فه ت خواردبو 
جه ڵته ی ده ماغ لێیدا و ڕۆژی دوایی ئه مری 

خوای كرد و به خاكمان سپارد.
هه روه ها ل���ه  زنجیره ی ئه و س���ه ربردانه ی 
له كات���ی كاركردن���دا ڕووی���دا ئ���ه وه  ب���ۆ 
جارێ���ك نه خۆش كه وتم و نه ش���ته رگه ریی 
ڕیخۆڵ���ه  كوێره م بۆ ك���را، ته نها )4( ڕۆژ 
وه رنه گرت،  مۆڵه تم  كه وتم و  له خه سته خانه  
ڕۆژان���ه  به  ئۆتۆمبێلی ئیس���عاف ده چومه  

سه ر كار تا پڕۆژه كه م ته واوبكه م.
یه كێكی تر له و پڕۆژانه ی ئیشم تێدا كردوه  
دروستكردنی ڕوباری سێهه م بو له به غداوه  
بۆ به سره  له پااڵ دیجله  و فوراتدا. له ماوه یه كی 
زۆر كه م���دا به ش���ێكی زۆری پڕۆژه كه مان 
ته واوكرد، به اڵم به درێژایی ش���ه و و ڕۆژ كار 
له پڕۆژه كه دا ده كرا ، )3( ش���ه فتی )12( 
س���ه عاتیمان دانا، واته  ش���ه و و ڕۆژ كرا به  
)36( سه عات. ستافه كه ی ئێمه  )كه هه مو 
كورد بوین( پله ی یه كه می به ده س���تهێنا و 
ئااڵی عێراق و ئۆتۆمبێل و پاره یه كی زۆرمان 

وه ك پاداشت وه رگرت.
یه كێ���ك ل���ه و ڕووداوانه ی ك���ه  زۆر كاری 
تێك���ردم مه رگ���ی هاوڕێی خۆشه ویس���تم 
ئه ندازی���ار كاك )عم���ر فتح الل���ه( بو كه  
له قوتابخانه ش پێك���ه وه  بوین و یه كێك بو 
له  ئه ندازیاره  هه ره  ژیره كانی ش���اره كه مان 
له كاتی جێبه جێكردنی كاره كانیدا تۆپێكی 

ئێرانی به ركه وت و شه هید بو.
پ���اش ته واوبوون���ی كاره كان���ی )مجهود 
حربي(، بۆ كاركردن هاتینه وه  ش���اره كانی 
له هه ڵمه تی  كه رك���وك.  دهۆك و  موس���ڵ و 
ئاوه دانكردنه وه ی ش���اری موساڵ به شداریم 
ك���رد كه  توانیم���ان له ماوه یه ك���ی كورتدا 
هه رچی ش���ه قامی ش���اری موس���اڵ هه یه  

قیرتاوی بكه ینه وه  و تازه ی بكه ینه وه . 
ل���ه و پڕۆژانه ی ش���انازی  *یه كێك���ی تر 
فڕۆكه خانه ی  دروس���تكردنی  ده كه م  پێوه  
بامه ڕن���ی بو كه  زیاتر له  )8( كۆمپانیا كه  
كارمان  هاتبون  عێراقه وه   له سه رانس���ه ری 
تێ���دا ده كرد. له ماوه یه كی زۆر كورتی )3( 
مانگی���دا كاره كان هه م���وی له ته واوبووندا 
بوون. له زۆر ش���وێنیدا كه  زیاتر له  )39م( 
قوواڵییم���ان پڕكرده وه  ب���ه  ڕێگه ی بڕین و 
داپۆش���ین به  ش���ێوه یه كی ئه ندازه یی و به  

فحص��ی تاقیگه  كاره ك���ه  جێبه جێكرا، من 

ئه و كاته  سه په رش���تی ئامێره كانی موسڵ 
و كه ركوك و س���لێمانیم ده كرد هی )شركة  
تحری���ر( ب���ه  ته نیا ئێمه  زیات���ر له  )600( 
ئامێرمان هه بو له  شۆفل  و بلدۆزه ر و ترنبول و 
كارگه ی قی���ر و هه مو جۆره كانی تر كاتێك 
كه  عێ���راق كوه یتی داگیركرد ئه و ش���ه وه  
ئێمه  له بامه ڕنی بووی���ن، هه مو ئامێره كان 
ل���ه وێ به جێما و گه ڕاینه وه  ب���ۆ كه ركوك. 
پاش���ان هه رچی ئامێری ئه و پڕۆژه یه  هه بو 
ب���ه  ئیمكانیات���ی )11( كۆمپانیاكه ی تر، 
به بێ لێكدانه وه ی هێش���تنه وه ی بۆ ئه وه ی 
له  كوردس���تان س���وودی لێوه ربگیرێت له  
الیه ن ده س���ه اڵتدارانی كورده وه  له و كاته دا 
ئاودی���و كرا و به كۆمه اڵ فرۆش���را به  ئێران و 
ك���ه س س���وودی نه  ل���ه  پاره كه  و ن���ه  له  
ئامێره كه  وه رنه گرت و چووه  گیرفانی چه ند 

كه سێكه وه .
*له و شته  سه یرانه ی كه  له ژیانی وه زیفیمدا 
رووی���داوه  ئه وه یه  كه  ل���ه  )17( پارێزگای 
عێراق���دا كارم كردب���و جگه  له  س���لێمانی 
چونكه  ئه و كه س���انه ی له  دام و ده زگاكاندا 
نه یانده هێش���ت  ب���وون  ده ستڕۆیش���تو 
بگه ڕێین���ه وه  ئه م���ه ش كاری ل���ه  ژیان���ی 
تایبه تیش���م كرد و بوه  هۆی دره نگكه وتنی 

هاوسه رگیریم. 
یه كێ���ك ل���ه و خه س���ڵه تانه ی له كاركردنی 
پێشودا هه بو هه مو جارێك كه  پڕۆژه یه كت 
وه رده گرت ده بوایه  له  س���فره وه  ده س���ت 
پێبكه ی���ت و مێژووی كاركردنی پێش���ووت 
حس���ابی ب���ۆ نه ده ك���را، هه ر بۆی���ه  زۆر 
ئاس���ایی بوو الم كه  له  شارێكی تازه  خۆم 

بنیاتده نایه وه  له  هه مو ڕوویه كه وه . 
له  دوای كاره ساتی )31ی ئابی 1996(ه وه  
كه  ڕێگه ی سه یته ره كانی به ره و كوردستان 
كرایه وه  توانیم له  كه ركوكه وه  كه  ئه وس���ا 
ماڵم له وێ بو هه م���و ماڵه كه م بهێنمه وه  و 
بگه ڕێمه وه  كوردس���تان و ب���ۆ یه كه م جار 

توانیم له  سلێمانی كار بكه م.
لێره دا ده مه وێ باسی ئه ندازیاری به ڕێز كاك 
) سامی صابر( بكه م كه  ئه وسا به ڕێوه به ری 
گش���تی وه زاره ت���ی ئاوه دانكردنه وه  بو، به  
ه���ۆی كاركردنمان���ه وه  له  )مرور س���ریع( 
ده مناس���ی. ئه و توانی له  ئاوه دانكردنه وه  
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میكانیك و  ئه ندازیاری  به   دامبمه زرێنێته وه  
داینام به  سه رپه رش���تیاری ئامێره كان له  

ئه شغالی سلێمانی و زۆر هاوكارم بو.
له كۆتایی س���اڵی )1998( هه لی بوونم به  
به ڕێوه به ری گش���تی ته كنیك و به رهه م بۆ 
ڕه خس���ا بۆ ماوه ی نزیكه ی پێنج سااڵ ئه و 
پۆسته م به ڕێوه برد و مه جالی كاركردنم وه ك 
به ڕێوه به ری گشتی زۆر به رفراوان بو له هه مان 
كات���دا قوتابخانه یه ك���ی زۆر ده وڵه مه ند بو 
بۆ من بۆ فێربوون و ب���ۆ كاركردنیش.  له 
ه���ه ر )3( ماوه ی س���ه رۆكایه تیی به ڕێزان 
كاك كۆس���ره ت و دكتۆر به ره���ه م و تا ئه و 
كات���ه ی كاك عومه ر فتاحیش كه  له س���ه ر 
كار البرام ش���انازی ب���ه وه  ده كه م كه  ئه و 
سه رده مه  قۆناغی ئاڵتونیی ژیانی وه زیفیم 
بوو؛ هه م���و كارگه  حكومیی���ه كان كاریان 
ده كرد و قازانجی���ان هه بو، ته نانه ت 60%ی 
هه مو داهاتی حكومه ت له الیه ن كارگه گانی 
وه زاره ت���ی پیشه س���ازییه وه  دابینده ك���را. 
ئ���ه و س���ه رده مه  وه زاره تی پیشه س���ازی 
موچه  و  دابینكردنی  سه ره كیی  سه رچاوه ی 
بژێوی هاواڵتیان ب���و. ته نانه ت كارگه كانی 
كه رت���ی تایبه تی���ش ل���ه  ئێس���تا زیات���ر 
كاریانده كرد. له ئێس���تا زیات���ر كارمان بۆ 
پاراستنی به رهه می خۆماڵی ده كرد و به پێی 
توان���ا ڕێگریم���ان ل���ه  هاورده كردنی كااڵ و 
ش���تومه كی ده ره وه  ده كرد، گه رچی ئه وسا 
داهاتی گومرگ بۆ حكومه ت پێویس���تتر بو 
له  ئێس���تا. ئه و سه رده مه  حكومه ت پاره ی 
ل���ه  هیچ الیه ك���ه وه  وه رنه ده گ���رت كه چی 
داهاتی تاك، به تایبه تیش ژیان و گوزه رانی 
فه رمانبه ران له ئێستا باشتر بو. هه لی كار 
له ئێستا زۆرتر بو، بێكاری په رده پۆشكراو 
)البطالة  املقنعة ( زۆر له ئیستا كه متر بو. 
حكومه ت له شێوازی به ڕێوه بردندا تۆكمه تر 
بو. ش���ه و و ڕۆژ لێكدرابو بۆ كاركردن، زۆر 
جار له دوای نیوه ش���ه و ب���ێ كاره با و له به ر 
تیشكی چرا به ریدی ڕۆژانه مان ئیمزاده كرد. 
هه روه ها ش���انازی به وه  ده ك���ه م هه ر له و 
په ككه وتوه كان  كارگه   هه مو  س���ه رده مه دا 
كه وتن���ه وه  كار و ئه و كارگان���ه ی زه ره ریان 
ده ك���رد بوون���ه  كارگ���ه ی قازانجبه خش، 
هه روه ك چاككردنه وه ی هێڵی به رهه مهێنانی 
دووه م���ی كارگه ی چیمه نتۆی س���ه رچنار، 

