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ئةم كتيَبة ثيَشكةشة :
بةو زانكؤيةى ثيَ ي طةياندم  -سليَمانى .
بة شارة خؤشةويستةكةم كة تيا ثةروةردة بووم  -سليَمانى .

لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى كتيبخانة طشتيةكان ذمارةى سثاردن ( )1915ى سالَى ()2016ى ثيَدراوة
ترياذ( )1000دانة
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(بةناوى خواى بةخشندة )
ثيَشةكى
زؤر بة ثةرؤش بووم كة بتوامن وةك سةرضاوةيةك كتيَبيَك بنوسم تيايدا وةك ثالنى ئةندازياري
و ضؤنيةتى بةرِيَوةبردنى فرِؤكةخانةكان بؤ خويَنةرى كورد رِوون بكريَتةوة .
هيض كاريَك لةم جؤرة بيَ هةولَدان و ماندوو بون نايةتة بةرهةم هةم دةبيَت لة كات و زؤر
جاريش لة ئةركة كؤمةالَيةتيةكانيش ببوريت تا بتوانريَت ضمكيَك زانيارى كؤبكريَتةوة
بةتايبةت ئةم بوارة كة بواريَكى نويَ ية لة كؤمةلَطاي ئيَمةدا تةنانةت لة ثرؤطرامةكانى كؤليَذو
ثةميانطا و مةلَبةندة زانستةكانيشدا تا ئيَستا الي ليَ نةكراوةتةوة .
رِةورِ ةوةى ميَذوو لة جوالَن ناوةستيَت  ,زؤر طرنطة بتوانريَت لةطةلَ قؤناغةكانى ثيَشكةوتنى
تةكنةلؤجيا ذيانى كؤمةلَطاو رِؤشنبريى و ئابورى و مةلَبةندة زانستيةكان بةهةمان رِةوت و
تةوذم بضةرخيَت  ,ئةوة بؤ ماوةى زياد لة ( )11سالَ ئةبيَت تا ئيَستاشى لةطةلَدا بيَت
فرِؤكةخانةكان لة هةريَمى كوردستان دروست كراون و بةطةرِخراون نة زانكؤيةك نة
مةلَبةنديَكى زانستى لةم هةريَمةى ئيَمةدا و نة تويَذةريَك لةسةر ئةم اليةنة طرنطةى
طواستنةوة كة كاريطةرى رِاستةوخؤي هةية لةسةر ئابورى ذيانى كؤمةالَيةتى و دبلؤماسيةت و
ثةيوةندية نيَودةولَةتيةكان و ناساندنى ميَذوو كلتورى ميلةتةكةمان كاريان نةكردوة ئةطةر
هةشبيَت ديارنية .
ئايا ئةو نامةى ماستةرو دكتؤرا بيَ شومارةى كة زانكؤكان رِيَك ئةخريَن و ثيَشكةش ئةكريَن
ضةنديان لةسةر بوارة طرنطةكانى طواستنةوةى ئامساني ية ( بة فرِؤكةخانةو فرِؤكةوانيةوة) ؟
ثيَشكةوتن و طةشةكردنى دةزطايةكى طرنطى وةك فرِؤكةخانة كة بنةماي دةولَةوتدارى دروست
ئةكات تةنيا لة ئةركى ئةو كةسانةدا تةواو نابيَت كة لة فرِؤكةخانةكاندا كار ئةكةن
بةرثرسياريةتيةكة زؤر لةوة طةورةترو فراوانرتة .
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ليَكؤلَينةوة و تيَز لةسةر جؤرى بالَندةيةك يان بةرهةميَكى كشتةكالَى يان بواريَكى راطةياندن
ئةكريَت (كة هةمويان ثيَويست و طرنطن ) و ضةندين بروانامةى جؤراو جؤر بةدةست
ئةهيَنريَت  ,بةالَم كةسيَك نية خؤي بدات لة قةرةى سيَكتةريَك لة سيَكتةرةكانى فرِؤكةخانة ,
ئةى كوا ثرؤطرام و بةرنامةى كؤليَذة كان بؤ ثالن و ديزاين و دروست كردن و بةرِيَوةبردنى
فرِؤكةخ انةكان و ئةى كوا مةلَبةندةكانى تويَذينةوة لةسةر بوارةكانى ئابورى و طواستنةوةى
ئامسانى مشةك يان كوا ليَكؤلَينةوةو تويَذينةوةى شارةزايان و ثسثؤرِان لةسةر رِؤلَ و كاريطةرى
فرِؤكةخانة بؤ ثةيوةندية نيَو دةولَةتيةكان و ديبلؤماسيةت ؟
رِاستة بوارى طواستنةوةى ئامس انى بواريَكى تازةية بؤ كؤمةلَطاكةمان ئةى خؤ ئةزمونى ميللةتان
و ووالَتان زؤرن وةك ئةم ئةزمونةى ئيَمة ئةى بؤ ئيَمة وةك ئةوان نةبني ضيمان كةمرتة و
ضيمان نية ؟ يان ئيَمة تازةطةريةكانيش هةر بة رِووكةش وةرئةطرين  ,دةكريَت رِووكةشيى
بؤ هةنديَ بابةتى ساكار ئ اسايي بيَت بةالَم بؤ ئةم بوارة خؤيَندنةوةى وورد و كارى طةورة و
ثشطريي و ثشتيوانى و بةدةنطةوة هاتنى خاوةن برِيارةكانى ئةويَت ثيَويستة ثيَشنيارو
رِاسثاردةكانى ثسثؤرانى ئةم بوارة رِةضاو بكريَت .
ئةمة سةرةتاى قؤناغيَكة بؤ ميَذووي كؤمةلَطاكةمان ميَذووش لةكةس نابوريَت  ,ئافةرين بؤ
ئةو كةسةشى ئةركى ميَذوويى خؤي لةكاتى خؤيدا جيَ بة جيَ ئةكات شاعري (شوكرى فضلى )
رِاستى ووتوة كة ئةلَيَت :

ئيش كة ئةمرِؤ رِووى لة هةورازة سةرةو ليَذي نةكةى
بيريى وورديشى ئةويَ هةر بة دؤعاو نويَذى نةكةى
سةرةتاي ئيش هةموو يةك بوونة نابيَ تا
هةر برينيَك لةدلَدا هةية سارِيَذى نةكةى
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طزنطى خؤرةتاوى سةرةتاى ئاسؤ دةركةوتوة لة دةم كةلة با كاروانى ثيَكةوة كاركردن خيَراتر
خبةينة رٍىَ تا بطةينة لوتكةى ثيَشكةوتن .
ئةم كتيَبة كة ناوى (فرِؤكةخانة -ثالن و بةرِيَوةبردن ) ة ضةند بابةتيَكى هةمة جؤرى
لةخؤ طرتووة :
رِيزبةندى ناوةرؤكى كتيَبةكة تا ئاستيَك بة ثيَي قؤناغةكانى هةلَبذاردنى شويَنى فرؤكةخانة و
دروست كردن و بة طةرِ خسنت و بةرِيَوةبردنى ريَك خراوة تا ببيَتة سةرضاوةيةكى سوود بةخش
بؤ ئةندازياران و ئةو كةسانةى بة دواى زانياريدا ئةطةرِيَن لة بوارى فرِؤكة خانةدا.
بةريَوة بردنى فرؤكةخانة ئاويَتةيةكة لة بةريَؤةبردنى ضةند سيَكتةرو يةكةيةكى ثيَكةوة لكاو
وةك زجنريةيةك ثيَكةوة بةسرتاون هةر بةشةو ثسثؤريةكى جياوازى هةية لةبةشةكةى تر بةالَم
بؤ ثيَكةوة طريَدانيان ثيَويست بة سيس تميَكى تؤكمة ئةكات كة لة يةك كاتدا تواناى هةبيَت
هاوسةنطى و ثيَكةوة كاركردن رِابطريَت و ئيدامة بة رِةوتى بةطةرخسنت بدات و سةنط و
قورسى دةزطاكةش بثاريزيَت.
كتيَبخانةى كوردى زؤر ثيَويستى بة سةرضاوةى نوىَ لة سةر بابةتيَكى طرنطى وةك فرؤكةخانة
هةية تا وةك ثةجنةرةيةك لةسةر ئةو طةجنينةية بكريَتةوة .

لة بةر طرنطى بوارى طواستنةوةى مشةك رووبةريًك لة كتيَبةكة تةرخان كرا بؤ سيَكتةرى كارطؤ
لةطةلَ ثوختةى ديراسةيةك لةسةر طواستنةوةى مشةك لة ناوضةى رؤذهةالَتى ناوةراست تا
بزانريَ ئةو بوارة ضةند طرنطة بؤ ثيَشكةوتنى كؤمةلَطا  ,طواستنةوةى ئامسانى مشةك يةكيَكة
لة ثاية طرنطةكانى ئابورى والَت كة تازة الى ئيَمة لة سةرةتاى كاركردنداية .
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ناكريَت ئةندازيارى كورد ناديدة بيَت لة طرنطى ئةو ئامراز و ئاميَرانةى كة بةكار ئةهيَنرَت بؤ
خزمةت كردنى فرؤكةكان لةسةر ثاركى وةستانى فرؤكةكا ن  ,بةشيَك لةم كتيَبة تايبةت كراوة
بة جؤرى ئةو ئاميَرانةو مةبةست لة بةكارهيَنانيان.

بابةتيَكى تر كة ريَنمايى كردنى فرؤكةكانة بؤ وةستان و مجو جولَ لةناو فرؤكةخانةدا بةشيَكى
ترة لةم كتيَبة كة ثةيوةندى بة دابني كردنى سةالمةتى فرؤكةوة هةية .
بةرٍيوةبردنى مجو جولَى ئامسانى فرؤكةكانيش لةطةلَ نةخشةو ضارتةكانى ئاراستة كردنى
فرؤكةكان و رارةوة ئامسانيةكان بة بةشيَكى تر لة كتيَبةكةدا باس كراوة .
هةروةها سوتةمةنى فرؤكةو طرنكى كؤنرتؤلَ كردن و هةلََطرتن و طواستنةوةى بؤ فرِؤكةكان
لةطة َل كورتة باسيكى مةترسى بالَندةكانيش لة سةر فرؤكةكان لة دوو تؤيي كتيَبةكةدا باس
كراوة .
بة بامشان زانى وةك سةرةتايةكيش كورتةيةك لة سةر هؤكارةكانى رووداوةكانى فرؤكةش وةك
دوا بةش بنوسني و ئةطةر بشتوانريَت لة داهاتودا زياترى لة سةر بنوسريَت.
ئةو سةرضاوانةى كة سوودى ىلَ وةرطرياوة دؤكيؤمينت و ثاشكؤكانى ريَكخراوى فرِينى شارستانى
نيَودةولَةتية لةطةلَ ضةند بالَوكراوةيكى ثةيوةندى دار بة فرؤكةوانيةوة.
بة دلَنياييةوة ئةم كتيَبة لة ضاثى يةكةمدا بىَ كةم و كورِى نابيَت بؤية بة دلَيَكى فراوانةوة
رِِِةخنةو ثيَشنيارةكان بةرز ئةنرخيَنني تا ببيَتة دةولَةمةند كردنى ضاثيَكى تر ئةطةر بوار
رِةخسا و دةرفةت بيَتة ئاراوة.
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بة هيواي ثيَشكةوتنى زياترو برةودان بةم بوارة طرنطة لةاليةن ثسثؤران و ئةكادمييان و
زانكؤكان كة بطةرِيَتةوة بة خزمةت بؤ ميلةتةكةمان .

ناكريَت ئةرك و ماندوو بوونى ئةو بةرِيَزانةش لةياد بكةم كة هاوكارم بوون لة نوسينةوة و ثاك
نووس و ثيَدا ضوونةوةى بابةتةكانى ئةم كتيَبة .

-

شيَرزاد حسني  -ضاوديَري ئامسانى ثيَشكةوتوو .

-

خاتوو ميديا نافع  -كارطيَرِي .

-

خاتوو تةرو طيب جبار  -كارطيَرِي .

-

دانا حممد سعيد  -رِاطةياندكار .

ئةندازيار
طاهر عبداهلل قادر
بةريَوةبةرى طشتى فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى سليَمانى
 1كانونى دووةمى  / 2016سليَمانى
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بةشى يةكةم

[ميَذووى فرِين ]
ئادةميزاد لة ديَر زةمانةوة خةوى بةفرِينةوة بينيوة و زوَر كةسيش هةولَى فرِينى داوة بة
رِيَطةى جوَراو جوَر  ,لة كؤندا وا بريدةكرايةوة كة فرِين لة دةرةوةى تواناى مروَظداية  .يوَنانية
كوَنةكان ضريوَكيَكيان هةبوو كةدةلَيَت يةكيَك لة دوَزةرةوةكان بالَى ثةرِى بوَ خوَى دروست كرد و
بةميَو نوساندى بة خوَيةوة ئينجا فرِى تا نزيك بووةوة لة خوَر ئةوكاتة ميَوةكة توايةوة و
كة وتة خوارةوة و كةوتة ناو ئاوى دةرياوة و نوقم بوو.
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بوونى بالَندة لةسةرةتاى ذيانةوة شان بةشانى مروَظ ،واى لة ئادةميزاد كرد لة ميَذووة
سةرةتاكاندا وا هةست بكات هةر ئةو بةتةنيا لةسةر زةوى كوَت و بةندة وناتوانيَت بفرِيَت ،ئةم
هةستة واى لة مروَظ كرد كة بري لة هةندآ سةركيَشى بكاتةوة بوَ فرِين زوَريان بالَيان بوَ خوَيان
دروست دةكرد و لة شويَنى بةرزةوة خوَيان فرِىَ دةداية خوارةوة  .لةم بوارةدا ضةندين كارةساتى
ناخوَش رِوويدا بةالَم هةر رِ ووداويَك لةوانة هةنطاويَك بوو بوَ ثيَشكةوتن لة بوارى فرِيندا.
تا دوارِ وَذةكانى سةدةى هةذدةهةم هيض ثيَشكةوتنيَكى بةرضاو بةدى ناكريَ لة بوارى فرِيندا
بيَجطة لةو كارةى كة بريمةند و زانا [ليوناردوَ دافنشى] كردى بة ديزاين كردنى نةخشةى
جوَريَك لةثةرةشوت كة بريتى بوو لة ضادريَك لة كةتان دروست كرابوو و شيَوةيةكى قوضةكى
هةبوو .،يةكةم تاقى كردنةوةى سةركةوتووى فرِين لةاليةن ئادةميزادةوة لة  18اب  1709ئةجنام
درا وةك ئامرازيَك بوَ فرِ ين كة لة شيَوةى بالَوَنيَك ثيشان درا ثرِ بوو لة هةواى طةرم كة طةرم
كرا بة سوتاندنى مادةيةكى موَم ئاسا لةناو دةفريَكى داخراودا و بالَوَنةكةى بوَبةرزى  12000ث ىَ
بةرزدةكردةوة.
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ويَنةى بالؤنيكى سةرةتايي
ا لة سالَى  1903ز دا برايانى رِ ايت ديزاينى بزويَنةرةكةيان كرد كة كيَشةكةى 82كطم بوو و
تواناكةشى  13ئةسث بوو و بةمةش بنياتى يةكةم فرِؤكةيان دانا كة بةبزوينةر دةفرِى ئةم
فرِوَكةية دووبالَى هةبوو هةر بالَيَكى 12م بوو كيَشى هةمووى  272كغم بوو و بةهوَى دشيلى و
(قؤلَيَك) شةفتةوة مجوجوَلَةكان دةطويَزرانةوة بوَ فرِ ينيش لةسةر خلوَكيَك دادةنرا و تايةى لة
ذيَردا بوو.
دواى ئةو تاقيكردنةوانة خيَرايى فرِوَكةى برايانى رِايت طةيشتة  50كم /سةعات و ئيَستا خيَرايى
فرِوَكةى جةنطى خوَى دةدات لة  3200كم/سةعات و فرِوَكةى بارهةلَطر و بازرطانى خيَرايةكةى
دةطاتةى  1000كم /سةعات و فرِوَكةى كوَنكوَرد لة 2000كم/سةعات تىَ دةثةرِيَت لة ئيَستادا .
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لةسالَةكانى ( )1945 – 1939لة ميانى شةرى جيهانى دووةم ثيَشكةوتنيَكى بةرضاو رِوويدا لة
فرِوَكةى جةنطى و طواستنةوةدا وةك ثيَويستى سةردةمى جةنط .لة ثةجناكانى سةدةى رِابوردودا
فرِوَكةى نةفةر هةلَطر دةستى كرد بة طةشتةكانى لة دةرياى ئةطلسى ثةرِييةوة لة ئةوروثا وة
بوَ ئةمريكا و بةكارهيَنانى فرِوَكة دةوريَكى باالَى بينى بوَ نزيك كردنةوةى طةالن و بضووك
كردنةوةى جيهان ،ئيَستا فرِوَكةى لوَكهيد (س ر –  )171ى هيَزى ئامسانى ئةمريكا بةخيَرا ترين
فرِوَكةى فيشكةيى دةبذيَريَت كة دةتوانيَت بةخيَراى 3000كم /سةعات بفرِيَت.
لةضةرخى نويَدا فرِوَكة بةباشرتين رِيَطةى طواستنةوةى طةشتيار و مشةك دائةنريت و بؤ
ثوَستة و كوذاندنةوةى ئاطر و طةياندنى يارمةتى بوَ ناوضة كارةسات بارةكان بةكاردةهيَنريَت.

قوَناغة طرنطةكانى ميَذووى ثيَشكةوتنى فرِوَكةوانى:
سالَى  1500ز هونةرمةندى ئيطاليا [ليوناردوَ دافنشى] يةكةم ويَنةى فرِوَكةى دروست كرد.
لة  1903ز هةردوو برا اورفيل و ويلرب ى ئةمريكى يةكةم فرِوَكةى ئيش ثيَكرد بوَ مةسافةى  37م
فرِى بة ماوةى  12ضركة .
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لة  1913ز سيكوَرسى رِ وسى يةكةم كةس بوو كة فرِوَكةى ديزاين كرد بة  4مةكينةوة.
لة  1936ز فرِوَكةى دوَطالس د.س 3-بةكارهيَنرا بوَ هيَلَى ئامسانى ئةمريكى.
لة  1947ز ئةفسةر ى فرِوَكةوانى ئةمريكى ضارلز بيجر يةكةم طةشتى كرد بة ف ِروَكةى بيل –
اكس 1-كة لة خيَرايى دةنط زياتر بوو.
لة  1953ز يةكةم فرِوَكةى ثةروانةيى لةاليةن فيكرز فيسكنوت بةكارهيَنرا.
لة  1958ز يةكةم فرِوَكةى بوينط  707لة نيَوان ئةوروثا و والتةيةكطرتوى ئةمريكا دةست
بةكاركرد.
لة  1968زرِ وسةكان يةكةم فرِوَكةيان تاقيكردةوة كة لة خيَرايى دةنط خيَراتر بوو ناوى فرِوَكةى
ت يو  144بوو.
لة  1970ز فرِوَكةى  747بوينج كةوتة ئيشكردن.
لة  1976ز فرِوَكةى كوَنكوَرد كةوتة طةشت و ريَوا كةرتى طواستنةوةى بريطانيا و فةرةنسا بة
هاوبةشى دروستيان كرد.
لة  1995ز فرِوَكةى بوينج  777كة طةورةترين فرِوَكةى فيشكةيي بوو لة جيهاندا كةوتةكار .
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لة  2000ز فرِوَكةى كوَنكوَرديان لة كار وةستان تا هوَكارى ئةو درزانةى كة لة بوَدى يةكةدا
دروست بووة دةدوَزريَتةوة.
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طةشت كردنى يةكةم كةس بة فرِؤكةى شارستانى .
رِؤذى ()1ى كانونى دووةمى سالَى  1914فرِؤكةوان (تؤنى يانوس) لةسةر فرِؤكةيةكى دوو كورسى كة تةنيا
تواناى نيشتنةوة و فرِينى لةسةر ئاو هةبوو دانيشت لة تةنيشتيةوة سةرؤكى شارةوانى ثيَشووى شارى
برتسبؤرط لة فلؤريدا كة ناوى (ابراهام فايل) بوو كة بة شيَوةي تريوثشك طةشتيَكى بؤ دةرضوو لةسةر
ئةو فرِؤكةية و نرخى فرِينةكةشى ( )$400ى ئةو كاتة بوو ماوةى فرِينةكةش ( )23خولةك بوو بةو
فرِنة (ابراهام فايل) بوو بة يةكةم كةس كة بة فرِؤكةى شارستانى فرِى .
لة ئيَستادا رِؤانة نزيكةى ( ) 8مليؤن رِيَوا طةشت دةكةن لةسةرتاسةرى جيهاندا بة جؤرةها فرِؤكة كة
هةنديَكيان ( )800نةفةر هةلَدةطرن وةك (ئيَر ثاص  )380سالَى  2015نزيكةى ( )3,3سيَ مليار و سيَ سةد
مليؤن كةس بة فرِؤكة طةشتيان كردووة و ضاوةرِوان دةكريَـت سالَى  2017ئةو ذمارةية بطاتة ( )4مليار
كةس لةو كاتةوة كة مرؤظ كؤنرتِؤلَى ئاطرى كرد ثيَش ( )30سى هةزار سالَ ثيَشكةوتنى مرؤظايةتى لة
بةردةواميداية .
لة كوردستانيش يةكةم فرِؤكة كة ب ةسةر ئامسانى كوردستاندا فرِى ساالَنى بيستى سةدةى رِابردوو بوو
بؤ بؤردومانكردنى شارى سليَمانى بوو دذى حكومةتى كوردستانى ئةو سةردةمة .
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بةشى دووةم
[فرِؤكةخانة]
تآبينى  -:لةبةرنةبوونى ووشةى طوجناو بؤ هةندىَ زاراوةى فرِؤكةوانى لة ناضاريدا
بةرانبةرةكةى بةزما نى انطليزى يان عةرةبى دةنووسني بؤ زانينى خويَنةرى بةرِيَز .
ثيَناسةى فرِوَكةخانة :فرِوَكةخانة ئةو شويَنة ( رِووبةرة) ديارى كراوةية لةسةر زةوى يان
لة سةر ئاو [ بةهةموو بينا و ثيَكهاتة و ئاميَرةكان] بةشيَكى يان هةمووى بةكار
دةهيَنريَت بوَ فرِين و نيشتنةوة و مجوج َولَى فرِوَكةكان
فرِؤكةخانة شويَنيَكى طرنط و تايبةتة و بؤ هةر مةبةستيَكيش دروست بكريَت و
بةكاربهيَنريَت ئةكةر ثيؤيست بكات لةسةر جؤرى فرِؤكةخانةكان و ثؤلينةكانى شارةزا
بني وا دةخوازيت زانيارى ووردتر رِوون بكريتةوة  ,ضةندين جؤر ثؤلَيَن كردن بؤ
فرِؤكةخانة هةية وةكو :

جؤرى يةكةم :لة سةر بنةماى بةكارهينان و خزمةت كوزاريةكان

 .1فرِؤكةخانةى سيظلَ واتة ( شارستانى )

Civil Airport
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 .2فرِؤكةخانةى سةربازى

Military Airport

 .3فرِوَكةخانةى كشتوكالَى

Agricultural Airport
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جؤرى دووةم لة سةر بنةماى جؤرى كواستنةوةكان :
 .1فرِؤكةخانةى رِيَوا و طةشتياران

Airport

 .2فرِؤكةخانةى بارو مشةك

Passenger

Cargo Airport
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 .3فرِوَكةخانةى راهيَنان بوَ فيَربوون.

Training Airports

 .4فرِوَكةخانةى فابريقةى دروست كردنى فرِوَكة
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جوَرى سآهةم  :لة سةر بنةماى شؤينى طواستنةوةكان:
 .1فرِوَكةخانةى ناوخوَيى.
 .2فرِوَكةخانةى نيَودةولَةتى

Domestic Airport
International Airport

خاوةنداريَتى فرِؤكةخانةكان و بةرِيَوةبردن :Airport Ownerships & operation
قةبارةو جؤرى فرِؤكةخانة بازرطانى و شارستانيةكان لة وووالَتيَك بؤ ووالَتيَكى تر جياوازن
هةروةها بةرِيَوةبردنى فرِؤكةخانةكانيش بةهةمان شيَوة جياوازن بة جياوازى خاوةنداريتى
فرِؤكةخانةكة .
زؤر جار حكومةت خاوةنى فرِؤكةخانةكانة يان خاوةنداريتى بة بةشدارى لة نيَوان مريي و
كةرتى تايبةت يان خاوةندارى تة نها كةرتى تايبةت  ,بةرِيَوةبردني فرؤكةخانةش يان بةتةواوى
لةاليةن كةرتى طشتيةوة بةرِيَوة ئةبريَت يان تيَكةالَو لة نيَوان كةرتى طشتى و كةرتى تايبةت
بةشيَوةيةك لة شيَوةكانى رِيَكةوتن  ,جطة لة خاوةنداريَتى و اليةنى ياسايي بةرِيَوةبردنى
فرِؤكةخانةكان بةالم جيَ بة جيَ كردنى كارى رِؤذانةو كاروبارى بةرِيَوةبردنى Day-to-Day
بة يةكيَك لةم ثيَنج شيَوازة ئةجنام ئةدريَت :
.1
.2

شارةوانى يان ثاريَزطا
فرة اليةنى

. Municipal or Government
.
Multi purpose Authority

.3

دةسةالَتيَكى فرِؤكةخانة

. Airport Authority

.4
.5

. State Government
دةستةالَت(حكومةت)ي هةريَمي
. Federal Government
حكومةتى فيدرالَي

بةرِيَوةبردنى هةريةكيكش لةو شيوازانةش بؤ رِؤذانةى فرِؤكةخانةكان بة ثيَ ي ياساي
فرِؤكةوانى رِيَك ئةخريَت و رِيَنماي و رِيَكارة ناوضةيي و هةريَميةكانيش رِةضاو ئةكريَت بؤ
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خزمةتى هاوالَتيانى ئةو شارو ناوضةيةى كة فرِؤكةخانةكةى تيا دروست كراوة  ،بةباش
ئةزانريَت لة شيَوازى شارةواني و فرة اليةنى بةرِيَوةبردن دةستةيةكى بةرِيَوةبردن دروست
بكريَت (  , ) Administration Boardسرتاتيج و بةرِيَوةبردن و طةشةسةندنى
فرِؤكةخانةكة لةاليةن ئةو بؤردةوة دائةرِيَذريَت و رِيَكارةكانى وةركرتنى داهات و باج و ئةو
رِةسم و ثارانةى كة خةرج ئةكريَت لةاليةن هةمان بؤردةوة سةرثةرشتى ئةكريَت و جؤريَك لة
سةربةخؤيي كارطيَرِي و دارايي ئةدريَت بةو بؤردة تا بتوانريَت دةست كراوة بيَت لة بةرِيَوةبردن
و فراوان كردن و طةشةسةندنى فرِؤكةخانةكةو طواستنةوةى ئامسانى .

جؤريَكى تر لة بةرِيَوةبردن هةية كة زياتر لة ووالَتةكانى جيهانى سيَهةمدا ثةيرِةو ئةكريَت
بةرِيَوةبردنةلة اليةن دةسةالَتى فرِؤكةخانةوة ( )Airport Authorityئةو دةسةالتة تاكة
اليةن ئةبيت

بؤ بةرِيَوةبردن و ضاوديَرى سةرثةرشتى تةواوى ضاالكى و كاروبارةكانى
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فرِؤكةخانة و تةنانةت ضاوديَرى ئةو كؤمثانيا و اليةنة تايبةت و كةسايةتيانة

كة لة

فرِؤكةخانةكةدا كارئةكةن هةروةها بةرثرسة لة دروست كردنى ثةيوةنديةكان و هةماهةنطى
لةطةلَ دام و دةزطا ثةيوةندي دارةكانى تر .
لة ووالَتانى ثيَشكةوتودا قؤناغ بة قؤناغ خاوةنداريَتى و بةرِيَوةبردنى فرِؤكةخانةكان بةرةو
شيَوازى سةربةخؤ يان ثشكدارى ئةضيَت  Privatization Administrationو ئيَستا
زؤربةى فرِؤكةخانةكان لةو ووالتانةدا لة قؤناغى طواستنةوةى بةرِيَوةبردندان ( Transition
 ) Phaseبة تايبةت لة فرِؤكةخانة بضوك و مام ناوةندةكاندا كة فرِؤكةخانةى بازرطانى و
شارستانني  ,سودى ئةم طواستنةوةية لة بةرِيَوةبردن لةم خاالَنةى خوارةوةدا رِوون كراوةتةوة:
 .1وةرطرتن و رِيَك خستنى باج و داهاتةكانى فرِؤكةخانة بةرِيَكاريَكى ئاسانرتو كراوةتردا جيَ
بى جيَ ئةكريَت لة ضوارضيَوةى رِؤتني و رِيَكارة ثةيرِةوكراوةكانى تر خيَراتر بؤ ئةو اليةن
و كةس و كؤمثانيانةى كة باج و داهاتيان لي كؤ ئةكريَتةوة .
 .2ئةو بؤردةى كة دروست ئةكريَت زياتر كاتى تةرخان ئةكات بؤ برِطة سةرةكيةكانى
بةرِيَوةبردن و جةجنالَ نةبون بة كارة الوةكيةكانةوة .
 .3ئةو بؤردة دةتوانيَت سوود لة سةرجةم رِيَنماية جياوةزةكان وةربطريَت و رِيَكاريَكى
ئاويَتةكراو دروست بكات كة بتوانيَت كاروبارى فرِؤكةخانةكة باشرت بةرِيَوة بربيَت ,
دةتوانيَت ذ مارةى كارمةندانى فرِؤكةخانة خباتة سنوريَكى ديارى كراو كة كوجناو بيَت بؤ
بةرِيَوةبردن بيَ كةلَةكة بوونى كارمةندي زياتر .
 .4دارِشتنى رِيَكارو سرتاتيجيَك بؤ رِيَذةى باج و تيَضووةكان بة كةمرتين كاريطةرى بةهؤى
كؤرانكارى بارودؤخي راميارى لةسةر بةرِيَوةبردنى فرِؤكةخانة .
بةالَم طرنطة بزانريَت لةهةر شيَوازيَك لة شيَوازى بةرِيَوةبردنى فرِؤكةخانةكان جا حكومي بيَت
يان تايبةت يان تيَكةالَو ثةيكةرى رِيكخستنى كارطريى بة شيَوازى جؤراو جؤر سيَكتةرو بةشة
سةرةكيةكانى ئةخريت و بةرثرسياريةتيةكان ديارى ئةكريَن .
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طرنطرتين ئةو سيَكتةرانة كة لة ريزى سيكتةرة طرنطةكان دائةنريَت و رِاستةوخؤ بوونى
حوكمةتى لة هةموو جومطةكانيدا ثيَويستة هةبيَت بوارى ئاسايشى فرِؤكةخانةو فرِؤكةوانية
 Airport Security and Aviation Securityهةروةها بةرِيَوةبردن و ضاوديَرى
ئامسانى فرِؤكةخانة