به گه ڕخستنی  كارگه ی خوێ،  دامه زراندنی 
كارگه ی گه چ و كارگه ی ئ���اوی بانیخێاڵن، 
كارگه ی خوریی كفری و كارگه ی جلوبه رگی 
س���لێمانی، كه  هه مویان وێڕای دابینكردنی 
قازانجیش���یان  كارمه نده كانیان  موچ���ه ی 
كارگه مان  چه ندی���ن  هه روه ه���ا  ده ك���رد. 
به ئیمكانیاتی س���اده ی حكومه ت دامه زراند 
وه ك كارگه ی س���ه هۆلی كفری، شیره مه نی 
بانیخێاڵن و كارگه ی ڕۆنی عه ربه ت، مانگانه  و 
به شێوه یه كی به رده وام چاره سه ری كێشه  و  
گرفت���ی كارگه كانم���ان ده كرد ب���ۆ ئه وه ی 
له كارنه ك���ه ون. له و س���ه رده مه دا زیاتر له  
)14( كارگ���ه ی حكوم���ی كاریانده كرد كه  

ئیستا هیچیان كارناكه ن.
له الیه ك���ی ت���ره وه ، ئ���ه و چه ند س���اڵه ی 
به ڕێوه به ری گشتیی ته كنیك و به رهه م بوم 
به رهه می توتنمان له جوتیاران ده كڕییه وه  و 
توانیمان جگه ره ی )س���ان( به رهه مبێنین 
كه  قازانجێكی باش���ی ده س���ته به رده كرد. 
ته نان���ه ت كاتێك حكومه ت پ���اره ی نه بو 
بماندات���ێ بۆ كڕینه وه ی توتن له جوتیاران، 
هه وڵمان���دا له ڕێی چه ن���د به ڵێنده رێكه وه  
پ���اره  په یدابكه ین، به ش���ه ریكی به پاره ی 
ئ���ه وان توتنمان له جوتی���اران ده كڕییه وه  و 
ل���ه  كارگه كه ی خۆماندا پوخته مان ده كرد و 
ده مانفرۆش���ته وه  ب���ه  ئێران، ب���ه م كاره  
كارگه كانی خۆش���مان ده خسته وه گه ڕ و ئه و 
به رهه مه  زێڕینه ی )توتن(مان له  له ناوچون 
ڕزگاركرد. كه چی ئێس���تا هیچ كه س���ێك 
به هیچ شێوه یه ك بیری لێ ناكاته وه  و توتن 

له ناوچوو له  كوردستاندا.
ل���ه و وه زیران���ه ی ك���ه  ڕاس���ته وخۆ كارم 
له گه اڵ ده كردن ده مه وێ باس���ی زۆر به ڕێز 
)مامۆس���تا ج���ه الل جه وهه ر( بك���ه م كه  
ماوه ه یه ك وه زیری پیشه سازی بو، له وانه ی 
پێش خۆیی و دوای خۆش���ی زۆر دڵسۆزتر و 
به تواناتر و ئازاتر بو له بڕیاردان. بوونی ئه و 
هۆكاری سه ركه وتنی كاره كانم بو. له هه مو 
وه زیره كانی تر زیاتر واڵتی خۆشده ویست، 
ته نه���ا  كاریده ك���رد.  زۆر خۆنه ویس���تانه  
ئامانجی خزمه تكردنی خه ڵك بو. زۆر هاوڕا 
بووین له كاره كاندا. گه رچی خۆی ده رچووی 
به شی پیشه سازی نه بو، به اڵم زۆر زیره كانه  
كاره كان���ی به ڕێوه ده برد. دارده س���تی هیچ 

كه سێكی سه رو خۆی نه بو تا كاری خراپی 
پێ بكات و بیكاته  كۆیله ی مه حس���وبیه ت و 
مه نس���وبیه ت. زۆر بوێرانه  بڕیاری ده دا بۆ 
باشتر به ڕێوه بردنی كاره كان ته نانه ت ئه كه ر 
بڕیاره كان���ی دژی به رژه وه ندیی به رپرس���ه  

حیزبییه كانیش بوایه .
له پێش یه كگرتن���ه وه ی هه ردوو حكومه تی 
پارتی و یه كێتی به ماوه یه ك مامۆستا جه الل 
جه وه���ه ر له وه زی���ری پیشه س���ازی الدرا و 
به نه مانی ئه و ل���ه وه زاره ت هه مو كاره كان 
گ���ۆڕا. پ���اش ڕووخانی ڕژێ���م حكومه ت 
سیاس���ه تێكی هه ڵه ی بۆ نه هێشتنی كارگه  
حكومییه كان پیاده ك���رد به بیانوی ئه وه ی 
ده بێت ئ���ه و كارانه  كه رتی تایبه ت بیكات. 
سیاس���ه تی )خصخصة ( پیاده كرا. كارگه  
حكومییه كان دابه شكران و به بێ به رنامه یه كی 
زانس���تی و ڕوون دران به كه سانی حیزبی و 
تاكه كه س. ئه و ڕێنماییانه ی له سه ره وه  بۆ 
ئه و مه به س���ته  ده هاتن هۆكاری سه ره كی 
وه زاره ته كه .  گه نده ڵكردن���ی  ب���ۆ  ب���وون 
خۆشبه ختانه  بیركردنه وه ی من له گه اڵ ئه و 
سیاسه ته  سه قه ته  یه كی نه ده گرته وه  بۆیه  
نه مده توانی له  هیچ كام له و كارانه  به شداری 
بكه م و ئیمزایان له س���ه ر بكه م، من ئه وه م 
به خیان���ه ت ده زانی. بۆیه  ش���انازی به وه  
ده كه م كه  له و س���ه رده مه دا و له س���ه ره تای 
س���اڵی 2005 له پۆستی به ڕێوه به ری گشتی 
الب���رام و پاش ئه و هه مو س���اڵه ی وه زیفه  و 
ئه زمون سه رله نوێ بوومه وه  به  یاریده ده ری 
ئه ندازی���ار له هه م���ان به ڕێوه به رایه تی. بۆ 
مێژو س���ه روه ریی خۆم پاراست و ده ستێك 
نه بوم بۆ تێكدان���ی واڵت و زیانگه یاندن به  

به رژه وه ندییه كانی. 
*كارێكی تر كه  له ژیانی وه زیفیمدا شانازیی 
پێوه  ده كه م ئه وه ی���ه  تاقه  ئه ندازیار بووم 
له م حكومه ته دا كاتێ���ك له وه زیفه  البرام، 
به ده س���تی خۆم هه م���و فایله كان���م برده  
به رده م دادگا و من شكاتم له حكومه ت كرد، 
به بێترس و س���ڵه مینه وه  ویستم دادگا بڕیار 
له سه ر ئه و كارانه  بدات كه  كردومه  و ئه گه ر 
سه رپێچییه كم كردوه  بۆ ئه وه ی سزابدرێم. 
كه  چاودێری و پێداچونه وه  بۆ كاره كانم كرا 
له الیه ن دادگاوه  هیچ س���ه رپێچییه كی تێدا 
نه بو هه ربۆیه  سه ربه رزانه  ئه ستۆپاكیی خۆم 
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وه رگرت و له سفره وه  ده ستم به كاركرده وه .
*خاڵێك���ی گرنگ���ی ت���ر ك���ه  ده مه وێت 
ل���ه م ده رفه ت���ه دا ئاماژه ی پێب���ده م ڕۆڵی 
نێگه تیڤ���ی ده زگای چاودێ���ری داراییه  كه  
به ش���ێوه یه كی پڕۆفیش���نااڵ ئه ركه كان���ی 
خۆی جێبه جێنه ده كرد و ببوه  دارده س���تی 
تاكه كانی ناو ده س���ه اڵت و ه���ه ر یه كه یان 
بۆ مه به ستی شه خس���یی خۆیان چاودێری 
دارایی���ان به كارده هێنا و ئه گه ر كێش���ه یان 
له گه اڵ به ڕێوه به رێكی دیاریكراودا هه بوایه  و 
بیانویس���تایه  زیانی پێبگه یه نن ئه وا ده یان 
كێش���ه  و گرفتیان بۆ دروستده كرد و له ڕێی 
چاودێ���ری داراییه وه  گێچه ڵیان پێ ده كرد، 
هه ر كاتێكیش له ڕێ���ی كه ناڵی حیزبییه وه  
به ڕێوه به ره ك���ه دا  له گ���ه اڵ  كێش���ه كه یان 
چاره س���ه ربكرایه  ئیتر ئیشیان به چاودێری 
دارایی نه ده ما و ئه و كارانه ی به س���ه رپێچی 
بۆ به ڕێوه به ره كه  حسابكرابوون به قودره تی 
ق���ادر پێچه وان���ه  ده كرای���ه وه  و ده كرای���ه  
كاری ب���اش. ئه مه ش���یان وای له زۆرب���ه ی 
به ڕێوه ب���ه ره كان كردبو هیچ كار نه كه ن بۆ 
ئه وه ی نه كه ونه  ملمالنێ له گه اڵ به رپرسانی 
به ده س���ه اڵت چونكه  ئه وه یان ده زانی هیچ 
كه س له س���ه ر كارنه كردن لێپرس���ینه وه ی 

له گه ڵ ناكرێت. 
•چۆن به راوردده كه ن له نێوان ئه و پڕۆژانه ی 
پێش ڕووخانی ڕژێمی عێراق له ساڵی 2003 
ئه نجام���دراون و ئه وان���ه ی ئێس���تا ئه نجام 

ده درێن له ڕووی ئه ندازه ییه وه ؟
-به الی منه وه  هیچ به راوردێك نییه  له نێوان 
ئه و كارانه ی پێ���ش )2003( ئه نجامدراون 
له گه اڵ ئێستا له به ر ئه وه ی ئێستا حكومه ت 
)دام���ه زراوه (ی نه ماوه  به ڵكو ته نها موچه  
ده دات و هیچ سیس���ته مێك نه ماوه  كه  پێی 
بوترێت ده وڵه ت، هه رچه نده  ئێستا كه سانی 
ش���اره زا و زانیاری ئه ندازه ی���ی زیادیكردوه  
ب���ه اڵم له به رئه وه ی ش���ێوه ی به ڕێوه بردن 
له س���ه ره وه  تا خ���واره وه  گه نده ڵی كاری 
تێكردوه  هیچ كارێك به شێوه یه كی ڕێكوپێك 
جێبه جێ ناكرێت، ته نانه ت به ڵێنده ره كان و 
كۆمپانیاكانیش له گه اڵ بوونی س���ه رمایه ی 
زه به الح له به رده ستیاندا به اڵم به شێوه یه كی 
گونج���او و دروس���ت كاره كانی���ان ناكه ن، 
هه ندێكج���ار پڕۆژه ی���ه ك چه ندی���ن ج���ار 

هه ڵده وه شێته وه ، به اڵم هیچ كۆمپانیایه كیش 
لێپێچینه وه ی له گ���ه اڵ ناكرێت له به رئه وه ی 
ده س���ه اڵته وه   خاوه ن  كه س���انی  له الیه نی 
پش���تگیری ده كرێ���ن. ڕه نگ���ه  ه���ۆكاری 
سه ره كیی ئه م پاشاگه ردانییه ش ئه وه  بێت 
ئه و به رپرسانه ی واڵته كه یان له به رژه وه ندییه  
تایبه ته كانیان خۆشترده وێت ژماره یان زۆر 
كه مه  هه ربۆیه  زۆربه ی وه زاره ته كان ئیفلیج 
بوون و كاریان ب���ۆ ناكرێت و هه ر ته نیا رۆژ 

به سه رده به ن.
•ئه و خوله  زانستیانه  چین كه  به شداریتان 

تێدا كردوه  و له  چ واڵتێك؟
-له س���ه رده مانی پێش���ودا، ده وڵ���ه ت هه ر 
ئامێرێكی له هه ر واڵتێك بكڕیایه  كه س���انی 
پس���پۆڕ و ش���اره زا له و واڵت���ه وه  ده هاتن و 
له ناوخۆدا خولیان ب���ۆ ده كردینه وه . ئێمه  
له به رئ���ه وه ی ك���ورد بووین و ل���ه ده ره وه ی 
ش���اری خۆمان كارمان ده ك���رد ده رفه تی 
چوونه ده ره وه ی واڵتمان ك���ه م بوو، به اڵم 
له س���ه رده می جه نگ���ی عێ���راق – ئێراندا 
چه ند جارێك كه س���انی پس���پۆڕو شاره زا 
له واڵتانی دانم���ارك، ئینگلته ره ، ئه ڵمانیا و 
چه ن���د واڵتێكی ت���ره وه  ده هات���ن و خولی 
تایبه تی���ان ك���رده وه  له بواری )فارش���ه ی 
قیر، قاش��طه ی ڕێگاوب���ان، كارگه ی قیر(. 
له دوای گه ڕانه وه  و دامه زراندنم له سلێمانیش 
به شداریی چه ند خولێكی زانستی و ئیداریم 
كردوه  ل���ه  )توركی���ا، ئێران و ئ���وردن(. 
هه روه ها به ش���داریی خولێكی تایبه تم كرد 
كه  بۆ په ره پێدانی كارگێڕی سازكرا و هه مو 
به ڕێوه به ره  گشتییه كان تێیدا به شداربون.

• ئایا س���ه ردانی واڵتانی بیانیتان كردوه ؟ 
ئه گه ر كردوتانه ، له ئه نجامی ئه و سه ردان و 
بینین���ی كاره  ئه ندازه ییه كاندا له و واڵتانه  
ئاس���تی ئه ندازیارانی ك���ورد و بیانی چۆن 

هه ڵده سه نگێنیت؟
-به ڵی سه ردانی واڵتانی )سویسرا، نه مسا، 
ئه ڵمانی���ا، فه ڕه نس���ا و چی���ك(م كردوه . 
ئاس���تی ئه ندازه یی ئه ندازیاری كورد باش 
ده نرخێنم به اڵم جیاوازییه كی گه وره  ده بینم 
له نێوانیان���دا چونكه  ئه ندازیاری كورد هیچ 
كارگ���ه  و دامه زراوه  و ش���وێنی كاری نیه  تا 
كاری تێداب���كات و خزمه ت بكات و په ره  به  
توانا و كارامه یی خۆیش���ی ب���دات تا ببێته  

ئه ندازیاری ڕاسته قینه . ئه وه ی ئێستا هه یه  
شوێنی كۆكردنه وه ی پاره  و جێبه جێكردنی 
فه رمانه كانی ده سه اڵته  یان ته نها دانیشه  و 

قسه  مه كه ، كار مه كه  و موچه  وه رگره !
ئامۆژگارییه كانت���ان چیه  بۆ  •ڕێنمای���ی و 

ئه ندازیاری نه وه ی نوێ؟
-ته نها دوو ئامۆژگاریم هه یه  بۆ ئه ندازیاری 
نوێ: یه كه میان ئه وه ی���ه  هه وڵبدات خۆی 
په روه رده بكات و خۆی چه كداربكات به زانیاری 
به تایبه تی���ش كه  س���ه رچاوه كانی زانیاری 
زۆرن و له به رده س���تن به هۆی ئینته رنێته وه  
دنیا بچوكبۆته وه . ئێستا ده رفه تی خوێندن 
زۆر باشه  و له داهاتودا هه لی كاریش دروست 
ده بێت، واڵت هه ر وا نامێنێت و ڕۆژێك دێت 
ئه م واڵت���ه  پێویس���تی به ئه ندازیاری باش 
ده بێت ئه وسا ئه وان ده توانن بێنه  مه یدانی 

كاركردنی ڕاسته قینه .
خۆیان  ئه وه ی���ه   دووه میش���م  ئامۆژگاریی 
به دووربگرن له كاری ئیداری، له س���ه ره تای 
ژیانی وه زیفییانه وه  خۆیان له كاری ئیداریدا 
نوق���م نه كه ن و هه وڵی بوون به  س���ه رۆكی 
تیم ن���ه ده ن ده ن���ا كاره  ئه ندازه ییه كانیان 
داهێنانی���ان  توان���ای  له ده س���تده ده ن و 

له بواره كه ی خۆیاندا نامێنێت.
•دوا وته تان؟

-من ده ڵێم ئه م واڵته  پێویستی به كه سانێك 
هه یه  خاك و ئاوی كوردستانیان خۆشبوێت و 
دڵسۆزی بن. هه روه ك دێته یادم به ڕێزێكی 
وه ك )عه بدولوه هاب موفتی( كه  سه رۆكی 
ده زگای ڕێگاوبانی عێراق بو له س���ه رده می 
ڕژێم���ی پێش���ودا توان���ی ل���ه  هه ڵمه تی 
ئاوه دانكردن���ه وه ی عێ���راق )حمل��ة  اعمار 
الع��راق(دا له ماوه ی 2 س���اڵدا هێنده ی ئه و 

رێگاوبان���ه  دروس���ت بكات ك���ه  له ماوه ی 
50 س���اڵدا له عێراقدا دروس���تكرابو. هه زار 
ڕه حمه ت له گۆڕی و ناوی هه ر پایه دار بێت.

له كۆتایی���دا زۆر سوپاس���ی به ڕێ���ز كاك 
ن���ه وزادی موهه ندی���س ده ك���ه م ك���ه  ئه م 
ده رفه ته ی بۆ ڕه خساندم بڕێك له یادگاریم 
بگێڕم���ه وه  بیگه یه نمه  ئه ندازیاران و گۆڤاره  
جوانكیله كه مان و داواكارم نوسینه كه م وه ك 
خۆی به بێ پچڕان���دن باڵوبكرێته وه  له گه اڵ 

ڕێزدا...
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ئةندازيارى شارةزا 
بةِرَيوةبةرى ضاككردنةوةى ئامَيرةكان

جمال محمد ِرةزا   
جۆره كانی تایه   

 سێ جۆری سه ره كی تایه  هه یه             
P  -1

ئه م نیشانه یه  له سه ر تایه كه  هه یه  واته  بۆ تایه ی ئۆتۆمبێلی 
گواستنه وه ی نه فه ر

بۆ  واته   هه یه   تایه كه   له سه ر  نیشانه یه   ئه م   LT  -  2
ئۆتۆمبێلی بارهه ڵگری بچوك

C - 3
تایبه ت  تایه ی  واته   هه یه   تایه كه   له سه ر  نیشانه یه   ئه م 
به  ئۆتۆمبێلی بارهه ڵگری گه وره  بۆنموونه  ئه و تایه ی كه  

بۆ  واته   سه ره   له    )p(نیشانه ی كراوه   دیاری  وێنه كه ی 
ئۆتۆمبێلی نه فه ر هه ڵگر . 

پانی و به رزی تایه 
پانی تایه  و به رزیه كه ی به  ژماره یه ك له سه ر تایه كه  دیاری 
سه ره وه   وێنه كه ی  كه   تایه یه ی  ئه م  نموونه   بۆ  ئه كرێت 

ژماره ی 215/65 ی له سه ر تۆمار كراوه  واته  
پانی تایه  كه = 215 ملم 

به رزی تایه كه =65%ی پانی
 

ضةند زانياريةك لةسةر تايةى ئَوتَومبَيل
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پێكهاته ی تایه  
نیشانه ی) R ( یان) B ( له  سه ر تایه  ئه نوسرێ

نیشانه ی)R ( واته)Radial( واته   تایه كه  له  پشتێنێكی  
سیمی پێكهاتووه 

به اڵم) B (واته  له  كه تان دروست كراوه 
)R( وه  زۆربه ی تایه ی ئێستا له  جۆری

ویلی تایه 
بۆ دیاری كردنی قه باره ی هه ر تایه یه ك ) 3 ( ژماره  ی له  

سه ر تۆمار ئه كرێت 
1(پانی تایه  

2( ڕێژه ی به رزی تایه  بۆ پانیه كه ی 
مه وپێش  له   بڕگه ی)2,1(   . كه   تایه   ویلی  تیره ی   )3
به اڵم  ئه كرێت   دیاری  ملم  به   كردوه   پێ  ئاماژه مان 

دیاری  ئینج  به   هه میشه   ویله كه یه   تیره ی  كه   بڕگه ی)3( 
ئه كرێت له سه ر تایه كه  تۆمارئه كریت 