 Air Traffic Management and spaceو ضةندين بوارى

طرنطى تر بةالَم دةشكريَت تةنانةت ئةو بةشة هةستيارو طرنطانة بدريَت بة كةرتى تايبةت بةالَم
لةذيَر سةرثةرشتيارى ضاوديَرى سةالمةتى حكومي .
ثةيكةرى رِيَكخستنى بةريؤةبردنى فرِؤكةخانة : Airport Organization Chart
نةخشةى بةرِيَوةبردن يان ثةيكةرى رِيك خستنى كاركريى هةر فرِؤكةخانةيةك لةسةر شيَوةى
خشتةيةك يان كلَيَشةيةك دا ئةريذ ريت كة تيايدا ثةيوةندي نيَوان بةرِيَوةبةرايةتى و بةشة
سةرةكى و يةكةكانى ياريدة دةرى فرِؤكةخانة و جاوكى بةستنةوةيان Subordinator
بةيةكرتيةوة رِيَك دةخريَت لةطةلَ شيَوةى ثةيوةندى كردنيان  ,ئةو ثةيكةرة يارمةتى
كارمةندان ئةدات بؤ ئةوةى هةر كارمةنديك شويَنى كاركردنى خؤي لةو بةرِيَوةبةرايةتيةدا
بزانيَت لةطةلَ جؤرى ثةيوةنديةكانى نيَوان خؤي و بةشةكانى ترى نةخشةكة بةطشتى .
ثةيكةرى رِيَكخسنت بة طويَرةى كات و ثيَويستى لةكةل طةشةسةندنى ضاالكى و كاروبارةكانى
فرِؤكةخانة ئةطؤرِدريَت يان هةموار ئةكريت وة لةهةر هةمواركردنيكدا هةنديَ بةش و هؤبة
الئةبريَت يان تيكةل ئةكرين و هةنديَ جومطةى زياديش كةم ئةكريَتةوة تا بطوجنيَت لةطةلَ
سةردةمى كاركردنى فرِؤكةخانةكةداو جومطةى نويَ ئةخريَتة ناو ثةيكةرةكةوة .
ئةطةر دوو منونة لة ثةيكةرى رِيَخستنى دوو شيَواز لة شيؤازةكانى بةرِيَوةبردن خبريَتة بةر
ضاوى خويَنةر كة لة دوو فرِؤكةخانةدا جيَ بة جيَ ئةكريَن  ،بيَ طوما ن لةهةر شيَوازيَك لة
شيَوازةكانى ثةيكةرى رِيَخسنت ثيَويستة ثةيرِةوى رِينمايى رِيَكخراوةكانى فرِينى شارستانى
كرابيَت وةك ....ICAO-FAA-JARهتد  ,بؤ زانينيش هةتا فرِؤكةخانةكة طةورةتر بيَت
بةش و سيَكتةرةكان زؤتر و فراو انرت ئةبيَت و جؤري ثةيوةنديةكانيش فراوانرت ئةبيَت .
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بة ثيَ ي ثةيكةرى رِيَكخستنى بةريؤةبردنى فرِؤكةخانةى سليَمانى كة شيَوازيَكى جياوازترة لة
ثةيكةرى رِيَكخستنى بةرِيَوةبةرايةتى بةشةكان و جؤرى ثةيوةنديةكانى هةر فرِؤكةخانةيةكى
تر  ،ئةم ثةيكةرة بةشي سةرةكي و بنةرِةتيةكانة كة لة ذيَر زؤربةياندا ضةندين بةش و هؤبة
لةخؤ طريَت
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منونةى ثةيكةرى كارطريِى دةستةيةكى فرؤكةوانى بؤ ضةند فرؤكةخانةيةك
لةهةر يةكيَك لة ناو ئةو ثةيكةرى رِيَكخستنانةش بؤ هةر بةرِيَوبةرو بةش و هؤبةيةكيش
 Job Description ,ئةنوسريتةوة واتة ئةرك و بةرثرسياريَتى و ضؤنيةتى جيَ بة جيَ
كردنيان دةنوسريَت و ئةدريَت بة كارمةندانى ئةو بةش و بةرِيَوةبةرايةتيانة و فةرمانى ثيَ
دةرئةكريَت بؤ ئةوةى ثةيرةو و جيَ بة جيَ بكريَت
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 .فرِوَكةخانةى ناوخوَيى []Domesticو فرِوَكةخانةى نيودةولةتى []International
سةبارةت بة نيَودةولَةت بوونى فرِوَكةخانةيةك يان ناو خوَيى بوونى لةم منونةى
خوارةودا جياوازى ئةو دوو جوَرة رِوون دةكةينةوة.
ئةطةر دوو فرِوَكةخانة هةموو ثيَكهاتةكانى وةك يةك وابوون و هيض جياوازى يةكيان
نةبوو لةسةر زةوى يةكيَكيان ثآى بووتريَت فرِوَكةخانةى ناوخوَيى ئةوى تريان ثآى
بووتريَت فرِوَكةخانةى نيَودةولَةتى جياوازيةكةيان ضية؟
فرِوَكةخانةى نيَودةولَةتى  :واتة ئةو فرِوَكةخانةية لةاليةن دةسةالَتى فرِوَكةوانى
شارستانى ئةو دةولَةتةى كة تيايداية م َولَةتى ثيَدراوة بوَ طويَزانةوةى طةشتياران و
مشةك بوَ والَتانى دةرةوة و بة ثيَضةوانةوة .
فرِوَكةخانةى ناوخوَيى :ئةو فرِوَكةخانةية لةاليةن دةسةالَتى فرِوَكةوانى شارستانى ئةو
دةولَةتةوة كة تيايداية تةنها م َولَةتى ثيَدراوة بوَ طوَيَزانةوةى طةشتياران و مشةك بوَ
ناوخوَى ئةووالَتة .
نيودةولَةتى ماناى ئةوةنية كة بةشيَك بيَت لة سيستمى سياسى نيَودةولَةتى بةالَم ماناى
ئةوةية رِيَنمايى سيستمى فرؤكةوانى نيَودةولَةتى ثيادة بكات بة ثيي ياساى فرِينى
شارستانى كة لة اليةن  ICAOوة ثيادة ئةكريت.
بة نيَودةولَةتى بوونى فرِوَكةخانة زوَر جار ثةيوةندى بةطةورة و بضوكى فرِوَكةخانةكةوة
نية بةالَم شويَن و ثيَكهاتة بنةرةتى ية طرنطةكانى سةرزةوى و سةالمةتى و فرِوَكةوانى
دةست نيشانى جوَرى فرِوَكةخانةكان دةكات بوَ نيَودةولَةتى و ناوخوَيى.
خالَى كوَتايى بوَ ثةسةند كردنى فرِوَكةخانةيةك بوَ بةكارهيَنانى وةك فرِوَكةخانةيةكى
نيَودةولَةتى ثةسة ندكردنى ثيَكهاتة و ئاميَر و ئامراز و ستافى [ئوَثةريشن] و سةالمةتى
و ضاوديَرى ية لةاليةن [  ]Civil Aviation Authority CAAئةو والَتةوة ،لة
مانطى  2005/11دواى ماوةيةك لة بةطةرِ خستنى فرِؤكةخانةكة وةك فرِؤكةخانةيةكى
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ناوخؤيي [ ] Iraqi CAAدواى تيَست كردنى هةموو ئاميَرةكانى فرِوَكةخانةى سليَمانى
لةاليةن تيمة تايبةمتةندةكانةوة و دلَنيا بوونيان لة َ جيَبةجيَكردنى كردنى رِيَنمايى و
[ريكارةكان ] هةروةها دواى ضيَك كردنى سةرجةم برِوانامة و دؤكيؤمينت و تواناى
كارمةند و ئامرازةكان بوَ جآبةجآ كردنى ثيَداويستيةكانى طةشتى نيَودةولَةتى ئةوكات
رِةزامةندى درا لةسةر ثيدانى بروانامةيةك بة ناوى Aerodrome Cirtification
 Mannual ACMو ئيش ثيَكردنى فرِوَكةخانةى سليَمانى بوَ رِيَك خستنى طةشتى
نيَودةولَةتى و بة ثيَي ئةو بةلَطة نامةية ساالنة فرؤكةخانة لة اليةن دةستةلَاتى
فرؤكةوانى شارستانى عرياقةوة ثشكنينى بؤ ئةكريت بؤ دلَنيا بوون لة جيَ بة جيَ
كردنى ناوةرؤكةكةى .
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 .1كةواتة طةشت بوَ فرِوَكةخانةى نيَودةولَةتى لة والتةكانى دةرةوةى ئةو والَتةو
فرؤكةخانةكانى ناوةوةى كة فرِوَكةخانةكةى تيَداية دةكريَت بةالَم بوَ فرِوَكةخانةى ناو
خوَى طةشتةكان تةنها لة ناو خوَوة دةكريَت.
 .2لة فرِوَكةخانةى نيَودةولَةتى مؤرى ثاسثوَرت دةكريَت بوَ رِوَيشنت و هاتنى طةشتياران
بوَ ووالَتةكانى دةرةوة  ,لة فرِوَكةخانةى ناوخوَى دا مؤركردنى ثاسثؤرتى ناويَت تةنانةت
بوَ هاوالَتى ئةو والَتة ثةساثوَرتيشى ناويَت تةنها ثيناسةيةكى فةرمى بةسة بؤ كةسةكة
\ضونكة طةشتةكان بوَ ناو خوَى ووالَتةكةية.
 . 3لة فرِوَكةخانةى نيَودةولَةتى دا كاروبارى طمرطى بؤ مشةكةكان دةكريَت واتة (ختليصى
) طمرطى كاال و مشةكةكان دةكريَت بة ثآى رِيَسا و رِيَنمايةكانى وةزارةتى دارايى بةالَم لة
فرِوَكةخانةى ناو خوَيى دا ئيشى طمرطى لةسةر مشةك ناكريَت مةكةر ثشكنينيكى ئاسايي
و رِةمسى ثشكنينةكة نةبيت .
لة هةموو ثيَداويستيةكانى تردا وةك جوَرى كايةى ئامسانى ( ئامسانى دةورى فرِؤكة
خانةكة) و سةالمةتى و ئاطركوذاندنةوة و ئاسايش و خزمةت طوزارى و ضارتى فرِوَكةوانى
و قولةى ضاوديَرى هيض جياوازى يةكى تر نية لة نيَوان ئةو دووجوَرة لة فرؤكةخانةكان.
وةرطرتنى رِةزامةنديش بوَ مؤر كردنى ثاسثوَرت بوَ طةشتياران كة دةضنة دةرةوة يان
داخلى ووالَت دةبن هةروةها طمرط كردنى مشةكى هاوردة يان هةناردة لة ووالَت لةاليةن
وةزارةتة ثةيوةندى دارةكانى ووالَتةكةوة دةكريَت وةك وةزارةتى ناوخوَ و دارايى ,
كاتيَكيش دةتوانريت كار بة موَرى ثةساثؤرت بكريَت كة بةفةرمى وةزارةتى دادى ئةو
ووالَتة موَرةكة ثةسةند بكات.
بوَ رِ يَطرتن لة طواستنةوةى نةخوَشى كوشندة و فايروَس لة فرِوَكةخانة نيَودةولَةتى
يةكاندا ثشكنينى تايبةت دةكريَت لةاليةن بةشى تةندروستييةوة هةروةها بوَ كؤنرتؤل
كردنى طويَزانةوةى نةخؤشى ئاذةلَ و رِووةكيش [  ]Qaranteneدادةنريَت .
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كةواتة ثؤلَيَن كردنى فرِؤكةخانة يان لةسةر بنةماى جؤرى خزمةت طوزارى يةكان يان
مةبةستى دروست كردنةكة دةكريَت ،جوَريكى تر لة ثؤلني كردن هةية لة سةر بنة ماى
ثيكهاتةكان و ئاستى خزمةت كوزاريةكان ديارى دةكريت .
ئةوةى ئيَمة مةبةستمانة لةم باسةدا فرِؤكةخانةى شارستانى ية بة هةردوو جؤرةكةيةوة
بؤكواستنةوةى طةشتياران و كواستنةوةى مشةك  ,فرِؤكةخانةى سةربازى باسيَكى ترة
بةدةرة لةم باسةى ئيَمة .
ئةم جةند زانياريانةى خوارةوة سةبارةت بةو اليةنة نيودةولَةتية هونةريانةى كة
ثةيوةنديان هةية بة بابةتةكةوة ثيؤييستة رِوون بكريَتةوة بوَ رِوشنبريى و هوَشيارى
فرِوَكةوانى الى خؤينةر واتة [. ]Aviation Awareness
رِيَكخراوى [فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى ]
 نةتةوة يةكطرتوةكان ئاذانسيَكى تايبةتى دروست كردووة بؤ رِيَك خسنت و
بةدواداضون و ثيَش خستنى كاروبارى فرِؤكةوانى لة ذيَر ناوى (رِيَكخراوى فرِينى
شارستانى نيَودةولَةتى )) ) International Civil Aviation Organizationكة بة
كورتكراوةيى ثآى دةوتريَت ( ) ICAOبؤ ئاسان ووتن بة ( ئايكاو ) دةخويَنريَتةوة.

لؤطؤى ICAO
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ريكخراوى [ ]ICAOلة سالَى  1944دروست بووة لةشارى شيكاغوَ يةكةم جار []52
دةولَةت بةشداريان كردووة و ئيَستا زوَربةى زوَرى دةولَةتةكان تيايدا بةشدارن و
هةروالَتيَك تةنها يةك ئةنداميَتى هةية  ,ئيَستا عيَراق تةنها يةك ئةنداميَتى هةية
ئيماراتى عةرةبى يةك ئةنداميَتى هةية سنغافورة و توركيا و تونس بة هةمان شيؤة .....
هتد  ,ئةو دامةزراوةيةش كة نؤينةرايةتى ووالتةكة ئةكات لةو رِيكخراوةدا ثآى ئةوتريت
دةسةالَتى فرِوَكةوانى شارستانى .
ئةطةر دةولَةتيَك لة ضةند هةريَميَك ثيَك هاتبوو هةر هةريَميكيش خاوةنى دةسةالَتى
ناوخؤى خؤى بوو يان فرِؤكةخانةى هةبوو  ،هةريَمةكان بةثيَى ياسا ناتوانن بنب بة
ئةندامى [ ]ICAOبةالَم دةبيَت هةموو رِيَنمايى يةكان لة رِيَطةى ناوةندةوة وةربطرن،
[ ]ICAOرِيَنمايى و رِيَسا تةنها لة ِريَطةى [دةسةالَتى فرِوَكةوانى] هةر ووالَتيَكى
ئةندامةوة دادةبةزيَنىَ بؤ جى بة جى كردنيان لة اليةن فرِؤكةخانةكانةوة .
 دةستةالَتى فرِؤكةوانى شارستانى هةر ووالَتيَك منايندةى فةرمى رِيَكخراويى فرِينى
نيَودةولَةتى ية لةو والتة و هةر كاريَك كة ثةيوةست بيَت بة فرِوَكةوانيةوة و بويسرتيَت
جآبةجىَ بكريَت س لةوالتانى ئةندامدا دةبيَت لةاليةن دةستةالَتى فرِؤكةوانيةوة
ثةسةند بيَت ئةوسا ثةيرِةو ئةكريَت لةاليةن فرِؤكةخانةكانى ووالتةكةوة .
[ رِيَكخراوى  ]ICAOرِيَنمايى و رِيَساى تايبةت بة كاروبارةكانى فرِوَكةوانى و
سةالمةتى دادةنى َ و بةدواى جآبةجىَ كردنيان دا دةضيَت ،هةر لة دروست كردنى
فرِؤكةخانةوة تا سيستةمى ئيش كردن و ضاوديَرى و ئاسايش و سةالمةتى فرِؤكةوانى،
مامةلَةكانيش لةطةلَ دةستةالَتى فرِؤكةوانى دةولَةتاندا دةكات
 رِيَكخراويَكى تريش هةية كة سةر بة نةتةوة يةكطرتووةكان نية طرنطى دةدات بة
رِيَك خستنى كاروبارى طواستنةوةى كؤمثانيا و هيَلَة ئامسانيةكان و رةضاوكردنى ياساكانى
 ICAOئةم رِيَكخراوة ثيى دةوتريت International Air Transport Association
بة كورتى ثآى دةوتريَت (  ) IATAبة (ئةياتا) دةخوينريتةوة  ,ئةو دوو رِيَكخراوة
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[ ]IATA , ICAOهيض ثةيوةندى يةكى ئةنداميان بة يةكةوة نية بةالَم هاوكارى
هةماهةنكى و كؤبونةوةى بةردةواميان هةية كاروبارةكانيان لة خزمةتى فرِؤكة و
فرِؤكةواني و كواستنةوةى ئامسانى بة تايبةتى دابني كردنى سةالمةتى طواستنةوة و
سةالمةتى فرِوَكة  ,ريَكخراوى  IATAثابةندة بةرِيَنمايةكانى  ICAOبوَ سةالمةتى
فرِوَكةوانى.

لؤطؤى IATA
رِيَكخراوى  IATAرِيكخسنت و سةرثةرشتى كؤكردنةوةى هيَلَة ئامسانيةكان دةكات بؤ
ثيادة كردنى ثيوةرةكانى سةالمةتى و رِينماية ثةيوةندى دارةكان و جارةسةر كردنى كيشة
دارايي و هونةرى و ياسايةكانيان و ثاريزطارى بةرزةوةنديةكانيان بؤ منونة هيَلَى ئامسانى
عيَراق يان سوريا يان ايطاليا ثابةندن بة رِيَنمايى يةكانى  IATAبؤ رِيَكخستنى
كارةكانيان بةالَم فرِؤكةخانةكانى وةك ( سليَمانى – بغداد – قاهرة – دبى ) ..... -
ثابةندن بة جآبةجىَ كردنى رِيَنماييةكانى  ICAOبوَ رِيَكخسنت و بةرِيَوةبردنى
كارةكانيان .
زؤريك لةَ هاوالَتيانى كوردستان تا ئةم كاتةش وادةزانن كة [هيلى ئامسانى عرياق ]
اليةنى بةرثرسة لة كاروبارةكانى فرِوَكةخانة وفرِين و طواستنةوةى ئامسانى و
رِيَكخستنى فرِوَكةوانى لة ئةستوَى ئةوداية بةالَم لة رِاستيدا دةستةالَتى فرِوَكةوانى
شارستانى عيَراق اليةنى بةرثرسة لة رِيَك خستنى كاروبارى فرِوَكةخانةكانى عيَراق هةر
لة دروست كردنيةوة تا رِيَكخستنى كارطريى وياسايى تا دامةزراندن و رِاهيَنانى
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كارمةندةكان و ثةسةند كردنى برِوانامةكانيان هةروةها [ليَكوَلَينةوة و ثشكنني] لة
رِووداوةكانى ف ِروَكةوانى [.]Accident Investigation

هيَلَى ئامسانى عيَراقى كوَمثانيايةكى طواستنةوةية وةك هةركوَمثانيايةكى تر جا ض تايبةت
بيَت يان حكومى بيت كة ذمارةيةك كارمةند و فرِوَكةى هةية و ذمارةيةك ئوَفيسى لة
شويَنة جياجياكانى ناو عيَراق و ضةند والَتيَكى تردا هةية هةلَدةستيَت بة بةكارهيَنانى
فرِوَكةخانةكان بوَ كارى طواستنةوةى طةشتياران.
لة كوردستاندا حكومةتى هةريَمى كوردستان خاوةنى فرِوَكةخانةكانة بة هةموو ثيَكهاتة و
كارمةند و ئامريو و بةرِيوةبردن و ثةيوةنديةكان و رِاهيَنان بةالَم وةك ياساي فرِوَكةوانى
نيَودةولَةتى ثةسةند كردنى برِوانامةكان و ئامرازى سةالمةتى فرِوَكةوانى دةبيَت [سلطة
الطريان املدني العراقي] رِةزامةنديان لةسةر بدات ثيَش بةكارهيَنانيان واتة سةرجةم ئةو
دامةزراو و ئاميَرانةى كة تائيَستا لة فرِوَكةخانةى سليَمانيدا بةكار دةهيَنريَت بوَ
مةبةستى نيشتنةوة و فرِين و سةالمةتى و برِوانامةى كارمةندة تايبةتةكان هةموويان بة
فةرمى ثةسةندكراون لةاليةن ( سلطه الطريان املدني العراق ).
 رِيَكخراوى  ICAOهةلَدةستيَت بة دانانى ياساى بةشة جياجياكانى بةشدار
لةجآبةجىَ كردن و بةطةرِ خستنى فرِؤكةخانةكان لة دوو تويَى  19بةرطى ثاشكؤ كة ثىَ
ى دةلَيَن  Annexكة تياياندا تةواوى هيَلَة سةرةكيةكانى ياساى فرِؤكةوانى داريَذراوة و
هةر دةولَةتةش كة ئةندامة لةو رِيَكخراوةدا لةسةر بنةماى ثيَداويستى ناوخؤى خؤيى و
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تواناكانى ئةو ووالَتة ياساى فرِؤكةوانى دةولَةتةكةى خوَى دادةرِيَذريَت كة ثآى دةلَيَن
ياساى فرِؤكةوانى شارستانى بؤ منونة لة عيَراقدا ثآىى دةلَيَن ( قانون الطريان املدني
العراقي ) وة وةكو باس كرا دةبيَت دةسةالَتى فرِؤكةخانةكان ثابةندى برطةو مادةكانى
ئةو ياساية بن  ,هيوادارين كوردستانيش لة ئايندةدا ياسايةكى تايبةت بة فرِؤكةوانى
كوردستان دابرِيَذيَت كة لة قؤناغى ئيَستادا بنضينةكانى هةية و هةنطاو بة هةنطاو كارى
بؤ دةكريَت و ثيويستة لة ميانى ياسايى فرِؤكةوانى عيَراقدا جؤريك لة دةستةالت
جيكاى بكريتةوة بؤ هةرميى كوردستان بةثآى دةستور تا ئةو كاتةى هةريم لة ذير
جةترى عرياقدا بيت .
 هةر فرِؤكةخانةيةك ناوخوَيى بيَت يان نيَودةولَةتى دةبيَت ناويَك يان كؤديَكى
تايبةت بةخؤى وةربطريَت لة  ICAOئةوسا دةناسريَت لة جيهاندا وةك فرِؤكةخانةيةكى
فةرمى و ثةسةند كرابيت بةالم ئةطةر فرِؤكةخانةيةك كؤدى نةبوو ئةوة ناطةيةنيَت ئيرت
نابيَت ئيش بكات  ,دةتوانيَت بة ئاسايي كاربكات بةالَم كوَمثانيا بةناوبانط و ناودارةكان
يان اليةنة جيهانيةكان مامةلَةى لةطةلَ ناكةن تةنها بوَ طواستنةوةى ناوخوَى
بةكاردةهيَنريَت بؤية كاريَكى قورس و طرانة  ,ماندبوونى زوَرى دةوآ  ,ووردةكاريى يةكى
زؤرة تا ئةو كاتةى فرِوَكةخانةيةك دةتوانيَت كؤدى  ICAOوةربطريَت بةتايبةتى لةم
ووالَتةى ئيمةدا  ،كؤدةكةش بريتية لة ووشةيةكى

4

ثيتى تايبةت بةو رِيَكخراوى

( ) ICAOكة بةثآى سيستةميَكى تايبةت دادةنريَت و كؤدى هيض فرِؤكةخانةيةكيش لة
هى فرِؤكةخانةيةكى تر ناضيَت .
بوَ منونة  - :كؤدى فرِؤكةخانةى سليَمانى بة ضوار ثيتى (  ) ORSUدةناسريَت .
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كؤدى فرِؤكةخانةكان:
ئةكةر لة نةخشةكة وورد بينةوة بؤ هةر ناوجةيةكى جيهان ثيتيَكى بؤ ديارى كراو وة
بةثآى سيستمى  ICAOهةر ووالَتيَكبش لة جيهاندا كة تيايدا ئةندام بيَت رِةمزيَكى
هةية عيَراق رِةمزى  ORى هةية هةر بة ثيي نةخشةكةى سةرةوة ئةبينني ثيتى O
ئاماذةية بؤ ووشةى (  ORIENTواتة رِوَذهةالَت ) بوَ بةشيَك لة ووالتانى رِؤذهةالتى
ناوةراست دانراوة وةك عيَراق -ئيَران-باكستان -سوريا -لبنان -ئسرائيل -ئةردةن -توركيا-
كةنداوى عةرةبى  -سعودية-كويَت و ئةفغانستان و ثيتى  Rواتاى  IRAQدةطريَتةوة
بةثآى رِيَسايى  ICAOو ,ثيتى  Eبؤ كيشوةرى ئةوروبا و  EGئةلَمانياية .........هتد.
هةردوو ثيتى  SUدوو ثيتى يةكةمى كورتكراوةى  Sulaimaniyahية بة ئينطليزى و
بة كؤكردنةوةى ئةو ثيتانة كؤدى فرؤكةخانةى سليمانى دةرئةكةويت كة  ORSUية.
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لة هةر دؤكيومينتيكى فرِينى نيودةولةتى يان دةسةالَتيَكى فرِوَكةوانى ناوضةيي كؤدى
 ORSUبينرا نيشانةية بؤ َ فرِوَكةخانةى نيودةولةتى سليَمانى .
ئةو [ ]ORSUية كاتيك بةخشراوة بة فرِوَكةخانةى سليَمانى كة تةواوى رِةوش و
ثيَكهاتةكان وثةيكةرى رِيكخستنى كارطريى و ئةدرةس و زانيارى يةكانى فرِوَكةخانةى
سليَمانى لةاليةن دةسةالَتى فرِوَكةوانى عيَراقيةوة ثةسةند كراوة بةثآى رِيَنمايةكانى
 ICAOو ئةوانيش لة رِيَطةى خوَيانةوة ناردويانة بوَ اليةنى ثةيوةندى دار بوَ
ثةسةندكردنى ئةو كؤدة كة []ORSUية .بوَ فرِوَكةخانةى هةوليَر كوَدى []ORER
دانراوة و هةروةها بؤ بغداد [ …..]ORBIهتد.
لة اليةكى ترةوة لة رِيَكخراوى [ ]IATAش هةر فرِوَكةخانةيةكى نيَودةولَةتى كوَديَكى
تايبةتى خوَى هةية بوَ ناسينةوةى لةاليةن كوَمثانياى هيَلَةئامسانيةكان بوَمنونة
فرِوَكةخانةى سليَمانى كوَدةكةى  ISUة كة تايبةتة بة فرِوَكةخانةى سليَمانى ،هةردوو
ئةو ريَكخراوةى سةرةوة  IATA , ICAOمالَثةرى تايبةتيان هةية بوَ ناسني و
دوَزينةوةى كوَدو و زانيارى لةسةر فرِوَكةخانةكان هةر اليةنةو بةثآى ثيَويستى خوَى.
ئةم خشتةية بةشيكة لة خشتةكانى  IATAكة تيايدا كؤدى ذمارةيةك فرؤكةخانةى
تيا بالو كراوةتةوة كة بة ثيتى (  ) Iدةست ثى ئةكات و كؤدى فرؤكةخانةى سليمانى
بة  ISUبالوكراوةتةوة .
ATA 3-Letter Codes
I

IATA
3-letter
codes A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

)The International Air Transport Association's (IATA
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Location Identifier, a unique 3-letter code, is used in
aviation to identify mainly locations of airports throughout
the
world.
Below is a list of IATA airport codes beginning with the
letter I.

Code City

Airport

ISU

Sulaimaniyah
Airport

Sulaimaniyah

Country

International Kurdistan, Iraq

ISW Wisconsin Rapids (WI)

Alexander Field

USA

ITA

Itacoatiara

Itacoatiara

Brazil

ITB

Itaituba

Itaituba

Brazil

ITE

Itubera

Itubera

Brazil

ITH

Ithaca (NY)

Tompkins County

USA

ITI

Itambacuri

Itambacuri

Brazil

ITK

Itokama

Itokama

Papua New Guinea

ITM

Osaka

Osaka-Itami
Airport

ITN

Itabuna

Itabuna

Brazil

ITO

Hilo (HI)

Hilo International

USA

ITP

Itaperuna

Itaperuna

Brazil

ITQ

Itaqui

Itaqui

Brazil

ITR

Itumbiara

Itumbiara

Brazil

IUE

Niue Island

Hanan

Niue

IUL

Ilu

Ilu

Indonesia

Summit Lake

Canad

IUM Summit Lake

International Japan
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تا ئيَرة تةنها زانيارى طشتى ية كة ثيَم باش بوو خويَنةرانى خوَشةويست بوَ شارةزا بوون
بيزانن .ليَرة بة دواوة دة ضينة باسى ثيَكهاتةكانى فرِوَكةخانةوة هةرلة دةرطاى ضوونة
ذوورةوة تا ئامسانى فرِوَكةخانة و رِارةوى فرِينى فرِوَكةكان و سيستمى بة رِيَكردنى فرِوَكة
هيوادارم بتوامن كةميَك زانيارى رِوون بكةمةوة ثشت بةسنت بة ثاشكؤكانى []ICAO
و بالَوكراوةكانى ترى ثةيوةنديدار.
رِيكخراوى فرِينى شارستانى نيو دةولَةتى ( )ICAOتةواوى ووردةكارى و هيَلَة
سةرةكيةكانى ثيَكهاتةكانى و جوَرةكانى فرِوَكةخانةكان و سيستم بؤ بةيؤةبردن و بة
طةرِخسنت و بةكارهيَنانى ئاميَر و نةخشة و ضارت و كةش ناسى و سةالمةتى و
جاوديرى و ئاسايشى و ثسثوَرى فرِوَكةوانى لة دوو تويآ [ ]19ثاشكوَدا بالَوكردوَتةوة
لةطةلَ ضةندين بالَوكراوة و نامة و نوسراودا هةريةك لةو [ ]19ثاشكوَية ثةيوةندى
بةاليةنيَكى تايبةت بة مامةلَة كردن لةطةلَ دروست كردن و ئيش ثيَكردن و ثيش خستنى
فرِوَكةخانةوة هةية لةكةل دؤكيؤمينت و برؤانامةو بوارى سةالمةتى فرؤكةكان .

ياساي فرِوَكةوانى بةثآى ئةو[]19ثاشكوَية جآبةجآ دةكريَت كة هةموو فرِوَكةخانةيةك
ثابةندة ثيويستة ثةيرةوى بكات:
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NTERNATIONAL

STANDARDS

AND

RECOMMENDED
PRACTICES
ANNEXES TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL
AVIATION
Annex 1

Personnel Licensing

Annex 10

Aeronautical
Telecommunications

Annex 2

Rules of the Air

Annex 11

Air Traffic Services

Annex 3

Meteorological
Service
for
International Air Navigation

Annex 12

Search and Rescue

Annex 4

Aeronautical Charts

Annex 13

Aircraft
Accident
Incident Investigation

Annex 5

Units of Measurement to be Used
in Air and Ground Operation

Annex 14

Aerodromes

Annex 6

Operation of Aircraft

Annex 15

Aeronautical
Services

Annex 7

Aircraft
Nationality
Registration Marks

Annex 16

Environmental Protection

and

and

Information

Annex 8

Airworthiness of Aircraft

Annex 17

Security:
Safeguarding
International Civil Aviation
Against Acts of Unlawful
Interference

Annex 9

Facilitation

Annex 18

The Safe Transport
Dangerous Good by Air

Annex19

Safety Mangment system

of

هةروةها ضوَن هةر ووالَتيَك ياسا و رِيَسايةكى تايبةت بة خوودى خوَى هةية ب َو
بةرِيَوةبةردن و خزمةت كردن و ضةسثاندنى ياساكان ئاواش لة جةند ناوجةيةكى ترى
 ضةند رِيكخراويكىICAO جيهاندا جكة لة رِيكخراوى فرينى شارستانى نيَودةولَةتى
ناوضةيى يان هةريَمى هةية بوَ مامةلَة كردن لةطةلَ ياساي فرِوَكةواني كة هةر هةموويان
جةخت لةسةر دابني كردنى ئةو رِيَساو رِيَنمايانة دةكةنةوة كة سةالمةتى فرِوَكة و
: فرِوَكةوانى دابني دةكةن هةندآ لةو رِيكخراوانة ئةمانةى خوارةوةن
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 Joint A vaition Regulation .1لة والتانى ئةوروثا رِيَنمايةكانى ثةيرِةو دةكريت.
 .2والَتةكانى سوَظيتى كوَن  USSRرِيَكخراوى تايبةتى خوَيان هةية كة ثيادةى
رِيَنمايةكانى فرؤكةوانى شارستانى دةكةن.
 .3والتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا ريكخراوى تايبةت بة خؤيان هةية بة ناوى FAA
كورتكراوةى . Federal aviation Adminstration

 . 4نةتةوةيةكطرتوةكان رِكخراوي كى تايبةتى بة فرِوَكةواني داناوة وةك لة ثيَشةوة باس كرا بة

ناوى  ICAOز وَربةى زوَرى والتةكان ئةندامن لةو رِيكخراوةدا فرِوَكةخانةكان ثةيرةوى
رِيَنمايى يةكانى [ ]ICAOدةكةن بة فرِوَكةخانةى سليَمانيشةوة.

هةموو ووالَتانى ئةندام لةو ئاذانسةدا ثابةندن بة ثيادةكردن و ثةيرةوكردنى ياساو
رِيَنمايي يةكان هةروةها هةموو ووالَتيَكى دراوسىَ لةو ووالَتانة دةبيَت بةثيَى
رِيَككةوتننامةيةك كة ثيَى دةلَيَن) Memorandum of understanding (MOUهةم
ئاهةنكى و هاوكارى يةكرتى بكةن بؤ رِيَكخستنى مجوجؤىل هةوايى و تيَثةرِ بوونى
فرِؤكةكان لة ووالَتيَكةوة بؤ ووالَتيَكى ترو دامةزراندنى رِيَرةوة ئامسانيةكان [ Air
 ]Waysلةسةر بنةماى زانستى و ودابني كردنى سةالمةتى.
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هةروةها هةموو فرِؤكةخانةكان وةك سليَمانى و كركوك  ,كةركوك و بغداد يان كركوك
وهةوليَر يان نةجةف وبةسرة دةبيَت دووبارة رِيكخسنت وبةريوةبردنى مجوجؤلَى
فرِؤكةوانى لةكةل سةنتةرى  Approachبةثيَى LOA Letter of Agreement
رِيَكبخةن بؤدابني كردنى سةالمةتى فرِؤكةوانى بؤ ئاراستةكردنى فرِؤكةكان وديارى
كردنى بةرثرسياريَتى هةراليةك لةرِوودانى هةرثيَش هاتيَك يان رِووداويَك هةروةها
هةموو فرِؤكةخانةيةك بةثآى ثيَويستى خوَى و تواناكانى و تايبةت مةنديَتى شويَنةكةى
سيستمى كارطيَريَ و تةكنيكى و فرِؤكةوانى بوَ خوَى رِيَك دةخات كة دةبيَت بةثآى
رِيَنمايى يةكانى [ ]ICAOبيَت و زانيارى لة سةر فرِؤكةخانةكة ثةيوةست بة
نةخشةكانى فرِوَكةوانى و ضارتةكانى ئارِاستةكردن بوَ نيشتنةوة و فرِين بالَودةكاتةوة
دواى رِةزامةندى دةسةالَتى فرِوَكةوانى ئةو ووالَتةو لة دوتؤيي بالوكراوةيةكى فةرمى بوَ
بةكارهيَنانى لةاليةن فرِوَكةوانةكانةوة .ئيَستة تةواوى ثيكهاتة سةرةكى و سيستمى
كارطريى وجاوديرى ئامسانى و ضارتةكانى فرِوَكةوانى فرِوَكةخانةى سليَمانى بة
ثةسةندكراوى الى [  ]Iraqi Civil Aviation Authorityبالَوكراوةتةوة و بة
دةوريش  Updateدةكريت بةو كورانكاري و بابةتة تازانةى كة ثيويسنت .
يةكيَك لة بالَو كراوة طرنطةكانى رِيَكخراوى فرِوَكةوانى شارستانى لة هةر والتيكى ئةندام
ثآى دةوتريَت  (AIP) Aeronautical Information Publicationواتة بالَوكراوةى
زانيارية فرِوَكةوانيةكان  AIP ,بوَ فرِوَكةخانةيةك كة ثةسةند كرا بيَت بوَ بةطةرِخسنت
( )Operationو كوَدى هةبيَت سةرجةم زانياريةكانى تايبةت بةو فرِوَكةخانةيةى
تيَداية كة لة شيَوةى فوَرميَكى تايبةتدا بالَو دةكريَتةوة كة تيايدا رِةوش و زانيارى
فرِوَكةوانى و توانا و ثسثوَرى و كالسى ئاطركوذاندنةوة و هةندآ زانيارى ترى ئةو
فرِوَكةخانةيةى تيادا دةنوسريَت.
ئةم وينة ى خوارةوة وينةوى بةرطى يةكةم و الثةرةى يةكةمى  AIPعرياقة كة زانيارى
سةرجةم فرؤكةخانةكانى عرياقى تيا بالو كراوةتةوة بة فرؤكةخانةى سليمانيشةوة .
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هةر هيَلَيَكى ئامسانى يان هةر فرِوَكةوانيَك ثيَويستى بة زانيارى ي هةبيَت سةبارةت بة
يةكيَك لةو فرِوَكةخانانة لة مالَثةريَكى تايبةتةوة دةضيَتة ناو ئةو خشتانةوة و هةر
زانياريةكى ثيَويست بوو دةتوانيَت دةرى بهيَنيَت ،واتة  AIPسةرضاوةى زانياريةكانى
فرِوَكةخانةية ئيرت ثيَويست بة ثرسيار كردن و ضاوةروانى ناكات بوَ زانيارى وةرطرتن
لةسةر زوَربةى ثيَداويستيةكان.