ئه م وێنه یه ی خواره وه  واته  ویلی تایه كه  )15( ئينجه 

توانای تێكڕای خێرایی 

هێمایه كه     )H(یه هه   دا  كه   وێنه   له   یه ی  نیشانه   ئه و 
كراو  دیاری  بۆ خێراییه كی   تایه   گرتنی  به رگه   توانای  بۆ 
نمونه )H(  واته  توانای ئه و تایه یه  تا خێرای ) 210 كغم 
هه ر  به رامبه ر  خواره ودا  خشته یه ی  له م  وه    ) كاتژمێر   /

هێمایه ك خێراییه كی هه یه  بۆ نمونه 
L  = 120   كم/ كاتژمێر   

 T  = 190 كم / كاتژمێر
وه  ئه مه  ئه وه  ناگه یه نێت كه  ئۆتۆمبێڵ به و خێراییه  بڕوات 

به اڵم توانای تایه كه  ده رئه خات تا چه ند به رگه  ئه گریت
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توانای باركردنی تایه 
بۆ  هێمایه   كه   هه یه   ژماره یه ك  هه مووتایه یه ك  له سه ر 
توانای تایه كه  بۆ نمونه  ژماره ی )95( كه  له سه ر وێنه ی  
توانای  تایه یه   ئه و  واته   كراوه   دیاری  خواره وه   تایه كه ی 
باركردنی)685-690( كغم یان 1510 پاوه ندی هه یه  . ئه و 
توانایه ش كۆی گشتی )كێشی ئۆتۆمبێله كه  و نه فه ره كان 
و باره كان( ئه گرێته وه   وه  به  پێی ئه م خشته یه   دیاری 
كراوه  هه ر ژماره یه ك وه  به رامبه ره كه ی تواناكه ی به  كغم 

دیاری ئه كرێت .

 TLCC X

Kg
 Load
Index

 TLCC X

Kg
 Load
Index

TLCC X Kg Load
Index

670944127725060
690954257825761
710964377926562
730974508027263
750984628128064
775994758229065
8001004878330066
8251015008430767
8501025158531568
8751035308632569
9001045458733570
9251055608834571
9501065808935572
9751076009036573

10001086159137574
10301096309238775
10601106509340076



 

  Tenth year No :40 Spring 2012 ساڵى دەیەم بەهاری 2011 ژمارە )40( 62

توانای داخوران
هه موو تایه یه ك ژماره یه كی له سه ره  كه  توانای داخورانی ئه و 
تایه یه  ده رئه خات بۆ نموونه  ئه م  وێنه  یه  )270( توانای 
داخورانه  تا ئه م ژماره یه  زیاد بكات  توانای داخورانی زیاد 
تواناكه   ئه كرێت   دروست  تایانه ی  ئه و  ئیستا  وه   ئه بێت 

یان )300(ه   

توانای گه رمی 
توانای هه ر تایه یه ك به رامبه ر به  پله ی گه رمی به  هێمای 

) A ( یان ) B (  یان ) C (  دیاری ئه كرێت 
باشترین جۆر كه  به رگه ی گه رمای زۆر بگرێ هێمای

)C( وه  كه مترینیان به  هێما ئه كرێت ) A (
 ئه م وێنه یه  نیشانه ی)A ( له سه ره  واته  به ر گه ی 

گه رمایی زۆر ئه گرێ هه ندێك تایه  نیشانه ی ) MS ( ی 
له  سه ره  واته  بۆ هه موو وه رزه كان ئه شێت به  كاربهێنرێ

بڕی هه وا  
له  سه ر هه موو تایه یه ك  بڕی ئه و هه وایه  دیاری ئه كرێت 
نوسراوه   تایه یه   ئه م  نموونه   بۆ  كه   تایه   ئه كرێته   كه  
ئۆتۆمبێله كه) psi35( وه  له  كه ته لۆكی هه موو ئۆتۆمبێلێك 
دیاری كراوه  كه  ئه بێت تایه ی ئۆتۆمبێله كه  چه ند هه وای 
تێ بكریت باش وایه  به رده وام چێكی هه وای تایه  بكرێته  

وه  به  ) ساردی ( به  تایبه تی پێش سه فه ركرن.

به رواری دروست كردنی تایه  
بۆ ئه وه ی بزانیت ئه و تایه یه ی كه  ئه ی گۆڕیت كه ی دروست 
كراوه  له  سه ر هه موو تایه یه ك به  ژماره  دیاری كراوه  بۆ 

ئه م تایه یه  كه  نوسراوه  )3800 ( الی چه په وه  ژماره ی
) 2,1 ( واته  ) 38 ( ژماره ی هه فته كانه  ژماره ی ) 4,3( 
)00( ساڵی دروست بوونه  واته  ساڵی )2000(نمونه یه كی تر  
ئه گه ر له  سه ر تایه كه  ژماره ی 3706 نوسرابوو واته  ئه م 
تایه یه  له  هه فته ی 37 ی ساڵی 2006 دا دروست كراوه  
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زۆر پێویسته  به رواری دروست بوونی تایه  كه  بزانیت وه  
زیاتر  ساڵ  یه ك  له   بونه كه ی  دروست  به رواری  پێویسته  

تێنه په ڕێت 
زۆربه ی تایه كان نیشانه ی )DOT ( ی له  سه ره  واته  ئه م 

تایه یه  به پێی مواصفاتى ئه مریكی دروست ئه كرێت . 
 North American Department Of
Transportation compliance symbol

سه رچاوه كان:
www.arabiceng.comماڵپه ری -

www.rgl.gov/TSO ماڵپه ری-
www.faa.gov ماڵپه ری -
www.icao.int ماڵپه ری-
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ئةم ئةندازيارة بناسة

نزیكه ی 18 ساڵه  كوردستانم به جێ هێشتوه  و ئێستا له  
شاری شتوتگارت له  باشوری ئه ڵمانیا نیشته جێم . 

 له  دایكبوی ش���اری س���لێمانیم 1962 , له  ساڵی 1993 
ه وه  ژیانی هاوسه ریم پێكهێناوه  و خێزانه كه م )ڕازاو نوری 
فتاح( ده رچوی به شی ده رمانسازی ئێره یه  و له   یه كێك له  

ده رمانخانه كانی شتوتگارت كار ده كات. دوو مناڵم هه یه  , 
نازێ 16 ساڵ و الس 8 ساڵه  و خه ریكی خوێندنن . 

دوای ده رچونم له  كۆلێژی ئه ندازیاری زانكۆی سه الحه دین له  
هه ولێر له  كۆتایی ساڵی هه شتاكانه وه  تا ئێستا, به شداری 
چه نده ها خول و س���یمینار و ۆرك ش���ۆپم ك���ردوه  و له  

.....لةم طَوشةيةدا  ئةندازيارَيكى بة تواناو داهَينةر دةناسين بة 
خوَينةران و ئةندازيارانى ئازيز بة هيواى هاندان و ناسينى تواناكانى 

ئةندازيارانى كوردستان كة ئةطةر هةل و مةرجى ئاسايى دابين 
بكرَيت دةيان و سةدان ئةندازيارى كوردى بةتوانا هةَلدةكةوَيت بؤ 

خزمةتكردنى كورد و كوردستان               
                                                      طَوظارى ئةندازياران 

 ƴǾǁƝĈƷ ƬǩƘǅ ƞǮƭ ǯƗǷƸǾƽ
 ǺǱƘƢƽƷƘǁ ǹƷƘǽƹƗƴǱƞƕ
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چه نده ها پڕۆژه ی جۆراو جۆر كارم كردوه  , به اڵم ئه وه ی 
كه  لێره دا ئه مه وێت باس���ی لێوه  بك���ه م چه ند پڕۆژه یه كی 
تایبه ته  كه  زۆر  جیاوازن له یه كتری و له  سێ  شوێنی زۆر 

جیاوازدا بوون.
یه كه می���ان پڕۆژه یه كی زۆر نهێنی ب���وو ئه وكاته  له  نزیك 
به غدا بوو ك���ه  ته نها به  ژماره  ده ناس���را )پڕۆژه ی 109( 
ی پێده وترا. پڕۆژه ك���ه  له  ژێر زه وی دا بوو , بریتی بوو 
له  دروس���ت كردنی خانویه ك یان شوێنی خۆشاردنه وه ی 
سه رۆكی ئه و كاته ی عێراق )صدام حسین( و خێزانه كه ی 
له كاتی ه���ه ر لێدانیك���ی كیمیایی یان ئه تۆم���ی دا. ئه و 
پڕۆژه یه  كۆمه ڵێك خه بیری ڕوس���ی دیزاین و سه رپه رشتی 
ی���ان ده كرد . ئه وه ی زۆر س���ه رنج ڕاكێش بوو بۆ من ئه و 
كاته  , ئه س���توری س���ه قف و دیواره كانی ئه م بینایه  بوو 
ك���ه  هه ریه ك���ه  یان 5 مه تر ئه س���تور ب���وو پێكهاتبوو له  
كۆنكرێتی مسلح و جۆره  چه و و لمێكی تایبه تی تیا به كار 
ئه ه���ات كه  له  ڕوس���یاوه  بۆیان ئه هێن���ا و توانای مژینی 
ی���ان كه مكردنه وه ی لێدانی ڕاكێتی هه بوو. جاری وا هه بوو 
كه  س���ه قفمان تێ  ئه كرد نزیكه ی یه ك هه فته ی ئه خایاند 

, ش���ه و و ڕۆژ ب���ه  به رده وامی كۆنكرێت ت���ێ  ئه كرا. وه  
ده رگای ژووره كان هه مووی پێكهاتبوو له  20 سم ئاسن كه  
كردنه وه یان له  توانای مرۆڤدا نه بوو , ته نها به  هێدرۆلیك 

جوڵه ی پێ ده كرا.
هه رچه ن���ده  ئه و كاته ی من له م پرۆژه یه  ئیش���م ده كرد له  
خزمه تی س���ه ربازی دا بووم , چونك���ه  ئه ندازیاران دوای 
تخرج ئه بوایه  3 ساڵ خزمه تی سه ربازیان بكردایه  , ئیتر 
هه بوو ئه نێردرا بۆ به ره كانی پێش���ه وه ی جه نگ و هه شبوو 
ش���وێنه كه ی باشتر بوو , به اڵم ئه م پرۆژه یه  ئه وه ی باش 
ب���وو كه  تیای���ا له به ركردنی جلی س���ه ربازی قه ده غه  بوو 
, كه مێك بارودۆخه كه ی له س���ه ر من ئاس���ان كردبوو كه  
ڕزگارم بوو له  بینینی ئه و دیمه نه  ناشرینه ی جل و كاڵوی 