ث َولَني كردن و ثيَكهاتةكانى فرِوَكةخانة:
)classification
وةك باسكرا فرِوَكةخانة دةتوانريَت بة ضةندةها جوَر ثوَلَني بكريَت  ,جوَريَكى تر لة
ثولَني كردن ديارى كرا لةسةر بنةماى ذمارةى طةشتيارانى ساالَنة يان برِى مشةكى
ساالَنة كة لةو فرِوَكةخانةيةوة دةطواسرتيَتةوة و جوَريَكى تر لةسةر بنةماى ثيَكهاتةكان
Airport Configuration and
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(

بوَ منونة فرِوَكةخانةى بضوك هةية تةنها يةك فرِطة []Runwayى بةسة بوَ نيشتنةوة
و فرِين جوَريَكى تايبةتى فرِوَكة ،فرِوَكةخانة هةية فرِطة و تةكسى وةى و قولةى
ضاوديَرى هةية بآ رِووناكى فرِطةو ئاميَرى ئارِاستة كردن بوَ جوَريَكى تر لة فرِوَكةكان
بةكاردةهيَنريَت .جوَريَكى ترى فرِؤكةخانة هةية لة فرِوَكةخانة فرِطة و تةكسى وةى و
ئةثرون و قولةى ضاوديَرى و رِووناكى فرِطة ورادار و ئاميَرى فرِوَكةوانيشى هةية و ضةند
جوَريَكى ثيَشكةوتوتر لة فرِوَكة دةتوانن بةكارى بهيَنن .واتة جوَرى فرِوَكةخانةكة بة
جوَرى ئةو فرِوَكانةى كة بةكارى دةهيَنن و بة دريَذى فرِطة و ثانى يةكةى و جوَرى
ئاميَرة فرِوَكةوانيةكان دةتوانريَت ثيَناسةش بكريَت يان ث َولَني بكريَت.
منوونةيةكى سادةى نةخشةى فرِوَكةخانة:
بوَ رِوونكردنةوة و زانينى ثيَكهاتة سةرةكى يةكانى فرِوَكةخانة تكاية سةرجنى ئةم
نةخشةيةى خوارةوة بدةن .
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قةبارةو جوَرى فرِوَكةخانةكان بة جوَرى ئةو فرِوَكةيةى كة لةسةرى ديزاين كراوة
دةطوَريَت ض دريَذى فرِطة و تةكسى وةى يان جوَرى سيستمى رِووناك كردنةوةكةى يان
جوَرى ئاميَرى فرِوَكةوانيةكان ،بةالَم فرِوَكةخانةيةكى مام ناوةند ( وةك فرِوَكةخانةى
سليَمانى )نة بضوك و نة طةورة دةتوانريَت لةم بةشة سةرةكيانةى خوارةوة ثيَك بيَت:
 .1فرِطةى سةرةكى  Runwayبوَ فرِين و نيشتنةوةى فرِوَكة بةكارديَت
 .2تةكسى وةى – بوَ هيَوةر كردنةوةى خيَراى فرِوَكة لة كاتى نيشتنةوة و ئاراستة كردنى فرِوَكة
لةكاتى فرِين .
 .3ضةند تةكسى وةيةك بوَ بةستنةوةى فرِطة و بةشةكاتى ترى وةك ئةثرون.
 .4شويَنى وةستان و مجوجوَلَى زةمينى فرِوَكة كة ثآى دةلَني  Apronيان .Ramp
 .5كةشتيوانى ئامسانى [قولةى ضاوديَرى – طةياندنى فرِوَكةوانى ].....
 .6ويَستطةى كةش ناسى.
 .7بةشة ئةندازياريةكان
 .8بنكةى ئاطركوذاندنةوة فرياكةوتن.
 .9ويَستطةى ووزةى كارةبا و ئاوو و سيستمى ئاوةروَ.
 .11بيناى تيَرمينالَ بوَ ئالَ و طوَرِكردن كاروبارةكانى طةشتياران و مشةك و بينا بوَ كارطيَرى و
تةكنيكةكان.
 .11 .11سيستمى رِووناك كردنةوة و ئاميَرة فرِوَكةوانيةكان.
 .12سةالمةتى و كؤنرتِؤل.
.13بةشة ياريدةدةرةكان وةك [ئاسايش و ثةساثوَرت  ،طمرط ،تةندروستى و ئاطركوذاندنةوة و
كةرةنتينة  ,كوالتى كؤنرتِؤل  ,بانك  ,ثؤليس]
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نةخشةى ماستةر ثالنى فرؤكةخانةيةك
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لةسةر بنةماى شويَنى مجوجولَى طةشتياران و فرِوَكةكان رِووبةرى ئةو زةوى يةى كة
كةوتوَتة ناو شوراى هةر فرِوَكةخانةيةكةوة دةكريَت بة دوو بةشى سةرةكى يةوة:
 .1ناوضةى مجوج َولَى ئاسايى ئةو رِووبةرةية كة بيناى كارطيَرى و بةشيكى تريمينالَ و
ثارك و بيناى خزمةت طوزاريةكانى تيَداية ثيي ئةوتريت . Land side
.2

 .3ناوضةى مجوج َولَى هةوايى [فرِوَكة] ئةو رِووبةرةية كة مجوج َولَى فرِوَكة بوَ
نيشتنةوة و فرِين و ضاكسازى فرؤكةى تيَدا دةكريَت ثيي ئةوتريت . Airside
ئةو دووناوضةية بة شورايةك يان ثةرذينيَك لةيةك جيادةكريَتةوة ومجوجوَلَ بوَ
 Airsideتةنها بوَ كةسانى رِيَثيَدراوة لة رِيَطةى ضةند دةروازةيةكةوة و بةثآآ
سيستميَكى تايبةت كة سةالمةتى و ئاسايشى فرِؤكةوانى بثاريَزيَت.
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ئامسانى فرِوَكةخانةكةش واتة [  ]Airport Terminal Areaبةشيَكى طرنطة لة
فرِوَكةخانة و ئةو شويَنةية كة ضاالكى نيشتنةوة و فرِين و نزيك بونةوة و ثيَض كردنةوة
و ) (Manoeuvringبةرزبونةوةى فرِوَكةكانى تيَدا ئةجنام دةدريَت كة بةثآى
رِيَنمايةكانى  ICAOلة بازةنةيةكداية تريةكةى نزيك  18كم دةبيَت [ 10ميلى بةحرى]
بة دةورى فرِوَكةخانةدا.
لةم نةخشةيةى خوارةوةدا بةكشتى و لة سةر شيؤةى هيلكاريةكى سادة نةخشةسازى
بةشةكانى مجوج َولَى طةشتياران و فرِوَكة و كايةى ئامسانى فرِوَكةخانةى لةسةر رِوون
كراوةتةوة لةكةل سنورى هةردوو ناوضةى  Airsideو : Landside
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يةكةى ثيؤانةيي:
سةبارةت بةيةكةى ثيَوان[, ]Measurement unitرِيَكخراوى ايكاو ثاشكوَيةكى تايبةتى
داناوة بوَ رِوون كردنةوةى يةكةكان بوَمنونة:
 .1يةكةى دريَذى زوَر – ماوةى نيوان فرِوَكةخانةكان يان دوورى فرِؤكةكان كةديارى
دةكريَت بةيةكةى ميلى بةحرى دةثيَوريَت [ 1ميل بةحرى 1852 =Miم]
 .2خيَرايى فرِوَكةكان بة كيلوَمةتر /كات ذميَر دةوتريَت
 .3بةرزى فرِوَكةخانة و طردوو شويَنة بةرز و هةورةكان بةثآ [ ]Ftدةثيَوريَت .
 .4خيَرايى با بة  Knotدةثيَوريَت .
 .5دريَذى و ثانى الشة يان فرةميى فرِوَكة و دريَذى بالَةكانى بة مةتر دةثيَوريَت و
هةروةها .
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بةشى سآهةم

ئةندازيارى ف ِروَكةخانة
Airport Engineering
ئةطةر ضاويَك بةالثةرةكانى ميَذووى كوَن و نوآ دا بطيَرين بوَمان دةردةكةويَت كة ثيَطةيشنت و
ثيَشكةوتنى طةالنى جيهان روَذ بة روَذ بةزياد بوونى ئامرازةكانى طواستنةوة لة هةلَكشاندا بووة
هةتا ئةم سةردةمةش بة شيَوةى جياجيا  ,هةردةمة و بةثآى سةردةمى خوَى ،طواستنةوة
بةهةموو بةشةكانيةوة تيَكةلَة لةطةلَ ذيانى ئادةميزاد و ئامرازى سةركةوتن و ذيَركةوتنى
هيَزةكانة بةسةر نةيارو دوذمناناندا ،ئامرازة بوَ دامةزاراندن و طوَرينةوةى ثةيوةندى و ضاالكى
ئابوورى و فةرهةنطى و بازرطانى.
هةر والتيَك بةرنامةو ماستةر بالنى خؤى هةية بؤ داهاتووى كوَمةلَطاكةيي و و طةشةسةندنى
بوارةكانى زيارى  ،هةلَبةتة بةشى طواستنةوة و طةياندن لة ماستةر بالندا ثشكى طرنطى
بةردةكةويَت بةهةموو بةشةكانيةوة و بوودجةى زوَرى بوَ دادةنريَت بوَ جآبةجآ كردنى
ثرِوَذةكانى ئةو بةشة ،دةبيت بزانريت طواستنةوة نةبيَت ثيَشكةوتنى كوَمةلَ و كوَمةلَطاش
نابيَت .
ئادةميزاد هةر لةسةرةتاى دروست بونيةوة تا ئيَستاش لة هةولَى بةردةوامداية بوَ دوَزينةوةى
ئامرِازى طواستنةوةى جوَراو جوَر  ,ئةو ئامرِازةى كة مروَظ سةردةمانى كوَن لةبةردةستيدا
بووة ئاذةلَ بووة بوَ طواستنةوةى خوَى و ثيَداويستيةكانى  ,بةثآى فراوان بوونى رِادةى بريى
مروَظ و دوَزينةوةى كةرةستة و ئامرِ ازى تر هوَكانى طواستنةوة زوَرتربوون ،مروَظ وشكانى و ئاوى
بةكارهيَناوة بوَ طواستنةوة و ثيَداويستيةكانى ذيانى قوَناغ بة قوَناغ زيادى كردوة و بريى لة
بةكارهيَنانى ئامسانيش كردوَتةوة بوَ طواستنةوة تاواى ىلَ هات فرِوَكةشى دروست كرد.
سةدةكانى ثيَشوو هةريةكةيان سةردةمى بةكارهيَنانى ئامرازيَك بوون بوَ طواستنةوة:
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.1

تا سةدةى هةذدةهةم  -ئامرِازى دةريايي سةرةتايى و ئاذةلَ

.2

سةدةى هةذدةهةم – شةمةندةفةر و هيلى شةمةندةفةر .Railway

55

.3

سةدةى نوَزدةهةم – كةشتى و دةرياوانى . Sea transportation

.4

سةدةى بيست – رِيَطاو بان و ثرد [زةمينى] . Road transportation
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.5

سةدةى بيست و يةك – طواستنةوةى ئامسانى [فرِوَكة] Air transportation

هةربابةتيَكيش لةو بابةتانةى سةرةوة زانستيَكن و ضةندين سةرضاوةى جوَرا و جوَر هةية بوَ
ديراسة كردن و جآبةجآ كردن و ئيش ثآكردنى هةروةها هةر بابةتيَكيان رِيَنمايى و ياسايى
تايبةتى خوَى هةية بوَ بةرِيَوةبردنى كة مةبةست لةسةرجةمياندا َ دابني كردنى ريَطايةكى
طوجناو و باشة بوَ ريَوا و طةشتياران هةروةها سةالمةت ترين ريَطة بوَ طةيشتنى ئةو مروَظة بة
شويَنى مةبةست.
شةمةندة فةر يان كةشتى يان فرِوَكة بوَ ئةم سةردةمة بووةتة [ئامرِازى ] دةستى دةولَةتة
زهليَزةكان بوَ بنيات نانى هيَز و تواناى خوَيان بوَ كوَنرتوَلَ كردنى سةرضاوةكانى ووزة و
سةرضاوة سروشتيةكان و كواستنةوة لة جيهاندا و ثاريَزطارى كردنى ئاسايشى نةتةوةيى خؤيان
[ .]National Security
جا هةر ووالَتيَك بةثآى ثيَداويستى و سرتاتيجى خوَى ماستةر ثالن دادةنيَت بوَ هةرسآ
جوَرةكة لةو بةشانةى طواستنةوة كة باس كرا  ,هةلَبةتة شويَن و ذمارةى فرِوَكةخانةكان
لةرِيزى ثيَشةوةى ئةو ثالنة دةبيت  ,ذمارةى فرِوَكةخانة شارستانيةكان لةسةر بناغةى
كةشةسةندن و زياد بوونى ضاالكى ئابوورى و كوَمةالَيةتى و دانيشتوانة بةالَم هةلَبذاردنى
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شويَنى فرِوَكةخانةكان [فرِوَكةخانةى شارستانى] لةسةر ئةم بنةمايانةى خوارةوة
هةلَدةبذيَردريَت:
 .1جوَرى ضاالكى دانيشتوانى ئةو شويَنة ئايا كشتوكالَى ية – بازرطانى ية – ئاينى ية –
طةشتيارى ية يان هةربابةتيَكى ترة.
 .2طةشةسةندنى ئةو بةشةى كوَمةلَطا لةو شويَنةدا لة ثالنى والَتدا لةسةر بنةماى ئامار و رِيَطاى
زانستى.
 .3دوور و نزيكى ئةو شويَنة لة فرِوَكةخانةكانى ترى ئةو ناوضةيةوة.
 .4تؤثؤطرافى شويَنى دةست نيشان كراو واتة سروشتى ناوضةكة.
 .5دوور و نزيكى شويَنةكة لة شار و شاروَضكةكان و كيَلَطة بةرهةم هيَنةرةكان و جوَرى رِيَطاو
بانةكان.
 .6ضةندين فاكتةرى ثةيوةندى دارى تر وةك ناوضة قةدةغةكراوةكان يان مةترسى دارةكان و
يةكيَك لة طرنطرتي ن بةشةكانى فرِوَكةخانة شويَنى نيشتنةوة و فرِينى فرِوَكةكانة كةثآى
دةوتريَت فرِطة [ , ]Runwayضةندين فاكتةرى طرنط هةن دةبيَت لةبةر ضاو بطرييَت بوَ
هةلَبذاردنى شويَن و ئاراستة [ ]Orientationى فرِطةكان ئةو فاكتةرانةش ئةمانةى
خوارةوةن:
 .1كةش و هةواى ناوضةكة بةتايبةتى خيَرايى و ئارِاستةى با لةو شويَنةدا كة لة زوَربةى
روَذةكانى سالَدا هةلَدةكات.
 .2سروشتى جوطرافياى شويَنى فرِوَكةخانةكة و توثوطرافى ناوضةكة و دةوروبةرى فرِوَكةخانة
Topography & obstacle of vicinity areas
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فرؤكةخانةيةك لة ناوضةيةكى شاخاويدا
 .3جوَر و ضةشنى مجوجوَلَى هةوايى و ذمارةي طةشتةكان و ئةو جوَرة خزمةت طوزاريانةى كة
ثيَشكةش دةكريَت واتة خزمةت طوزارى فرِكةوانى و سةالمةتى فرِوَكةوانى و خزمةتةكانى سةر
زةمينى.
 .4كةورةترين جوَرى ئةو فرِوَكةيةى كة ثالنى بوَ كراوة كة بةكاربهيَنريَت
) (Types of critical Aircraftبوَ ديزاينى فرِطةكة ،وة بةثآى طةورة و بضوكى و جوَرى
فرِوَكةكة دريَذى فرِطة و ثانيةكةى دةطوَرِيَت.
 .5كاريطةرى شويَنى فرِطةكة لةسةر ذينطة بة تايبةتى ذاوة ذاو و دةنطى ف ِروَكةكان لةسةر
دةورووبةر ).(Environmental sequences & influences

59

كةش ناسى
Metrology
وةك ئاشكراية ئامسان ئةو كايةية كة فرؤكة تيايدا ئةفريت و هةر بارودؤخيكى سروشتى يا
ناسروشتى لةو كايةيدا بطوزةريت كاريطةرى ئةبيت لة سةر رِةوتى فرؤكةكة  ,يةكيك لةو
فاكتةرانة بارودؤخى كةش و هةواى ئامسانة كة رِاستةو خؤ ثةيوةندى هةية بة تةواوى
مجوجوىل فرِؤكةكانةوة لة ئامسان و لة سةر زةوى .

با و ئارِاستةى با :
با و ئاراستةكةى يةكيَكة لة هةرة طرنطرت فاكتةرةكان كة ئارِاستةى فرِطةى لةسةر دةست نيشان
دةكريَت لة فرِوَكةخانةدا بوَية ديراسةكردنى با ثيَويست بة بوونى ئاماريَكى داتايى كةش ناسى
دةكات بةاليةنى كةم بؤ[ ]5سالَ لةوة و ثيَش بؤ شؤينى فرِطةكة كة ئارِاستةى باى تيَدا
توَماركرابيَت و لةسةر بنةماى ئةو داتا و زانياريانة ئةو ئاراستةية هةلَدةبذيَريَت كة زوَربةى
زوَرى كاتةكانى سال با بةو ئاراستةية هةل ئةكات ضونكة با يارمةتى دةريَكى طرنطة ب َو
بةرزبوونةوةى فرِوَكة لة كاتى فرِين دا لةسةر فرِطة هةروةها يارمةتى دةرة بوَ هيَور بوو نةوةى
خيَرايى فرِوَكة و وةستاندنى فرِوَكةكة لة كاتى نيشتنةوة و هةميشة ئاراستةى نيشتنةوة و
فرِينى فرِوَكة بة ثيَضةوانةى ئارِ استةى باوة دةكريَت مةطةر هوَكارى سةالمةتى ريَطا نةدات
).(Landing & takeoff the aircraft should be in to wind
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[باى ئارِاستةبرِ] :Crosswind

ئةو بايةى كة ئارِاستةكةى ستونى دةبيَت لةسةر ئارِاستةى فرِطة ثآى دةوتريَت باى ئارِاستة برِ
يان باى ستونى [ ]Crosswindئةم جوَرة باية حالَتيَكى مةترسى دارة  ,ئةطةر خيَرايةكى
زوَر بيَت مةترسى لةسةر فرِوَكةكان دروست دةكات بةشيَوةيةك ئةطةر خيَرايى باى ستونى
لةسنورى ديارى كراوى خوَى تآثةرِيَت [بةثآى جوَرى فرِطةكان دةطوَردريَت] رِيَطة نادريَت
فرِوَكة بفرِيَت يان بنيشيَتةوة رِةنطة تووشى رِووداو ببيَت و لةبةر دورخستنةوةى مةترسى
لةسةر سةالمةتى فرؤكةكان لة ئامسانى فرِوَكةخانةكة دائةخريَت بةرِووى فرِوَكةكاندا
تائةوكاتةى خيَرايى باكة ديَتةوة خريايي ثيؤانةيي و بارى ئاسايى خوَى .
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بيَجطة لة ئارِاستةى با و خيَرايى با لة ناوضةى فرِطةكةدا جةند فاكتةريَكى تر هةية
كاريط ةريان هةية لة دديارى كردنى شؤينى فرؤكةخانةكة وةك :
 .1مةوداى بينني واتة  , Visibilityدةبيَت ئةم فاكتةرة رِةضاو بكريَت شان بةشانى ديراسةى
با لة ناوضةكةدا ،كاتيَك كة تةم و مذ دةبيَت مةوداى بينني كةم دةبيَتةوة هةروةها
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ناوضةيةكى تةم و مذاوى

 .2بةرزوو نزمى هةوريش فاكتةريَكى ترى طرنطة كة دةبيَت دووبارة لةبةرضاو بطرييَت .كةواتة
هةرسآ فاكتةرى كةشناسى كة ئارِاستةى با و مةوداى بينن و بةرزونزمى هةور طرنطن و
كاريطةرى رِ استةو خوَيان هةية لةسةر سةالمةتى فرِوَكةوانى كاتى نيشتنةوة و فرِين و ثيَويستة
ديراسةى زؤر بكريَن ثيَش هةلَبذاردنى شويَنى هةر فرِوَكةخانةيةك و بوَ كاتى ديزاينى
.Runway

ئامسانيَكى هةوراويي

63

هةلَبذاردنى  Runway Orientationئارِاستةى فرِطة :
ديزاينةرةكان بةثآى ثيَوةرةكانى فرِوَكةوانى كاردةكةن بؤ ديارى كردنى ئارِاستةى فرِكة و
بةثآى توانا ثيويستة دانانى ئارِاستةى فرِطة لةسةر هيَلَى ئارِاستةى با بيَت يان تةريب بيَت ,
باشرت بلَيَن تةريب بيَت بةئارِ استةى ئةو بايةى كة زوَربةى كاتةكانى سال لةسةر ئةو هيَلة هةل
دةكات  ,واتة بوَ منونة ئةطةر ئارِ استةى با لةوناوضةيةدا زوَربةى كاتةكانى سالَ لةسةر ئاستى
سةروو خواروو بوو ئةوا دةبيَت ئةو فرِطةية خبريَتة سةر ئةو هيَلَة (ئةكةر رِيكرى و بةربةستى
ناوجةيي نةبوو) واتة [سةروو خوارو] هوَكارةكةشى وةك لةسةرةوة باس كرا يةكةم يارمةتى
دةرة بوَ فرِين و نيشتنةوةى فرِوَكة بة ئاسانى و سةالمةتى دووةم كاريطةرى باى ئارِاستة برِ كةم
دةكريَتةوة لةسةر رِةوتى سةالمةتى فرِؤكةكة واتة لة هةردوو حالَةتةكةدا سةالمةتى زياتر
دابني دةكريَت..
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:Windrose
ئةطةر تآبينى ئةو ويَنةيةى خوارةوة بكةين كة بريتية لة بازنةيةك  ,ئةو بازنةية ويناى
ناوجةى ئةو شؤينةية كة برِيارى دروست كردنى فرؤكةخانةكةى لةسةر دراوة بازنةكة دابةش
كراوة بة سةر [ ]16بةشى يةكسانةوة هةربةشيَك بة طوَشةى [ ]°22,5ثلةية ئةم ويَنةية لة
اليةن ثسثؤرانى كةش ناسى ثآى دةوتريَت Windrose

بةثآى ئامار و شى كردنةوةى ساالَنةى بةشى كةش ناسى ووالَت بؤ ئةو شؤينة خشتةيةك بة
ئارِاستة و خيَرايى با و ثلةى طةرما و ثالَةثةستوَ و رِيزةى باران بارين بوَ ماوةى [ ]5سالَ
لةسةر شويَنى دروست كردنى فرِطةكة وةردةطرن
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توَمارى دةكةن ،دوايى بةثآى خشتةكة رِيَذةى سةدى ئةو جارانة دةرديَنن كة لة سالَيَكدا لةسةر
هةر ئاراستةيةك يان هيَلَيَك لةو هيالنة دووبارة دةبيَتةوة و لةسةر كام هيَلَة زوَرترين رِيَذة
دروست بوو يان دووبارة بووة ئاراستةى [ ]Runwayلةسةر ئةو هيَلَة دادةنيَن .
بوَ منونة ئةطةر زوَرترين رِيَذةى دووبارة بوونةوةى با لةسةر ئارِاستةى  WNW – ESEدةرضو
ئةوا باشرتة ئارِاستةى [ ] Runwayلةسةر ئةو هيَلَة دابنريَت ئةوكاتة طوَشةكان لة سةرووى
موغناتيسةوة دةدروَزريَتةوة و ناوى ئارِاستةكة دةنريَت.
كةواتة كاريطةرى كةش و هةوا واتة [ ] Metrologyلة ثيَداويستية بنةرةتى يةكانى
فرِوَكةخانةية دةبيَت بة ووردى ديراسة بكريَت بوَ شةو و رِ وَذ وة هةروةها ئةو كاتانةى كة
فرِوَكةوانةكان ضاو بةكاردةهيَنن بوَ نيشتنةوةن فرؤكةكان.
شيَوةى فرِطة و ثاشكوَ ثيَداويستيةكانى هةردووسةر و دةوروبةرى:
ئةطةر فرِطةيةك [ ]Runwayبة جودا و بةشيَوةيةكى طشتى وةربطرين لةسةر زةوى بةم
شيَوةيةى خوارةوة دةى بينني و لةم بةشانةى خوارةوة ثيَك ديَت.

Threshold

Runway Strip

Shoulder

Threshold

 350م
350م
150م
Runways

150م

Clearway or Clear Zone

Runway strip
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Stop way

Clearway

 .1فرِطة [ ]Runwayوةك بةشى سةرةكى
 .2شوَستةكان [ ]Shouldersلة هةردووالى فرِطةوة قريبيَت يان كوَنكريَت
 .3سيلةى فرِطة  Runway Stripرِووبةريكة لة هةردووالى فرِطةو تا كؤتايي فرِطة و
لةدةرةوةى شوَستةكان بةثانيةك كة بةثآى جوَرى فرِطةكان دةطوَريَت و لة 45م كةمرت نابيَت و
دةبيَت

خالَى

بيَت

لة

هةموو

شتيَك.

 .4وةستينا  Stop wayدوو رِووبةرة لة هةردوو سةرى فرِطةوةية بة هةمان ثانى فرِطةكةية
و بة دريذى  60مةتر و بة هةمان ضةشنى رِووثوَشى فرِطةكة دةبيَت  ,وةستينا بةكاردةهيَنريَت
لةو كاتانةدا كة فرِوَكةيةك ناتوانيَت بوةستيَت لةسةر فرِطةى سةرةكى ,وةستينا دةبيَت خالَى
بيَت لة خاشاك.
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 Clearway .5ئةو رِووبةرةية كةلة هةردوو سةرى فرِطةوة دروست دةكريَت و ناوضةيةكة

خالَى دةبيَت لة [بةربةست]و رِيَطرى يةكان دريَذيةكةشى لة 300م

150م

كةمرت نابيَت و بةثانى

دةبيَت خالَى بيَت لة خاشاك.

شؤينى وةستيناى فرِطة
شيَوةو جوَر و ثيَداويستيةكانى [ Runwayفرِطة] زياتر نووسني هةل دةطرى لةبةر طرنطى
ئةو بةشة وةك بةشى سةرةكى و بنةرةتى بوَمجوجوَلَى فرِوَكة و ئارِاستةكردنيان ،سةبارةت بة
 Taxiwayو  Apronهةريةك لةو بةشانةش طرنطى خوَى هةية هةروةها بةشةكانى رِووناك
كردنةوة و [كةشتيوانى ئامسانى ] و ئةو ئاميَرانةى كة ياريدةدةرى نيشتنةوة و فرِينن
هةريةك بابةتيَكى تايبةتن و زانيارى لة بارةيانةوة ثيَويستى بة نووسني هةية خبريتة
بةرضاوى خويَنةرانى بةرِيَز.

68

ناونانى ئارِاستةى فرِطة Runway Designation
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كاتيَك ئاراستةى فرِطةيةك دةست نيشان دةكريَت و برِيارى كؤتايي لةسةر ئةدريَت ثيَويستة
ناوى ئةو فرِطةية بنريَت لةسةر بنةماى طوَشةكانى و بة كةرانةوة بؤ ئاراستةى سةروى
موطناتيسى [ .]Magnetic North
تيبينى :دوو ئاراسته ى سه روو هه يه سه روى جوغرافى  Geyographic Northيان
 True Northو سه روى موطناتيسى Magnetic North
لةبةر ئةوةى فرِوَكة بة ئامساندا دةفرِيَت وة زةويش لة سورانةوةى بةردةوامداية زاناكان دواى
تاقى كردنةوة و شارةزايى ضةندةها ريَطة و سيستميان داناوة بوَ فرِين و طةيشتنى فرِوَكةكان بة
ويستطةكان و ثاريَزطارى كردنيان لة ثيَكدادان و رووداو بة ثةيرةوكردنى ريَساو ريَنمايية
ثيوانيةكان ضونكة ناكريَت فرِوَكةوانى فرؤكةيةك هةركاَتيك بة ويستى خوَى يان لةهةركاتيَكدا
بيةويَت بفرِيَت و لةهةر بةرزي و ئاراستةيةكدا بيَت  ,بوَية [  ]Magnetic Northميلى
سةروى مغناطيس كراوة بة سةرضاوةيةكى سةرةكى

[ ]Referenceلة سةرضاوةكان بؤ

ديارى كردنى ئاراستةكان .
وةكو شارةزايان دايان ناوة كؤشةى نيؤان سةروى جغرافى لةطةلَ سةروى مغناطيس بةثآى
شويَن و ووالَت وزةمةنةوة دةطوَردريَت  ،ئةطةر سةيرى نةخشةى عيَراق يان نةخشةى
هةرووالَتيَك بكةين لة [ ]Legendدا [ثةراويَز] ى نةخشةكان ضةندين زانيارى تيا نوسراوة
يةكيَك لةو زانياريانة جياوازى نيوان سةروى مغناطيس و سةروى جغرافى ويَنا كراوة و
جياوازيةكةيان نوسراوة  ,بوَ عيَراق جياوازيةكة نزيك بة [ ]°4جوار ثلةية  ،هةموو ئةزانني
كة خوالنةوةى زةوى بة كؤشةى [ ]° 360تةواو دةبيَت ،فرِطةش هيَلَيَكى راستة بة طوَشةيةكى
[ ،]° 180ئاراستةى فرِطةش بة دوو طوَشة دةنووسريَت كة ثيَيان دةوتريَت []True Bearing
بوَ منونة فرِطةى سليَمانى  True Bearingى هةردووسةرى فرِطةكةى [ °312و ]°126ية بةالَم
لة زمانى فرِوكةوانيدا دةبيَت ناونانى هةر فركةيةك بةم شيؤةية ئةخويَنريَتةوة:
بوَ فركةى  31دةلَيَن Three – one
بوفركةيَ  13دةلَيَن  One – threeنابيَت بوتريَت سى و يةك يان سيازدة
ئةى ضوَن  312بوو بة  31يان  126بووبة :13
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بة ثيي ياسايةكى مامتاتيك  True Bearingنزيك ئةخريتةوة لة نزيكرتين  10و ذمارةى
يةكةمى الئة بريت .
 312لةنزيكرتين دةوة  310ية – بةالبردنى سفرةكة  31دةردةضيَت.
 126لةنزيكرتين دةوة  130ية – بةالبردنى سفرةكة  13دةردةضيَت و هةروةها.
وةئةطةر سةيرى جياوازى هةردوو طوَشةكة بكةين دةبيت جياوازيان ° 180ية كة طوَشةيةكى
راستة برى طؤشةى فرِطةكةية كة  180ثلةية.
فرِطةى بغداد  33و  15ية جياوازيةكةى  ° 180ية وة هةروةها.
لة فرِؤكةخانة طةورةو قةرةبالغةكاندا ريك ئةكةويت  2دوو فرِكةى تةريب دروست ئةكريَت ئةو
كات هةر فرِطةيةك ثيتيَكى ئةدريَتى كة ئاماذة بيَت بؤ الى جةث بة ثيتى  Lو بؤ الى رِاست
بة ثيتى  Rخؤ ئةطةر فرِطةكان يةكرتيان برِيبو هةر فرِطةو ذمارةى خؤى ئةدريَتى .
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دوو فرِطةى يةكرت بر

ئاراستةى فركةى  27-09لةسةر بنةماى سةروى موكناتيسي
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ئاراستةى فركةى 30-12
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كاريكةرى سروشتى ناوضةى فرِطة و توثوطرافى و دوورى فرِوَكةخانة:
بةرزو نزمى شويَنى فرِطة و بوونى شاخ و دوَلَ و طرد و بةرزى لة ناوضةكانى دةورووبةرى
شويَنى فرِوَكةخانة ثيَويستة ديراسة بكريَت بوَ ديزاين كردنى فرِطة وةك لةم خاالَنةى خوارةوة
روون كراوةتةوة:
 .1لةبةرضاوطرتنى بيناى بةرز دوكةلَ كيَش و ئةنتيناو قولة و شاخ و طردو دوَلَ و دةرياى
دةوروبةرى فرِوَكةخانة.

 .2لةبةرضاوطرتنى خانووبةرة و شويَنى ذيانى خةلَك و نةخؤش خانة و قوتاخبانة و شويَنى
طشتى بوَ ئةوةى تابتوانريَت دةنط و ذاوةذاوى فرِوَكةكان لةسةر ئةو شويَنانة كةم بكريَتةوة.
 .3دريَذى ئةو فرِطةيةى كة دةويسرتيَت دروست بكريَت و فراوان كردنى لة ئايندةدا.
 .4تةرخان كردنى شويَنى تايبةت بةو ئاميَرانةى كة ياريدةدةرن بوَ نيشتنةوة و نزيك
بوونةوةى فرِوَكةكان بة ضاو يان بة ئاميَر .
 .5هةروةها برِى تيَضونى فرِطة و ثيَكهاتةكانى ترى فرِوَكةخانة.
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كاريطةرى جوَر و ضةشنى مجوج َولَى هةوايى لة سةر ديزايين فرِطةكة :
 .1دوورو نزيكى فرِوَكةخانةى تر لة شويَنةكةوة و كاريطةرى لةسةر مجوجوَلَى هةوايى.
 .2ضرِى هاتووضوَى فرِوَكةكان و كاريطةرى لةسةر سةالمةتى فرِوَكةوانى.
 .3ضاوديَرى ئامسانى و رةضاو كردنى نزيك بوونةوة بة هةلة و بةرزبونةوةى ناضارى
فرِوَكةكان واتة  Missed approachو .Overshoot

 – Missed approachبةماناى ئاراستةى نزيك بوونةوةى فرِوَكةكة لةكاتى نيشتنةوةدا كة
نزم دةبيَتةوة لةطةلَ سةنتةر الينى فرِطةكة ريك نابيَت بؤية دةبيَت فرؤكةكة مناوةرة بكات
و جاريكى تر بطةريَتةوة بوَ ئةوةى بيَتةوة سةر سةنتةر الينى فركةكة بوَ نيشتنةوة.

 – Overshootبةماناى ئةوةية فرِوَكةكة نزم بوَتةوة بوَسةر فرِطة بةالَم لةبةر بوونى شتيك
وةك ئازةل يا ئوتؤمؤبيل يان مرؤف------هتد لةسةر فرِطة )(Runway is not clearيان
طوَرِينى ئاراستةى با لةو كاتةدا فرِوَكةوانة كة ناضاردةبيَت بةرزبيَتةوة و مناوةرة بكات لةذيَر
كوَنرتوَلَ و رِيَنمايى قولةى ضاوديَريدا بوَ ئةوةى بةسةالمةتى بنيشيَتةوة دواى ضوَلَ كردنى
فرِطةكة.
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 -Threshold .4رؤخ هيَلَى دةست ثآكردنى فرِطة [ ]Runwayلة هةر دوو سةرةوة ثآى
دةوتريَت  , Thresholdئةم هيَلَة طرنطة وةك سةرةتاى فركة هيلكاريةكى تايبةت بةو شؤينةشى
بؤ ئةكريت بة ثيي ثاشكؤى زمارة  14ى ئيكاو  ,دةتوانريَت شويَنى هيلكاريةكةى جآطوَركآى
ثآبكريَت بة ثآى حالَةتى فرِطةكة  ,لة ثشت ئةم هيَلَةوة دةبيَت رووبةريَكى طوجناو هةبيَت
خالَى بيَت لة بةربةست و ريَطرةكان [  ]Obstaclesلة ناوضةى نزيك بونةوةى فرِوَكةكان
بة شيَوةيةك هيلى ئاراستةى تيشتنةوةى فرؤكةكة كاريطةرى نةبيَت لة سةر شويَنى ىلَ دانى
تايةى فرِوَكةكة لةسةر فرِطة كة ثآى دةلَيَن [  ]Touchdown Zoneلةكاتى نيشتنةوةدا خوَ
ئةطةر ريَطرى هةبوو لة سةر ئاراستةى نيشتنةوةى فرِوَكةكان ئةوا دةبيَت هيَلَى Threshold

بطويَزريَتةوة ثشت ريَطري ةكة بةشيَوةيةك فرِوَكةكة بتوانيَت بةسةالمةتى بنيشيَتةوة بةم
كردارةش دريَذى ئةو ثارضةية لة فرِطة كةم دةبيَتةوة واتة  Thresholdهيَلَيَكى جيكري
 Fixedنية لةسةر . Runway
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ئةو فاكتةرانةى كة كاريطةرى هةية لةسةر دريَذى فرِطة [:]Runway
 .1ثلةى طةرما :تا ثلةى طةرما بةرزبيَت دريَذى فرِطة دةبيَت زياد بكريَت ضونكة ثلةى طةرماى
بةرز ضرِى هةوا كةم دةكاتةوة و دةبيَتة هوَى كةم كردنةوةى ثالَةثةستوَ و هيزى ثالنانى
فرؤكةكة كةم ئةبيتةوة بؤ بةرز بوونةوة .
 .2باى سةر شويَنى فركةكة  :دوو جوَر با لة سةر فركة هةية  Head windكة ثيَضةوانةى
ئاراستةى فرِوَكةية و  Tail windكة لةطةلَ ئاراستةى فرِوَكةكةداية .تا  Head windزوَربيَت
دريَذى فرِطةى كورتر ثيَويستة و بةثيَضةوانةوة.
 .3سلوَثى فرِ طة لةسةر بارى دريَذى :باشرتين سلوَث بؤ فركة سلؤثى سفرة بةالَم يان نية يان
دةطمةن ريَك دةكةويَت سلوَثى سفربيَت  ,بوَ هةر ريَذةى  %1سلوَثى بارى دريزى فركة دةبيَت
دريَذى فرِطةكة بة ريَذةى [ %7تا  ]%10زياد بكريَت.
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 .4بةرزى شويَنةكة  :Elevationواتة بةرزى شؤيتى فرِطة لةسةر ئاستى دةرياوة Mean Sea
.Level
ئةطةر فاكتةرةكان لةباربوون ئينجا بةرزى شؤينى فركةكة رةجاو ئةكريت  ,تا ئاستى بةرزى
فرِطةكة بةرزتربيَت دريَذى فرِطةكة دريَذتردةبيَت  ،بوَ هةر [300م] بةرزى  %10دريَذى فرِطةكة
زياد دةكريَت بةماناى ئةطةر بةرزى فرِطةكة [ 600م] بيَت لةسةر ئاستى دةرياوة ئةوا دةبيَت
 %20دريَذى فرِطةكة زياد بكريَت لة سةر دريَذى فرِطةكة.
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ئةو دريَذيةى كة ستاندةرة يةكسانة بةو دريَذى يةى كة سفر ليظلَ – سفر ثالَة ثةستوَ و سفر
ثلةى طةرما.
بوَ ئةذمار كردن و حساب كردنى كاريطةرى ئةو خاالَنةى كة لةسةرةوة باس كرا فاكتةريَك هةية
ثآى دةوت ريَت فاكتةرى راست كردنةوة [ ]Correction Factorكة ديزاينةر حسابى بوَ
دةكات بةم شيَوةية:
 .1جوَرى ئةو فرِوَكةيةى ) (Type of the aircraftكة بوَى بةكاردةهيَنريَت و قورسى فرِوَكةكة
و هةلَس و كةوتى فرِوَكةكة [ ]Aircraft Characteristicsو جوَرى ئةو خزمةتةى كة
دةكريَت.
 .2ئاو هةوا بةتايبةتى ئاراستةى باى سةر فرِطة و ثلةى طةرما.
 .3رووى فرِطةكة وةك سلوَث و جوَرى رووكةش [ زبر – وورد – درشت].
 .4بةرزى شويَنى فرِطةكة لة ئاستى دةرياوة و ثالَةثةستوَى باروَمةترى و توثوطرافى وريَطرةكان
باشرتين نيشتنةوة و فرِينى فرِوَكة ئةوةية كة ثيَضةوانةى ئاراستةى با دةبيَت  ,ئةطةر نيشتنةوة
لةطةلَ ئاراستةى بادابيَت باكة دةبيَتة ثالَنةر بوَ فرِوَكةكة و بةئاسانى ناتوانى بوَستيَت لةبةر
ئةوة دريَذيةكى زياترى ثيَويست دةبيَت لة فركةكة بوَ ئةوةى بوَستيت جارى وا هةية بةم
هؤيةوة فرؤكةكة لة فركةكة دةرئةجيَت هةروةها ئةكةر فرين لةكةل ئاراستةى بابيت ئةبيتة
هؤى ئةوةى فرؤكةكة ثالَةثةستوَى تةواو وةرنةطريَت بوَ فرِين ضونكة لةم حالَةدا هيَزى با
دةبيَتة ثالَنةر و ثالَة ثةستوَى بالَ و مةكينةكان كةم دةكاتةوة.
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تا ثلةى طةرما بةرزبيَت دريَذى فرِطة زياتر ثيَويستة ضونكة طةرماى بةرز ضرِى هةوا كةم
دةكاتةوة و ثالَةثةستوَى ثيَويست بوَ بةرزبوونةوةى فرِوَكة كةم دةكاتةوة بوَية دريَذيةكى زياد
ثيَويستة بوَ دروست بوونى ئةو ثالَةثةستوَية ,ثلةى طةرماش ئةو ثلةىطةرمى ية لة تيَكرِاى
ثلةى روَذةطةرمةكان وةردةطرييَت لة وةرزة طةرماكاندا واتة مانطةكانى [حوزيران – متوز – ئاب
– ئةيلول] بوَ فرِوَكةخانةى سليَمانى بريتى ية لة [.]°42
تا شويَنى فرِطةكة بةرزبيَت لة ئاستى دةرياوة و ثالَة ثةستوَى باروَمةترى نزم دةبيَت دريَذى
فرِطةكة ثيَويستة دريَذتربيَت.
ئةطةر كوَى فاكتةرةكانى ثلةى طةرما و بةرزى طةيشتة  %35دةبيَت ديراسةيةكى تايبةت بكريَت
بوَ دريَذى ئةو فرِطةية كة ثيَويستة ديزاينى تايبةتى بوَ بكريَت يان شويَنةكةى بطوَردريَت .
زانياريةكى تر بوَ ئةم سةر و ئةوسةرى فرِطة دةبيَت ئةو زةوية خالَيةى كة دةكةويَتة دواى
كوَتايى هةردوو سةرى فرِطةوةية دةبيَت سلوَثةكةى لة  %3,3ئةوثةرى  %5زياد نةكات بوَ دوورى
فرِطة.