سه ربازی.
دووهه میان , به شداری كردنم له  پڕۆژه ی ئاوه دانكردنه وه ی 
گه ڕه كی كانی عاشقان بوو له  هه ڵه بجه ی شه هید , تیایدا 
ش���ه ره فی ئه وه م پێ بڕا كه  یه كه م ئه ندازیار بووم له گه ڵ 
چه ند براده رێك���ی تردا یه كه م خانووم���ان له  هه ڵه بجه ی 
ش���ه هیددا دروس���ت كرده وه  و ش���ه و و ڕۆژمان ده خسته  
سه ریه ك و توانیمان كه مێك له  زامی ئه و خه ڵكه  هه ژاره ی 
ئه و كاته  كه م بكه ینه وه  ,  ماوه ی 3 س���اڵ لێره ش كارم 
كرد, هه ر چه نده  پرۆژه یه كی ساده  و ساكار بوو , بریتی 
بوو له  دروستكردنه وه ی 500 خانوه  له  خانوه  ڕوخاوه كانی 
ئه و گه ڕه كه  له سه ر بناغه كه ی خۆی, به اڵم له الی من بایه خ 
و گرنگیه ك���ی زۆری هه بوو , چونكه  له الیه ك هه س���تمان 
ده كرد ئ���ه و گه ره كه  خۆراگره  چ غ���ه در و زوڵمێكیان لێ 
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كراوه  و له الیه كیشه وه  ده مان بینی ئه و یارمه تی یه ی ئێمه  
چ ڕۆلێكی ئیجابی هه یه  تا ئه م ش���اره  جوانه  جارێكی تر 

بكه وێته وه  كه شه  كردن و خۆی دروست بكاته وه .
وه ك ئاشكرایه  ئه م پڕۆژه یه  له الیه ن ده زگایه كی خێرخوازی 
ئه ڵمانی یه وه  تمویل ده كرا , كه ناوی )چڵدرن ڕیلیف( بوو 
, له  الی خه ڵكی خۆشه ویس���تی هه ڵه بجه  به  مونه زه مه ی 
فیله ك���ه  ناس���رابووین چونكه  لۆگۆی ئ���ه م ده زگایه  پێك 
هاتب���وو له  وێنه ی فیلیكی گه وره  ك���ه  پارێزكاری له  فیله  
پێچوه ك���ه ی خۆی ئه ك���رد. ئه مه وێت لێره دا باس���ی له  و 
په یوه ندی���ه  جوانه  و ئه و خۆشه ویس���تیه  بكه م كه  له گه ل 
خه ڵكی ئه وكاته ی هه ڵه بجه ی ش���ه هیددا دروس���ت بوو , 
كه  تا ئێس���تاش هه ر به رده وامه  و جێگه ی خۆش���یه  بۆم 
. به ڕاس���تی كاره كه مان ئاسان نه بوو , چونكه  خه ڵكه كه  
هه موی به یه كه وه  ئه یویست و چاوه ڕێی ئاوه دان كردنه وه ی 
خانوه ك���ه ی بوو , ئێمه ش ئاواته  خواز بووین كه  بتوانین 
هه موو هه ڵه بج���ه  به یه كه وه  و به  زووتری���ن كات ئاوه دان 
بكه ینه وه  , ب���ه اڵم بێگومان توانای ئه و ده زگا خێرخوازه  
ل���ه و كاته ی���ا هه رئه وه نده  بوو كه  ورده  ورده  و به س���ه ره  

ئیشه كان بكه ین.
ئه وی تریان كه  به نرخترین و گرنگترین پرۆژه یه  له  هه موو 
ژیانمدا , ئه م پرۆژه یه یه  كه  ئێس���تا كاری تێدا ده كه م , 
پڕۆژه ی تاوه ره كانی مه ككه  یان سه عاتی عاله می ئیسالمی 

له  شاری مه ككه ی پیرۆز.
  به شه  كۆنكرێتیه كه ی ئه م تاوه رانه  له الیه ن كۆمپانیایه كی 
بیناسازی سعودیه وه  دروست كرا كه  گه وره ترین كۆمپانیای 

بیناس���ازی یه  له  ناوچه كه دا ,  كۆمپانیاكه ی ئێمه ش كه  
كۆمپانیایه یه كی ئه ڵمانیه  هه ستاوین به  دیزاین و ته نفیزی 
به ش���ی سه ره وه  واته  له  س���ه عاته كه وه  تا هیالله كه  . ئه م 
بینایه  601 مه تر به رزه  و خودی سه عاته كه  خۆی گه وره ترین 
س���ه عاته  له  جیهان دا 50م چوارگۆش���ه یه  هه ر ڕویه كی ,  
ده قیقه  ژمێری س���ه عاته كه  22م ۆ سعاتژمێره كه شی 17م 
درێ���ژ ده بێت. نزیكیه ی 9 ملێون پارچه ی پچوكی موزایك 

هه رچ���وار ڕووی س���ه عاته كه ی داپۆش���یوه  , به  ڕۆژ ئه و 
ره نگه  ئالتونی و س���پییه ی هه یه  , به  شه ویش ره نگه كه ی 
ده گۆردرێت بو س���ه وز و س���پی به هۆی چه نده ها گڵوپی 
پچوك له  ناو ئه و پارچه  مۆزایكانه  دانراوه  كه  له دوای بانگی 
ئێواره وه  داده گیرس���ێت و ڕه نگی سه وز و سپی ده دات به  
س���ه عاته كه .   شایانی باسه  كه  ژماره یه كی زۆر ئه ندازیارو 
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فه نی ئه ڵمانی له م پڕۆژه یه دا له  مه كه  به ش���دارن , وه ك 
ئاشكراش���ه  هه رچی موس���ڵمان نه بێت بۆی نیه  بچێته  ناو 
مه ك���ه , له به ر ئه وه  ئه م ئه ندازیارانه  زۆربه یان به هۆی ئه م 
ئیشه وه   باسی ئیس���المیان بۆ كراوه  و دواتریش ئیسالم 
بوونی خۆیان ڕاگه یاندوه  , یان چه نده های تریان هه یه  كه  
پێشتر هاتونه ته  سه ر ئاینی پیرۆزی ئیسالم و ئێستا لێره  
له گ���ه ڵ ئێمه  كار ده كه ن. بۆ نمونه  دامه زرێنه ر و خاوه نی 
ئه م كۆمپانیایه  كه س���ێكی ئه ڵمانه   كه  چه نده ها دكتۆرای 
هه یه  له  ئه ندازیاری معماریدا و نزیكه ی 30 س���اڵ ده بێت 

هاتۆته  سه ر ئاینی ئیسالم.
 

ئه م پڕۆژه ی سه عاته ی مه كه  بێجگه  له وه ی كه  گه وره ترین 

س���ه عاته  له  جیهان دا, كه  به  ش���ێوه یه كی زۆر وورد كار 
ده كات و به س���تراوه  به  چه ند بنكه یه كی ته وقیتی جیهانی 
, و به  ش���ێوه یه كی ئۆتۆماتیكی خ���ۆی ئه پده یت ده كات 
به هۆی چه نده ها پڕۆگرامی ئاماده كراو, كه  به هیچ جۆرێك 
و ل���ه  هیچ كاتێكدا پاش و پێش نه كه وێت . هه ر له  نێوان 
س���ه عاته كان دا , كه  چوار سه عاتن له  هه ر چوارالیه كه وه  

, له نێوانیاندا ناوه ندێكی دراس���اتی لێیه  بۆ دراسه كردنی 
جوڵه  و شوێنی مانگ و زه وی و په یوه ندیان به یه كه وه یه , 
تا له  داهاتویه كی نزیكدا به س���ه ر كێش���ه ی مانگ بینیندا 
زاڵ بن كه  هه موو س���ه ره  مانگێك ڕوده دات و پێش وه خت 

بزانرێت كه ی ده كرێت به  چه ژن یان ڕه مه زان.
هاتنی من بۆ ناو ئه م كۆمپانیایه  ئه وه  بو كه  ساڵی 2007 
س���ه ره تای ده ست پێ كردنی ئیش���ه كه  بوو , ئه وكات له  
ئه ڵمانیا ده گه ڕان بۆ ئه ندازیاری موسڵمان , دوای مانه وه م 
له  ش���توتگارت بۆ چه ند مانگێ���ك و خۆئاماده كردنم , له  
مانگی 7ی ئه و س���اڵه وه  ئیتر خۆش���به ختانه  خۆم لێره  

بینیه وه  و به رده وامم لێره  تا ئێستا. 
ئه م ئیشه م له م ش���وێنه  موباره كه دا نرخ و به هایه كی زۆر 
زۆر ب���ه رزی هه یه  الی من و هه میش���ه  سوپاس���ی خوای 
گه وره و ئه كه م كه  من له  ناو مه كه دا ئیش ده كه م و هه موو 
نوێژه كانم له  ناو حه ره می پیرۆزدایه  , و تا ئێستا 18 جار 

عه مره  و 1 جاریش حه جم كردوه .
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لة زانكَوكانةوة
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سه فینی  هۆڵی  له    2012-2-29-28 ڕۆژانی   سعید  احمد  جالل  د.  پرۆفیسۆر  ئه ندازیاری  فاكه لتی  ڕاگری  1-به ڕێز 
 ) Best Practice Workshop(میوانخانه ی هه ولێری نێوده وڵه تی, به شداری كرد له  ۆرك شۆپێك به ناونیشانی

كه له الیه ن )British Council( و له سه ربه رنامه ی دیلفینی –عیراق )DelPHe-Iraq ( سازكرابوو ,شایه نی باسه  
) بصره    و  كه ربه ال   , ,دیالی  ,رومادی  ,هه ولێر,دهۆك,بغداد  سلێمانی   ( شاره كانی  له   به شداربوو   30 نزیكه ی 

به شداربوون.

 2-ڕۆژانی 6-11-2-2012 وه ك نوێنه ری فاكه لتی ئه ندازیاری به ڕێز مامۆستا )په یبه ر علی شه ونم( : له وواڵتی به ڕیتانیا 
له شاری نوتنگهام له زانكۆی تۆتنگهام ترێند به شداری كرد له  كۆتا خوولی به رنامه ی ) DelPHe-Iraq ( كه له الیه ن 

) British Council ( سازدارا بوو له سه ر پێشخستن و پێشكه وتن و بره ودانی بواره كانی خوێندن و توێژینه وه و هۆكاره كانی 
گه یاندن و ڕۆشن كردنه وه ی و ڕێگاكانی ووتنه وه ی وانه ی ئه ندازیاری له  فاكه ڵتی و كۆلێجه كانی ئه ندازیاری,شایه نی باسه  
به شداربووان له زانكۆكانی  سلێمانی و سه الحه دین  و دهۆك بوو و هه روه ها له م چوارچێوه یه دا ڕاپۆرتێك له سه ر ڕه وشی 

خوێندنی ئه ندازیاری له كوردستان له الیه ن  م.په یبه ره وه  پێشكه ش كرا.
3-ڕۆژانی 13 و 14 -2-2012 به  نوێنه رایه تی فاكه ڵتی ئه ندازیاری زانكۆی سلێمانی به ڕێز )م.برهان محمد شریف( به شداری 

له  فاكه ڵتی ئه ندازیاری  زانكۆی س����لێمانیه وه 
چ������االكی و ج����موجۆڵ و ب�����ه رهه مه  زانستی یه كان

ضا الكى و مججَوَلة زانستى و ئةكادمييةكانى كَولَيذى ئةندازيارى 
زانكَوى سلَيمانى

ئةندازيار/ بورهان محمد شريف
ماستةر لة بوارى ئةندازيارى طواستنةوة

Burhanmuhamed@yahoo.com
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له  سمیناری ) تۆری ڕێگاوبان ( كرد له  هۆڵی شیراتۆنی شاری هه ولێر كه به سه رپه رشتی  وه زاره تی شاره وانی یه كانی 

حكومه تی هه رێم –دراسات وتصامیم-له الین كۆمپانیای”Checkmate” چیك مه یتی ئه مه ریكی سازدرا. شایه نی باسه  
له سنووری پارێزگای سلێمانی هه ریه ك له  به ڕێزان ) ئه ندازیار لطیف محمد امین و ئاری كمال مصطفی(له به ڕێوبه رایه تی 
تاقیگه ی بیناسازی وئه ندازیاران ) محمد رفیق توفیق و...هتد (له ئاوه دانكردنه وه ی سلێمانی و ئه ندازیار عبدول له به شی 

ڕوپێوی په یمانگای ته كنیكی سلێمانی به شداربوون.
1-به ش��������ی به نداو و سه رچاوه كانی ئاو:

1- فاكه ڵتی ئه ندازیاری , به شی به نداو و سه رچاوه كانی ئاو – ڕۆژی 5شه ممه  )2012/1/19(, كاتژمێر )10( سه ر 
له به یانی له  هۆڵی سمیناراتی فاكه لتی  هه ستا به گفتوگۆكردنی نامه ی خوێندكاری خوێندنی بااڵ ئه ندازیار )ڕزگار كریم 

احمد( به  ناونیشانی :
 ))Hydraulic characteristics of flow over cipolletti weir with rectangular bottom opening(( 

شایانی باسه  له كۆتایی دا نامه كه  به  سه ركه وتوویی وه رگیراو لیژنه كه ش پێك هاتبوو له :
1-پ. د.محمد مصلح حسن                    زانكۆی ته كنۆلۆجی                     سه رۆك
2- پ.ی.د.رسول مجبل                         زانكۆی ته كنولۆجی                     ئه ندام
3- پ.ی.د.حیدر عبدااڵمیر                           زانكۆی بغداد                     ئه ندام
4-.پ.د. رافع هاشم السهیلی                        زانكۆی بغداد        ئه ندام و سه رپه رشتیار

2- فاكه ڵتی زانسته   ئه ندازیاری یه كان , به شی به نداو و سه رچاوه كانی ئاو – ڕۆژی 5شه ممه  )2012/2/23(, كاتژمێر 
)10( سه ر له به یانی له  هۆڵی سمیناراتی فاكه ڵتی  هه ستا به گفتوگۆكردنی نامه ی خوێندكاری خوێندنی بااڵی دكتۆرا 
      )) Forecasting Models for Municipal Water Demand((: به  ناونیشانی ) مامۆستا )حكمت مصطفی
شایانی باسه  له كۆتایی دا نامه كه  به  سه ركه وتوویی وه رگیراو و  وه رگیراو سه رۆكی لیژنه كه  به ڕێز پرۆفیسۆر د. رافع 

هاشم السهیلی وسه رپه رشتیاری نامه كه  به رێز پ. ی..د. جوهر رشید محمد بوو 
شایه نی باسه  بۆیه كه م جاره  له زانكۆی سلێمانی و زانكۆكانی هه رێم نامه ی دكتورا له بواری ئه ندازیاری ئاو و هیدرۆلۆجیا 
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گفتوگۆ بكرێت و وه ربگیرێت.

3- فاكه ڵتی ئه ندازیاری , به شی به نداو و سه رچاوه كانی ئاو – ڕۆژی 5شه ممه  )2012/3/1(, كاتژمێر )10( سه ر 
له بواری  دكتۆرا  بااڵی  خوێندنی  خوێندكاری  نامه ی  به گفتوگۆكردنی  هه ستا  فاكه ڵتی   سمیناراتی  هۆڵی  له   له به یانی 

ئه ندازیاری ئاو و هیدرۆلۆجیا مامۆستا )نه وبه هار فرج مصطفی( به  ناونیشانی :
 )Hydraulic characteristics of flow over cipolletti weir with rectangular bottom opening( 

به   نامه كه   دا  له كۆتایی  باسه   شایانی 
لیژنه كه   سه رۆكی  وه رگیراو  سه ركه وتوویی 
به رێز پرۆفیسۆر د.احمد عبدالصاحب محمد 
علی و سه رپه رشتیاری نامه كه  به ریز پ.د. 

رافع هاشم السهیلی  بوو 
 , ئه ندازیارییه كان  زانسته    فاكه ڵتی   -4
به شی به نداو و سه رچاوه كانی ئاو – ڕۆژی 
 )10( كاتژمێر   ,)2012/3/8( 5شه ممه  
سه ر له به یانی له  هۆڵی سمیناراتی فاكه ڵتی  

هه ستا به گفتوگۆكردنی نامه ی خوێندكاری خوێندنی بااڵی دكتۆرا مامۆستا )كاوه  زیدان عبدالرحمن( به  ناونیشانی :
)Artificial Neural Network Finite Volume Coupled Model for River flow( 

علی  د.كامل  پرۆفیسۆر  به ڕێز  لیژنه كه   سه رۆكی  و  وه رگیراو  سه ركه وتوویی  به   نامه كه   دا  له كۆتایی  باسه   شایانی   
عبدالمحسن الجبوری وسه رپه رشتیاری نامه كه  به ریز پ. ی. د. جوهر رشیدمحمد بوو 

2-به ش��������ی كاره با:
به ڕێز سه رۆكی به شی كاره با  د.ئاسۆ رووف مجید له ڕۆژی 2-2-2010 به شداری له ۆرك شۆبی تایبه ت به  خوێندنی دكتورا 
له  هه رێمی كوردستان كرد., شایه نی باسه  ئه م ۆرك شۆپه  له الیه ن وه زاره تی خوێندنی بااڵی هه رێم ڕێكخرابوو هه روه ها 

له باڵه خانه ی وه زاره تی ناوبراو به ڕێوه چوو.
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بوَ زاخاوى ميَشك
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. 

وَينةى سروشتى روبارةكان لة جَيطة جياوازةكانى دونيادا
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مترَوى شارى ستكهَوَلم : شاكارَيكى هونةرى 
لة ذَير زةويدا
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املقدمة
م��ن أين جاءت فكرة االنفج��ار العظيم بدأت نظرية 
نش��وء الكون عندما اس��تنبط الفيزيائي ب��ول ديراك 
معادلته الش��هيرة والتي تنبأت باجلس��يمات املضادة 
وعل��ى هذا االخت��راع بنيت واحدة من أق��وى النظريات 
العلمية لنش��وء الكون إال أنها كغيرها من النظريات 
لم تكن تخلو من األس��ئلة التي حتتاج إلى إجابة وإلى 
بعض الدالئل التجريبية التي تثبت صحتها، ومن هذه 
التس��اؤالت أن املادة واملادة املضادة كان من املفترض أن 
يفني كل منهما اآلخر في دفقات من الشعاع الصرف 

وأن تت��رك. لنا كوناً مليئاً باإلش��عاع لكن ما حدث هو 
عكس ذلك متاماً / ك��ون مليء باجملرات والكواكب .فما 

الذي حدث؟

كيف استطاعت املادة احلفاظ على نفسها ؟
لتفسير الكون الذي نراه اليوم هناك أفضلية لالعتقاد 
أن امل��ادة لم تت��وازن إال دقيقة واح��دة ليتحقق بعدها 
زيادة طفيفة في اجلس��يمات املادية بحيث يقابل كل 
30مليون من جس��يمات املادة املضادة 30مليون وواحد 
م��ن جس��يمات املادة . إال أن ذل��ك ال ميكن أن يحدث إال 
مصادف��ة كيف ميكن للكون أن يب��دأ حياته مبثل هذه 

نشأة الكون واملسرع اهليدروني

المهندس
ƴǮƮǭ  ǬǾǵƗƸƛ Ɨ  ƷƴǾƭ

ماجستير في الهندسة امليكانيكية جامعة بغداد
haidarnuceng@yahoo.com
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احلالة من الال توازن.
كان الفيزيائي الروس��ي اندريه س��اخاروف أول من بدأ 
بح��ل هذا اللغز س��نة 1967 وبني أنه ميك��ن للمادة أن 

تتفوق على املادة املضادة عند حتقق ثالثة شروط : 
)1( وفق س��اخاروف فإنه ال ميكن ألي قانون انحفاظ أن 
مينع التفاعالت التي تغير عملياً التوازن بني اجلسيمات 

واجلسيمات املضادة.
)2( أش��ار س��اخاروف عل��ى أن القوانني الت��ي نعرفها 
تنطبق على امل��ادة وأن قوانني امل��ادة املضادة مختلفة 
قلي��الً عما نعرفه واس��تند في بره��ان صحة فرضيته 
عل��ى جتارب أجري��ت وأثبت��ت أن القوة املعروف��ة جيداً 
بدورها في التفكك اإلشعاعي ال تؤثر على الكوراكات 

ومضادات الكوراكات بشكل متساوي.
)3( أش��ار س��اخاروف أنه كانت هناك حقبة في تاريخ 
الك��ون املبك��ر كان��ت التفاع��الت جتري ب��ني مختلف 
اجلسيمات واجلسيمات املضادة وكان اإلشعاع البالزمي 
يحدث بنس��ب مختلف��ة وهذا ال يح��دث إال إذا كانت 

هناك حالة من عدم التوازن احلراري.
وبدون هذه الش��روط لن يتمكن الكون من التطور من 

حالته البدائية )التي حتوي كميات متس��اوية من املادة 
واملادة املضادة( إلى حالته النهائية )الال متوازنة(.