%3,3

Runway

Clearway

Clearway

منونة يةك لةسةر  Correction Factorو حساب كردنى دريَذى :Runway
دريَذى فرِطةكة بوَ فرِين لة سفر ليظل و كةش و هةواى ستاندةرةوة ‗  1700م
بةرزى فرِطة لة ئاستى دةرياوة ‗  150م
ثلةى طةرمى ‗  ° 24م
ثلةى طةرماى ستاندةر و بوَ بةرزى  150م كة كةش و هةواى ستاندةر بيَت ‗ 14,025م°
سلوَث ‗ %0,5
 فاكتةرى راست كردنةوةCorrection Factor
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%5

بوَ دريَذى فرِطة بوَ فرِين ‗ [ 1760 ‗1700 +] 150 x 0,7 x1700م
300
 دريَذى فرِطةى راست كراوة بوَ بةرزى و ثلةى طةرما ‗ [+]0,01 x ]14,025 -24( 1760
1936 ‗1760م
كةواتة دريَذى  2000م ثيَويستة بوَ ئةو جوَرة حالَةتة.
وةك ئاماذةى ثآدراوة ثيَويستة لةسةر دريَذكراوةى سةنتةر الينى Runway

لة هةردوو

سةرةوة دوورووبةرى زةوى خالَى هةبيَت كة هيض ريَطريَكى تيَدانةبيَت بةو رووبةرانة دةوتريَت
 Clear Zoneيان  Clear wayلة و ناوضةيةدا ئاميَرةكانى ئاراستة كردنى فرِوَكة دادةنريَت
) (Navigation Aidsهةروةها هيَما و ريَنمايةكانى تر كة ياريدةدةرن بوَ نيشتنةوة هةر لةو
ناوضةيةدا جآ طري دةكريَت.
شيَوةى ( ) Configurationى سنورى ئامسانى فرِوَكةخانة لة هةوادا بة هةمان شيَوةى وةكو
ئةوةى كة لةسةر زةوى ية دوبارة ئةبيَتةوة بةالَم بة فراوان تر و دريَذتر بة هةردوو ئاراستةدا
هةر ناوضةيكيان ثآى دةوتريَت ناوضةى نزيك بونةوة واتة  Approach Pathوةكو لة ويَنةى
خوارةوةدا دةركةوتووة.
18كم

 18كم
Approach
Path

Approach
path
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بوَ مةبةستى مجوجوَلَى فرِوَكةكان لة

سنورى[ئامسانى فرؤكةخانةكة دا ] كايةى ئامسانى

فرِوَكةخانةش دابةش كراوة بة ضةند بةشيكى طرنطةوة ،ناوضةى سةر فرِطة و ناوضةكانى ئةم
سةر و ئةو سةرى فرِطة وةك لة ويَنةكةدا دةركةوتووة.
 Take off path ئةوكايةية لة ئامسانى فرؤكةخانةكة لةسةر  Runwayبةثانى فرِطة

+

150م لة هةردووالى فرِطةوة .

 Approach Path ئةومةودايةي يه كة دريَذيةكةى نزيك 18كم دةبيَت لة ئامساندا لة
كوَتايى فرِطةوة و لة هةردوو سةرةوة كة تيايدا فرِوَكةكة كاتى طةيشتنى بة ناوضةى فرِوَكةخانة
ووردة ووردة دةست دةكات بةنزم بونةوة بوَ نيشتنةوة و لة ذيَر كوَنرتوَلَى قولةى ضاوديَريدا.
ئةطةر لةم ويَنةيةى خوارةوة ووردبينةوة كة [بركةيةكى ستونية] لة كايةى فرِوَكةخانة
لةسةر سةنتةر الين و بة دريَذايى فرِطة و تا كوَتايى ناوضةى نزيك بوونةوة [ Approach

]Pathدةبينن.
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زوَر جار بوونى ريَطر دةبيَتة هوَى كورت كردنةوةى دريَذى فرِطةكة كة بةكاردةهيَنريَت بوَ
نيشتنةوة و وةستانى فرِوَكةكة لةم حالَةتةدا دةبيَت جوَرى ئةو فرِوَكةية كة دةنيشيَتةوة
بزانريَت لةاليةن قولةى ضاوديَري يةوة ضونكة زوَرجار ئةو ماوةيةى كةماوةتةوة بةشى وةستانى
فرِوَكةكةناكات هةروةها خيَرايى و ئاراستةى با و بةرزى هةوريش دةبيَت لةبةر ضاو بطرييَت.
لةسةر بنةماى ئةو زانيارى و شى كردنةوانةى سةرةوة بوَمان دةردةكةويَت كة هةلَبذاردن و
دروست كردنى فرِوَكةخانةيةك كة باشرتين سةالمةتى دابني بكات بوَ فرِوَكة و طةشتياران و
كيَشةى دةورووبةر و ئاو و هةوا لةسةرى كةم بيَت دةبينن ئةو فرِوَكةخانانةى كة لة ناوضةى
دةشت ايدا و يان ناوضانةدا كة دورن لة طرد و شاخ و دوَلَةوة ئاسانرت و باشرت بةدةستةوة ديَت بوَ
دروست كردن و كيَشةى كةمرتة بة ثيَضةوانةوة هةلَبذاردنى شويَن و دروست كردنى فرِوَكةخانة
لة ناوضةى شاخاويدا ئاستةنط دروست دةكات بوَ اليةنى دروست كةرى فرؤكةخانةكةو
بةريؤةبردن و بةرثرسى سةالمةتى فرِوَكةكان ضونكة مناوةرةكردنى فرِوَكة لة ئامسانى
فرِوَكةخانةدا لة بازنةيةكدا دةكريَت كةتريةكةى []10ميلى دةريايية ئةو رووبةرةش لة
ناوض01ةيةكى شاخاوى و لة ئامساندا بة ئاسانى ناتوانريَت هةموو كاتيك دةست بكةويت ,
ئاراستة و خيَرايى با يان ثلةى طةرما و ثالَة ثةستوَش لة ناوجة شاخاويةكاندا لة كورانكارى بةر
دةوامدان هةموو ئةو كورانكاريانة جؤرى خزمةت طوزاريةكان ئةكؤريت  ,براكتيزة كردن و
جآبةجآ كردنى ئةو خزمةت كوزاريان كاريَكى هةروا ئاسان نابيت  ,تا بارودوَخى ناوضةى
فرِوَكةخانة طوَرانكارى تيَدا رووبدات وةك شويَن و ئاو و هةوا زياتر ئاميَرى سةالمةتى
فرِوَكةوانى ثيَويستة و زياتريش ئةركى ضاوديَرى ئامسانى قورسرت ئةكات.
لةبريمان نةضيَت ئةوةى كة دةكريَت لة فرِوَكةخانةدا لة هةلَبذاردنى شويَنى باش بوونى
بارودوَخى كةش ناسي باش و بةرِيَوةبردنى باش و ئاميَر و ئامرازى باش و كارمةندى راهيَنراو
و خاوةن برِوانامة بوَ كوَنرتوَلَ كردن و ئوَثةريشن و ئاسايش و زيادكردنى تواناكانى
ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن و دانانى ريَسا و ريَنمايى توَكمة و بةردةوامى لة ضاوديَرى كردنى
ثيَشكة وتنةكانى بوارى فرِوَكة و فرِوَكةوانى  ....هتد .ئةو انة هةمووى لة ثيَناوى دابني كردنى
سةالمةتى ية  ،سةالمةتى بابةتيَكة لة ووالَتانى جيهان و ئاذانسةكانى فرِوَكةوانى و دةسةالَتةكانى
84

فرِوَكةخانةكان لة رِيزى ثيَشةوةى ئةركةكانيان داى دةنيَن و كارى بوَ دةكةن و هةموو ثيَشربِكآى
فرِوَكةخانةكانى جيهان و هةلَسةنطاندنى كوَمثانيا طةورةكانى جيهان لةسةر بنةماى ئاستى
سةالمةتى دةخةملَيَنريَت و رادةى ثيَشكةوتنيان ديارى دةكريَت ئينجا جوَرى خزمةتطوزارى
يةكانى تر.
بنة ما سةرةكيةكانى سةالمةتى فرِوَكةوانى لة يةكيَك لة ثاشكوَ []Annexكانى ئاذانسى ايكاو
دا بة ووردى باسى ليَوةكراوة لة ثيَداويستيةكانى و ضوَنيةتى جآبةجآ كردنى وة دةتوانريَت
ضةندين ليَكوَلَينةوة و ديراساتى لةسةر بكريَت.
وةك باس كرا سةدةى هةذدة سةدةى شةمةندةفةر بوو سةدةى نوَزدة سةدةى كةشتى ئاوى بوو
سةدةى بيست سةدةى ريَطاو بان و ثرد بوو سةدةى بيست و يةك سةدةى فرِوَكة و فرِوَكةوانى ية
لة بوارى طواستنةوةدا و ئةم سةدةيةش سةدةى بازدانى تةكنيكى ثةيوةندى يةكانة كة شادةمارى
فرِوَكةواني ية بوَ ية ضاوةروان دةكريَت لةم سةدةيةدا ثيَشكةوتنى لةبةر ضاو بةدى بكريَت لة
بوارى فرِوَكة و فرِوَكةوانى دا وةسةرةتاكانى دةركةوتوة كة دروست كردنى فرِوَكةى []A380
ئيَرباصى  380و بوينغ  747و 787و  797و دروست كردنى فرِوَكةخانة طةورةكان وةك [هيَثروَ و
نيويورك و طوكي وَ و دبى ] كة روَذانة بةسةدةها فرِوَكة و سةدان هةزار طةشتيار ثيادا
تآدةثةرن.
ئيَمةى ميلةتى كورد كة تازة و لةسةردةمى دواى رووخاندنى رذيَمى بةعس تازة كةوتوينة
سةردةمى بةكارهيَنانى فرِوَكةخانة و تازة لةو ئاسانكارى ية شارةزادةبني كة فرِوَكةخانة لة
ذيانى ئةم سةردةمةدا دةى طيَريَت ثيَويست دةكات سةرجةم هاوالَتيان كةم يان زوَر هوَشياريان
هةبيَت لةو ئةركانةى كة فرِوَكةخانةى سليَمانى بةجيَيان دةطةيةنيَت ضونكة ئةو فرِوَكةخانةية
بوَ هةموو كةسيَكة كةلةم هةرميةدا دةذى  ,مايةى دلَخوَشي ية بؤ هةمووانكة فرِوَكةخانةيةكى
لةم جؤرة لة شارى سليمانيدايةو هةمووان ئاوامتانة ثيَش بكةويَت.
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لةم كاتةى ئيَستادا لة عيَراقدا ضةندين فرِوَكةخانةى تيَداية وةك فرِوَكةخانةى
[ بغداد – بصرة – موصل – هةوليَر – سليَمانى] خوَشبةختانة و بةسةر ئةرك و ماندبوونى
ئةو بةرثرس و كارمةندانةى كةشة و روَذيان خستوَتة سةريةك و بةثآى دوَكوَميَنت و
نوسراوةكانى دةسةالَتى فرِوَكةوانى عيَراق و راثوَرتى ثشكنةرةكان ئةمروَفرِوَكةخانةى
نيَودةولَةتى سليَمانى تا ئةم ساتة وةختة يةكيكة لة باشرتين فرِوَكةخانةكان لة عيَراقدا كة
بةرواورد دةكريَت لةطةلَ فرِوَكةخانةكانى ترى عيَراقدا هةر لةرووى Configuration
[ثيَكهاتةوة] و سيستمى بةرِيَوةبردن و جوَرى ئاميَر و ئامراز و ئةو ريَسا و رِيَنمايانةى كة ب َو
نيشتنةوة و فرِين و ئاستى سةالمةتى و ئاسايش و كالسى ئاميَرة فرِوَكةوانيةكان و
ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن تا خزمةت طوزارى يةكان كة ثيَش كةش دةكريَن بة هاوالتيان كة
ئةمة مايةى شانازية بوَ سةرجةم كارمةندانى فرِوَكةخانة و جيَطاى دةست خوَشى و نةوازش و
سةربةرزى ية بوَ ئةو دلَسوَزانةى كة بةرثرسن لة بةريؤةبردن و ثيَش خستنى ئةو
فرؤكةخانةية .
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بةشى ضوارةم
[ديزانى ف ِروَكةخانة]
Airport Designing
ضةند ثيَناسةيةكى ثيَويست:
 Air sideئةوبةشةية لةرووبةرى فرِوَكةخانة كة ثيَك ديَت لة فرِطة [ ]Runwayو رارِةوى
خل بوونةوة [ ]Taxi wayو رارِةوة طةيةنةرةكان و ثاركى وةستانى فرِوَكة []Apron
هةروةها سةرجةم ئاميَر و ثيَداويست و روناك كردنةوةكانى ئةو رووبةرة و ئامسانى
فرِوَكةخانةش دةطريَتةوة ،ئةم ناوضةية هةموو مجوجوَلَيَكى فرِوَكةكانى تيدا دةكريَت.
 Take off Weightبةماناى كيَشى ئةو فرِوَكةيةى كة دةفريَت و بار يان طةشتيارى هةلَطرتوة لة
كاتى بةرزبونةوةى و جيابونةوةى لةسةر فرِطة.
 Aerodromeبةماناى فرِوَكةخانة.
 Navigation Aidsئةو ئاميَرانةية كة يارمةتى دةرن بوَ نيشتنةوةى فرِوَكةكان و لة ناوضةى
 Air sideدادةنريَت بةشيَكيان ئاميَرى ئةلكرتوَنني و بةشيَكيشيان كارةباين.
دةكريَت لة رووى ئةندازيارى يةوة ديزاينى فرِوَكةخانة بكريَت بة دووبةشى سةرةكى يةوة:
 – Geometric Design .1ديزاينى شيَوةى فرِوَكةخانةية لةسةر زةوى و ئامسانى فرِوَكةخانة
يان دةتوانني بلَني [ ]Layout planيان .Airport Configuration

87

 – Structural Design .2ديزاينى دروست كردنى ثيكهاتةكان و ئامادةكردنى بؤ بةكةرخستى
فرِوَكةخانة واتة [التصميم االنشائي]
بوَ ديزاينى جوَرى  Geometricكة بريتيية لة دانان و ديزاينى شيَوةى ئةندازيارى بةشة
طرنطةكانى فرِوَكةخانة لةوبارةيةوة باشرتة بريمان بيَتةوة كة لة بةشيكى ئةم باسةدا رووبةرى
ناو شوراى فرِوَكةخانةمان كرد بة دووبةشةوة:
 .1بةشى يةكةم ئةو رووبةرةى كة دامةزراوة كارطيَرى و خزمةت طوزارى طةشتياران و تريمينالَ
و ئاسايش و ويَستطةى ئاو و كارةبا و يةكة ياريدةدةرةكانى تيَداية ثآى دةلَيَن [،]Land Side
ديزاينى ئةم بةشةى فرِوَكةخانة ثابةندة بةجوَرى خزمةت طوزارى يةكانى كارطيَرى و تةكنيكى
ثيَش طةيشتنى طةشتيار بة ناوضةى  Airsideو ديزاينى بةشةكان و دابةش كردنى
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ثيَكهاتةكانى وةك هةر ثرِوَذةيةكى ئاسايى تر دةكريَت بةالَم دةبيَت تايبةت مةنديَتى و شيَوازى
فرِوَكةخانةكة لةبةر ضاوبطرييَت.
 .2ئةو بةشةى كة مجوجوَلَى فرِوَكةوانى يان [فرِوَكةكان] تيَدا ئةجنام دةدريَت و كاروبارى
باركردنى مشةك و طةشتياران و ريَنَمايى كردن و فرياكةوتن و سةالمةتى و ضاوديَرى ئامسانى
تيَدا ئةجنام دةدريَت ثآى دةوتريَت [ ] Air Sideو ئامسانى فرِوَكةخانةش دةطريَتةوة وة
ئةوةى كة طرنطة بوَ باسةكةمان ديزاينى ئةم بةشةى فرِوَكةخانةية.

ديزاينى شيَوةى ئةندازيارى  Geometric Designتايبةت بةبةشى [:]Air Side
هةر كةسيَك كة بري لة فرِين و نيشتنةوةى فرِوَكةيةكى بارهةلَطر يان فرِوَكةيةكى طةشتيارى
دةكاتةوة بةشيَوةيةك لة شيَوةكان واى دادةنآ كة شويَنيَك هةية فرِوَكة لةسةرى دةنيشيَتةوة و
لةسةرى دةفرِيَت ئةو شويَنة لة فرِوَكةخانةدا ثآى دةوتريَت فرِطة واتة [.]Runway
دةتوانني بلَيَني طرنطى فرِطة لةوةدايةكة زوَربةى زوَرى ثيَكهاتةكانى ترى ناوضةى  Air Sideو
ئاميَرةكانى ياريدةدةر بوَ نيشتنةوة و فرِين لةسةر بنةماى ذمارة و دريَذى و ثانى فرِطة دةست
نيشان دةكريَت و ثيؤيستة بزانني كة دريَذى و ثانى فرِطة و شيَوةو و رووبةرةكانى دةوروبةرى
ثابةندة بةم خاالَنةى خوارةوة:
 .1جوَرى فرِوَكةكةو قةبارةكةى []Type and size of Aircraft
 .2هةلَس و كةوتى فرِوَكةكة [ ]Air craft Characteristic
 .3شارةزايى و توانا و كارامةيى فرِوَكةوان []Pilot Technic
 .4بارودوَخى كةش ناسى ناوضةى فرِطة []Weather Conditions
هةردوو ئاذانسى فرِينى نيَودةولَةتى شارستانى [ ]ICAOو ريَكخراوى  FAAضةندين بنةما و
ريَسايى تايبةتيان داناوة بوَ دانان و ديزاينى شيَوةى فرِوَكةخانة كة سةرجةمى ديزاينى هةردوو
اليةنةكة يةك دةطرنةوة لة ضوَنيةتى ديارى كردنى رةوشةكانى فرِطة و رارةوى خل بوونةوة
[ ]Taxi Wayو رارِةوى طةيةنةر [ ]Connection Taxiwayو رارةوى دةرضوونى خريا
[  ] Rapid exit Taxiwayو جوَرى رووناك كردنةوة و تابلوَى رِيَنمايةكان [ Signing
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]systemsو شويَنى ئاميَرة ياريدةدةرة فرِوَكةوانيةكان[ ]Navigation Aidsهةرضةندة
ضةند جياوازيةك تآبينى دةكريَت لة هةندآ وردةكارى سةرزةوى و رووبةر و ماوةكاندا بةالَم
بةشيَوةيةكى طشتى هةردوو اليةنةكة ئاماجنيان ديزاينى فرِوَكةخانةيةكة كة بطوجنيَت بوَ
بةكارهيَنان لةاليةن فرِوَكةكانةوة بة جوَريَك باشرتين شيَوازى سةالمةتى دابني بكات بوَ
فرِوَكةكان لة كاتى نيشتنةوة و فرِين يان رِوشتنيان لةسةر فرِطة و رِارةوةكان ض بة روَذ و ض
بةشةو يان لة كاتى ضاكسازى و ضوَل كردن [ ]Evaccuationو ىلَ قةومان و كارةساتةكاندا.
سادةترين فرِوَكةخانة بريتى ية لةتةنها يةك فرِطة [ ]Runwayكة فرِوَكةيةك بتوانيَت
لةسةرى بفريَت يان بنيشيَتةوة بآهيض خزمةت طوزاريةك وةكو دةى بينني لةزوَربةى
فرؤكةخانة جبوكةكاندا فرِوَكةيةك لةسةر يةك رارِةو [ ]Stripدةفرِيَت و دةنيشيَتةوة ئةمة
دةكوجنيت تةنها بوَ فرِوَكةى قةبارةى بضوكة.
كةواتة لةسةر ئةو بنةمايانة بآ كةباس كرا ديزاينةرى ف ِروَكةخانةكان ثيويستة زانيارى يةكى
ئةوتوَيان هةبيَت لةسةر جوَرةكانى فرِوَكة و هةروةها هةلَس و كةوتى ئةو فرِوَكانةى كة دةبنة
بناغة بوَ ديزاينةكةيان.
لةسةر بناغةى قورسى و كيَش دوو جوَر فرِوَكةهةية – فرِوَكةى بضوك  Small Aircraftئةو
فرِوَكانةية كة كيَشةكةى لة كاتى بةجآهيَشتنى فرِطة بوَ ئامسان تاسنورى  12500دوانزة هةزار و
ثيَنض سةد ثاوةندة [5700كغم] لةوة زياتر بة فرِوَكةى طةورة ناودةبريَت كة كيَشةكةى لة
 12500دوانزة هةزار و ثيَنض سةد ثاوةندة زياترة و طةورةترين فرِوَكةش دةطريَتةوة.
:Airport Classification

ديزاينى فرِوَكةخانة ثشت دةبةستيَت بة جوَرى [ثؤلني]ى فرِوَكةخانةكة بوَية بوَ مةبةستى
Classificationئاذانسى  ICAOو ريَكخراوى  FAAهةريةك بةجيا (ثؤلني) فرِوَكةخانةكان
بةشيَوةيةكى جياواز دةكةن.
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بوَ دةست نيشان كردن و زانينى جوَرى خزمةت طوزارى و ئاستى سةالمةتى و طةورة و بضوكى
ثيَكهاتةكانى  Air Sideهةردوو ئاذانسى  ICAOو  FAAضةند بنةمايةكيان داناوة بوَ ثوَلَني
كردنى فرِوَكةخانةكان وةك ريَسا و بنةما بوَديزاين كردن:
ئاذانسى  ICAOثوَلَينى فرِوَكةخانةكان لةسةر بنةماى دريَذى فرِطة و قةبارةى فرِوَكةكان دةكات
وةكو لةم خشتيةى خوارةوةدا دةردةكةويَت:
ICAO Aerodrome Reference Codes
Outer main gearwheel
span /M

Wing span
M

< 4.5
4.5 -< 6
6 -< 9
9 -< 14
9 -< 14
14-< 16

< 15
15 -< 24
24 -< 36
36 -< 52
52 -< 65
65-< 80

Aerodrome
Code letter
A
B
C
D
E
F

Field
length /M

Reference

< 800
800 < 1200
1200 < 1800
≥1800

Aerodrome
Code
Number
1
2
3
4

 :Reference Field Lengthبريتية لةو دريَذية ثيؤانةيية ية لة دريَذايى فرِطة كة فرِوَكة
ثيَويستى ثآى يةتى بوَ فرِين يان نيشتنةوة بآكيشة لة ثلةى طةرماى  °15لةسةر ئاستى دةريا
واتة ئاستى سفر ليظل لةسةر ئاستى دةرياوة.
 : Wing spanماوةى نيَوان كوَتايى هةردوو سةرى بالَى فرِوَكةيةك
 :Out Main gearwheelماوةى نيَوان رووى دةرةوةى تايةكانى دواوةى فرِوَكةيةك
Main wheel gear

ضوَن كةلَك لة زانيارى يةكانى ئةم خشتةيةى سةرةوة وةردةطرييَت؟ بوَمنونة
ئةطةر ئةو فرِوَكةيةى كة ديزاينى لةسةر دةكريَت جوَرى  Boing 747 – 200بيَت كة ماوةى
نيَوان  Main wheel gearيةكسانة 10,44م [ 34ثآ و  3انج] ماوةى نيَوان هةردووسةرى
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بالَةكانى [  48م] 156ثآ و انج و قورسرتين كيَشى بآ هاوتاى فرِين [ Maxim Take off

 ]wtيةكسانة بة  317000ثاوند كةواتة بةثآى خشتةكة دريَذى ئةو فرِطةيةى كة ثيَويستة جوَرى
 Aerodrome Code numberى ذمارة  4Eى دةويَت كة دريَذيةكةى لة 1800م زياتر دةبيَ.
ئةو دريَذيةى كة دةست دةكةويَت لة ثلةى طةرما °15م و لةسةر سفر ليظلى سةر ئاستى
دةرياوةية دةبيَت بةهوَى  Correction Factorدريَذى راستةقينةى Actual length
بدوَزريَتةوة وةكو لةبةشى دووةمى ئةم باسةدا روون كرايةوة.
ريَكخراوى  FAAثوَلَينى فرِوَكةخانةكان لةسةر بنةماى طوجنانديان بوَ خيَرايى ف ِروَكةكان لة
ناوضةى [ ]Approachو ماوةى نيَوان هةرد وو سةرى بالَى فرِوَكة و جوَرى []Approachى
فرِوَكةكة دةكات وةك ريَسا و ريَطةى ديزاين وةك لةم خشتةيةى خوارةوةدا روون كراوةتةوة:

FAA Airport Reference Codes
craft

wing
span ft
< 49
49 -< 79
79 -< 118
118 -< 171
171 -< 214
214 -< 262

Air

Air craft design
group
1
П

ΙП

1V
V
V1

Air craft Approach Speed
/KN
<91
9 1-< 121
121 - < 141
141-< 168
≥ 168

Approach
Cate gory
A
B
C
D

craft

Air

 :Approachرووبةرى ئةو ناوضةيةية لة ئامسان كة فرِوَكة تيايدا دةست دةكات بةنزم بونةوة
بوَ نيشتنةوة كة نزيك دةبيَتةوةلة فرِوَكةخانةيةك و لةذيَر رِيَنماي قولةى ضاوديَرى
فرِوَكةخانةدا ،ئةو ناوضةية دةبيَت خالَى بيَت لة هةموو جوَرة ريَطريَك و شاخ و بةرزاى يةك
واتة خاىل بيت ثآى دةوتريَت [.]Obstacles
 : NMكورت كراوةى [] Nautical Mileخيَرايى فرِوَكة لة كات ذميَريَكدا بة يةكةى ميلى
دةريايى [ميلى حبرى] دةثيَوريَت  1ميلى دةريايى = 1852م.
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كةلَك وةرطرتن لة زانيارى يةكانى ئةو خشتةيةى سةرةوة بة جوَريَكة كة لةيةك كاتدا
دةتوانريَت قةبارةى فرِوَكةكة و خيَرايى يةكةى دةست بكةويَت ضوَن؟ بوَمنونة
كة بلَيَن  Air port Reference Code B- 111بةماناى فرِوَكةيةك كة  Approach speedواتة
خيَرايى نزيك بونةوةى  91تا  121ميلى دةريايى ية و ماوةى ئةم سةرو ئةو سةرى بالَةكانى  79تا
 118ثآى ية بةواتا جوَرى فرِوَكةكة دوَزرايةوة بةو رةوشانة بةكةلَك وةرطرتنى خيَرايى و ماوةى
بالَةكانى بة دوَزينةوةى جوَرى فرِوَكةكة بةكةلَك وةرطرتن لة خشتةكان دةتوانريَت دريَذى
فرِطةكة بدوَزريَتةوة.
بوَ زانني هةموو ئةو جوَرة فرِوَكانةى كةهةن لة جيهاندا لة و [ ] 6جوَرة تآ ناثةريَت لةاليةن
ماوةى نيَوان بالَةكانيةوة يان لةو[] 5جوَرةى لةاليةن خيَرايةكةيةوة بةثآى ثيَوةرةكانى FAA

بوَ باشرت روون كردنةوةى بةشةكانى فرِوَكة و ضةند زانياريةك لةسةر جوَرةكانى فرِوَكة وةك لة
ويَنةىكة دا هاتووة خويَنةرى بةرِيَز دةتوانيَت بةشيَوةيةكى سةرةتايى لة ناو و ثيَكهاتةكانى
شيَوةى دةرةوةى فرِوَكة شارةزا بيَت.
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فروَكة لة ضةندين ووالَت و كوَمثانياى طةورةدا دروست دةكريَت و هةر كوَمثانيايةكيش لةو
ووالَتانة ناوى تايبةت لة فرِوَكةكانيان دةنيَن بوَية جوَر و ناوةكانى فرِوَكة لة جيهاندا فرةن تةنها
.بوَ زانيارى طشتى تآبينى خشتةكة بكةين بوَ وةرطرتنى ضةند زانياريةكى تايبةت بةفرِوَكة
Aircraft Mode 1

Code

1
B-747-100
B-747-200
B-747-300
B-747-400
B-747-SR
49747-SP
MD-11 (Preliminary)

2
4E
4E
4E
4E
4E
4E
4E

DC-9-20
Fokker F27-500
Fokker F27-600
Fokker F28-3 000
Fokker F28-4 000
Fokker F28-6 000
Fokker 50
Fokker 100
Bae- ATP
Buffalo DHC-5D
Airbus A300 B2
BAC 1-11-200
BAC 1-11-300
BAC 1-11-400
BAC 1-11-475
BAC 1-11-500
B-727-100
B-727-200
???

Aero plane
Reference
Field
Length
(m)
3
3 060
3 150
3 292
3 383
1 860
2 710
2 926

3C
3C
3C
3C
3C
3C
3C
3C
3D
3D
3D
4C
4C
4C
4C
4C
4C
4C
4C

1 551
1 670
1670
1 640
1 640
1 400
1 355
1 840
1 540
1 471
1 676
1 884
2 484
2 420
2 286
2 408
2 502
3 176
2 499
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Wing
Span
(m)

Quter Main
Gear Wheel
Span
(m)

4
59.6
59.6
59.6
64.9
59.6
59.6
51.7

5
12.4
12.4
12.4
12.4
12.4
12.4
12.5

28.5
29.0
29.0
25.1
25.1
25.1
29.0
28.1
30.6
29.3
44.8
27.0
27.0
27.0
28.5
28.5
32.9
32.9
28.4

6.0
7.9
7.9
5.8
5.8
5.8
8.0
6.0
9.3
10.2
10.9
5.2
5.2
5.2
5.4
5.2
6.9
6.9
6.4

لةسةر بنةماو بةكارهيَنانى ئةو زانياريانةى كة لةو خشتة و ويَنةيةى سةرةوةدا روون كراوةتةوة
هةروةها بةهوَى هةندآ زانيارى ديكةوة ديزاينةر دةتوانيَت جوَر و قةبارة و ثوَلَينى
فرِوَكةخانةكة بزانيَت كة مةبةستيَتى و خالَة سةرةكى يةكانى دةست نيشان بكات بوَ ديزاين
كردنى.
Aerodrome Reference Code
CODE ELEMENT 2
Outer Main Gear wheel
Span a

Wing Span

Code
Letter

)(5
Up to but not Including
4.5 m

)(4
Up to but not
Including 15 m

)(3
A

CODE ELEMENT 1
Aero
plane
Reference
Field Length
)(2
Less than 800 m

Code
Number
)(1
1

4.5 m up to but not
Including 6 m

15 m up to but not
Including 24 m

B

800 m up to but not
including 1 200 m

2

6 m up to but not
Including 9 m

24 m up to but not
Including 24 m

C

1 200 m up to but
not
including 1 800 m

3

9 m up to but not
Including 14 m

36 m up to but not
Including 52 m
52 m up to but not

D

9 m up to but not
Including 14 m

Including 60 m

E

4
1 800 m and over

a. Distance between the outside edges of the main gear wheels.

ماستةر ثالنى فرِؤكةخانة Airport system planning
سةرةتاى دةست ثآكردن و دروستى فرِوَكةخانة بة دانانى ماستةر ثالنى فرِوَكةخانة دةست ثآ
دةكات هةموو اليةك دةزانن كة ماستةر ثالن نةك بوَ فرِوَكةخانة بوَ هةرثرؤزةيةك ثيَويستة كة
جيَطةى فراوان بوون و زياد بوونى ثيَكهاتة و خزمةت طوزارى يةكان بيَت لة دواروَذدا.
ماستةر ثالنى فرِوَكةخانة لةم بةشانةى خوارةوة ثيَك هاتووة:
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 .1هةلَبذاردنى شويَنى فرِوَكةخانة و بةشة طرنطةكانى . Site Selection
 .2ريَك خسنت و دانانى نةخشةى بةشة سةرةكى و طرنطةكانى .Layout Plan & Zoning

 .3دابني كردن و ريَك خستنى ليستى بوودجةى ثيَويست بوَ جآبةجآ كردنى Financing

.Forecasting
 .4ثالن دانان بوَ جآبةجى كردنى قوَناغةكانى .Implementation Stages

ئامانج لة ماستةر ثالنى فرِؤكةخانة
بةطشتى ئاماجني ماستةر ثالنى فرِؤكةخانة بؤ دارِشتنى نةخشة رِيَطايةك و بةرنامةيةكة بؤ
كة ثرِاوثرِ بطوجنيَت لةطةأل
ثيشكةوتن و طةشةسةندنى ئاييندةى فرؤكةخانةكةية
طةشةسةندنى كؤمةلَطاو جؤرةكانى ترى طواستنةوة و ثيشكةوتنى فرِؤكةخانةكانى ى ترى ووالَت
 ,ئةو ئاماجنانة ئةم خاالَنةى خوارةوة ئةكريتةوة كة ثيؤيستة رِةضاو بكريَن :
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 .1دةستةبةركردنى ويَنة و نةخشة سازى

طةشةو ثيَشكةوتنى فرِؤكةخانةو ثيَش بينى

طؤرِانكارى ناوضةكانى نزيك فرِؤكةخانة .
 .2دانانى خشتةيةكى كاتى )  ) schedule tableبؤ قؤناغةكانى يةك لة دواي يةك بة ث َي
ي طرنطى ثيكهاتةكان بؤ ئةو ثالنةى كة دانراوة .
 .3رِيَك خستنى ئةو داتاو زانياريانةى كة ثيَويست هةبن بؤ ئةو طةشةسةندنة .
 .4ثيَناسة كردن و دانانى سيناريؤكان  options and scenariosبؤ جيَ بة ج َي كردنى
ئةو ثالنةى كة داريزراوة .

 .5دانانى بريؤكةو ئامادةكردنى رِاثؤرتى تيَروتةسةل بؤ ثيَشنيارو ثيَشبينيةكان Forcast and
 suggestion reportsبة تايبةت بؤ ئةو اليةن و رِيَكخراوانةى كة دةيانةويَت يان بةشدار
دةبن لة ثيَدانى بودجةو دروست كردن و ثشكدار بوون .
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قوَناغةكانى ماستةر ثالنى ماوة كورت بوَ [ ]5سالَ بؤ ناوةند بوَ [ ]10سالَ و دريَذ خايةن
بوَ [ ] 20سالَ دادةنريَت وة بوَ هةر قوَناغيَك ثيَداويستى يةكانى بوَ دابني دةكريَت لة بودجة و
ديزايينى ئةندازيارى .
ئةوةى كةلةم باسةى ئيَمةدا طرنطة كاركردنة بوَ ئامادةكارى بةمةبةستى دروست كردن و
جآبةجآ كردنى ئةو بةش و ثيَكهاتانةى كة قوَناغى يةكةم دةى طريَتةوة واتة قوَناغى يةكةم بؤ
[ ]5سالَ كة اليةنى بنةرةتى ثيَكهاتةكانى فرِؤكةخانةية .
ئةو فاكتةرانةى كاريكةريان هةية لةسةر هةلبزاردنى شؤينى فرؤكةخانة:
÷ Factors Affecting Site Selection
 .1شيَوازى رِيَكخستنى مجوجؤلَي ئامسانى و فرِين لة فرِؤكةخانةكانى ترةوة  ,ناطوجنيَت دوو
فرِؤكةخانة هةمان كايةى ئامسانى بةكاربهيَنن لةبةرئةوةى مةترسي دروست ئةكةن لةسةر
سةالمةتى يةكرتى .
 .2بوونى بةربةست لة ناوضةكانى نزيك فرِؤكةخانة Terrain and vicinity Obstacles
 .3فراوان كردنى فرِؤكةخانة . Airport Expansion
 .4بوونى ئاسانكاريةكان  Facilitiesوةك سةرضاوةى كارةبا  ،ئاو  ،طاز  ،ئاوةرِؤ .
 .5بوارى كةشناسي و رِةضاو كردنى . Climate Condition
 .6برِي تيَضونى فرِؤكةخانةكة . Airport Cost
 .7تا ضةند لة خزمةتى كؤمةلَطةداية .
 .8ذاوةذاو . Noise Assesment
 .9ليستى بةراوردى برِي تيَضوةكان . Comparison Cost Lists
بوَ زيانر روون كردنةوةى بةشة طرنطةكانى فرِوَكةخانةيةك بة منونة فرؤكةخانةى سليمانى
سةرجنى ئةم ويَنةى خوارةوة بدةن كة تيايدا ضةند بةشيَكى فرِوَكةخانةيةك دةركةوتووة وةك
منونة:
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ونةية ة ةر شَيوةى ثَي ا ةكانى ) ( Air side
ة يةكَي ة فِرؤكة خانةكان

CONTROL TOWER

TERMINAL

Fire fighting& Rescue

APRON
WS

PARALLEL TAXIWAY

CONNECTION
TAXIWAY

IW
AY
TA
X
EX
IT

RUNWAY
LZ

DME+G.P

DME+G.P

LZ

DVOR

Navigation Aids
LLZ – Localizer .
G.P – Glide path.
DME – Distance Measuring Equipment .
DVOR- DOPLER VERY HIGH FREQUENCY OMNI DIRECTION RADIO.
WS – WIND SOCK .

;





بوَ ئةوةى فرِوَكةخانة بتوانيَت ثيَشوازى لة فرِوَكة بكات و فرِوَكة تيايدا بفرِيَت ئةو
دامةزراوانةى كة ثيَويستة هةبن لة طرنطةوة بوَخوارةوة بة زجنرية ئةمانةن:
.1

فرِطة

 .2قولةى ضاوديَرى
 .3سيستمى ثةيوةندى كردن
 .4ثيَداويستيةكانى ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن
 .5بةشى كةش ناسى فرِوَكةوانى
 .6تريمينالَ
 .7خزمةت طوزارى زةمينى
 .8كارةبا و ئاو طةياندنى زةمينى و ..........هتد
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 .9ثيَداويستيةكانى تر وةك بذيوى و سوتةمةنى و سةالمةتى . -----------
لة تةواوى فرِوَكةخانةكانى جيهاندا و لةسيستمى كارطيَرى و بةطةر خستندا ضةند يةكةيةكى
ياريدةدةر هةية بوَ هةندآ خزمةت طوزارى ثيَويست لة ناو فرِوَكةخانةدا كة لة اليةن دةزطاكانى
حكومةتةوة لة دةرةوةى فرِوَكةخانةئيَدارة ئةدريَت بةالَم تةواو كارن بؤ كاروبارةكانى
فرؤكةخانة بؤية لةذيَر ريَنمايى و ريَساكانى فرِوَكةخانةدا كاردةكةن وةكو:
 .1بةشى ئاسايش
 .2بنكةى ثاسثوَرت و مانةوة
 .3بنكةى تةندروستى
 .4بنكةى طمرط و ثوَليسى طمرط
 .5بنكةى ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن
 .6كةش ناسى
 .7نوسينطةى طةشت و طوزار
 .8كةرةنتينةى رووةك
 .9كةرةنتينةى ئازةل ( فريتينةرى)
 .10بانك و شويَنى ثارة طوَرينةوة
 .11كوالتى كؤنرتؤل
 .12ثؤليس و هاتووجؤ
قولةى ضاوديَرى:Control Tower :
 قولةى ضاوديَرى بةيةكيَك لة بةشة هةر طرنطةكانى ثيَكهاتةى فرِوَكةخانة دةبذيَردريَت كةتيايدا ضاوديَرى و كوَنرتوَلَى سةرجةم مجوجولَى فرِوَكةكان و ليك جياكردنةوةيان
[ ] Separationو تةواوى ثةيوةنديةكان تيايدا بة ئةجنام دةطةيةنرِيَت.
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قولةى ضاوديَرى Control Tower

 قولةى ضاوديَرى ئةو يةكةيةية كة ذمارةيةك ئاميَرى ثةيوةندى ئةلكرتوَنى تيَدا دانراوة ب َوثةيوةندى كردن بة هوَى ضةند لةرةلةريَكى [ ]Frequencyتايبةتةوة بةو قولةيةوة وة
ضاوديَرة ئامسانيةكان [  ]Air traffic Controllersبةثآى ياسا دةبيَت هةلَطرى بروانامة و
ليسانسى ثةميانطا رآ ثيَدراوةكانى ريكخراوى []ICAOبن ئةوسا دةتوانن هةسنت بةكارى
ضاوديَرى و ريَنمايى فرِوَ كةكان بةثيَضةوانةوة ريَطايان ثآ نادريَت ئةو ئةركة بةجآبهيَنن ,
ئةركى جاوديرى ئامسانى كاريكى ووردوو طرنط و هةستيارة و دةبيَت ئةو ضاوديَرانة لة
بارودوَخيَكى دةرونى و ذينطةيى طوجناودا كاربكةن ضونكة هةرهةلَةيةك ئةو هةلةية زارةكيش
بيَت رةنط بيَت ببيَتة هوَى رو ودانى كارةساتيَكى دلَتةزيَن و ناخوَش لة بةشةكانى داهاتووى ئةم
باسانةدا ديَينةوة سةرئةم بابةتة.
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 قولةى ضاوديَرى بةرثرسة لة سةرثةرشتى كردن و ريَنمايى كردن و ضاوديَرى كردنى طةيشنت[ ]arrivalو روَيشنت [ ]departureواتة فرِينى فرِوَكةكان بوَ فرِوَكةخانة و لة
ف رِوَكةخانةوة لة ئامسانى فرِوَكةخانةدا لة بازنةيةكدا كة نيوةتريةكةى نابيَت لة  5ميلى دةريايى
[نزيك  9كم] كةمرت بيَت.

ثالنى ئاسؤيي ناو قولةيةكى ضاوديَرى

ثيَش ئةوةى بضينة سةرباسةكة قولةى ضاوديَرى فرِوَكةخان ثيؤيستة كورتةيةك لةسةر
[ ]Air Traffic Managementكة بة كورت كراوةيى ثآدةوتريَت [  ]ATMباس بكريت:
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 : ATMسةرجةم ريَكخسنت و بةرِيَوةضونى ئةو خزمةت طوزارى ية تةكنيكيانة دةطريَتةوة كة
ثيَش كةش بة فرِوَكةكان دةكريَت لةكاتى فرِين لة ئامساندا يان كاتى ئيش كردنيان لة ناوضةى
فرِينى سةرفرِوَكةخانةكان بةو خزمةتطوزاريانة دةوتريَت []Air Traffic Services
[.]ATS
ئاماجنى  ATSو ئةركةكانى  ATMلةم خاالَنةى خوارةوةدا بةرجةستة دةبيَت:
 .1بةرطرتن لة ثيَكدادان لة نيَوان فرِوَكةكاندا.
 .2ريَطرتن لة بةركةوتن يان ثيَكدادانى فرِوَكةكان لة ئامسانى فرِوَكةخانةدا لةطةلَ ريَطرةكانى
دةورى فرِوَكةخانة واتة [.]Obstacles
 . 3ثاريَزطارى كردن و ئاسانكارى بوَ جآبةجآ كردنى سانا ترين و سةالمةت ترين مجوجوَلَى
هةوايى لة ئامساندا.
 . 4شارةزاكردن و ثيَدانى زانيارى و ريَنمايى بةسوود بةفرِوَكةوانةكان بوَ دابني كردنى باشرتين
سةالمةتى فرِوَكةوانى.
 . 5ئاطاداركردنةوةى ئاذانسةكانى ف ِروَكةوانى سةبارةت بة ثيَداويستيةكانى تايبةت بة طةرِان و
ثشكنني و رزطاركردن واتة [  ]Search & Rescueو يارمةتى دانى ئةو ئاذانسانة.
ئةركةكانى قولةى ضاوديَرى فرِوَكةخانة و بةرثرسياريَتى يةكةى بوَ دابني كردنى خالَةكانى [، 1
] 3 ، 2دا خوَى دةبينيَتةوة.
 قولةى ضاوديَرى بةيةكيَك لة بةشة هةر طرنطةكانى ثيَكهاتةى ف ِروَكةخانة دةبذيَردريَت كةتيايدا ضاوديَرى و كوَنرتوَلَى سةرجةم مجوجولَى فرِوَكةكان و ليك جياكردنةوةيان
[ ] Separationو تةواوى ثةيوةنديةكان تيايدا بة ئةجنام دةطةيةنرِيَت بوَ دابني كردنى
سةالمةتى بوَ فرِوَكةكان لة نيشتنةوة و فرِيندا.
 قولةى ضاوديَرى بةرثرسة لة سةرثةرشتى كردن و ريَنمايى كردن و ضاوديَرى كردنى طةيشنت[ ]arrivalو روَيشنت [ ]departureواتة فرِينى فرِوَكةكان بوَ فرِوَكةخانة و لة
فرِوَكةخانةوة هةروةها لة ئامسانى فرِوَكةخانةدا كة لة بازنةيةكدا اليةنى كةم نيوةتريةكةى 5
ميلى دةريايى [نزيك  9كم] دةبيَت.
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 هيض فرِوَكةيةك بةثآى ياساكانى فرِوَكةوانى ناتوانيَت بآ وةرطرتنى موَلَةت []Clearanceلة قولةى ضاوديَرى هيض مجوجوَلَيَك بكات لة ناوضةى  Airsideتةنانةت ئةو كاتانةى كة لةسةر
[ ] Apronوةستاوة يان ئامادةية بوَ روَيشنت دةبيَت بوَ ئيش ثآكردنى فرِوَكةكة []Start up
موَلَةت لة قولةى ضاوديَرى وةربطريَت.
 لة كاتى نزيك بونةوةى []Approachى فرِوَكةيةك لة فرِوَكةخانة و ثةيوةندى كردنىيةكةمى فرِؤكةكة بة قولةى ضاوديَريةوة يان فرِينى فرِوَكةيةك لة فرِوَكةخانة قولةى ضاوديَرى
لة ثةيوةندى بةردةوامداية لةطةلَ فرِوَكةوانى فرِوَكةكة و هةلَدةستيَت بة رِيَك خسنت و رِيَنمايى
كردنى ئاراستةو مجوجؤلَى ئةو فرِؤكةية بؤ دابني كردنى سةالمةتى بة ثىَ ى ياساكانى
()ICAOبة طةياندنى سةرجةم زانياريةكانى وةك [ ثلةى طةرما  ،ثالَة ثةستوَ(،)Pressure
باو خيَرايى و ئاراستةى لةسةر فرِطة و بارودوَخى سةر  Airsideبوَ ئةوانةى كة دةيانةويَت
بنيشنةوة هةروةها بؤ ئةوانةى كة فرِؤكةخانةشيان بة جىَ هيَشتووة كة لة مةوداى بةر
ثرسياريتى ضاوديَرى فرِؤكةخانةدان .
 سنورى بةرثرسياريَتى قولةى ضاوديَرى لةسةر مجوجوَىل ف ِروَكة كة ئةطاتة ف ِروَكةخانة لةسةرزةوى تا هيَلَى طةيشنت ى نيوان [ ]Apronو [ ]Taxiwayية و لة دواى ئةو هيَلَةوة بوَسةر
ئةثرون []Apronبةشيَكى تر هةية كة ثآى دةلَيَن بةشى ضاالكى زةمينى [ ground

 ] operationبةرثرسياريَتى مجومجوَلَى فرِوَكةكة وةردةطريَت بوَ وةستاندنى و خزمةت كردنى
بةالَم لة كاتى روَيشنت دا لة داطريساندنى بزويَنةرةكةيةوة ضاوديَرى ئامسانى ريَنمايى دةكات.
 لةاليةكى ترةوة قولةى ضاوديَرى ئةو يةكةيةية لة ناو فرِوَكةخانةدا كة ذمارةيةك ئاميَرىثةيوةندى ئةلكرتوَنى تيَدا دانراوة بوَ ثةيوةندى كردن لةسةر ضةند لةرةلةريَكى
[ ] Frequencyتايبةت بةو قولةيةوة فريكوينسى هيض قولةيةك لة والتيَكدا لة فريكوينسى
قولةيةكى تر ناضيَت بوَ ثاريَزطارى كردنى لة تيكةل بوون و ثيَكدادان  ،ضاوديَرة ئامسانيةكان
[املراقبني اجلوين] بةثآى ياسا دةبيَت هةلَطرى بروانامة و ليسانسى ثةميانطا رآثيَدراوةكانى
ئاذانسى [] ICAOبن ئةوسا دةتوانن هةسنت بةكارى ضاوديَرى و ريَنمايى فرِوَكةكان
بةثيَضةوانةوة ريَطايان ثآ نادريَت ئةو ئةركة بةجآبهيَنن و بةراستيش ئةركةكةيان كاريَكى
طرنط و هةستيارة و دةبيَت ئةو ضاوديَرانة لة بارودوَخيَكى دةرونى و ذينطةيى طوجناودا
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كاربكةن ضونكة هةرهةلَةيةكى زارةكيش لةو ضاوديَرانةوة دةربضيَت رةنط بيَت ببيَتة هوَى
روودانى كارةساتيَكى دلَتةزيَن و ناخوَش كة لة بةشةكانى داهاتووى ئةم باسانةدا ديَينةوة
سةرئةم بابةتة.
شويَنى قولةى ضاوديَرى و مةوداى بينني:
:

ثيَويستة شويَنى قولةى ضاوديَرى لةناو فرِوَكةخانةدا وةبةرزيةكةى بةشيَوةيةك هةلَئةبذيَردريَت
كة يارمةتى ضاوديَرانى ئامسانى [ ]Air Traffic Controllersبدات بؤ جآبةجآ كردنى
ئةركةكانيان و ئاراستةكردنى فرِوَكةكان هةروةها بتوانيَت بة ئاسانى بآكيَشة هيَلَى بينني واتة
[]line of sightى بطاتة هةموو خالَةكانى ناوضةى  Airsideو هيض ريَطريَك لةبةردةميدا
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نةبيَت كة ببيَتة هوَى ريَطرى و نةبينينى بضوكرتين ئامراز كة مجوجوَلَ بكات لة سةر رووى
ناوضةى [ ]Airsideبة [ ]Apronو [ ]Taxiwayو [ ] Runwayو هةروةها لة
ناوضةى نزيك بوونةوةى كوَتايى [ ]Final Approachلة ئامساندا كة دةبيَت لة ناوضةيةشدا
هيض ريَطريَك نةبيَت كة ريَطة لة بينينى فرِوَكةكان بطريَت واتة ضاوديَرى ئامسانى دةبيَت ضاوى
لةو فرِوَكةية بيَت لة كاتى نزم بونةوةى بوَ نيشتنةوة و تا طةيشتنى بوَ سةر [ ] Runwayو
روَيشتنى بوَ سةر [ ]Taxiwayو لة ويَوة بوَ سةر ئاثرون [ ]Apronتا وةستاندنى و
كوذاندنةوةى بزويَنةرةكانى [مةكينةكان]ى هةروةها كاتى جولَةى فرِوَكة و روَيشنت بوَ سةر
 Taxiwayو لةويَوة بوَ سةر  Runwayو فرِين تا لة ضاوو وون دةبيَت .بةالَم ثةيوةندى نيَوان
ضاوديَر و فرِوَكةوان بة قسةكردن هةر دةميَنيَت بةهوَى ئاميَرةكانى ثةيوةنديةوة تا لة ناوضةى
بةرثرسياريَتى دةردةضيَت و فرِوَكةكة ثةيوةندى دةكات بةنزيكرتين فرِوَكةخانةو يان سةنتةرى
كوَنرتوَلَةوة ئةو كات ثةيو ةنديةكان كوَتايى يان ثآديَت و سنورى بةرثرسياريَتى قولةى ضاوديَرى
كوَتايى ديَت ،سةرجةم قسةو طفتؤطؤ و ثةيوةندى نيَوان ضاوديَرى ئامسان و فرِؤكةوان لة سةر
سيستميَك رِيكؤرد دةكريَت و هةلَدةطرييَت بؤ كاتى كة ثيؤيست بيت بة تايبةتى بؤ مةبةستى
ليَكؤليَنةوة لة كات ى رِووداوةكانى فرِكةوانى دا بؤ ئاراستة كردنى بةرثرستياريَتى ئةو اليةنةى
كة الى داوة يان لة ثيدانى رِيَنمايى هةلَةى كردوة هةروةها سوود لةو ريَكوَردانة وةردةطرييَت بوَ
بةرزكردنةوةى ئاستى زانيارى و شارةزابونى ضاوديَرى ئامسانيةكان لة خولةكانى راهيَناندا.
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تيَرمينالَةكانTerminals

دوو جؤر تيَرمينالَ هةية :
تيَرمينالَى رِيَوا و طةشتياران .
أ-

ب-

تيَرمينالَى كارطؤ .
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تيَرمينالَى رِيَوا Passenger Terminal
تيَرمينالَ ئةو دامةزراوةيةية يان ئةو بيناية ية كة كاروبارى رِيَواو طةشتيارانى تيا جآبةجآ
ئةكريَت ض لة كاتى رؤيشنت و ضونة دةرةوةي لة شارو ووالَت يان هاتنةوة و طةيشنت بة شار و
والَت  ,تةواوى ئاسانكاريةكان لةو بينايةدا جيَ بة جيَ ئةكريَت واتة شويَنى ريكخسنت و
ئالَوطؤرِي شويَن و خزمةت كردنى رِيَوارو طةشتيار بة سيستميكى ثيؤانةيى و ريك و ثيك بة
ثيَ ي رِيَنماية بةرجةستة كراوةكان تا رِيَوا و طةشتيار هةست بة ذينطةيةكى ئارام بكةن ,
ئاسانكاريةكان بؤ ئةو طةشتيارو رِيَوايانةى كة كيَشةيان نية و كيَشة دروست ناكةن .
تيَرمينالَ بؤ رِيَواو طةشتياران ئةكريَت بة دوو بةشةوة -:
 .1بؤ رِيَواو طةشتيارى ئاسايي  : Normal Passengerئةم جؤرة لة رِيَواو طةشتيار زووتر
ئةطةنة ناو تيَرمينالَ لةطةلَ هاوةلَ و كةس و كاريان و زياتر لة تيَرمينالَ دةميَننةوةو زؤربةى
جارةكان كؤلَ و جانتاي زؤريان ثيَ ية .
 .2رِيَوا و طةشتيارى تايبة ت يان خاوةن كار  : Passengers Businessئةم جؤرة لة
رِيَواو طةشتيار زياتر كةشتي ان كردووة و ثيَويستيان بة خزمةتى خيَراتر هةية بؤية ئةم
كةسانة زؤربةى جار درةنطرت لة كةسانى ئاسايي ئةطةنة تيَرمينالَ بؤ رؤيشنت و لة كاتى
كةرانةوة و كةيشنت زووتر ئةطةينرينة تيَرمينالَ لةهةردوو حالَةتدا كاروبارةكانيان ذؤر بة
خيَرايي جيَ بة جيَ ئةكريَت .
جؤريَكى تر لة رِيَواو طةشتيار هةية ثييان ئةوتريت ( Very Important Passengers
 )VIPئةم جؤرة لة طةشتيار

لة بةرثرسانى باال و شاندة فةرمى و ديبلؤماسيةكان ثيك هاتوو

ن شويَنى تايبةت و جياجيان بؤ تةرخان ئةكريَت جؤريَكى تايبةت خزمةتيان ثيَشكةش
ئةكريَت .
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ئةو رِيَواو طةشتيارانةش كة جؤرى طةشتةكةيان راستة و خؤ نية و بة شيَوازيَكة ئةو تيَرمينالَة
نيَودةولَةتية دةبيَتة شويَنى ئالَوطؤرِي طةشتةكةيان لة ووالَتيَكةوة بؤ ووالَتيَكى تر لةبةر
نةبوونى طةشتى راستةو خؤ لةو شويَنةى ليَ ي هاتوون بؤ ئةو شويَنةى بؤي ئةضيَت بؤية
ناضار لةو تيَرمينالَةوة طةشتةكةى لةسةر فرِؤكةيةكى تر دةست ثيَ ئةكاتةوة ئةم جؤرة لة رِيَواو
طةشتيار ثيَي ئةلَيَ (رِيَوا ي ترانزيَت ) .Transfer Passenger
لة كة شتى ترانزيتدا ئةو كةسة كة ئةكاتة يةكةم ويستكة لة تيَرمينالَةكةوة ناضيَتة دةرةوة و
مؤرى ثةساثؤرتيشى بؤ ناكريَتةوة تةنها لةسةر كاونتةريَكى تايبةت ضيَكى كارتى دةرضوونى بؤ
ئةكريَت(  ) Boarding Cartو لة رارةويك يان كؤالتيَكى تايبةتةوة ئةنيَردريَت بؤ
دةروازةكانى رِؤشنت تا بكاتة دةروازةى طةشتةكةى و لةويَوة سةفةرى خؤي ئةكات .
تيَرمينالَ هةية لةسةر بنةماي جؤرى ئةو

كةشتانةى كة لة

دوو جؤرى تر ثؤلينى
تيَرمينالَةكةوة دةكريت :
أ -تيَرمينالَي ناوخؤيي  : Domestic Terminalئةو جؤرة تريمنالةية كة تةنها بةكار
ئةهيَنريَت بؤ بةريَ كردن و ثيَشوازى كردن لةو طةشتيارو هاوالَتى و رِيَوايانةى كة لة ناو
ووالَتةَكة خؤيةوة سةفةرى تيا ئةكةن واتة فرؤكةكة لة ناو سنورى ئامسانى والتةكة (
( State Air Spaceناجيتة دةرةوة  ،بؤ ئةم جؤرة كاروبارى رِيَواو طةشتياران خيَراترة
جطة لة كاروبارى ثشكنينى ئاسايش كة ثيَويستة زؤر تؤكمةو لة ذيَر ضاوديَرىدا بيَت بةالم
ك اروبارةكانى تر كةميَك ئاسانرتة  ،زؤر جار رِيَك ئةكةويَت تيَرمينالَى ناوخؤي بةجياية تةنها
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بة كؤالَنيَك ئةبةسرتيَتةوة بة تيَرمينالَةكانى ترى فرِؤكةخانةوة بؤ ئةو طةشتيارو رِيَوايانةى
كة بة نيازن سةفةر بكةن بؤ دةرةوةى ووالَت .

ب -تيَرمينالَي نيَودةولَةتى  : International Terminalئةو جؤرة تريمينالةية ية كة
تيايدا كاروبارى ئةو رِيَواو طةشتيارانة رِيَك ئةخريَت بؤ رِؤيشنت بؤ دةرةوةى ووالَت و هاتنةوة
لة دةرةوة و طةيشنت بؤ ناو ووالَت .
لةم جؤرة تيَرمينالَة تةواوى كاروبارةكانى ئاسايش و نشينطة و طومرط تيا جيَ بة جيَ ئةكريَت
و ثةيرِةوى رِيَنماية نيَو دةولَةتيةكان ئةكريَت بؤ خزمةت و رِايي كردنى كاروبارى رِيَواو
طةشتياران .
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ثيادة كردنى ريكارةكانى بةريؤة بردن و ئاسايش و فرياكةوتن و سةالمةتى ناوجةى Air
 sideلة اليةن ثشكنةرة نيؤ دةولةتيةكانةوة هةلئةسةنكينريت و جاوديرى ئةكريت و كةم و
كوريةكان بة راثؤرت

تؤمار

ئةكريت

وراسثاردةكانيانيش دةنريدريت

بؤ دةستةالتى

فرؤكةخانةكة بؤ جى بة جى كردن .
دوو جؤر لة رِيَكخسنت و دابةش كردنى شويَنةكانى ناو تيَرمينالَ هةية لة فرِؤكةخانة
قةرةبالَغةكاندا بؤ ئاسانكارى جيَ بة جيَ كردنى كاروبارى رِيَواو طةشتياران
أ  :دابةش كردنى ستوونى واتة بيناي تيَرمينالَ بة ضةند قاتيَك دروست ئةكريَت و هةر قاتةى
جؤريَك لة خزمةتي تيا ثيَشكةش ئةكريَت وةك:
 .1ثارك Parking
 .2ثشكننيInspection
 .3وةرطرتنى كؤل َ و جانتا Check -in and Baggage
 .4نشينطة immigration
 .5كومرك Customs
 .6بازارِي ئازاد Duty Free
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 Cafes .7كافرتيا
 .8رِيَستؤرانت Restaurant
 .9شويَنى منايش كردن و ثيشانكاى بةرهةمة نيشتمانيةكان Show location
 .10شؤينى حةوانةوة Entrainment
 .11تةندروستى Health and First Aid
 .12دةروازة كانى رِؤيشنت و طةيشنت ,Departure and arrival Gates
 .13ئؤفيسى بةريؤة بردن و سةرثةرشتى كردن Manager Office
 .14نؤينةرايةتى دةستةالتى فرؤكةوانى شارستانى Civil Aviation Representative
 .15ئوفيسى كؤمثانيةكانى هيلة ئامسانيةكان

Airfreight Offices

 .16ئؤفيسى تةكسى و خزمةت كوزاريةكان Taxi Services
 .17جاكسازى سيستمةكان Maintenance of Systems
 .18بةشى وون بووةكان Lost and Found Claims
 .19تةواليت و بةشى منداالن Toilet and Kinder Cares
 .20شؤينى نويز كردن Pray room
 .21بةشى جاوديرى و كامرياكان CCTV room
 .22بةشى داهات و زمرييارى Revenue and accounts
 .23بةشى رامنا يي و كيشةى ريوا و كةشتياران Information
ئةمانةى كة باس كران لة سةرةوةو وة يان هةر بةش و ئؤفيسيكى تر ئةكةر هة بيت بة
طويَرةى طرنطى و ثيادةكردنى رِيَنمايي و رِيَساكان بةسةر قاتةكاندا دابةش ئةكريَن بؤ ئةوةى
طةشتيار و رِيَوا قؤناغ بة قؤناغ ك اروبارةكانيان جيَ بة جيَ بكةن تا ئةو كةسة ئةطاتة دةروازةى
رِؤيشنت هيض كاريَكى نةميَنيَت تةنها سةركةوتنى بؤ فرِؤكة نةبيَت .
جوو ن و طةيشنت بؤ فرِؤكةكةش يان ثاص ئةكؤيزريتةوة يان رِاستةوخؤ لة دةروازةى رِؤيشنت
بة رارةويك يان كؤالنيكى سةر داخراوى جولَةك ( )Chuteرِاستةوخؤ ئةجيتة ناو فرؤكةكة.
ب  :لة فرِؤكةخانة زؤر قةرةبالَغةكاندا وةك هيثرؤ  ،دبي ،امسرتدام  ،ستؤكؤلَم  ،فرانكفؤرت
ناتوانريَت كاروبارى رِيَواو طةشتياران لةيةك تيَرِمينالَدا جيَ بة جيَ بكريَت ناضار ئةبن
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تيَرمينالَةكان جيا بكريَنةوة هةر تيَرمينالَ يَك بؤ ذمارةيةك هيَلَي ئامسانى و ذمارةيةك ووالَت
دائةنريَت كة هاوالَتى دوور نةبيَت لة شؤينى جوونة زوورةوةى بؤناو تريمينالةكة و تووشي
طرفت و كيَشة نةبيَت  ,بؤ كار ئاسانى زوو شارةزا بوون و رينمايي هةر لةسةر بؤردينط
كارتةكةى ذمارةى تيَرمينالَى فرِؤكةخانة كةى لةسةر ئةنوسريَت بؤ ئةوةى بة ئاسانى بطاتة
شويَنى مةبةست .

لةبةرئةوةى تةواوى كاروبارى رِيَواو طةشتياران لةناو تيَرمينالَدا جيَ بة جيَ ئةكريَت وةك
ئامازةمان ثي دا لة ثيشةوة  ,لةناو تيَرمينالَدا ضةندين نوسينطةى هيَلَة ئامسانيةكانى تيَداية
لةطةلَ ميَزى وةركرتنى جانتاو بةلكةكان

 Check-inو

 Lost and foundواتة

وونبوةكان و بؤية ثيَويستة سكرين و هيما و نيشانةكانى ئاراستة كردن بؤ رِووبةرةكانى ناو
تيَرمينالَ بة شيَوازيَك دابةش بكريَن كة تيايدا باشرتين خزمةت جيَ بة جيَ بكريَت و ئاسانرت
بيت بؤ رِيَواو طةشتيار و هيَلَة ئامسانيةكان .
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ئامانج لة ديزاينى تيَرمينالَ :

بؤ رِيَوا و طةشتيار :
 .1كورت كردنةوةو كةم كردنةوةى دواكةوتن لة جي بةجي كردنى كاروبارةكانيان .
 .2كورت كردنةوةى ماوةى رِؤيشنت و طةيشنت بة شويَنى مةبةست واتة دةروازةكان . Gates
 .3ثاراستنى رِيَواو طةشتيار لة كاريطةرى كةش و هةوا ،ذاوةذاو  ،طيَذةلَوكةى بزويَنةرى
فرِؤكةكان بة واتا ذينطةيةكى ئارام بةخشى بؤ فراهةم بكريَت .
 .4ئاسانكارى بؤ ئاراستةكردنى هةر خزمةت طوزاريةك كة ببيَتة هؤي دلَخؤشي كةسةكة .
بؤ هيَلَة ئامسانيةكان :
 .1كةم كردنةوةى برِي تيَضوونى بةطةرِخستنى طةشتةكة بؤ هةر رِيَوايةك .
 .2زياد كردنى برِي قازاجني طةشتةكة .
 .3تا بتوانريَت فرؤكةكان دوا نةكةونت لة ئةجنام دان و بةرِيَ كردنى طةشتةكان .
 .4ئةوثةرِي توانا بةكاربهيَنريَت بؤ دابني كردنى ثيَداويستيةكان .
دابةش كردنى رِووبةرو بؤشايةكانى ناو تريمينال ريك خبريت بؤ خزمةت كردنى رِيَواو
طةشتياران و جيَ بة جيَ كردنى كاروبارةكانيان تا بتوانريَت بة ئاسانى و لةكاتى ثيَوانةيدا رايي
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بكريَن ثيويستة ثشت نةبةسرتيَت بة ذمارة و جؤرى خزمةت طوزاريةكان لة كاذيَرة
قةرةبالَغةكاندا (  )peak hour capacityواتة لةو كاتةدا كة تريمينال قةرةبالَغرتين كات
بةخؤوة دةبينيَت خزمةتةكان بة يةك ريتم بروات و كةمو كورى تي نةكةويت .
ضةندين جؤر دابةش كردنى رووبةرةكانى ناو تريمينال هةية :
 .1ئةو دابةش كردنةى لةسةر بنةماي جؤرى خزمةتةكان كة  Mc-Grottivدابةشى كردووة
وةك لة خشتةى خوارةوة ديارى كراوة .
Level of service –space to be provided for passenger services
service

standard
)(LOS
] [m2 ⁄ PAX
D
E
F
1.5 1.0 Less

of

Level
Situation

C
1.9

B
2.
3
1.
8
1.
6
1.
2

A
2.7

Activity
Waiting

and Moving
about
circulating
freely
Bag
claim
area Moving with bags 2.0
1.6 1.4 1.2 Less
(outside claim devices
Check-in queues Queued , with 1.8
1.4 1.2 1.0 Less
bags
Hold
room: Queued , without 1.4
1.0 0.8 0.6 Less
government
bags
Inspection
Source: de Neufville , R and odoni , A: Airport systems – planning , design .1
and management , MeGraw Hill, New York , 2003 .

 .2لةسةر بنةماي فاكتةريَك كة ثيَ ي ئةوتريَت فاكتةرى منونةيي  Empirical Factorبة
طةرِانةوة بؤ شارةزايي و ثسثؤرِى ئةو كةسةى كة تيَرمينالَةكة ديزايني ئةكات و زانيارى هةية
لةسةرجؤرو قةبارةى فرِؤكةخانةكة و زمارةى ريؤا بؤ قةرةبالغرتين كاتةكان Peak Hour
 Capacityوجؤنيةتى رؤيشنت و هاتن وةك لة رينماييةكانى رِيَكخراوى  FAAديارى كراوة.
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بنةماكان بؤ ديزاينكردنى تيَرمينالَ : Airport Terminal Design Principles
تيَرمينالَ يةكةم خالَي طةيشتنى رِيَواو طةشتياري بيانى ية بؤ ناو ووالَت و يةكةم قؤناغي
تيَطةيشتنى كلتورى ئةو ووالَتةية بةواتا ئاويَنةى ووالَتةكةية لةكاتى كةيشتنداو دوا قؤناغة كة
رِيَواو طةشتيار كؤتا يادطارى و ويناكردنيان بؤ ووالَتةكة بةجيَ ئةهيَلَن بؤية ثيَويستة لةاليةنى
ئةندازياري تريمينال باشرتين و ضاكرتين و جوانرتين شويَن بيَت كة منونةى ووالَتةكة بيَت و
باشرتين شويَنى بؤ هةلبزيردريت  ،تاقيكردنةوةكان دةريان خستووة فرِؤكةخانةكانى دبي ،
كؤبنهاكن  ،سنطافورة  ،ئةتةلنتا بة شيَوازيَك دروست كراون و بةرِيَوة ئةب ريَن هاوالَتى كة
ثياياندا تيَ ئةثةرِيَت هةست بة هيض نارِةحةتيةك ناكات بة ثيَضةوانةوة هةست بة دلَخؤشي و
ئارامى زياتر ئةكةن .
ديزاينى تيَرمينالَ تةنها ثشت نابةستيَت بة ذمارةى طةشتيارو رِيَواوة بةالَم جؤرى ئؤثةرةيشنى
فرِؤكةخانةكةش بنةمايةكة بؤ جؤرى تيَرمينالَةكة وةك ويَستطةيةكى ئالَوطؤرِ بةكارئةهيَنريَت
واتة ( )Hubيان وةك فرِؤكةخانةيةكى الوةكى بةكارئةهيَنريَت .
ئاماجني سةرةكى لة بوونى بيناى تيَرمينالَ ئةوةية ضؤن بةشيَوةيةكى طوجناو ئاسانكارى
ثيَشكةش بة رِيَواو طةشتيار ئةكريَن لة سةر زةويةوة بؤ ناو فرِؤكةكةكان و بة ثيَضةوانةوة .
 سنوورى نيَوان  Landsideو  Airsideلةناو تيَرمينالَدا بة ديواريك يان شورايةك جيائةكريَتةوة كة ئاسايش تيايدا كؤنرتِؤلَي دةروازةكانى تيَثةرِبوون ئةكات بةهؤي ئاميَرى X-Ray
و هةر جؤريكى ترى ثشكنني و سةكى ثؤليسى . K9
 لة زؤر تيَرمينالَي ف رِؤكةخانةكاندا رِيَطة ئةدريَت بة بةريَكةرانى طةشتيارو رِيَوا تا خالَي Cheek inو دواتريش بضن بؤ بةريَ كردن و (خوات لةكةل ) (  )Good byeبةالَم لة زؤر
تيَرمينالَي فرؤِكةخانة قةرةبالَغ و طرنطةكان لةو ووالَتانةى كة اليةنى ئاسايش تيايدا هةستيارة
رِيَطة ت ةنها بة طةشتيار يان رِيَوا ئةدريَت كة بطةنة ناو دةروازةكانى تيَرمينالَ واتة ناوجةى
ترانزيت و  Gatesو لةكةل شؤيتى جيابونةوةى بةرِيَ كةران و رِيواكان لةناو تيَرمينالَدا
()Curbدا جيا ئةكريَتةوة .
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 كؤالَن و شويَنى تايبةتيش ئةكريَت بؤ طواستنةوةى ئةو رِيَواو طةشتيارانةى كة طةشتةكانيانبة ترانزيَت تةواو ئةكريَت و نابيَت تيَكةالَوى طةشتيارو رِيَواكانى ثيَش خالَي ئاسايش بن .
تيَرمينالَ وخزمةت طوزارية ثاشكؤكان :
ئةو كارو ثيَويستيانةى كة ثةيوةسنت بة طةشتةوة هةر لة كرِينى تكت و طرتنى جيَطا و ديارى
كردنى كاتى طةشتةكة و ثشكنني و كؤلَ دانان (. )Check-in
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هةروةها وةرطرتنى كارتى سةركةوتن . Boarding Cart

و مؤركردنى ثاسثؤرت Immigration
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ناردنى كؤلَ و جانتاو ناردنى رِيَوا بؤ دةروازةكان ئةمانة هةمووى لة ذيَر ناوى (خزمةت طوزارية
فرِؤكةوانيةكان)  Aviation Servicesدا ناو زةد ئةكريَت .
بةدةر لةو خزمةت طوزاريانة ذمارةيةك خزمةت طوزارى تر هةية لةناو فرِؤكةخانةدا كة ثاشكؤن
بؤ خزمةتطوزارية فرِؤكةوانيةكان تايبةتن بة فةراهةم كردنى ذينطةيةكى طوجناو بؤ حةوانةوةو
كارئاسنى ئةو كةسةى كة سةفةر ئةكات .
ديزاينةرى تيَرمينالَ ثيَويستة رِةضاوى ئةو رِووبةرو شويَنانة بكات كة تةرخان ئةكريَت بؤ ئةو
خزمةت طوزاريانة بة شيؤةيةك كارنةكات لةسةر دروست كردنى طرفت بؤ رِيَطاي هاتوضؤى
طةشتيارو رِيَوا و طاليسكة و زةمني سازيةكان واتة(رِةمثي خليسك) .
ئةو خزمةطوزاريانة كة ثيَ ويسنت بؤ رِيَواو طةشتيار بةتايبةت لةكاتى ضاوةرِوانى و مانةوةيان لة
شويَنةكانى ناو فرِؤكةخانة تا كاتى سةركةوتنيان بؤ فرِؤكة يان ئةو كاتانةى كة بؤ ترانزيَت
ئالَوطؤرِي شويَن و دةروازةو فرؤكةكانيان ئةكريَت ئةمانة كة هةنديَكيان دةبنة مايةي بةدةست
هيَنانى دةرامةت وداهاتيش بؤ فرِؤكةخانة -:
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 بازارِى ئازاد و دوكانةكانى كةلةثوورى و منايشكردنى بةرهةمة نيشتمانيةكان . كتيَبخانةو شويَنى فرِؤشتنى كتيَبةكان . -كافرتيا و قاوةخانةكان .