بعض النماذج املقترحة لتفسير حالة عدم التوازن: 
1- النم��اذج املعيارية: تفترض هذه النظرية أنه عندما 
كان عم��ر الك��ون ه��و 62-10ثاني��ة كانت اجلس��يمات 

وتأثراتها مختلفة عما هي عليه اليوم فكل اجلسيمات 
كان��ت بدون كتل��ة وكانت تأثراتها ضعيف��ة جداً ومع 
مت��دد الكون وتب��رده أصبحت لهذه اجلس��يمات كتلة 

وأصبحت أقل نشاطاً.
بدأت هذه احلالة األبرد كفقاعة صغيرة متددت بسرعة 
وحينما ح��دث ذلك أفس��دت الفقاعة حال��ة التوازن 
احل��راري للكون وتأثر كل من اجلس��يمات واجلس��يمات 
املضادة بهذه التغيرات وانتهى بعض هذه اجلس��يمات 
إلى داخ��ل الفقاعة )الكواركات( وغادر القس��م اآلخر 

خارجها )الكواركات املضادة(.
وتفت��رض هذه النظري��ة أن حجم الفقاع��ة اليوم هو 
بحجم الكون ومبا أننا نعيش بداخلها فإننا نرى الفيض 
في الكوراكات كش��يء تس��يطر فيه املادة على املادة 
املض��ادة. إال أن النم��وذج العياري بالرغ��م من التعبير 
اجلميل الذي قدمه فإنه يفتقر إلى اإلثباتات الرياضية. 
من��وذج التناظر الفائق: هذا النم��وذج كان يحتوي على 
العديد من اجلس��يمات غير املعروفة حتى اآلن والتي ال 
تطالها التجربة اخملبرية. وعلى الرغم من أن النظريون 
يقبلون عل��ى العناص��ر الفائق فإننا لم جن��د أي دليل 

عمل��ي يثب��ت صح��ة افتراضاته��م باس��تثناء بعض 
التجارب التي ال ترتقي ملستوى املطلوب منها.

م��ن هذه التجارب جتربة قام به��ا فريق من الفيزيائيني 
من ايطاليا وفرنسا وسويس��را بهدف حتليل امليزونات 
)mesons( الت��ي تول��دت ف��ي جتربت��ني ف��ي مس��رع 



 

  Tenth year No :40 Spring 2012 ساڵى دەیەم بەهاری 2011 ژمارە )40( 80

التيغات��رون في مختبر فيرمي، حيث تتألف من كوارك 
 .strang )غري��ب( ومن ك��وارك bottom )مض��اد )ق��اع
ويدعى التعاون املذكور أنهم عندما يضمون كل نتائج 
امليزون��ات »bs«إل��ى بعضه��ا البعض فإنه��م يجدون 
انحراف��اً ش��ديداً قد يكون دليالً عل��ى تأثر جديد خارج 

النموذج املعياري.
ه��ذا االنحراف يفعل في الكواركات أكثر مما يفعل في 
الكواركات املضادة وهذا ميكن أن يكون سبباً في فائض 

الكواركات في كوننا.
إال أن ه��ذه التجرب��ة ال تكف��ي للق��ول أن اجملموع��ة 
املذكورة قدم��ت برهاناً قوياً على حال��ة عدم التوازن ) 
وهن��ا ت��زداد حاجتنا للحصول على بعض اجلس��يمات 
فوق التناظرية لتقدمي البرهان وهذا ما يسعى العلماء 
للحصول عليه باستخدام املصادم الهيدروني الكبير 

. )LHC(
منوذج مول��د الليبتونات: في أوس��اط الثمانينيات بني 
الفيزيائيني ماس��اكتا فوكوجيتا .وتوتوموياناجيتا أنه 
ميك��ن أن يكون الالتوازن بني املادة وامل��ادة املضادة قد مت 
بواس��طة مولدات الليبتون��ات وإذا كان ذلك صحيحاً 
فإنن��ا ندين بوجودنا إليالنترينوهات، إذ أثبتت دراس��ات 
أجريت مؤخ��راً أن النترينوهات ليس��ت عدمية الكتلة 

وإمنا هي متتلك كتلة بالفعل وإن كانت صغيرة جداً.
ونع��رف دور النترينوه��ات في الالتوازن ب��أن نفرض نوع 
جديد م��ن النترينوهات يدعى ) النترينو املنفرد ( ومثل 
جميع اجلس��يمات األساس��ية هذه اجلسيمات كانت 

تتوافر بكثرة في الكون املبكر جداً.
ووفق س��يناريو مولد الليبتونات تنتق��ل النترينوهات 
األح��ادي عب��ر الكون إل��ى أن تتفكك إل��ى نترينوهات 

ونترينوه��ات مض��ادة وه��ذا التفكك يتم بش��كل ال 
متوازن وهذا يتفق مع شروط ساخاروف.

ث��م وفق ش��روط احل��رارة العالية والضغ��ط باإلمكان 
ح��دوث تفاع��ل يح��ول النترينوه��ات إل��ى بروتون��ات 

)protons( وااللكترونات. 
إال أن��ه من غير املمكن إيجاد النترينوهات األحادية في 
اخملب��ر وقياس تفككها ومن احملتمل أن تكون ثقيلة وأن 
تك��ون تأثراتها ضعيفة جداً إال أنه ميكننا اختيار ما إذا 

كنت الفكرة صحيحة على األقل.
 ما هي املسرعات وما هو مبدأ عملها؟

مت اختراع أول مسرع عام 1929. ونظراً لنجاح التجارب 
األولى لزم األمر طاقة أعلى.

أن عالم اجلسيمات هو أصغر من عالم الذرة وللدخول 
إلى هذا العالم الصغير جداً يلزمنا طاقة عالية وهذه 
الطاقة ميك��ن احلصول عليه��ا من املس��رعات. فكرة 
املس��رع هي إكس��اب جس��يم ما )اإللكترون، بروتون( 
س��رعة هائلة ثم حمله على التصادم مع جس��م آخر 
م��ن النوع نفس��ه أو من ن��و مختلف به��دف حتطيم 
هذه اجلس��يمات إلى جسيمات أصغر بغية معرفة مما 

تتكون.
ميكن تش��بيه ذلك بأن��ه لدينا كرة كبي��رة تتألف من 
مزيج م��ن احلصى واحلدي��د والثلج وملعرف��ة مكونات 
الكرة يجب علينا فص��ل مكوناتها عن بعضها وذلك 
بتفتيت الكرة إلى أجزاء صغيرة، وهذا هو السبب الذي 
يدعو العلماء إلى اس��تخدام طاق��ة هائلة لتحطيم 
اجلسيمات لعلم يجدون مم تتكون وعلى هذا كلما كان 
طاقة املس��رع أكبر اس��تطاع أن يقدم لنا صورة أقرب 

لتلك التي كانت عند نشوء الكون.
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 كيف تعمل املسرعات؟
يتألف املسرع من جتويف مفرغ محاط بعدد متتال من 
مضخات تفري��غ ومغناطيس ومص��در ملوجات راديوية 
وأجهزة جهد عالي ودوائر الكترونية وفي جوف األنابيب 
تتحرك اجلس��يمات بس��رعة هائلة باس��تخدام اجملال 
الكهربائ��ي واجملال املغناطيس��ي لإلبقاء على مس��ار 

محدد للجسيمات.
لتقريب آلية عمل املس��رعات أكثر تص��ور أنك ربطت 
ك��رة صغيرة بحب��ل وحاولت إدارة هذه الكرة بش��كل 
دائري ففي كل دورة تزداد س��رعة الكرة املش��دودة إلى 
احلب��ل وكلما ازدادت عدد الدورات ازدادت س��رعة الكرة 

إلى أن تفلت الكرة عند سرعة معينة.
املبدأ نفسه تدور اجلسيمات في املسرعات إلى أن تصل 
إل��ى طاقة معينة عندئذ توج��ه للتصادم مع بعضها 

البعض.
:CERN مسرع سيرن

س��يرن مأخوذ من األحرف األولى لعبارة اجمللس األوروبي 
 European council for nuclear( النووي��ة  لألبح��اث 
re search(. تأسست س��يرن سنة 1954 بالتعاون بني 
دول أوروبي��ة في تلك الس��نة ويبلغ حالي��اً عدد الدول 
األوروبية األعضاء حوالي 20 دولة في بداية الثمانينيات 
صمم العلماء نفق دائري ضخم لدراس��ة التصادم بني 
اإللكت��رون والبوزيت��رون )مضاد اإللكت��رون( ومت بالفعل 
عمل هذا النفق ولس��نوات متت الدراسة ولكن اجلديد 
أن النفق نفسه سيس��تعمل لدراسة التصادم ولكن 

بني البروتونات هذه املرة.
يت��م تس��ريع البروتونات بأن يل��ف كل بروتون أكثر من 
11000 مرة ف��ي الثانية الواحدة في دائ��رة كبيرة يبلغ 
محيطها 27 كيلو متر وقطر األنبوب الذي تتحرك فيه 
البروتونات يبلغ 6 س��نتمترات وه��ذا األنبوب يبلغ على 

عمق حوالي )50 – 175(م  
آلية عمل سيرن:

للتحكم في مس��ار اجلس��يمات يتم استخدام 7000 
مغناطي��س فوق الع��ادي والغرض منه��ا تركيز حزمة 
اجلس��يمات للحصول عل��ى التصادم املطل��وب داخل 
املس��رع ويتم تبريد هذه املغنطيسات إلى درجة -271 
سلسيوس والغرض من التبريد احلصول على التوصيل 
فوق العادي للتيار الكهربائي، أي توصيل التيار من دون 
مقاومة للحصول على مجال مغناطيس��ي كبير جداً 
إن ق��وة اجملال املغناطيس��ي العادي 2 من تس��ال )وحدة 

اجملال املغناطيسي( بينما عند التبريد 8 تسال وها يوفر 
طاقة كبيرة أي أنه لوال استخدام التبريد الحتجنا إلى 
نفق يص��ل طوله حوالي 120 كيلو ب��دال من 27 كيلو 

متر.
لتبريد املغناطيس املفروض توفر غاز الهليوم للوصول 
إل��ى قرب الصفر املطل��ق ويبلغ عدد اجلس��يمات التي 
يت��م تبريدها إلى درجة التوصي��ل الفائق حوالي 1232 
مغناطي��س وهي م��ن النوعي��ة ثنائي��ة القطبية، إن 

عملية التبريد تتم على مرحليتني:
1- التبريد إلى الدرجة -193 درجة استخدام النتروجني 

السائل )أرخص من الهليوم(.
2- مت استخدام الهليوم للوصول إلى التبريد املطلوب.