 هؤتيل و شؤينى حةوانةوةى كاتى رِيَستؤرانت و ضيَشخانةكان . تةكسى و طواستنةوة بؤ دةرةوةو ناوةوةى فرِؤكةخانة و نيَوان تيَرمينالَةكان . ثاص و شةمةندةفةر . كوشكى فرِؤشتنى تةلةفؤن و سيم كارت و ثةيوةندي كردن . -تواليَت و شويَنى نويَذكردن و جطةرة كيَشان و  ...هتد .
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هةر كؤمثانيايةكى خزمةت كوزاريش  Terminal Operatorرِيَكارو بريؤكةى تايبةتى خؤي
هةية بؤ مامةلَة كردن لةطةلَ طةشتيارو رِيَواو بؤ جيَ بة جيَ كردنى كاروبارةكان ريواو كةشتيار
هةر لة كةيشتنيان بؤ ناو تيَرمينالَ تا طةياندنيان بؤ ناو فرؤكةكة و دوا ئاماجنيش لةو
بريؤكةو رِيطايانةش ثيَشطةش كردنى خيَراترين و باشرتين خزمةت طوزارية بؤ كةسةكان
بةشيَوةيةك اليةنى ئابورى كؤمثانيا لةبةرضاو بطرييَت و كاالَو كؤلَ و كةسةكان بةسةالمةتى
بطةنة جيَطاي مةبةست .
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ليَرةدا شارةزايي ديزاينةرى تيَرمينالَ رِؤلَي خؤي ئةبينيَت لة نيَوان هاوسةنطى خزمةتكردنى
طةشتيارو رِيَواو ثاريَزكارى كر دنى كةسةكة خؤي و سةالمةتى كاالَو كؤلَ و باركةكانى لة نيَوان
نرخي تكت و قازاجني كؤمثانياي ئامسانى طويَزةرةوة (طواستنةوة) .
بؤية ثيَويستة لةسةر ديزاينةرلة كاتى ديزاييندا ئةم خالَ و كيَشانةى خوارةوة رِةضاو بكات :
أ .مجوجؤلَى (  ) Trolleysعةرةبانةكان لةناو تيَرمينالَدا بؤ :
 بةلَطةكان و ووردبينى دؤكيؤمينت و كؤل و مشةكى ريؤا و كةشتيار .Cheek-in
 سةرةى ثيَضاو ثيَضي هاوالَتيان ( . )Ques
 طومرط و طةشنت وطواستنةوةى زةمينى كةسةكان و كاال و كؤلةكانيان تيَرمينالَ .
 ئالَو طؤرِي قاتةكانى تيَرمينالَ و بةكارهيَنانى بةرزكةرةوة (. )escalators
 بةرزى كاونتةرةكان (.)Height of the counters
 جولَةى عةرةبانةكان بؤ بةرزكردنةوةى كؤلَ و جانتاي رِيَواو طةشتياران .
 رِةضاوكردنى كيَشةكانى بةطةرِخةر ( . )Operator Questions
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ب .مجوجؤلَى ناو تيَرمينالَ :



رِيَطاي خليسك يان رارةوى خلؤك ( . ) Moving Floors

 كةمي ئاسانكارى بؤ هةلَطرتنى جانتاو مشةك .
 هةروةها طرنطى ثيَدانى ثيَداويستيةكانى طةشتيارو رِيَوا دؤزينةوةى رِارةوى ئاسان لةطة َل
تةرخان كردنى اليةنى كةمي رِووبةرةكان بؤ هاتووضؤ و خزمةتكردن .
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شؤينى تيَرمينالَ
هةلَبذاردنى شويَنى تيَرمينالَ زؤر طرنطة بؤ طةشتيارو رِيَواو بؤ ئةم خاالَنةى خوارةوة :
 طةياندنى ناو تيَرمينالَ بة . Airside
 طةياندنى تيَرمينالَ بؤ  Landsideو سَيستمى طواستنةوةى زةمينى .

 دانانى رِيَنماي و هيَماي زانيارى لةسةر دريَذايي رِيَطاي رِؤيشنت و مجوجؤلَي طةشتيار .
 طةياندنيَكى طوجناو بؤ ئالَوطؤرِكردن يان ترانزيَت كردنى طةشتيار و ريوا .
 سيستمى وةرطرتنى كؤلَ و مشةك و طةياندنى بؤ طةشتى ناوخؤي و نيَودةولَةتى و ترانزيَت .
 سيستمى ثشكنينى ئاسايش  X-ray screenلة نيَوان  Airsideو . Landside
 كؤنرتؤلَي حكومي . Government Control
 دابةش كردنى رِووبةرةكان بةشيَوةيةكى طوجناو .
 جؤري تيَكةالَو بوونى خزمةتطوزارى قرِؤكةوانى لةطةلَ خزمةتطوزاريةكانى تر .

 شويَن بؤ نوسينطةو يةكة ياريدةدةرةكان .
بؤ ئةوةى اليةنى حكومي يان خاوةن ف رِؤكةخانة دلَنيا بيَت لة جؤري خزمةت طوزاريةكان زؤر
جار رِيَكةوتن نامةيةك مؤر ئةكريَت لةنيَوان بةرِيَوةبةرى فرِؤكةخانةو كؤمثانيايةكى
خزمةتطوزارى بؤ ثيَشكةش كردنى خزمةت طوزاريةكان و برِطةكانى رِيكةوتنامةكة لةذيَر
ضاوديَرى ثشكنةرو ضاوديَرى حكوميدا ئةبيَت ئةم خاالَنةى خوارةوةى تيا رِةضاو ئةكريَت :
 ووزةى كارةباي زةمينى هةميشةيي . Fixed Ground Power

 ستاندي فرِؤكةكان و رِيَك خستنيان . Aircraft Stand 125rrangements
 مجوجؤلَي هاوالَتيان و رِيَواو ئاسانكاريةكان . Passenger Movement facilities
 سةرةى ستاندةرد . Standardizing the Quenes
 سيستمى ى ئاسايش و ستاندةرةكان . Security standard System
 ئاسانكارى بؤ دؤزينةوةى شويَنةكان .
 بوونى نيشتوك ( )Seatsبة ذمارةى طوجناو .
 ثاكذي و خاويَنى .Landscaping and cleaning
125

ئاسانكارى يةكانى ناو تيَرمينالَ بؤ خاوةن ثيَداويستية تايبةتةكان
رِيَساو رِيَنماية تازةكانى خزمةت طوزارى ثةيوةست بة ناو تيَرمينالَى فرؤكةخانةكان مطوررن
لةسةر ئةوةى كة ثيؤيستة فرِؤكةخانةكان هةسنت بة ئامادةكارى و ئاسانكارى بؤ رِيَواو
طةشتيارانى خاوةن ثيَداويستى تايبةت و ئةوانةشى كةم ئةندامن هةروةها ئةو كةسانةى كة
ثريو ثةكةوتةن يان نةخؤشن .
هةروةها ثيَويستة لةسةرئؤثةرةيتةرى فرِؤكةخانة كة ئاسانكارى و خزمةتى تايبةت بةو كةسانة
ثيَشكةش بكةن ئةوةندةى كة ثيداويستى كاروبارةكانيان خبوازيت لة ناو فرِؤكةخانةدا .
لةهةمان كاتدا دةبيت هةردوو اليةنى فرِؤكةخانةو كؤمثانياي طواستنةوة بةيةكةوة بزانن كة
ثيَداويستيةكانى كةم ئةندامان و ثةك كةوتوان ثريو نةخؤشةكان ضني و كار بكةن بؤ دابني
كردنيان  ,بؤية ثيؤيستة بؤ ئةو مةبةستة خولي رِاهيَنان بؤ كارمةندانيان
ضؤنيةتى هةلَس و كةوت و ثيَشكةش كردنى خزمةت طوزاريةكان .

رِيَك خبةن بؤ

لةناو كؤريدؤرى تيَرمينالَة كةورةكاندا ثيَويستة بةهةمان رِيَكةى رِيَواو طةشتيارانى ئاسايي هيَلىَ
مجوجؤلَي ئةو كةم ئةندام و خاوةن ثيَداويستية تايبةتانة ديارى بكريَت و ئامرِازى طواستنةوةو
هيَماو رِيَنمايي بينراو بيسرتاويان بؤ دابنريَت بؤ باشرتو ئاسانرت خزمةت كردنيان لةطةلَ
دامةزراندنى رامث و طاليسكة و بةرزكةرةوة ( )Elevatorو كةم كردنةوةى ذمارةى قاتى
بيناكان .
هةنديَ لةو ئاسانكاريانة كة باس كران تايبةت بؤ هةر جؤريَك لة خاوةن ثيَداويستيةكان
ئةمانةن :
بؤ نابينايان :
 .1ئاميَرى دةنطى بؤ بانطةواز كردنيان و ئارِاستةكردنيان لةهةموو شويَنيَكدا بة تايبةت
لة دةرةوةى دةروازةكان .
 . 2نةخشةى ئارِاستة و شويَنةكانى تيَرمينالَ و دانانى هيَما بؤ مجوجؤلَيان .
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بؤ كةم بينةكان (ضاو كزةكان):
 .1دانانى سكرينى زانياريةكانى طةشت  FIDSى زؤر رِووناك و بةشةوق .
 .2دانانى طلَؤث ي بريسكةدارو داطريساو لةسةر هيَلَ و ئارِاستةكان لة سةرزةوى ناو
فرِؤكةخانة .
 . 3دانانى ئاميَرى دةنط بؤ ئاطاداركردنةوة لةشويَنى مجوجؤلَي ناو فرِؤكةخانة .
بؤ كةسانى كةرِ:
 . 1زانيارى سةر سكرينةكان بة نوسني نيشان بدريت و بة دةنط ثةخش بكرين .
 .2دانانى هيَما و نيشانةى تةواو لةناو كؤريدةرو شويَنةكانى رِؤيشنت و دةروازةكان .
 .3دانانى كاونتةرى تايبةت بة بةكارهيَنانى كارمةندي شارةزا بؤ ئارِاستة كردنيان .
بؤ ئةو كةسانةى بيستنيان قورسة:
 .1دانانى ئةمثليفايةرى دةنط بةرز لةسةر كاونتةرةكان .
 .2دانانى ئاميَرى تةلةفؤن بة ئامرِازى بةهيَزكردنى دةنطةوة .
بة طشتيش ثثَويستة تواليَتى تايبةت دابنريَت بؤ ئةو كةسانةى خاوةن ثيَداوستى تايبةتن .
مةبةست لة دانان و دابني كردنى ئةو ثيَويستيانة لةوةداية تا كةسي كةم ئةندام و خاوةن
ثيَداويستى تايبةت ئةوةندةى بتوانيَت بيَ يارمةتى كةسانى تر ثيَداويستةكانى خؤى جيَ بة
جيَ بكات يان كةمرتين ثيَويستى بةيارمةتى كةسانى تر هةبيَت .
لةطةلَ هةموو ئاسانكاريةكانشدا ثيَويستة فرِؤكةخانةو كؤمثانياى هيَلَي ئامسانى و كؤمثانياكانى
ثةيوةندي دار بة بةردةوامى كارمةندي تايبةتيان هةبيَت بؤ وةرطرتنى ئةو كةسانة و
يارمةتيدانيان لةهةر كاتيَكدا ثيَويست بكات .
لةبةر طرنطى و هةستيارى اليةنى دةروونى كةم ئةندام و خاوةن ثيَداويستية تايبةتةكان
رِيكخراوةكانى ئةم بوارة سالَي  2006لة يةكيَتى ئةوروثا ضةند رِيَنمايي و رِيَسايةكيان دةركرد بؤ
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ثاراستنى مايف ئةو كةسانة و هاوشيَوةكانيان كة ثيَويستيان بة يارمةتي و خزمةتي تايبةت هةية
هةروةها كؤمثانياكانيان ناضار كردووة كة تةواوى ثيَداويستى لة ئاميَرو ياريدةدةرةكان دابني
بكةن بؤ ئةو كةسانة تا بتوانريَت ذينطةيةكيان بؤ ساز بكريَت وةك كةسانى ئاسايي بتوانن و
هةست بكةن كاروبارةكا نيان جيَ بة جيَ ئةكةن ضونكة رِيَذةيةكى زؤر لةو كةسانة لة ثريو ثةك
كةوتةو كةرِو كويَرو كةم ئةندام لة جيهاندا هةن كة زؤر لة ئامارةكان مةزةندةى دةكةن بة % 20
ى ذمارةى دانيشتوانى جيهان .
كؤلَ سازى :Baggage Claim
يةكيَك لةخزمةتة طرنطةكان كة بؤ طةشتيارو رِيَوا لة كاتى سةفةر كردنياندا ثيَشكةش ئةكريَت
وةرطرتن و طواستنةوةو طةياندنى ئةو كاالَو كؤلَ و مشةكانةية كة كةسةكة لةطةلَ خؤيدا هةىلَ
ئةطريَت و سائةو كؤلَة وةك بار وةربطرييَت و بار بكريَت لة فرِؤكةكة يان جانتاى دةستى بيت و
بة دةستى كةسةكة خؤيةوة خبريَتة ناو فرِؤكةكة .
سيستمى وةرطرتنى كؤلَ و كاالَكان لة فرِؤكةخانةيةك ةوة بؤ فرِؤكةخانةيةك ئةطؤرِيَت ,لة
فرِؤكةخانة بضوكةكاندا كؤلَ و جانتا و كاالَكان بةدةست وةرئةطرييَن ئةنيَريَن بؤ دةرةوةى بيناى
تيَرمينالَ بؤ ئةو شويَنةى كة بار ئةكريَت و ئةكؤيزريتةوة بؤ باركردن لة فرِؤكةكة  ,ئةم
ثرؤسةية بةم ريكةية كاريَكى ئاسايية بةالم زؤر جار رِوودانى هةلَة لة وون بوون و ئالوكؤرى
جانتاكانيش رِووئةدات لةوكاتانةى كة دوو طةشت يان زياتر لةيةك كاتدا بةريَ ئةكريَن .
دوو جؤر سيستم دائةنريَت لة فرِؤكةخانة طةورانةى كة زؤر قةرةبالَغن و ذمارةى طةشتةكانيان
زؤرن و ذمارةيةكى زؤر كؤلَ و مشةك و كاالَو جانتا لةيةك كاتدا ئةطةنة فرِؤكةخانة بؤ رِؤيشنت
يان طةيشنت :

 .1سيستميَكى تيَكةلَ (بةدةستى +

ئؤتؤماتيكى) كة تيايدا جانتا و كؤل بةدةست وةرئةطرييت

و دةخريَنة سةر ثشتويَنيَكى قايشى خوالوة و بؤ بردنى بؤ شويَنى باركردن و ()Sorting
ئةكريَت واتة جيا ئةكرينةوة هةر جانتاو بؤ شؤينى هيلةكةى بؤ باركردن  ,هةر هيَلَيَك
شويَنيَكى تايبةتى بؤ دائةنريَت جانتاكانى تيا كؤئةكرينةوة بؤ بةرطرتن لة تيكةالَو بوون و وون
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بوون  ,لة طةيشتنيشدا جانتا و كؤلَةكان دةنريدرين بؤ

شويَنةكانى وةرطرتن Baggage

 stationsلة ناو تريمينال لةويدا جانتاكان جيا ئةكريَنةوة جانتاى هةر كةشتيك
ئةنريدريت بؤ سةر ثشتؤينيكى خوالوة بؤ ئاسانكارى وةرطرتنةوةى جانتاو كؤلةَكان لة اليةن
خاوةنةكانيانةوة .
 .يان سيستميَكى تةواو ئؤتؤماتيك دائةنريَت بة وةرطرتن و ط ؤيزانةوةو جياكردنةوةوة ,
سيَنسةرى هةستيار لةسةر سيستمةكة دائةنريَت بؤ ) , ( sortingبة دانانى كؤلَ و جانتاكة
سيَنسةرةكان كؤدى سةر جانتاكة ئةخويَنيَتةوة و داتا بةيسى سيستمةكة ئارِاستةى جانتا كة
ئةكات لةسةر ثشتويَنيَكى قايشى خوالَوة بؤ شؤينى كؤكردنةوةى جانتاكان Baggage
 Stationو لةويشةوة كواستنةوة يان بة عةرةبانة  Baggage Cartsو طةياندنيان بؤ
فرِؤكةى ئةو هيَلَةى كة جانتاكة ئةطويَزيَتةوة  ,لة سييستمى ئؤتؤماتيكيدا وون بوون و تيَكةالَو
بوون زؤر دةطمةن رِووئةدات و بؤ كاتى طةيشتنيش بةهةمان شيَوة داتا بةيسي سيستمتةكة
جانتاكة ئةبات بؤ ئةو شويَنةى كة تايبةت كراوة بؤ ئةو هيَلة بة ئاسانى كؤل و جانتاكة
ئةطاتةوة دةستى خاوةنةكةى .
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بةشى كارطؤى فرٍؤكةخانة
بةشي كارطؤي هةر فرِؤكةخانةيةك بة ثايةيةكى طرنطى ئابوورى ئةو ناوضةية دائةنريَت لةبةر
زؤربوون و فراوان بوونى مجوجؤلَي بازركانى و جولَةى ئؤتؤمبيل و كؤمثانياو بازرطانةكان
هةروةها بةكارهيَنةرانى ئوتؤمبيل و تةكسي و بار هةلكري خاوةنى كاالَو مشةكةكان بؤية
طرنطيةكى تايبةت لة رووى ئابووريةوة ئةدريت بةبةشي كارطؤي فرِؤكةخانة ضونكة ئةبيَتة
سةرضاوةى دةستة بةركردن و زياد كردنى هةلي كارو طةشةكردنى بازرطانى لةو شارو شويَنةى
فرِؤكةخانةى تيَداية زياد بوونى ضاالكى بةشي كارطؤ دةبيَتة هؤي ثيَويستى بؤ رِيَستؤرانت و
ئؤ تيل و كافرتيا و ثارك و تةكسى و دوكان بازارِ لةو شارة و لة شويَنة طرنطةكانى نزيك بةو
ناوجةية .
بةطةرِخسنت و بةريؤة بردنى بةشي كارطؤ سيستم و رِيَكارى تايبةت بة خؤي هةية و ضةندين
بةشي جيا جيا ى حكومى لةو شويَنةدا ضاوديَرى و كؤنرتِؤلَى و كاالَو مشةك و كةرةستة كانى
هاتوو و رِؤشتوو دةكةن بة ثيَى رِيَنمايي و فةرمانةكانى حكومي ناوضةيى ثيادةكردنى ثيَوةرة
نيَو دةولَةتيةكان وةك :
 .1بةشي كواليَتى كؤنرتؤلَ . Quality Control
. Vertinery Quarantine
 .2كةرةنتينةى ئاذةلَ
 .3كةرةنتينةى رِووةك
 .4تةندروستى
 .5طومرط

. Plant quarantine
. Health and First Aid
. Customs

 .6سةالمةتي و كؤنرتؤل Cargo Safety
. Security
 .7ئاسايش
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جطة لةو بةشانةى سةرةوة بؤ بةطةرِخةرى بةشي كارطؤ واتة  Cargo Operatorئةكةر
كةرتي تايبةت واتة كؤمثانيا بيت بؤ بةشةكانى بةريؤةبردنى شؤينى بؤ دابني ئةكريت بؤ
ئؤفيس و هةروةها شؤين بؤ نوسينطةى كؤمثانيا بةشداربووةكانيش لة هيَنان و هةناردةكردنى
كاالَ و مشةك لةكةل نوسينكةى ئةو كؤمثانيانةى كاروبارى طومرطى كاالكان بةرِيَ ئةكةن .

تيَرمينالَي كارطؤ
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بةهةمان شيَوةي تيَرمينالَي رِيَوا تيَرمينالَي كارطؤش تايبةتة بة رِيَكخسنت و بةريَ كردنى كارطؤ
لة كاالَو مشةك ,بؤ هةردوو كاالَي هةناردة و كاالَي هاوردة هةروةها شويَنكَيش بؤ ترانزيَت و
ئالَوطؤرِو ئارِاستةى ناردن .
لةناو تيَرمينالَي كارطؤدا دوو بةشي سةرةكى هةية كة بة ثةرذينيَكى تؤكمةو بةرز لةيةكرتى جيا
ئةكريَتةوة يان هةر بة ديواريَكى ئاسايي جيا كراونةتةوة .
 بةشي هاتن و طةيشتنى كارطؤو كاالَكان .

 بةشي ناردن و رِؤشتنى كارطؤو كاالَكان .
لةهةردوو بةشةكةشدا تةواوى رِيَكارةكانى طومرك و ثشكنينى ئاسايش بؤ كاالكان ئةكريَت
ريك خسنت و بةرطرتن لة هاتنة ناوةوةى هةر كاالَيةكى ياساغ يان بةكارهيَنانى كاالى هاوردة بؤ
كارى ناياسايي و تيَكدةرانة و دلنيا بوون لة سةالمةتى كاالكان بةبةراورد لةطةلَ ليستى فةرمى
كاالَكان و سةرضاوةى هاتنيان .
بةهةمان شيَوة لةكاتى هةناردةكردنى هةر كاالَيةك تةواوى رٍيَكارةكان جيَبة جيَ ئةكريَت هةر لة
كارتؤن كردن يان تيَطرتن دواي ثشكنني و دلَنيا بوون لة جؤرو كواليَتى مشةكةكان و تةواوى
دؤكؤميَنتةكان .
بؤ رِيكخسنت و ناردنى كاالَو مشةكةكان ئةثرونيَكى تايبةت دروست ئةكريَت جيا لة ئةثرونى
تيَرمينالَى طةشتياران بة مةبةستى جياكردنةوةى فرِؤكةكانى طةشتياران و فرِؤكةكانى كارطؤ
لةبةر جياوازى خزمةت طوزارى زةمينى و جياوازى ئاميَرةكانى تايبةت بة خزمةت كردنيان
ل ةطةلَ ئةو تراكتؤرو طاليسكانةى كة كاالَكان ئةطويَزنةوة لة فرِؤكةوة بؤ فرِؤكة يان لة فرؤكةوة
بؤ كةجنينة يان بة ثيجةوانةوة .
 بؤ زياتر ثاراسنت و ثاريَزطارى كردن و رِزطاركردنى فرِؤكةو كاالَكان ويَستطةيةكى تايبةت بة
ئاطركوذاندنةوةو فرياكةوتن ى كاركؤدا لة بةشدا ئة مةزريَنريَت بةتةواوى ئؤتؤمبيل و كةرةستة
و كارمةندي رِاهيَنراو .
 هةروةها دةروازةكانى بةشي كارطؤ بة جياواز لة اليةن بةرثرسانى ئاسايشةوة كؤنرتؤلَ
ئةكريَت وضةند رِيَكاريَكى تايبةت جيَ بة جيَ ئةكريَت بة ثةيرةو كردنى رينمايةكانى
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ثةيوةنديدار بةبةكارهيَنانى كارمةندي رِاهيَنراو –ئاميَرى  X-rayو ئؤتؤمبيَلى تايبةت بة
ثشكنينى تريَلة و سةطى ثؤليسي . K9

ديزاينى Cargo Building

:Terminal

ديزاينى تيَرمينالَي كارطؤ لةطةلَ ئةو ئاميَرانةى كة تيايدا بةكارئةهيَنريَن ثشت بةم خاالَنةى
خوارةوة ئةبةستيَت :
.1جؤري (  ) operatorبةطةرِخةرو ئةو خزمةت طوزاريانةى ثيَشكةشى ئةكات .
.2رِيَذةى ئةو طةشة و فراوان بوونةى Forecasting

Rate of expansion and

 progressكة ثيَش بينى ئةكريَت لة داواكردن بؤ طةورةكردنى تريمينالةكة كة ثيَويست بكات
.3بارى ئابوورى و رِاميارى لة ووالَتدا . Economic and political situation
. 4ئةو ثالن و رِيَنمايانةى كة دةسةالَتةكانى ناوخؤيي دايان ئةنيَن بؤ بوار ئابورى وبازركانى
سةبارةت بة وةركرتنى داهات و باج و طرفتةكانى جي بة جي كردنيان .
 طوجناو ترة ئةطةر ئؤثةرةيشنى تيَرمينالَ يةك كؤمثانيا ئةجنامي بدات ضونكة لة بوونى دوو
ئؤثةرةيتةر يان زياتر قةرةبالَغي و تيَكةالَو بوون دروست ئةبيَت ,كؤمثانياكانيش اليان باشة
كة لةطةلَ يةك ئؤثةرةيتةر مامةلَة بكةن تا بتوانريَت رِيَكارة ثيَوانةيةكان بة ئاسانى ثيادة
بكريَن و لةكاتى خؤيدا كاروبارةكان جيَ بة جيَ بكريَن بيَ دواكةوتن .

 ثيَش بينى طةشةى ئاييندةى كارطؤ لةطةلَ داواكارى كؤمثانياكان بؤ هاوردة و هةناردةى كاالَو
مشةكةكان و جؤرى تةعريفةى طومرطي هةروةها ثيَويستة لةكةليدا بارى ئابوورى ووالت و َ
مجوجؤلَي بازرطانى ناوخؤيي و دةرةكى رِةضاو بكريَت .
 بارى ئابوورى و رِاميارى ووالَت بؤ دةستكةوتنى كريَكارى شارةزاو بةئةزموون لةطةلَ كريَ ي
ئيش كردنيان هةروةها دةستكةوتنى كةرةستةى يةدةك بؤ ضاكسازى ئاميَرو ئامرِازةكان  ،رِيَكاري
مةرزةكان لة طومرط و رِيَكارى ئاسايش و ثشكنينى ئؤتؤمبيل و كاالَكان هةروةها ئةو
رِيَنمايانةى كة لة حوكمةتى ناوضةيةوة دةرئةضيَت لةطةلَ ضؤنيَتى هاتوضؤي لؤرية
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بارهةلَطرةكان لة دةرةوةى شوراي فرِؤكةخانة و ناو شارةكان كة كاريطةرى ئةبيَت لةسةر ضاالكى
و مجوجؤلَي ناو كارطؤي فرِؤكةخانة.
 ثالن ونةخشةكانى شارةوانيةكان و دةسةالَتة خؤجيَيةكان كار ئةكاتة سةر هةلَبذاردنى شويَن
و بةرِيَوةبردنى كارطؤ كة تاضةند لةطةلَ ماستةر ثالنى شارو ناوضةكةدا ئةطوجنيَت وة تا ضةند
ئةتوانريَت ثالنى طةشةو فراوان كردنى ئةو بةشةى فرِؤكةخانة بكريَت لة ئايندةدا لةسةر
بنةماي طةشةى ئابوورى و داواكارى بازرطانان و كؤمثانياكان و هةروةها ثيَشكةوتنى اليةنى
ئابورى وبازرطانى ناوضةكة و دةوروبةر .
ئةو خالَانةى سةرةوة دةبن بةبنةما بؤ دانانى ميكانيزمى كاركردن و بةرِيَوةبردن لة بةشي
كةجنينةكانى كارطؤ و هةلَبذاردنى ميكانيزمى كاركردن لة نيَوان :
.1سيستمى تيكةل لة كريَكار و بةكارهيَنانى  .Fork liftيان
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 .2سيستمى نيوة ميكانيكى لةسةر رؤلَر  Rollerو ثشتوينى كةيةنةر  .Conveyor beltيان
 .3سيستمى تةواو (ميكاني كى ) بة ئؤتؤمبيَلى بةرزكةرةوة ،طةجنينة كردنى كاال و هيَنانةوةى
كالَا لة كةجنينة بة ئؤتؤماتيكى و باركردنى لة ئؤتؤمبيَل .
 بةكارهيَنانى كريَكار ثيَويستى بة خةرجي زياتر ئةبيَت و ناتوانريَت لةكاتى خؤيدا
ثيَداويستيةكانى كؤمثانياو بازرطانةكان جيَبة جيَبكريَن .
 ميكانيكى تةواو باشرتين رِيَطاية بؤ بةرِيوةبردنى كاالَو جيَ بة جيَ كردنى باركردن و داطرتن
و ناردنى كاالَو مشةكى بازرطانةكان .
ئةو ئةركانةى كة لة تيَرمينالَى كارطؤدا جيَ بة جيَ ئةكريَت:
 ثاريَزطارى لة جؤرو برِي ئةو كاالَيانةى كة ئةطواسرتيَتةوة .

 رِيَك خسنت و جياكردنةوةى ليستى كاالكان و ئامادةكردنيان بؤناردن .

 ئةمباركردن وجيَ بةجيَ كردنى رِيَكارةكانى حكومي(طومرط-ئاسايش_كواليَتى_ كةرةنتينى)
 طواستنةوةى كاالَكان لة  Land sideبؤ  Airsideبة ثيَضةوانةوة يان لة فرِؤكةوة بؤ فرؤكة
 بةلَطةنامةكان _ وةرطرتن _ تةواو كردن _ناردن .
باشرتين تيَرمينالَى كارطؤ ئةو تيَرمينالَةية كة سيستميَكى تؤكمةى هةبيَت بؤ مجوجؤلَ و
،طةجنينةكردنى زؤر باش و رِيَك و ثيَك  ،جياكردنةوةى ئاسان ،,كؤنرتؤلَ كردن لةكاتى خؤيدا ،
بوونى رِيَكارى ئاسايش و جيَ بة جيَ كردنى ثشكنينى باش و بوونى كريَكارى ثسثؤرِو
بةكارهيَنانيان بةشيَوةيةكى ضاالك تا بتوانريَت هةموو كاروبارةكانى بةباشي و ضاكى و لةكاتى
خؤيدا جيَ بة جيَ بكريَن بؤ كةم كردنةوةى نارِيَك و ثيَكى و تيَكةالَو بوون و ونبوون (Mis-
 )handlingبةرِيَذةيةكى بةرضاو .
ئاسانكارى و ثيَداويستيةكان :
تيَرمينالَي كارطؤ ثيَويستة ذمارةيةك لة ئاسانكارى تيادا دابني بكريَت :
 .1دابني كردنى ئاوى ثاك بؤ خواردنةوةو تةندروستى . Drinking and sanitary services
 .2دابني كردنى وزةى كارةبا  ،سةرضاوةى يةدةكى كارةبا (  )generator , UPSو سيستمى
كؤمثيوتةر .
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.3رِووناك كردنةوة بة هيَزى ()300-200لوكس لةسةر زةوي طةجنينة و ئةثرون بؤ خويَندنةوةى
 Labelو ذمارةكان .
 .4دامةزراندنى سيستمى ئاطركوذاندنةوة و ثاراسنت Rescue and fir Fighting system

 .5دانانى سيستمى ساركردنةوةو طةرم كردن .Air- conditioning system
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.6سيستمى رادان و ضارةسةركردنى ئاوةرِؤي ئاوى قورس & Waste water drainage
. treatment system
.7بةشي ثاكردنةوةى خاشاك

. Garbage Removal

.8رِادانى ئاوى سةر زةوى

.Surface Water drainage

 .9سيستمى دذة تريشقة

.Lightening protection system

.10سوتةمةنى فرِؤكة و ووزةى سةر زةوى . Refueling & ground power
.11ئامراِِزةكانى ثةيوةندي (تةلةفؤن – كيَبلَي
.Communication systems and Fiber

كؤمبيوتةرو

فايبةرو

ئةنتينا)

.12ئامرِازى ثةيوةندي زةوي بؤ فرِؤكة .Ground to air two way communications
 .13ئامرِازى ثةيوةندي ( VRFهؤكي تؤكي) .
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.14سيستمى ناونيشاني طشتى (بةريد) . Public Post address system
.15سيسَمتى جاوديرى بة كاميَرا .CCTV
.16سيستمى بةلَطة و هاتوو دةرضوو ناردن
Documentation - export -import
ئاسايشى كارطؤ:
بوونى ئاسايشيَكى تؤكمة لةبةشي كارطؤ ثيَويستيةكى لة رِادةبةدةرة بؤ ثاريَزطارى كردن لة دزى
و بةرطرتن لة كارى تريؤرستى  ،رِيَكخراوى ئيكا و بةكارهيَنانى  X-Rayبؤ ثشكنينى كاالكان
داناوة وةك ثيَويستى لةرِادةبةدةر لةسةر كؤمثانياكان  ،رِيَنمايةكان كة ئيَستا ئيكاو دايناون
ثيَويستة سةرجةم كاالَكانى هاوردةو هةناردة بة ئاميَرى  X-Rayدا بربيَت بؤ ثشكنني بؤ رِيَطرتن
لةهةر كاريَكى ناياسايي و تيَكدةرانة .
اليةنى كةمى ثيَويستيةكانى ئاسايشى كارطؤ ئةمانةى خوارةون:
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 كؤنرتؤلَ كردنى دةروازةكانى هاتوضؤى كريَكارو فةرمانبةرو بازرطانان و هاوالَتيان Accsess
.Control
 سيستمى  CCTVلة كاميَراي ضاوديَرى .
 بوونى شورايةك كة بةشةو رِووناك بكريَتةوة Fencing of the area with night
. lighting

 رِيَطايةكى دةوروبةر كة بتوانريَت هاتوضؤي تيابكريَت بؤ ثشكنني
 سيستميَكى كؤنرتؤلَكردنى شوراو طرتنى هةر بؤشايةك لة شوراكة
 زانيارى لةسةر سةرجةم كريَكارو كارةكانى ناو بةشةكة
 سيستمى ثشكنني بؤ دؤزينةوة تةقةمةني ودةرمان

Fence Security Road

.Barrel controls

.Employee data collection system

. equipments
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Explosive &Drug detection

 بةكارهيَنانى سةطى ثؤليسي . Sniffing Dogs K9
زياد لةوخالَانةى باس كران ثيَويستة سةرجةم ئةو رِيَنمايي و رِيَكارانة ثةيرةو بكريَن كة لة
تيَرمينالَةكانى رِيَواو طةشتياران ئةكريَت وةك دروست كردنى رِيَطة ثيَدان و  ( IDباج ) ديارى
كردنى شويَنى طةيشنت و جيا كر دنةوةى ناوضة هةستيارةكان...هتد .
بةرِيَوةبردن و ئاسانكاريةكانى كارطؤ:
جطة لة طةجنينة كردن و ريكخسنت و بةريَ كردنى كارطؤ و مشةك لة ناو تيَرمينالَى كاركؤدا
ضةندين اليةن و نوسينطةى كؤمثانياكان هةية كة ثيَويستة شويَنيان بؤديارى كرابيَت بؤ جيَ بة
جيَكردنى كاروبارةكانيان :
 نوسينطةى ضاوديَري و سةرثةرشتى . Supervsion and Overseeing office
 نوسينطةكانى هيَلَة ئامسانيةكان . Air Carriars offices
 كؤمثانياكانى ثوختة كردنى كومركى كاالَكان بؤ دةرةوة(تلخيص طمرطى .
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.Customs offices  شويَن و ئؤفيسى كاروبارى طومرطى
.Plant Quarantine َ كةرةنتينةى كشتوكال
Vertinary Quarantine  كةرةنتينةى ئازةل
. Security department  بةشي ئاسايش

. Operation Offices  نوسينطةى ئؤثةرةيشن
. Management offices  بةرِيَوةبردن ونويسنطةكان

. Public and Individual Services office خزمةتطوزارى هاوالَتيان و بازرطانان
Maintenance and spare part  بةشي ضاكسازى وكةرةستةى يةدةك
. Battery Charging division  شويَنى ضارض كردنى ثاترى.department
. Cool room for plants  ذوورى سارد بؤ رِووةك

. spoil substances  شويَنى كةرةستةى تؤرِدراو
. Aircraft's spare part storage  كةرةستةى يةدةكى فرِؤكةكان و شويَن
. office Veterinary Quarantine ِ كةرةنتينةى ئاذةلَ و طةور
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 كواليَتى كؤنرتؤلَ . Quality Control department
هةروةها ثيَويستة ضةند شويَنيَكى تايبةت تةرخان بكريَت بؤ :

 هةلَطرتنى رِووةك و طولَي زينةو طؤشت و ماسي Cool room for plants , fish and meats

 هةلَطرتنى دةرمان و كةرةستةى بةستوو .Refrigerator room for medicines
 هةلَطرتنى تةرم . Funeral room
 شويَنى لةناو بردنى ووالَغ و ئاذةلَى مردارةوة بوو . Incinator or kiln

 شويَنى هةلَطرتنى كةرةستةى مةترسيدار  Dangerous Materialsبة ثيَى رِيَنمايةكان
.IATA
 شويَنى هةلَطرتنى كةرةستةى تيَشكاوى . Radio Activity Materiaol
 هةلَطرتنى بؤستة . E- store

 هةلَطرتنى ئةو كالَايانةى كة قةبارةكانيان زؤر طةورةية .Over size cargo pallets
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ئةو خالَانةى رِةضاو ئةكريَت لة ديزاينى ناوجةى  Airsideى كارطؤ بؤ بةكارهيَنانى :
 Taxiway ثيَويستة بة شيَوازيَك دروست بكريَت و بلكينريت بة  Runwayيةوة كة
ئاسانرتين و خيَراترين طةيشنت و دةرضوون فةراهام بكات بؤ فرِؤكةى بارهةلَطرةكان بةتايبةتى
لةكاتى قةرةبالغي و شةودا .
 Apron ثيَويستة بة شيَوازيَك دروست بكريَت كة بتوانريت هةموو جؤرة فرِؤكةيةكى
بارهةلَطرى تيايدا بوةستيَت و مناوةرة بكات بة ئاسانى و سةالمةتى و ستاندةكانى بةجؤريَكى
طوجناو دابةش بكريَت و رِيَك خبريَت .

 ستاندةكانى بةجؤريَك بيَت كة فرِؤكة بارهةلَطرةكان لة تيَرمينالَ كارطؤوة لة كةمرتين
دوورى بوةسنت بؤ كةمكردنةوةى هاتوضؤى ئاميَرةكانى خزمةت طوزارى زةمينى .
 شويَنى دانانى كاالَكان لةسةر ئةثرون (ئةطةر بكريَت) بةجؤريَك بيَت ماوةى نيَوان كاالَو
ثاليتةكان ئةوةندة مبيَنيَتةوة كة بتوانريَت بةئاسانى باربكريَن يان بطويَزريَنةوة .
 ئاميَرى باركردنى كاالَو ثاليتةكان ئاميَرى كرنطن ثيَويستة كةسانى شارةزاو ثسثؤرِ ئيشيان
ثي بكةن .
 رِووناكى ثيَويست دابنريَت لةسةر ئةثرون بؤ كاركرن و خويَندنةوةى دؤكؤميَنت و ناونيشانى
ناو مةنةفيست و سةر كارتؤن و ثاليتةكان بة ئاسانى و ثاريَزطارى سةالمةتى فرِؤكةكةو ئاميَرو
كارمةندان .
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ئةثرون Apron
ئةثرون ئةو رووبةرة رووثؤش كراوةية دروست ئةكريَت بؤ وةستاندن و طةرِانةوةى فرِؤكةكان و
ثيَض كردنةوةيان لة نيَوان فرِؤكةكانى تر  ,ئةبيَت بة شيَوازيَك بيَت كة رِيَطةى ئاسان دروست
بيَت بؤ سةرخسنت و دابةزاندنى طةشتيارو رِيَواكان و كؤلَ و جانتاو مشةكةكانيان هةروةها رِيَطا
بدات كة بة ئاسانى خزمةت طوزارى تةكنيكى ثيَشكةش بة فرِؤكةكان بكريَت .
ديزاينى ئةثرون هةروةك شويَنةكانى تر واية كة بة دارِشتةى كؤنكريَت ئةكريَت تةنها جياوازى
لةوةداية كة دارِشتةى ئةثرون ثيويستة بةهيَزترو تؤكمة تر بيَت تواناى بةرطةى هةبيت لة
ذيَر كاريكةرى كيَش و قورسي فرِؤكةكان كاتى مجوجؤلَ و وةستاندنيان .
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فرِؤكةكان لة كاتى وةستانيان لةسةر ئةثرون قورسرتن بة بةراورد بة كيشيان ثيَش ئيش
ثيَكردنى بزويَنةرةكانيان بؤ بةجيَ هيَشنت يان ئةو كاتةى دةست ئةكات بة مجوجؤلَ لةسةر
ئةثرون .
رِووكةشي ئةثرون لة تايةي فرِؤكةكانةوة قورسرتين لؤد  Maximum Loadئةجيتة سةرى
كة ئةط وازريتةوة بؤ سةر ئةثرونةكة لةو ,فرِؤكةيةى كة وةستاوة يان ئةو فرِؤكةيةى كة
ئةجولَيَت  ,هةروةها ئةثرون رِووبةروى لةرزين  Vibrationئةبيَتةوة لةكاتى ئيش ثيَكردنى
بزويَنةرى فرِؤكةكة ئةم لةرزينة دروست بوونى هيزيكى زياترة لة سةر دارشتةى ئةثرونةكة
سةربارى هيزةكانى تر بؤية لةكاتى ئةذمار كردنى ئةو هيَزانةى كة بؤ ديزاين رِةضاو ئةكريَت
ثيويستة فاكتةريَك بة رِيَذةى

1,1

وةك فاكتةرى سةالمةتى زياد بكريَت وةك factor of

 ,Safetyبةم شيوةيةى خوارةوة:

ئةكةر يةكةى هيزى ديزاينى تةكسى وةى = P
يةكةى هيزى ديزاينى فرطة = 0.8 p
يةكةى هيزى ديزايينى ئةثرون= 1.1 p
لة رِابردودا دارِشتةى ئةثرون تةنها بة كؤنكريَت ئةكرا و زؤر جاريش ئةو دارِشتةية ضاكسازى
تيَدا ئةكريَت  ,بةالم لة ئيستادا ئةثرون و لة زؤر فرؤكةخانةدا بةضينيَك لة ئةسفةلت
دائةثؤشريَت  ,هةرضةندة ئةثرونى داثؤشراو بة ئةسفةلت بةهؤي ليكى طازولني و بةنزينةوة كة
لة ف رِؤكةوة ئةرذيَت دواي ماوةيةكى كورت لة بةكارهيَنان تووشي دارِوشان ئةبيَت و ضالَ ضالَ
ئةبيَت  ,ئةم ك يشةية بة بةكارهينانى جينيك لة مادةى سيالنت ٍ Sealant Material
جارةسةر ئةكريَت
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شويَنى ئةثرون :Apron Location

باشرتين شويَنى ئةثرون ئةو شويَنةية كة دوريةكةى  1لةسةر 3

ي دريَذي فرِطةكة بيت لة

سيلةى فرِطةى سةرةكي يةوة واتة ( )Runway Thresholdبةو ئاماذةيةى كة هةر
فرِطةيةك دوو سيلةى هةية .
لةكاتى ديارى كردنى شويَن و ئارِاستةى ( )Location + orientationي ئةثرون ثيَويستة
رِةضاوى ئةم خاالَنةى خوارةوة بكريَت :

ئةثرون
 .1كةمرتين ماوةى ( )Taxiwayبيت بؤ رِؤيشتنى فرِؤكةكان بؤ سةر فرِطة .
 .2كةمرتين ماوةى رِؤيشنت بة ثيَ لة تيَرمينالَةوة بؤ فرِؤكةكةو بة ثيَضةوانةوة .
 .3كةمرتين كاريطةرى ذاوة ذ اوى ئيش كردنى بزويَنةرى فرِؤكةكان لةسةر بيناي تيَرمينالَ .
 .4بتوانريَت لةطةلَ فراوان كردنى تيَرمينالَ ئةثرون فراوان بكريَت .
 .5لة زؤربةى كاتةكاندا ئةثرون رِاستةخؤ لةبةردةم تيَرمينالَدا دروست ئةكريَت و ئةطةر
ثيَويست بكات طةيشنت بة ستاندةكان بة هؤي ( رارةو) بيت يان بة يان كؤالَنى سةر داخراوى
هةلَواسراوةوة دةبيَت واتة بة (.)Air bridge
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ئةطةر رِارِةوى داخراو بةكارنةهات رِيَواو طةشتيار لةذيَر ضاوديَرى ثؤليسا بة ثاص و مينى ثاص
ئةطةيةنريَنة فرِؤكةكة ئةطةر نا رِيَطاي طةيشنت بة فرِؤكةكة لةذيَر رِارِةوة هةلَواسراوةكانةوة
دةرِوات ,هةنديَك جار سروشتى فرِؤكةخانةكةش وا ئةخوازيَت ئةثرون لة شويَنيَكى تر دروست
بكريَت لة دورى تيَرمينالَةوة لةو كاتةدا هةنديَ ئامرازى ثيَويست هةبيَت بؤ طواستنةوةى رِيَواو
طةشتيارةكان وةك شةمةندةفةر و ترام  ،ئةم جؤرة لة ئةثرون برِيَكى زياتر خةرجي ئةويَت
بةبةراورد لةطةلَ ئةو جؤرة ئةثرونةى كةلة بةردةم تريمينالدا دروست ئةكريَت .
بةمةبةستى ئاسانكارى بؤ ثارك كردنى فرِؤكةكان و ضوونة دةرةوةيان لةسةر ئةثرون لةذيَر
ثالنان و تةوذمي خودي بزويَنةرةكانى خؤيان ثيَويستة سلؤثي رِووكةشي ئةثرون تا بتوانريَت
كةم بكريَتةوة بؤ كةمرتين ريذ ة  ,ئةم كةم كردنةوةية بة مةبةستى رِادان و دوورخستنةوةى
ئاوى بارانة بة ئاسايي و خريايي  ,زؤرترين سلؤثيش بؤ ئةثرون ثيَويستة لة  %1زياتر نةبيت .
بؤ بةدةست هيَنانى سةالمةتى زياترى ئةثرون و رِوكةشةكةى وة دورخستنةوةى ئاطر كةوتنةوة
لة تيَرمينالَ (ئةطةر رِووبدات) ثيَويستة سلؤثي ئةثرون بة ثيَضةوانةى رِووى تيَرمينالَةوة بيَت
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لةبةر ئةوةى ئةثرون (ناوةندي) ويَستطةى طةياندنى سيستمى فرِطةو تيَرمينالَة بؤية ثيَويستة
شويَنى ئةثرون و ستاندةكان بةشيَوازيَك بيَت كة بة ئاسانى لة تريمينالةوة بطةيتة فرِؤكةكة .
لة ديزاين كردنى ئةثروندا ضةند ثيَويستيةك هةية رِةضاو ئةكريَت ئةمانةى الي خوارةوةن:
 .1شويَنى ئةثرون ثيَويستة دورى و ئاويَتة بوونى نيَوان فرِطةو ستاندةكان كةم بكاتةوة .
 .2ئةثرون بة شيَوازيَك بيَت كة رِيَطة بة مجوجؤلَيَكى سةربةخؤي فرِؤكةكان بدات بؤ هاتن و
ضوون بة كةمرتين دواكةوتن .
 .3بتوانريَت زؤرترين ذمارةى ستاند دروست بكريَت بؤ وةرطرتنى زؤرترين ذمارةى فرِؤكة
بةتايبةت لة كاتة زؤر قةرةبالَغةكاندا (.)Peak hour capacity
 .4بةشيَوازيَك بيَ ت بتوانريَت خيَراترين باركردن وداطرتنى رِيَواو مشةكةكانيان جيَ بةجيَ
بكريَت.
 .5بةشيَوازيَك بيَت كة رِووبةريَكى طوجناو مبيَنيَتةوة بؤ

جيَ كردنى ضاالكيةكانى هةر

فرِؤكةيةك وبةرِيَ كردني بيَ كيَشةو دواكةوتن .
 .6بةشيَوازيَك بيَت بتوانريت باشرتين و سةالمةترين رِارِةو بكريَتةوة لةبةردةم ئاميَرةكانى
زةمينى بؤ طةيشنت بة ستاندةكان  ,نابيت لةطةلَ رِارِةوى ( )Taxiيةكرتبرِ رِووبدات .
 .7بةشيَوازيَك هيَلكارى بكريَت ثانيةكى تةواو هةبيت كة ثانرتين ئاميَرى زةمينى لة
خؤبطريَت بيَ كيَشة .
 .8بةشيَ وازيَك بيَت كة ذينطةى ناوضةكة بثاريَزيَت لة كاريطةرى بؤ سةر كارمةندو
بةكارهيَنةرانى ئاميَرة زةمينيةكان .
 .9بتوانريَت فراوان بكريَت لة ئايندةدا لةطةلَ فراوان كردنى سيستمى فرِطةو تيَرمني
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شيَوةكانى وةستانى فرِؤكةكان لة سةر ئةثرون :

ديزاين و درست كردنى ئةثرون (  )Apronو تيَرمينالَ  Terminalهةردوكيان هاوتةرييب
يةكرتين لةبةر ئةوةى هةردوكيان بةيةكةوة كاروبارى فرِؤكةكان و طةشتيارانيان تيا ئةجنام
ئةدريَت  ,دةبيَت ديزاينى ئةثرون بة شيَوازيَك بيت كة بتوانريَت مجوجؤلَ و وةستانى فرِؤكةكان
بة ئاسانى و بيَ كيَشة و طرفت و بةسةالمةتى ئةجنام بدريَت  ,بة تايبةت لة كاذيَرة هةرة
قةرةباألغةكاندا ناتوانريَت فرِؤكةكانى سةر ئةثرون هةموويان روةو تيَرمينالَ لة سةنتةردا
بوةستيَنريَن  ,بؤية ثيَويستة جةند شيَوازيَكى وةستان رِيَك خبريَت بؤ سةرجةم ئةو فرِؤكانة بؤ
كاتى جيَ بةجيَ كردنى طةشتةكانيان لةسةر ئةثرون وةك لةم شيَوازانةدا رِوون كراوةتةوة.
 .1شيَوازى ئاسايي سادة Simple Concept :
ئةم شيَوازة وةستانة بؤ فرِؤكةخانة بضووكةكان ديارى ئةكريت  ,شويَنى وةستانى فرؤكةكة
ئاسايي ئةبيت يان ثيشى فرِؤكة رووة و تيَرمينالَ يان لةسةر طؤشةيةك ئةوةستيَنريَت .
 .2وةستانى سةرهيَلَ

: Linear concept
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لةم شيَوازةدا سةرجةم فرِؤكةكان لةسةر يةك هيَلَي تةريبى رِاست بةرانبةر تيَرمينالَ
ئةوةستينرين هةر فرِؤكةيةكيش بة ثيي قةبارةكةى شويَنيَكى تايبةتى جياي بؤ ديارى ئةكريَت
ثيي ئةوتريت  , Stand locationلة نيوان تيَرمينالَ و فرِؤكةكانيش رِيَطايةكى خزمةت
طوزارى (  )Service roadدروست ئةكريَت بؤ طةياندنى خزمةت طوزاريةكان و مجوجؤلَي
ئؤتؤمبيَل و ئاميَرةكانى خزمةتطوزارى زةمينى .

ويَنةى وةستانى سةرهيل ()ICAO 9157 part 2
 .3شيَوازى كراوة : Open concept
لةم شيَوازةدا شويَنى وةستانةكان دةكةونة سةر يةك هيل يان هيَلَيَك زياتر لةبةردةم تيَرمينالَدا
هيَلَيَكيان نزيك لة تيَرمينالَ لة دوورىيةك كة سةالمةتى بثاريَزيَت دوةميان لةسةر هيَلَيكى
دوورتر  ,طواستنةوةى رِيَواو طةشتياران بة ثاص دةطويَزريَنةوة يان بة ثيَ بؤ ماوة كورتة كان .
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 .6شيَوازى ثاية ( كؤالن كؤالن) : pier concept
ئةم شيَوازة زياتر لة فرِؤكةخانة طةورةكاندا بةكارئةهيَنريَت  ,شيَوازيَكى زؤر طوجناوة تا
بتوانريَت بؤ وةستانى فرؤكةكان زؤرترين ( )Standدروست بكريَت و زؤرترين فرِؤكة
بتوانريَت بوةستيَنريَن بؤ وةرطرتنى رِيَواو طةشتياران .

151

ئةم شيَوازة سودةكةى لةوةداية كة بةريؤةبةردن و ريكخستنى كاروبارةكاننى ريؤا و كةشتيار
بؤ تةواوى دةروازةكانى فرؤكةخانة لةذيَر يةك سةرباندا جيَطاي دةبيَتةوة و ناوةنديكى
كاركردن هةمويان بةيةكةوة دةبةستيَتةوة .

 . 5شيَوازى بازنةيي (سةتةاليتى) : Satellite concept
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لةم شيَوازةدا هةموو كاروبارةكانى باركردنى رِيَواو طةشتياران بةهؤي ذيَر زةمني و ( رارةوة
سةركرياوةكان) يان تونيَلةكانةوة ئةجنام ئةدريَت  ،ذمارةى ستاندةكان لة  4تا  8دانة دةبيَت ،
ئةم شيَوازة ثيَويست بة ئةثرونيَكى فراوان ئةكات  ،ئالَوطؤرِي رِيَواو طةشتيار لةنيَوان تريميناليك
بؤ تيَرمينالَيكى تر بةهؤي ئؤتؤمبيَلي خيَراوةية يان بةهؤي رِارِةوى سةرةو ليَذي خيَراوة
دةكريَت .
 .6شيَوازى تيكةالو : Hybrid
لة هةندى فرِؤكةخانةدا دوو شيؤاز يان زياتر لةو شيَوازانةى باس كران ئاويَتةى يةكرت
ئةكريَن و رِيَواو طةشتيارةكان بة ثاص و مينى ثاص ئةطويَزريَنةوة بؤ هةندى لة فرِؤكةكان لةو
كاتةىكة هةنديَ لة فرِؤكةكان لة دووري تريمينال رِائةطريينَ لةسةر ئةثرونيَكى تر .
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طؤشةي وةستانى فرِؤكةكان لةبةردةم تيَرمينالَ :
بة ثيَ ي رِيَنمايةكانى  ICAOكة لة دؤكؤميَنتى ( )2دا هاتووة شيَوازى وةستانى فرِؤكةكان
لةسةر ئةثرون ضةند جؤريَكى هةية :

 .1لةسةر طؤشةيةكى  60 5-30ثيشى فرِؤكةكة رووى بؤ تيَرمينالَ .
 .2لةسةر طؤشةيةكى  60-30كلكى فرؤكةكة رووى بؤ تيَرمينالَ.
 .3لةسةر هيليكى تةريب و نزيك بة تيَرمينالَ دةوةسنت .

 .4بةرةو رِووى تيَرمينالَ بة كؤشةى . 905
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بؤ هةريةك لةم شيَوازانةش هيَلَكاريةك و ئارِاستةيةكى ديارى كراوى هةية  ،بؤ جوالَندنى
فرِؤكةكةش كاتى بةجيهيشنت ئاميَرى  push-backبةكارئةهيَنريَت تا فرؤكةكة لة تيَرمينا َل
دوور بكةويَتةوة و بتوانريَت فرِؤكةكة ثيَض ثي بكريتةوة و لة فرِؤكةكانى تر دوور خبريَتةوة
هةروةها ماوةى ثيوانةيي جياكردنةوةى نيوان فرؤكةكان  Safety clearanceبةثيَي
رينمايةكانى سةالمةتى بثاريَزريَت .
ثاركينى فرِؤكة ثةك كةوتوةةكان :

ثيَويستة لة هةموو فرِؤكةخانةيةكدا ئةثرونيَكى تايبةت دروست بكريَت و تةرخان بكريت بؤ
رِ اوةستاندنى ئةو فرِؤكانةى كة مةزةندة دةكريَت بة ناياسايي دةست دريَذيان كراوةتة سةر يان
رِووبةرى دة ست دريَذي و مةترسى ئةبنةوة ئةم شويَنة ثيَويستة لة دووريةك دروست بكريت
كة نابيَت لة  100م كةمرت دوور بيَت لة ثيَكهاتةكانى ترى فرِؤكةخانةوة يان شويَنى وةستانى
فرِؤكةكانى تر و نابيَت ئةو شويَنة لةسةر ذيَر زةمني بيَت يان نزيك بة ويستكةكانى طاز و
سووتةمةنى و كارةبا بيت و كيَبلَي كارةباي تيَدا بيَت .
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فرِطة Runway
فرِطة ) ( Runwayو ضةند زانياريةك لةسةر ديزاين كردنى:

فرِطة ضى ية؟ بة كشتى ئةو شويَنة ئامادةكراوةية كة فرِوَكة دةتوانيَت لةسةرى بفرِيَت و
بنيشيَتةوة بةسةالمةتى.
ثانى فرِطة : Runway width
ثانى فرِطة ثابةندة بة يةكيَك لةو ئامرِازانةى كة لة ئةجنامى Aircraft characteristic
 behaviourواتة هةلَس و كةوتى فرِؤكةكةوة ديَتة كايةوة وةك :
 .1ماوةى نيَوان ديوى دةرةوةي هةردوو تايةى دواوةى فرؤكةكة ( .)Main gear wheels
 .2ماوةى نيَوان شويَنى بزويَنةرى سةر بالَةكانى فرؤكةكة لةطةلَ هيَلَي ناوةرِاستى الشةى
فرِؤكةكة .Wing location to Aircraft Center line
 .3دريَذى بالَةكانى فرِؤكةكة Air craft wing spans

156

هةروةها ثابةندة بة يةكيَك لةم فاكتةرانة كة ثةيوةستة بة ئؤثةرةيشنى فرِؤكةكان Aircraft
. operation
 .4خيَرايي فرِؤكةكة كاتى نزيك بوونةوة بؤ نيشتنةوة . Approach speed
 .5بارو دؤخي كةش و هةواي سةر فرِطة .Surface Climate Condition
بةطشتى ثيؤيستة ثانى فركة بة ثيي ئةو رةوشانة بيت كة لة ثاشكؤ و دؤكيؤمينتةكاندا ديارى
كراوة جونكة كةمي ثانى فرِطة طرفت بؤ نيشتنةوةو فرِينى فرِؤكةكان دروست ئةكات و -
 ICAO-Annex 14لةسةر بنةماي كؤدي فرِطة  Runway Codesثانى فرِطةكانى ديارى
كراوة .
The width of a runway should be not less than the appropriate dimension in
the following tabulation :
Code Number

Code Letter
F

E

D

C

B

---60 m

---45 m

--45 m
45 m

23 m
30 m
30 m
45 m

m
23 m
30 m
--

A
18

18 m
23 m
30 m
--

1a
2a
3
4

a. the width of a precision approach runway should be not less than 30 m where the code
number is 1 or 2 .
ICAO Annex 14

دوو جؤر فرِطة هةية لة فرِؤكةخانةكاندا لة سةر بنةماى جؤرى ئةو سيستم و ئاميَرو
ئامرِازانةى )  ( Navigation Aidsكة لة فرِؤكةخانةدا دانراون ويارمةتى دةرن بؤ
نيشتنةوةو فرِينى فرِؤكةكان و لةاليةن ضاوديَرانى ئامسانيةوة بةكارئةهيَنريَن و لةاليةن بةشي
طةياندنى فرِؤكةواني  Aeronautical Communicationجاوديرى و كؤنرتؤلَو جاكسازى
ئةكريَن .
جؤري يةكةم  :ئةو فرِطا سادانةية كة تيايدا هيض ياريدةدةريَكى فرِؤكةوانى بؤ دانةنراوةو
فرِؤكةكان بةضاو ئةنيشنةوة  ,ئةم جؤرة فركانة ثيَيان ئةوتريَت ( Non- Instrument
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 )runwayواتة فرِطةيةكى ئاسايي بيَ ئاميَرى نيشتنةوة  ,فرؤكةوان بة ريكارى نيشتنةوة بة
جاو Visual Landingفرؤكةكةى ئةنيشينيتةوة واتة بة . , VFR Visual flight Rule
جؤرى دووةم :ئةو فرِطانةية كة ذمارةيةك ئاميَرو ئامرِازى ياريدةدةرى ئةلكرتؤنى
(  ) Sophisticated electronic equipmentsبؤ دانراوة  ,ئةم جؤرة لة فرِطة ثيَ ي
ئةوتريَت (  )Instrument Precision Approach Runwayلةم جؤرة فرِطةيةدا
فرِؤكةوان بةنيشتنةوةى ئاميَرInstrument landingفرِؤكةكةي ئةنيشيَنيتةوة بة ريكارى
. Instrument flight rule ....IFR
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ئةنتيناى  Localizerبةشيك لة سيستمى  ILSبؤ نيشتنةوة
سيلةى فرِطة : Runway STRIPS
سيلةى فركة ئةو رووبةرة خاليةية كة ئةكةؤيتة ئةم الو الى فركةوة و تا ماوةى جةند
مةتريكيش بؤ ئةمسةر و ئةو سةري فركةكة دريز ئةبيتةوة .
ئةو ثانيةى كة ثيويستة بؤ سيلةى فرِطةش Runway Stripبة ث َي ي جؤرى فرِؤكةكة ش
ئةطؤرِدريَت :
 .1لة فرِطةى  : Non Instrument Approachثاني سيلةى فرِطة لة 30م تا 75م لةهةردوو
الي سةنتةر الينى فرِطةكةوة هةروةها لة كؤتايي فرِطةوة لة 30م تا  60م دريَذ ئةبيَتةوة .
 .2لة فرِطةى  : Instrument Approach Runwayثانى سيلةى فرِطة لة 75م تا 150م لة
هةردوو الي سةنتةر الينى فرِطةو لة كؤتايي فرِطةوة لة 30م تا 60م دريَذ ئةبيَتةوة .
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وينةى فرِطة و سيلةى فرِطة – رووناكى ناوجةى  - Approachئامرية فرؤكةوانيةكان
وةك ووترا لةناوضةى سيلةى فرِطة نابيَت هيض دامةزراوةيةكى تيَدا دابنريَت جطة لة
(  )Navigation Aidsوةك ( ) PAPI،ILSهةروةها ( )RVR Runway Visual Range
ئةمانةش دةبيَت لةسةر بناغةيةك دابنريَت كة زؤر بةئاسانى بشكيَت واتة ( )Frangibleبيَت
بؤ ئةوةى ئةطةر فرِؤكةيةك بةهةر هؤيةك بيَت البدات لةسةر فرِطة يان ( )Miss approach
بكات و خؤي كيَشا بةو ئةنتيناو ئامرِازانة تووشي زيانى طةورة ئةبيَت .
هةروةها ئةو زةويةى سيلةى فرِطة ى ثي ئامادة ئةكريت باشرتة زةويةكى كوتراوة بيَت يان
داثؤشراو بيَت بة طلَيكى ثتةو بة قولَي  20سم سةوز بكريت بة كيا خاكةكةى بةجؤريَ بيَت
كة فرِؤكة اليدا هيَواش هيَواش تايةكانى بضةقيَ لةناو ئةو طيايةداو بوةستيَت و تووشي زيانى
طةورة نةبيَت و طةشتيارو رِيَواكان سةالمةت بن .
وةكو ضوَن ئاست و جوَرى خزمةت طوزارى يةكان دةطوَردريَن لة فرِوَكةخايةكةوة ب َو
فرِوَكةخايةكى تر هةر بةهةمان شيَوة و جوَر دريَذى و ثانى فرِطةش بة طوَرِينى جوَرى فرِوَكةكة
دةطوَردريَت.
فرِطة جوَرى زوَرة بة جياوازى شويَن و ضةشنى كةرةستةى بةكارهاتوو بوَ رووثوَشةكةى:
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.1

فرِطةى كوَنكريَت

Rigid Pavement

وينةى فرِطةى كؤنكريتى
.2

فرِطةى ئةسفةلتى

Flexible Pavement

وينةى فرِطةى ئةسفةلتى
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.3

فرِطةى ضةو رِيَذى كوتراوة

.4
.5

فرِطة لةسةر زةوى ئاسايى
فرِطة لةسةر دةريا

Compacted Sub- base

وينةى فركةى سةر دةريا
.6

فرِطة لةسةر ثشتى كةشتى جةنطى يةكان
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فرِطةى هةليكوَثتةر  Helipadيان  – Heliportلةسةر زةوى لةسةر بينابةرزةكان

 .7جوَرى تايبةت
بوَ هةريةك لةو جوَرة فرِطانةى ذمارة [ 1تا  ] 4ريَطاى جوَراو جوَر هةية بوَ ديزاين كردنى،
بةالَم ئةو شى كردنةوة و حساباتةى كة بوَ ديزاين كردن دةكريَت تا دةطاتة قوَناغى دوَزينةوة و
ديارى كردن قوالَيى و جوَرى كةرةستةكان و روو ثوَشةكةى سةرجةم ديزاينةكان [بيَجطة ئةوةى
كة لةسةر ئاوة] بة هةمان ريَطة و ريَسادا دةروات و باشرتة قوَناغةكانى ثيَش ديزاينيش روون
بكةينةوة كة ئةمانةن:
 .1ثشكنينى زةوى  Soil investigationبوَ زانينى جوَر و ضةشنى زةوى ذيَرةوة
 .2دةست نيشان كردنى ئاستى ئاوى ذيَر زةوى Underground Water Table level
 .3سلوَثى زةوى لةسةر بارى ثانى و دريَذىArea or Land Slope .
 .4ريَرِةوةكانى رِادانى ئاو و باراناو Water drainage
 .5دةست نيشان كردنى ئاستى رووثوَشى سةر فرِطة واتة Runway Surface elevation
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ريَكخراوى ) (ICAOايكاو و ريَكخراوى  FAAى ئةمريكى هةر يةكةيان لة مةنيوَلَ و
بالَوكراوةكانياندا ثشتيان بةضةند ريَطايةك بةستوة بوَ ديزاين كردن ،هةرضةند ئيَمة زياتر
ثابةندى ريَنمايةكانى ايكاوين بةالَم سةرضاوةكانى  FAAبةسةرضاوةيةكى طرنط و لة ريزى
ثيَشةوةى سةرضاوةكان دادةنريَت بوَ ديزاين كردنى فرِطةكان و هةروةها بوَ بابةتةكانى ترى
تايبةت بة فرِوَكةخانة.
ئةو ريَطايانةى كة ايكاو لةسةرى دةروات بةثآى  Aerodrome design Manual Part 3و
 FAAثيادةى دةكات لةسةرجةمياندا لةسةر بنةماى  CBRى  baseو  , Sub baseدةكريَت
جا بةريَطةى شى كردنةوة [ ]Analysisو هاوكيَشة بيَت يان ضارت و طراظ بيَت يان هةر
ريَطةيةكى تر.
ئةطةر ديزاينةر ضارتى ديزاين بةكاربهيَنيَت ب َو ديزاين ئةوا بوَ هةر جوَريَك لة فرِوَكة ض تاك
تاية بيَت يان دةبلَ تاية ضارتةكة دةطوَردريَت و كاتيَكيش كة ئةستورى ضينةكانى فرِطةكة
دةردةضيَت ئةستورى رووثوَش و Sub base , baseبةيةكةوة دةردةضيَت وةك لةم ويَنةى
خوارةوة دةردةكةويَت.
Rigid or Flexible pavement

40

CM
40 Base : treated or untreated
aggregate:
(Preferred
CM
Crushed stone ) CBR.
50 Sub- base : treated or treated
some times more than one
Layer
Prepared sub
–
grade
Compacted in clay Materiel
Natural sub- grade

زوَربةى كات لة ديزايندا ئةستورى رووثوَش و ضينةكةى ذيَرى واتة  Baseيةك ئةستورى
دةردةضن ،ئةو فاكتةرةى كة حسابى بوَ دةكريَت و لةسةر بنةماى  CBRدةردةهيَنريَت
ثآدةوتريَت  Modulus of sub- grade reactionكة بةرةمزى  Kدةست نيشان دةكريَت لةسةر
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ضاوةكاندا بةزانينى  Kلةطةلَ لوَدى ئةو فرِوَكةيةى كة بةكاردةهيَنريَت بوَ ديزاينةكة دةتوانريَت
بة ضارت ئةستورى ئةو ضينانة بدوَزريَتةوة واتة [.]Thickness of layers
مةبةست لةو ديزاينة كة دةكريَت بوَ ضينةكانى سةر و ذيَرى فرِطة بوَ هةلَطرتن و بةرطةطرتنى
كاريطةرى ئةم فاكتةرانةيان ئةم طوَرانكاريانةى [ ]Variablesى خوارةوةية كة لة ئةجنامى
بةكارهيَنانى يةوة[بةكارهيَنانى فرِطةكة]بوَ نيشتنةوة و فرِينى فرِوَكةكان كاريان ثآدةكريَت:
 = Design Aircraft load قورسايى ئةو فرِوَكةيةى كة ديزاينى بوَ دةكريَت.
 = Landing gear Configuration شيَوازى تايةكانى فرِوَكة.
 = Volume of traffic ضرِى طةشتةكان كة كاريطةرى هةية لةسةر تةمةنى رووثوَشةكة
تا نيشتنةوة و فرِين زوَربيَت [Wear & tearسوان] زوَر دةبيَت.
 رةوشى [  ] Charactristicضينةكانى زةوى و ذيَزةوى .Quality of soil
لة زوَربةى ريَطاكانى ديزاينى  Rigid Pavementكة ايكاو و  FAAبة كارى دةهيَنن زوَر
بةكةمى شيش [] Reinforcementبة كاردةهيَنن بوَ بة هيَز كردنى كوَنكريَتةكة لةبةر ئةوة
زياتر  Plain Concreteبةكار دةهيَنريَت و ثشت بة هيَزى كوَنكريَت لةسةر بنةماى Flexural
 strengthدةبةسرتيَت و كةمرتيش تيَستى شةش ثالَو ثشتى ثآدةبةسرتيَت.
رووسةكانيش سيستم و ريَسا و ريَطاى خوَيان هةية بوَ ديزاين كردن و دروست كردنى
فرِوَكةخانة و فرِطة و رووسةكان برِيَكى زياتر شيش بةكار دةهيَنن لةطةلَ كوَنكريَتدا.
بةالَم هةر ضوَنيَك بيَت ديزاينى ئةو رووثوَشة كة دةكريَت بوَ سةر فرِطة واتة (Wearing
) courseدةبيَت ئةم رةوشانةى [مواصفات] خوارةوةى هةبيَت:
 .1تواناى تةواوى هةبيَت بوَ بةرطةطرتنى ئةو قورسايى يةى كة بوَ ديزاين كراوة Strong
. enough & durable
.2
.3
.4
.5

بةرطةى دزةكردنى ئاوى هةبيَت بوَ ذيَرةوة .Water infiltration Resistance
بةرطةى بةسنت بطريَت .Freezing Resistance
بةرطةى سووان يان خورانى رووكةشةكةى بطريَت .Abrasion Resistance
خشاندن بة جؤريك بيَت كة  Frictionلة ئاستى طوجناودا هةبيَت و فرِوَكةلةسةرى

نةخليسكيَت.
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 .6ئةمةندة زبربيَت كة كار نةكاتة سةر سووانى تايةى فرِوَكةكة.

 .7بةرطةى بارودوَخى كةش ناسى و كاريطةرى هيَزى مةكينةى فرِوَكةكان بكات و نةرووشيَت.
بناغةى دارِشتةى كؤنكريَت :
دروست كردنى فرط ة و بةشةكانى تري ناوجةى مجو جوىل ئامسانى كاريكى ئةندازةيي ووردو
طرنكة جةندين برطة لة خؤ دةط ريت كة ثيؤيستة بة ثيي رةوشة ئةندازياريةكان جي بة جي
بكرين بةشيك لةو برط انة بة تايبةت جينةكانى زيرةوة بة ثرؤسةى رشتنى تيكةلةو بةردى
هاردراو ئاورشني كردن و كو تانةوةو تيست كردندا تى ئةثةريت ئامانج لة كوتانةوةى
ضينةكانى ذيَرةوةى دارِشتةى فرِطةو تةكسى و ئةثرون واتة ( Sub-base and Base
 ) layersبؤ بةدةست هيَنانى ضينيَكى تؤكمةو بةهيَزة  ،ئةم ضينةش بة كةرةستة و بةردى
هاردراو و طلَي دةرةوة و دةوروبةرى شويَنى كارةكة دائةريزريت و ضني بة ضني برِ ئةكريَتةوةو
ئةكوتريَتةوة بؤ بةدةست هيَنانى ئةم ئاماجنانةى خوارةوة :
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 .1ثاراستنى ذيَرةوة لة بةستنى ئاوى زيرزةمني لة زستاندا

Prevention against

.Freezing
 .2ثاراسنت يان كةم كردنةوةى دةرثةرِينى قوراو يان ئاوى ذيَرةوة ()pumping

.