إلعط��اء فكرة عن حجم هذه املغانط لك أن تتخيل أن 
حجم مغناطيس واحد منها بحجم منزل!.

أما عند نقطة التصادم يتم وضع مجس��مات ضخمة 
تق��وم بتس��جيل اجلس��يمات اجلدي��دة الناجت��ة م��ن 
التصادم باإلضافة إل��ى الكمبيوترات الضخمة إلجراء 
احلس��ابات والتحليالت املعق��دة والتعام��ل مع الكم 
الهائل من البيانات فاجملسات املستخدمة يبلغ عددها 
أربع مجس��ات وكل مج��س مت إنتاجه م��ن فريق عمل 

مختلف. 
من املقرر أن يعمل في املسرع حوالي ) 6500( عالم من 
80 دولة حوالي نصف عدد املتخصصني في العالم وأن 
يعطين��ا بيانات تبلغ حوالي 7 أضع��اف كل املعلومات 

املتوافرة في مكتبات اجلامعات األمريكية.
ماذا نريد من املسرع الهيدروني؟

يق��ول العلم��اء أن س��يرن تعتبر أفض��ل أمل لفحص 
النظري��ات لفيزي��اء جدي��دة تؤدي ملعرف��ة أصل الكون 
وكي��ف تعمل بل إن بعضهم يقول أن��ه األمل الوحيد 
في ذلك. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن مشروع سيرن 
ميثل منجزات هذه احلضارة وشبهها باألهرام بالنسبة 
للحضارات القدمية.وأيا كانت النتائج التي سيقدمها 
لنا املس��رع اللهيدروني فان الكون ال ميكن أن يبوح لنا 

بجميع أسراره؟
املراجع:

)1( مجلة عالم ال��ذرة )مجلة تصدر عن هيئة الطاقة 
الذرية السورية(

)2( مجلة العربي الكويتية
)3( كتاب تاريخ الفيزياء 
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ئەندازیاری بەڕێز:
كۆمیتەی بااڵ و لقەكانی یەكێتیی ئەندازیارانی كوردستان, دووهەفتە جارێك كۆبوونەوەی ئاسایی خۆیان 
دەبەستن و لە كۆبوونەوەكانیاندا بڕیار لەسەر بەرزكردنەوەی پلەی ئەو ئەندازیارانە دەدەن كە داوایان 
پێشكەش كردووە و هەموو مەرجەكانیان تێدایە. لەخوارەوە ناوی ئەو ئەندازیارانە دەنوسین كە لە)4/1/ 

2012 وة تا 30/ 2012/6   ( پلەیان بەرز كراوەتەوە:

ǥȿǦȹǻȀȭȁǿǦǣ ǦȲǭ

یەكەم : بەرزكردنەوەی پلە لە )یاریدەدەر( وە بۆ )كارا(
سۆران محمد فرجئاكار ئاوات عبداللهشه نگه  عوسمان محمودشنه  جبار عبدالكریم

عامر كمال عمردیلمان محمد تۆفیقمولود حه مه  امین احمدهه اڵت عبدول محمد
عادل حه مه  شكروه رزێر محمد امینسه رهه نگ عبدالرحمن محمدبێستوون احمد محمد غریب

داستان معروف رسولژوان محمد نجمڕاستی مظهر جافراحمد فازل حسین

ایوب علی احمدڕێباز هیوا حه مه  رؤوفهه رێم اسماعیل مسته فارسول خدر احمد
هێرش عبدالخالق قادرحسام عبدالمجید عبد الرضامسته فا شاكر محمودگوڵه باخ ابراهیم شێخه 
محمد مصلح سلیمانعلی خضیر خیونلیث باسل عطاءبه ناز عوسمان محمد

بۆتان سردار عمردیمه ن شریف عبدالرحمن

دووەم : بەرزكردنەوەی پلە لە )كارا(وە بۆ )ڕێپێدراو(
كاروان عبدالله كریمئارام عبدالله اسماعیلسهیر شفیق  صبریمحمود حسین عبدالقادر

محمد عباس احمدكارزان علی ده روێشئاری حامد خالدسنان راسم سعید

سواره  احمد عارفدنیازاد كاضم عاصیهێمن صدیق حه مه  امینمه ریوان رؤوف مسته فا

ڕێباز حه مه  علی حسینشه پۆل صالح الدین محمدسمیر عادل رفیقدفاع كتاب حامد

شنۆ له تیف تۆفیقاحسان جالل نصرالدینابراهیم محمد خدا مرادسه ركه وت عبدالرحمن سعید

په ری علی احمدژیلوان احمد علیخلیل ابراهیم حمودیجودت مسته فا غفور

ابراهیم عادل ته هامنذر عبدالحمید محسنشارا جمال محمدهوشیار كاكل حمد

ابراهیم جمعه  محمدهێمن مسته فا علیفرهاد ته ها محمددروێش صالح صبری

مسته فا شاكر محمودسه ردار صابر صالحڕه نج عبدالكریم عبداللهانمار خالد محمد

یشار محمد شاكرمه ریوان عبدالمجید احمدحسین صالح علیئاالن رؤوف احمد
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په روین غفور مجیدئارا عبدالكریم عارفدیلمان علی احمدئاالن كمال محمد

احمد محسن حسنگه شاو محمد مسته فاامین سعید شریفڕه زا خضیر الیاس

عیسی عادل محی الدینچۆپی عمر علیسعید ارام خاچیك

سێیەم: بەرزكردنەوەی پلە لە )ڕێ��پ�ێدراو( وە بۆ )ڕاوێژكار(
عبدالمجید كمال محمودسه رگوڵ محمد رفیقكمال فتاح ڕه زاادیبه  عبدالله ولی

مجید حسن مسته فاهاژه  محمود حسندالرام عبدالباقی نورینه به ز ابراهیم رحیم

هاوڕێ  محمد صدقیهاوژین علی حه مه  نادراحمد علی ئاغا وه یسكیسری ادیب عزیز

یاسین ته ها احمداال ء همام خیریكاوه  كریم محمودهوشیار محمد عبدالرحمن

ئامانج احمد محمدعبدالقادر محمد قادربه هار عبدالله محمودمحمد حه مه  كریم حمه  امین

ابراهیم محمد الیاسعلی حه مه  الو علیسعد حسین ابراهیمشیروان مجید نامق

دلێر حسین عبیدماجد عبدالمجید صالحمحمد كریم عبدالرحمنده رویش صالح صبری

زهیر فاروق نامقساالر یونس قادرحسین احمد عزیزرافع هاشم شاكر

ئاسۆ عمر محمد امینسه یران علی محمدئاسۆ عبدالعظيم حمه  امینسعود حسن خیرالدین

هه ردی جوهر محمدمؤید عمر رشیدسیروان عارف حسینته ها عبدول له تیف صالح

چیا سواره  محی الدینكمال مسته فا سعیدلیث شكری محمودمسعود تۆفیق نوری

شه ماڵ حسین احمداحمد بها ءالدین محمدئازاد رؤوف احمدشێرزاد حسین حسن

عماد فازل حسینیاسین عبدالغفور مال علیدانا شوكت محمدسمیره  یوسف رشید
ڕه هێڵ عبدالله محمدخمیس نصیف جاسماكرم محمد صبیحیادگار حامد سلیم

هونه ر مسته فا احمدواجد فاتح رحیمثائر عبدالرزاق علیمحمد حسین عبدالقادر

اكرم انور واحدڕێبوار ابراهیم محی الدینالنه  نوری امینحیان یاسین هادی

شێرزاد جعفر حسینابراهیم فاضل علوانسهیر شفیق صبریئازاد فرج كریم
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بةناوبانطترين ئةندازيارةكانى جيهان 
حسن فتحي  

  )   Fathy Hassan   (  
وتلقى  ولد حسن فتحي فى مصر عام 1899 
تعليمه فى القاهرة من اشهر مبانية املوجودة 
- مصر 1937  الزراعة  امللكي ملبنى  اجملمع  هى 
قرية القرنة اجلديدة - مصر 1945 - 1948 وإعادة 
بناء قرية ميت الناصرة - مصر 1954 ، مباني 
فى الدريعة - اململكة العربية السعودية 1966 
، املنزل  ، ومن أهم كتبه عمارة الفقراء 1973 

املاضي  فى  التخطيطي  الوضع  في  العربي 
واملستقبل 1972 وكان حسن فتحي  واحلاضر 
لقسم  ومديراً  اجلميلة  الفنون  في  أستاذاً 

العمارة بجامعة القاهرة 0 

نورمان فوستر  
 )  Foster Norman   (

ولد فوستر فى مدينة مانشيستر فى إجنلترا 
قسم  مانشستر  جامعة  فى  ودرس   1935
العمارة 1956 - 1961 وفى جامعة بيل حيث 
اخذ األستاذية 1962 ، كان شريكاً لوندي فوستر 
، بعد  وريتشارد روجرز 1963 - 1967 فى لندن 
وشركاءه  فوستر  مجموعة  ضمن  كان   1967
فى لندن ايضاً ، أهم مبانية بيت نورمان ووندي 

فى  العرض  وحجرة   ،  1979 لندن   - فوستر 
مدير  مكتب   ،  1074 لندن   - ستريت  ريجينت 
شركة I.B.M. - هاستر 1971 ، حصل فوستر 
على عديد من اجلوائز على أعماله التى نشرت 

عاملياً سواء كان فى الكتب أو اجملالت الدورية .