 .3ثاراستنى كاريطةرى كشان و ئاوسانى طلَ و خاكةكةى ذيَرةوة . Swelling resistance
 .4دةست كةوتنى ضينيَكى جوون يةكى تؤكمة Homogenus and Impervious layer
لةاليةكى ترةوة ئةو ضينة كوتراوةية جطة لة و خاالنةى سةرةوة ئةم سودانةى خوارةوةشى
هةية :
 .1ضينيَكى بةهيَز بؤهةلَطرتنى )( Support layerدارِشتةى كؤنكريَتةكة يان ئةسفةلتةكة .
 .2نةهيَشتنى كاريطةرى مجوجؤلَي فرِؤكةكان رأستةوخؤ Aircraft Movement impact
لةذيَر دارِشتةكةدا .
 .3باشرت طواستنةوةى هيَزةكان لة شويَنى جومطةكاندا Load Transfer across the
. Joints
 .4ئاسانكارى بؤ دروست كردن و دارِشتةكردن لةكاتى طؤرِانكارى كةشناسي Paving during
.Climate changes
 .5بةدةست هيَنانى ضينيَكى طوجناو لةكاتى بةكارهيَنانى قالَيب خليسك و ئاسانكارى جيَ بة جيَ
كردنى دارشتةكة . Suitable in case of Using Slipper Forms
هةر جةند بؤ بةهيز كردنى تواناى كؤنكريت لة زؤر ديزاينى ثرؤزة ئةندازيايةكاندا شيشى
ئاسن بةكار ئةهينريت بةالم بةكارةهيَنانى ئاسن لة دارِشتةى كؤنكريَت بؤ دروست كردنى
فرط ة و بةشةكانى تر كةم بةكار ئةهينريت لةبةر ئةم هؤكارانةى خوارةوة :
 .1كةم كردنةوةى ذمارةى جومطةكان ( )Jointsو كةم كردنةوةى تيَضووى ضاكسازى جومطةكان
 .2كةم كردنةوةى دةرفةت بؤ دةرثةينى قورِاو ( )pumpingو هيَشتنةوةى جومطةكان
بةبةهيَزى .
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 .3دريّذ كردنةوةى تةمةنى دارِشتةكة ئةطةر دارِشتةكة جؤرى ( )Over layبيَت واتة جينى
تيَكراوة بيَت لة سةر جينيكى كؤن كة زؤرجار بؤ نؤي كردنةوةى دارشتةى فرطة
Renewing the runwayئةكريت .
 .4ثاريَزطارى يةكطرتنى ضةوو ملي دارِشتةكة بة باشرت بؤ طواستنةوةى هيَزةكان ( Load
. )transfer
 .5كةم كردنةوةى ضةمانةوةى دارِشتةكة

Reducing Pavement Deflection

جومطةكان [:] Joints
وةلةبةر ئةوةى رووبةرى كوَنكريَتةكة ودريَذى و ئةستوريةكةى زوَرة بوَية ثيَويست دةكات
ضةندين جوَر جوَينت بة كار بهيَنريَت و بةشيَوةيكى ئةندازةيى و توَكمة بةبةكارهيَنانى
كةرةستةى تايبةت دروست بكريَت بوَ ريَطةنةدان بة رِوَضونى ئاو و وةدزةكردنى و كاريطةرى
كشان و هاتنةوةى يةكى كوَنكريَت لةذيَر كاريطةرى طةرما و سةرما.
سةرضاوةكانى ايكاو و  FAAضةندين جوَرى جوَينتيان داناوة بوَ بةكارهيَنان ،ثاشكوًَى []1
لةاليةن ايكاوةوة و ثاشكوَى [ ]2لةاليةن  FAAدانراوة بوَ جوَينةكان كة لةسةرجةميانيدا سآ
جوَرى سةرةكى جوَنيت هةية.
Expansion joint .1
Contraction joints .2
Construction Joint .3

بوَ جوَرى دووةم و سآهةم ماوةى نيَوان جوينتةكان بةثآى ثلةى طةرما و ثانى و طةورةيى
فرِوَكةكة كة ديزاينى لةسةر كراوة دةطوَردريَت بةالَم  Maximum dimensionدةبيَت
ثةنةلةَكان لة '25 x '15واتة  7,5 x 5م زياتر نةبيَت.
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بةالَم بوَ  Expansion jointهةرضةندة شيَوة و جوَرى جآبةجآ كردنةكة وةك
[ ]Crossectionبركه ى ستونى زوَربةى سةرضاوةكان ليك نزيكن بةالَم بابزانني طرنطى و
كاريطةرى ماوةى نيَوان ئةو جومكانة بوَ ضى ية ؟ مةبةست لة دروست كردنى ئةو جوَرة
جومكانة بوَ كوَنرتوَلَ كردنى كشان و ضونةوةيةكى كوَنكريَت و ثاريَزطارى كردنيةتى لة درزو
 Warpingلة وةرزة جياوازةكانى سالدا  ,بوَية لةو ناوجا نةى كة ثلةى طةرماى هاوين و
زستان زوَر جياوازيان نية دةكريَت ماوةى نيَوان جومكةكان نزيك بةيةك بن بةثآى ئةو رةوش
و هاوكيَشانة جآبةجآ بكريَن كة لةسةرضاوةكاندا ديارى كراونلة سةر بنةماى َثلةكانى طةرما
كةدةست نيشان دةكريَت  ,بةالَم بوَ ئةو شويَنانةى كة ثلةى طةرماى زستان و هاوين جياوازى
زؤريان ضاويان هةية دةبيَت ئةو دوورى نيوان ئةو جومطانةو جؤرةكانيان زياتر رةجاو بكرين
لة بةر سةالمةتى فرطةكة .
ناوضةى هةرميى كوردستان لة هاويندا ثلةى طةرما نزيك دةبيَتةوة لة [ ]°50و لة زستاندا
زوَرجار دةضيَتة [ ]°5 -واتة بة كوَى  °55جياوازى هةية لة نيَوان هاوين و زستاندا،
بوَديزاينةر و ئةندازيارى جآبةجآ كةر كيَشةيةك ديَتة ثيَشةوة كة نابيَت ماوةى نيَوان
جومكةكان بة يةكسانى دابنرين ئةمة كيَشةيةكة لة كاتى دارشتةى كوَنكريَتةكة بوَ
بةشةكانى فرِطة دةردةكةويَت ئةكةر دارشتةكة لة وةرزى جياوازدا تآ بكريَت كة جياوازى زوَر
هةبيَت لة ثلةى طةرماى ئةو وةرزانةدا بوَية دةبيَت ماوةى نيَوان  Expansion jointلةو
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بةشانةى كة لةزستاندا دروست دةكريَت زوَر كةمرت بن لةو بةشانةى كة لة هاويندا تآدةكريَت،
ئةطةر ئةوحسابة نةكريَت بةزوويى كيَشةى روودانى درز و  Warpingلةشويَنى جوينتةكان و
لةسةر رووى ثةنةلَةكان روودةدات كة دةبيَتة هوَى دروست بوونى تاسة وضالَ و ضوَلَ لة رووى
فرِطةكةدا  ,ئةمة بةثآى ثيَداويستى و ريَنمايةكانى ايكاو ريَطةى ثآنادريَت جونكة مةترسى
لةسةر سةالمةتى فرِوَكةكان دروست دةكات  ,خيَرايى نيشتنةوة يان فرِينى فرِوَكة و هيَزى
بزوينةرةكانى ئةمةندة زوَرة زوَرجار لةو شؤينانةى درز و كةم و كورى دروست بووة ثارضةى
كوَنكريَت هةلَدةكةنآ و رةنط بيَت بيدات بة شويَنيَكى فرِوَكةكة و مةترسيدارترين شويَنيش بؤ
فرؤكةكة بزؤينةرةكانة كة لة ثيَدانى شتيَك لةو جوَرانة بببيَتة شكاندنى ثةرِةيةك لةثةرِةكانى
و ببيَتة هوَى كارةساتيَكى طةورة.
بوَية طرنطيدان بة بضوكرتين برِطة لة كاتى دروست كردنى فرِطةدا زؤر ثيَويستة و ناكريَت هيض
شتيَك ثشت طوى خبريَت ،ئةطةر ميَذووى رووداوةكانى فرِوَكةوانى خبويَنينةوة دةبينني زوَربةيان
لةشتى زوَر بضوكةوة كة ثشت طوآ خراوة يان بري ضووة رووى داوة  %80 - %70ى هوَكارةكان لة
ئةجنامى واتة  Human errorsبة هوَى طوآ نةدانى ئادةميزادةوة  Human Factorsكة
بةشيَكى لة كاتى دروست كردن يان طوآ نةدان بة كاتى دروست كردن و ضاكسازى فرِطةوة بةندة
و ئادةميزاد هوَكارة.
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دواى ئةوةى كة ديزاينى ضينةكانى فرِطة كراو جوَرى رووثوَشةكة ديارى كرا ئينجا ديَنة سةر
ديارى كردنى جوَرى جوَنيتةكان و سلوَثى بارى ثانى و بارى دريَذى فرِطةكة بوَ رِادانى ئاو و
باراناو.
يةكيَك لة سيفةتة طرنطةكانى رووثوَشى سةرةوةى فرِطة ئةوةية كة نابيَت بة جوَريَك دروست
بكريَت كة ببيَت بة هوَى دروست بوونى ضالَ و ضوَلَى و دروست بوونى طوَالو لة كاتى شوَردن و
باران باريندا بوَ ئةم مةبةستة لة رووثوَش كردن ى كوَنكريَتى و ئةسفلتى دا ئاميَرى تايبةت هةية
بوَ ريَك خستنى رووى سةرةوةى رووثوَشة كة و دةبيَت كةسانى شارةزا و كارامة ئةو كارة
ئةجناميان بدات  ,بوَ دلَنيا بوون لة نةبوونى ناريَك و ثيَكى [ ]irregularityبةراستةيةكى
[ ]3مةترى بةبارى ثانى و دريَذى رووى رووثوَشةكة ضيَك دةكريَت و راستة كة دادةنريَت
لةسةر رووةكةى و نابيَت لة هيض شويَنيكدا بوَشايى لة نيوان رووثوَش و ذيَرى راستةكةدا زياتر
لة [3ملم] جآ مبيَنيَت ،زوَر جار بوَ زياتر دلَنيايى راستةيةكى []5مةترى بةكاردةهيَنريَت كة
بةراستى ئةمة كاريَكى زوَر طرنطة و ضاوديَريةكى زوَر وورد و بةردةوامى دةويَت ،هةروةها
دةبيَت رووى سةرةوةى رووثوَشةكة [ ]Pavement surfaceبةجوَريَك زبر بكريَت بة
بةكارهيَنانى فلضةى تايبةت يان [ ]grooverبوَ ئةوةى [ ]Frictionزياتربيَت لةطةلَ تايةى
فرِوَكةكةدا كاتى فرِين و نيشتنةوة و فرِوَكةكة نةخليسكيَت بة تايبةتى كاتى تةر بوون و باران و
بةسنت .
رِادانى ئاو :Water drainage
ئاستى ئاوى ذيَر زةوى يةكيَكة لةو خاالَنةى كة ديزاينةر دةبيَت ديراسةى ووردى بوَ بكات و
بزانيَت بةرزترين ئاست كة ئاوى ذيَر زةوى دةى طاتىَ ض هيَلَيَكة ئةويش بةهوَى ثشكنينى زةوى
يةكة واتة [ ]Soil investigationدةزانريَت .
ديزاينةر ئةبيت كاريك بكات كة هةميشة جينةكانى ثركردنةوةى ذير دارشتةى فرطةكةكة لة
سةروو بةرزترين ئاوي ذ ير زةويةوة مبينيتةوة لة بةر ئةم هؤيةية لة كاتى دروست كردندا
دةبيَت ضينى ئةو تيَكةلَةيةى لة ذيرةوة بةكار ئةهينريت واتة  Baseو  Sub-baseهةميشة
لةسةر و ئاستى ئاوى ذيَر زةوى ية وة دةبيَت ،بةطةيشتنى ئاو بوَ ضينةكانى  Baseئاوسان و
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داضوون لة ضينةكاندا روودةدا و دةبيَتة هوَى دروست بوونى ضالَ و ضوَلَى و تاسة لةسةر
رووثوَشى فرِطةكة.

روودةدات زوَر جار بةهوَى سروشتى زةوى يةكةوة يان بةهوَى بةرزى ئاستى ئةو ئاوةوة ديزاينةر
ناضار دةبيَت ئاستى ذيَرةوةى ضينةكان نزمرت دابنيَت لة ئاستى ئاوى ذيَر زةوى بةالَم هةرجؤنيك
بيت دةبيَت ضارةسةرى ئةو ئاوة بكريت و دوور خبريتةوة ئةويش بة دروست كردنى جؤريك
لة ئاوةرؤى ذيرةوة فلرت يان  drainيان هةر ريَطةيةك كة ببيتة نزم كردنةوةى ئاستى ئاوةكة
بةواتا نابيَت بةهيض شيَوةيةك ئاو بطاتة ضينى  Baseيان .Sub- base
هةروةها بؤ ئاوى باراناويش كة دةرذيَتة سةر رووى فرِطةكة ثيويستة بةشيَوةيةك كوَبكريَتةوة
ئينجا دورخبريَتةوة بوَ ئةم الو الى فرِطةكة لةويَشةوة روَبضيَت بوَ ذيَرةوة كة دووبارة دةبيَت
ئةو ئاوة كوَبكريَتةوة بة دروست كردنى جؤكةيةكى داخراو بة دانانى بوَرى كون كون واتة
 Perforated pipesكة لة ذيَر ئاستى  baseيان  Sub baseدا رادةكيَشريَت لة زير جينيك
جةو دا  ,ئاوةكة هةموى كوَدةكريَتةوة و رادةدريَت يان دوردةخريَتةوة بوَ شويَنيَكى دور لة
فرِطةوة بةشيَوةيةك نزيك نةكةويَتةوة لة ضينةكانى ذيَر فرِطةوة.
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ئا لريةدا كرنكى كواليتى ئةو كةرةستانة دةرئةكةويت بؤ جيبةجى كردنى جومكةكان و
كاريكةريان لة سةر سةالمةتى فركةكةكان بؤية دةبيَت لة كاتى ثركردنةوةى جوينتةكان
جاوديريةكى وورد بكريت بةريَك و ثيَكى ثرِبكر َينةوة بوَ ريَطةطرتن لة دزةكردنى ئاو بوَ
ضينةكانى ذيَرةوة.
كاريطةرى ئاو لةسةر ضينةكانى ذيَرةوة تةنها لة هةلئاوسان و داضونى جينةكانى زيرةوةدا نية
لةوة مةترسيدارتر كارى بةستنى ئاوى ذيَرةوةية كة زوَر جاردةبيَتة هةلَتةكاندنى ضينةكانى
سةرةوة و دةبيَتة هوَى وةستانى فرين لةسةر فرِطة واتة داخستنى ئامسانى فرِوَكةخانةكة
بةرووى طةشتةكاندا زؤر جار تا ضاك دةكريَتةوة ماوة و ئيشيَكى زوَرى دةويَت زيانى مادى بة
دواوة ديت و كاروبارى هاوال تيانيش ثةكى ئةكةويت .

سلوَث :gradient
لة ديزاين كردنى فرِطة و بةشةكانى ثةيوةندى دار بة  Airsideدوو جوَر سلوَث طرنطى ثآ
دةدريَت:
 .1سلوَثى بارى ثانى Tranverse gradient
 .2سلوَثى بارى دريَذى Longitudinal gradient
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مةبةست لة ثيدانى سلوَثى بارى ثانى فركة يان تةكسي وةى ئةوةية كة ياريدةربيَت بوَ زووتر
رادانى ئاوى باراناو يان شوَردن بوَ ئةم الوالى فرِطةكة يان تةكسي وةى  .برِى سلوَث بة ثيى
ثاشكؤى زمارة  14ى ئيكاو لة  1,5تا  % 2ريكة ثيدراوو ثةسةندة و بةثآى ثانى فرِطةكة و
تةكسي وةى دةطوَرِيَت يان بةثآى ذمارةى كوَدى فرِطة دةطوَرِيَت .دةكريَت سلوَثةكة بة دوو
شيؤاز جآبةجآ بكريَت وةكو لة خوارةوة روون كراوةتةوة:

شيؤازى []2

شيؤازى []1

دروست كردنى شيَوةى فرِطة لةسةر شيَوةى ويَنةى دووةم طوجناو ترة بوَ مجوجوَىل فرِوَكةكان و
سةالمةتيان هةروةها بوَ كوَكردنةوةى ئاو و باراناو.
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سلوَثى بارى دريَذى :Longitudinal gradient
ئةكةر بكوجنيت باشرتين سلوَثى بارى دريَذى فركة سفر %سلوَثة  ,بةالَم دةست كةوتنى ئةو
جوَرة سلوَثة بةندة بة سلوَثى طشتى ئةو زةوى ية ى كة فركةكةى لةسةر دروست ئةكريت  ,لة
هةمان كاتدا سلوَثى بارى دريَذي ثةيوةستة بة ذمارةى كوَدى فرِطةكةوة واتة ثانى و دريَذى
فرِطةكةوة ،برى  %1تا  %3وةك سلؤث بة ثيى ستاندةردةكان ريكة ثيدراوة بدريت
سلوَثى بارى دريَذى فركة .

وةك

جارى واية سروشتى زةوى ناوجةكة ديزاينةر ناضارى دةكات كة ضةند سلوَثيَك لة بارى دريَذى
فرِطةدا دروست بكات:
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ئةو جوَرة سلوَثانة ثآى دةوتريَت  Combined slopeكة ثيَويستة ديزاينةر رةضاوى مةوداى بينني

بكات واتة  Sight distanceبةمةرجيَك هةر خالَيَك بطريَت لةسةر ئاسى بةرزيةكى ديارى كراو لة [ 1,5م تا
 3م]لةسةر و رووثوَشى فرِطةوة دةبيَت بةاليةنى كةم نيوةى دريَذى فرِطةكة ببينريَت لةسةر هةمان ئاست ،ئةو
بةرزى يةكة  1,5تا  3م بة طويَرةى جوَرى فرِطةكة دةطورِيَت.

 Taxiwayرِارِةوى هيَورى :
بؤ كةيا ندنى فركة بة ئةثرون و شؤينى وةستانى فرؤكةكان يان رارةوى رؤيشتنى فرؤكةكان
لةسةر ئةثرون بؤ سةر فرط ة جةند رارةويك ئةكريت بة شيؤةوة ثانى جؤراو جؤر لة سةر
بنةماى ثؤلينى فرطةى فرؤكةخانةكة  ,تةكسى وةى جةند جؤريكة:
 Main Taxiway -1لة زؤربةى فرؤكةخانةكان تةريب ئةبيت بة فرطة ى فرؤكةخانةكة كة
بة هةمان دريزى فرطةطة ئةبيت بةالم ثانيةكةى كةمرت ئةبيت لة ثانى فرطة  ,تواناى
بةرطةط رتنى لة تواناى فرطة زياترة.
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 Cooncetion Taxiway -2ئةو رارةوانةية كة لة كؤتايي يان ناوةراستى فرطةوة دروست
ئةكريت بؤ ثيكةوة بةستنى فرطةو تةكسى وةى سةرةكى .
 Rapid Exit Taxiway -3ئةو رارةوانةية كة بؤ دةرجونى فرؤكةكان بةكار ئةهينريت لة
فرطةى سةرةكى بؤ سةر تةكسى وةى سةرةكى.
سةبارةت بةديزاينى رارِةوى هيور بوونةوة يان خل بوونةوة [ ]Taxi wayو رارِةوى طةيةنةر
لة نيَوان فرِطة و رارِةوى خل بوونةوة و لةويَوة بوَ [ ]Apronدةبيَت هةمان هةمان رةوشى
فرطة بةكاربهينريت و كةرةستة و قوالَيى و جؤرى رووثوَش و  Baseبة واتة لة هةموو
رةوشةكاندا دةبيَت بةهيز تر بن لة فرِطة لةكةل جياوازى سلوَثى بارى دريَذى كة دةبيَت %2,5
كةمرت نةبيَت و ثانى ئةو رارِةوانة هةميشة تةسكرتن لة ثانى فرِطة.
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:Taxiway Separation
بة ثيَ ي كةورةو جبوكى فرؤكةخانةكة باشرتة بليني بة ثيي ثؤلينى فرؤكةخانةكة يان بةثيي
Critical Design Aircraft قةبارةى ئةو فرؤكةيةى فرؤكةخانةكةى لةسةر دروستكراوة
. ماوةيةكى ثيوانةيي لة نيوان فرطةو تةكسى وةيدا ئةهيلريتةوة
 بؤ ئةوةى باشرتين سةالمةتى بؤTaxiway باشرتين و سةالمةترين ماوة لة نيَوان فرِطةو
فرِؤكةكان دابني بكريَت بة ثيَ ي ثؤلَيَنى فرِطةو ياريدةرةكانى نزيك بوونةوةو هةروةها
)دا بة خشتةيةك ديارى كراوةAnnexi14( داثؤشينى سيلةى فرِطة لةاليةن بالَي فرِؤكةكةوة لة
: وةك لة خوارةوة رِوونكراوةتةوة
Taxiway minimum separation distances
Code Distance between TWY centre
Letter
line and RWY centre
Line [m]
Instrument runways code
number

TWY
centre
line to
TWY
Centre
line
[m]

TWY,
other than
aircraft
stand
taxi lane ,
centre
line to
object
[m]

Aircraft
stand
taxi lane
centre
line
to object
[m]

A
B
C
D
E

1
82.5
87
-

2
82.5
87
-

3
168
176
-

4
176
182.5

23.75
33.5
44
66.5
80

16.25
21.5
26
40.5.
47.5

12
16.5
24.5
36
42.5

F

-

-

-
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97.5

57.5

50.5

Note: Date for non-instrument RWYs are not shown.
Source: ICAO Annex 14, Aerodromes, Volume I, Aerodrome Design and
Operation 4th edition.
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تةكسي وةى دةرضوون يان زوو دةرباز بوون : High speed exit Taxiway

بؤ دابني كردنى شويَنى دةرضوونى فرِؤكةكان لة كاتى نيشتنةوة لة فرِطة  Runwayلةيةك
شويَن يان زياتر لة نيوان فرطةو تةكسى وةى سةرةكى رِارةِِويك يان زياتر دروست ئةكريَت بةو
ئارِاستةيةى كة فرِؤكةكة ئةنيشيَتةوة  ,جؤرو كؤشةى الدان و شيَوازى ئةو رِارِةو دةرضونانة لة
 ICAO – Annex14لةسةر بنةماي جؤرى فرِؤكةكان ديارى كراوة و مةبةستى ثؤلَيَن
كردنى ئةو رِارِةوانةش بؤ ئةوةية فرِؤكةكة كةمرتين ماوة لةسةر فرِطةكة مبيَنيَتةوة .
I
Categories of airplanes according to their speed overhead the threshold
Airplane speed overhead the threshold
Less than 169 KM ⁄ h (91KT) IAS
169 KM ⁄h (91KT) or more but less than 224 KM ⁄h (121 KT) IAS
224 KM ⁄h (121KT) or more but less than 261 KM ⁄h (141 KT) IAS
261 KM ⁄h (141KT) or more but less than 307 KM ⁄h (166 KT) IAS
307 KM ⁄h (166KT) or more but less than 391 KM ⁄h (211 KT) IAS
source: ICAO Doc 8168 ⁄ I, Part III, Chapter 1

180

Category
A
B
C
D
E

رِيَنمايي كردنى فرِؤكةكان لةسةر ئةثرون
Marshalling
يةكيَك لة ئةركة طرنطةكانى بةشي بةطةرِخستنى جاالكى زةمينى ()Ground operation
كةلةسةر ثاركى وةستانى فرِؤكةكان ( )Apronجى بة جى ئةكريَت ئارِاستة كردن و رِيَنمايي
كردنى فرِؤكةكانة لةكاتى طةشتنيان بؤ سةر ئةثرون و ديارى كردنى شويَنى وةستانيان لةسةر
ستاندةكان بةو شيَوازةى كة ديارى كراوة بة هيَلَكارى .
هةروةها لةكاتى بةجيَهيَشتنى فرِؤكةكان ئةركى هةمان ئةو بةشة ئةوةية كة دلَنيا بيت لة خالَى
بوونى دةورى فرِؤكةكة لة كارمةندو ئاميَرةكان و ئامادةيي فرِؤكةكة جة لة اليةن وةركرتنى
سوتةمة نى و دلنيا بوون لة دروستى فرؤكةكة بؤفرين لةكةل جاوديرى كردنى طةشتيارو رِيَواو
باركردنى كاالَو جانتاو كؤلَةكانيان و ثيَدانى ئاطادارى بة قولةى ضاوديَرى بؤ دةست كردن بة
ئةركةكانى كارثيكردن و مجوجؤلَي فرِؤكةكة بؤ فرين .
ئةو هؤبةيةى كةبةرثرسياريَتى ئةو ئةركانةى كةوتؤتة ئةستؤ ثيَ ي ئةوتريَت هؤبةى
(  )Marshallingواتة هؤبةى رِيَنمايي فرِؤكة كةلةاليةن ضةند كارمةنديَكى رِاهيَنراوى خاوةن
برِوانامةوة بةريوة ئةجيت و ئةو ئةركانة جيَ بة جيَ ئةكريَت .
ئةو كارمةندانة بة ثيي رينمايةكانى سةالمةتى رامنايي فرؤكةكان ئةكةن بةهؤي جولَةيةى
الشة و دةستيانةوة رِيَنمايةكان ئةطةيةنن ة فرِؤكةوانةكان و هةر جولَةيةكى دةستيان ئاماذةيةكة
بؤ رِيَنمايةك و جولَةيةكى فرِؤكةكة .
ئةو كارمةندانة بةرِؤذ لةهةر دةستيكيان ئاالَيةك بة رِةنطيَك هةلَئةطرن و رِيَنمايةكان ئةدةن بة
فرِؤكةوانةكان و بةشةويش بةهةر دةستيَكيانةوة اليتيَك بة رِةنطى جياواز هةلَدةطرن و
رِيَنمايةكان ئةدةن بة فرِؤكةوانةكان بؤ جولَةى فرِؤكةكانيان .
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ئةو كارمةندانة بةبةكارهيَنانى ئؤتؤمبيَليَكى رِةنط كراو بةشيَوةى دامةيي ( سثى و زةرد يان
رةش و زةرد ) ثيَش طةيشتنى فرِؤكةكان لة شويَنيَكى نزيك بةيةك طةيشتنى تةكسي وةى بة
ئةثرون ئةوةستيَت و لة ثيَش فرِؤكةكةوة ئةرِوات تا نزيك ستاندةكانى وةستانى فرِؤكةكة
ئةوكات فرؤكةكة رِادةستى كارمةندي رِيَنمايي كةر  Marshallerئةكات  ،لةكاتى رِؤيشنت
هةمان كارمةند هةلَئةستيَت بة جيَ بة جيَ كردنى ئةركةكان بة ثيدانى نيشانةى مجو جول بؤ
جيَهيَشتنى فرِؤكةكة دواى دلنيايي لةو خاالنةى كة باس كرا لة ثيشةوة .
( Airport Winter Operationبةطةرِخستنى زستانةى فرِؤكةخانة):
هةرضةند بةفرو بةفربارين بؤ مناالَن و ضينيَكى ترى كؤمةلَطا سةرضاوةى خؤشي ية بةالَم لة
بةرانبةردا سةرضاوةى ضةندين كيَشةية بؤ بةرِيَوةبردنى فرِؤكةخانة .
ثاريَزطارى كردن و هيَشتنةوةى رِووثؤشي فرِطةكا ن بة ثاكي و بيَ خاشاك و بةفرو بةستةلَةك و
شةختة بة ثيَ ي بةندةكانى  Annex 14-Volume 1وةك ئةرك لةسةر بةرِيَوةبةرايةتى
فرِؤكةخانةكان دانراوة.
مانةوةى بةفرو بةسنت و شةختة لةسةر فرِطة بةطةر خستنى فرِؤكةخانة سنوردار ئةكات و زؤر
جاريش دةبيَتة هؤي داخستنى فرِطة بة رِوويي فرِؤكةكاندا .
هةروةها بوونى بةفرو شةختة لةسةر الشةى فرِؤكةكان بي ثاك كردنةوة دةبيَتة دواكةوتن لة
جيَ بة جيَ كردنى يان طؤرِانكارى لة خشتةى طةشتةكان  ,بؤية ثيؤيستة تا بتوانريَت رِووى
فرِؤكةكان ثاك بكريَنةوة , ,لةم جؤرة بارودؤخانة لة ئاكامى كةم بوونةوةى طةشتةكان دةبيَتة
هؤي كةم كردنةوةى داهاتى فرِؤكةخانة واتة كاريطةرى بةفرو بةستةلَةك ثةيوةنديان دةبيَت بة
ئاستى داهاتى فرِؤكةخانةشةوة .
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بؤية ثيَويستة لةسةر بةرِيَوةبةرى هةر فرِؤكةخانةيةك كة :
 .1ثالنيَكى تؤكمة دابِِريَذيت بؤ كاتى بةفر بارين و بةستةلَةك .
 . 2ثالنيَكى طوجناو دابرِيَذريَت ( كة بتوانريت جيَ بة جيَ بكريَت) بؤ بةطةرِخستنى فرِؤكةخانة
لةكاتى خراث بوونى بارودؤخي كةشناسي .
هةركاتيَكيش مادةى كيمياوى بةكاربهيَنريَت بؤ ثاكردنةوةو رِادانى بةفرو بةستةلَةك لةسةر
فرِطة ثيَويستة كاريطةرى بةكاره يَنانى ئةو مادة كيمياويانة لةسةر ذينطة تا رِادةيةكى زؤر كةم
بكريَتةوة .
بوونى ضينيَك لة بةفرو شةختة لةسةر فرِطةى فرِؤكةخانة دةبيَتة هؤي :
 كارتيَكردنى بةرطرى(خشاندن)ى تايةى فرِؤكةكان Breaking Action

لةكاتى

بةجيَهيَشنت ( )Take-offو ئاستى كارتيَكردنةكةش بةندة بة ئةستورى ضينى بةفرو و
ضرِيةكةى ( ) Densityهةروةها جينى رووى شيَوازى تايةكانى فرِؤكةكة واتة (زبرى)
تايةكانى لةطةل خيَرايي و كيَشى فرِؤكةكةش .

185

 دةبيَتة هؤي رِاكيَشانى فرِؤكةكة بؤ دواوة و كةم كردنةوةى هيَزى بةرزكردنةوة ( )Liftى
فرِؤكةكة لةكاتى ( )Take-offكاتيَك خوالنةوةى تايةكانى ثيَشةوة دةبيَتة هؤي فرِيَ دان و
تووردانى بةفرو بةفراو ( بة واتايةكى تر ثةرتةناشى تايةكان ) هيز ى بةرز كردنةوة كةم
ئةكاتةوة .
 كةم كردنةوةى كاريطةرى خشاندن ( )Friction effectلة هةبوونى بةستةلَةك و شةختة
ئةو هؤكارانة دةبنة هؤي دريَذ بوونةوةى ئةو مةودايةى كة فرِؤكةكة ثيَويستيتى بؤ فرِين يان
جارى وا هةية كة نةتوانريَت فرِؤكةكة  Take-offبكات .
بوونى بةفرو بةستةلَةك بةتايبةت لةسةر بةشة ميكانيةكانى تايبةت بة بةرزكردنةوةى
فرِؤكةكة دةبيَتة هؤي طؤرِانكارى لة كاركردنى ئةيرو دايناميك )  ( Aerodynamicى
ئةو بةشانةدا  ,زؤر جاريش دةبيَتة هؤي وةستاندنى يان لةكارخستنى سيستمى كؤنرتِؤلَ كردنى
فرؤكةكة و زياد كردنى كيَشى فرِؤكةكة .
بوونى بةفر و بةستةلةك بؤ خانة هةستيارةكان ( )Ice sensorsئةبنة هؤي ثيَدانى
زانيارى هةلَة بة فرِؤكةوان لةبارةى خيَرايي و بارودؤخي بزويَنةرةكان بؤية ثيَويستة ثيَش
 Take-offهةموو ضينة بةفرو شةختةكان لةسةر الشةى فرِؤكةكة ثاك بكريَتةوة .
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ناوضةكانى مجوجؤلَي فرِؤكةخانةكان ( )Movement areasلة بوونى بةفرو بةستةلةك
و كاريطةريةكانى لةسةر بةطةرِخستنى فرِؤكةخانة لةسةر ضةند فاكتةريَك دةوةستيَت :
 ثلةى طةرماي هةوا . Air temperature
 ثلةى طةرماي فرِطة . Runway temperature

 ضرِي ئةو بةفرةى كة هةية . Specific density of snow
تا ثلةى طةرما بةرز بيَت كيَشى ئةو بةفرةى لةسةر فرط ة كةوتووة زؤرترة بة هؤى بوونى
جينيك لة ملتةى ت ةر لة بةفرو ئاو لة زيرةوة  ،سيَ جؤر بةفريش هةية بة رِةضاو كردنى
كيَشةكةى  ،هةروةها جؤريكى تر تيَكةلَةي كريستالَ و بةفرو ئاو .

 بةفرى ووشك ( ) Dry snowئةو بةفرةية كة ئةتوانريَت بةدةست هةلَبطرييَت  ،يان بة
تؤثةلَ ,بةالم كاتيَك ئةو تؤثةلة ئةكةويَتة خوارةوة لةدةست ثارضة ث ارضة و وورد ئةبيَت ،
كيَشى تايبةتى ئةم جؤرة بةفرة لة  350كطم/م 3دةبيَت .
 بةفرى تةرِ ( ) Wet snowئةو بةفرةية ئةطةر بةدةست بيكوتيتةوة يا تؤثةلَي بكةيت
بةيةكةوة ئةنوسيَت و وةك تؤث دروست ئةبيَت ئةم جؤرة ضرِيةكةى يان كيَشى تايبةتى لة 350تا

 500كطم/م 3دةبيَت .
 بةفرى كوتراوة() Compacted snowئةو بةفرةية كة ضؤتة يةك و كوتراوةتةوة و
يةكى طرتووة و ئةطةر بة ضةكوش ليَ ي بدريَت ئةشكيَت ,كيشى تايبةى ئةم بةفرة لة  500ككم
/م 3زياترة .
 ملَتة () Slashئةو بةفرةية كة تيَكةلَة لة بةفرو ئاو كة ئةكةويَتة سةر زةوى ئةبيَت بة
ثرذة  ,كيَشى تايبةتى لة  500تا  800كطم/م.3
ئاسانرتين رِيَطة بؤ زانينى كيَشى تايبةتى بةفر توانةوةى قةبارةيةكى ديار لةو بةفرةية تا ئةبيت
بة ئاو و ئةو برة ئاوة بكيشريت تا كيَشي ئةو قةبارةية زؤرتر بيت كاريطةرى لةسةر بةرطرى
تايةكانى فرِؤكةكة زياترة واتة خشاندنى تايةكان كةمرت ئةبيتةوة .
بوونى ضينيَكى 4ملم لة ملَتة slush/بةسة بؤ كارتيكردن لةسةر جولَةى تايةى فرِؤكةكان .
بوونى ضينيَكى  13ملم لة ملَتة slash/لةسةر فركة ثيَويستة سةر فرِطة داخبريَت تا ثاك
بكريَتةوة .
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وةك بةراوورد زؤربةى جار بة بوونى  4ملم لة بةفرى ووشك بةسة بؤ داخستنى فرِطة
ثالنى وةرزى بةفربارين Snow plan
وةك باس كراثيَويستة بةفر و بةستةلَةك و ملَتة و شةختة بةزووترين كات لةسةر فرِطة
رِامبالريَت و ثاك بكريتةوة بوار نةدريَت بةفر مبيَنيَتةوة و بكةويَت بؤ ئةوةى دةستةبةرى
سةالمةتى بةطةرِخستنى فرِؤكةكان بكات . Safe operation of aircrafts
دانان و جى بةجى كردنى ثالنى بةفر بؤ فرِؤكةخانة بابةتيَكى ئابورية ضونكة ثيَويست بة
دامةزراندنى يةكةيةكى كارطيَرِي هةية لةكةل دابني كردنى ئاميَرى تايبةت و مادةى كيمياوى
تايبةت  ,ئةو ثيؤيستيانة بة ثارةو بةكارهينانى كارمةند دابني ئةكرين لة هةمان كاتدا بة
هةماهةنطى لةطةلَ ذوورى ضاوديَرى ئامسانيدا .
لة دؤكؤميَنتى  IACO 9137- AN1898ضاثتةرى  7مانيولَي بةشي  2ي Airport
 servicesثالنى زستانةى فرِؤكةخانةكانى تيا رِوون كراوةتةوة .
دانانى ثالنى زستانة كاريَكى زؤر طرنطة وبالنةكة تةنها ئامادةسازى نية لة دابني كردنى ئاميَرو
خولي رِاهيَنانى كارمةندة نويَ كان يان رِاهيَنانى تةواوى كارمةندانى ثةيوةست بة
بةطةرِخستنةوة لة هةمان كاتدا ئةو ثالنة ثيَويستى بة ضاكسازى بةشةكانى مجوجؤلَي
فرِؤكةخانةية  Movement areaبؤ بةرط رتن لة هةر زيانيكى الوةكى لة ئةجنامى بةفر
بارينةوة .
ئة م ثالنة وا ئةخوازيَت كة تةواوى ئاميَرةكانى فرِؤكةخانة ثيَش دذوار بوونى بارودؤخي كةش
و هةوا ئامادةسازبن بيَ كةم و كورِى و هةر جاكسازية ك كة ثيؤيست بكات بكريت .
رِاهيَنانى كارمةندةكانى ثالنى زستانةى فرِؤكةخانة ئةم خاالَنةى خوارةوة دةطريَتةوة :
 رِيَكارةكانى ثةيوةندي كردن  :ثيَويستة ئةو كارمةندانة شارةزايي تةواويان هةبيَت لة
بةكارهيَنانى ئامرِازةكانى ثةيوةندي وةرطرتن  Receivingو ناردن  Transmittingو
هةروةها شيَوازى دةرِبرِينى زاراوةو و تيَكستةكان . Radio Phraseology
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 رِيَكارةكانى رِامالَني و ثاكردنةوةى بةفر  :بؤ هةر جؤرة بةفريكيش رِيَكاريَكى تايبةت هةية
بؤ رامالني و ثاك كردنةوة .
 بةطةرِخستنى ئاميَرةكان  :هةركارمةنديَك لة كارمةندانى تيمى بالنى وةرزى زستان و بةفر
بارين ثيَويستة زؤر بة ئاطايي و كارامةيي بزانيَت ئاميَرةكةى بةكاربهيَنيَت بة شةو بيت يان بة
رِؤذ بة شيَوازيَك سةالمةتى فرِؤكةوانى نةخريَتة مةترسيةوة .
 ثيَويستة ئةو كارمةندة شارةزايي تةواوى هةبيَت لة سروسشتى ناو فرؤكةخانةو نةخشةى
شويَن بة شويَنى ناوضةى مجوجؤلَي فرِؤكةكان لة شةويشدا و لةكاتى كةم بوونةوةى مةوداي
بينينيش .Law visibility
بؤ جيَ بة جيَ كردنى ثالنى بةفرو زستان ثيَويستة دةستةيةك دروست بكريَت بةناوى (دةستةى
هةماهةنطى بةفرمالَني)  Snow-coordination committeeكة ثيَك بيت لة
كارمةندانى بةشةكانى ئةندازيارى بةرِيَوةبةرايةتى فرِؤكةخانة _ ضاكسازى _ كةشناسي و
خزمةتطوزارى _ ضاوديَرى ئامسانى و نويَنةرى هيَلَة ئامسانيةكان  ،كارى ئةم دةستةية
ئامادةسازي و ضاوديَرى كردنى بارودؤخي ناوضةى مجوجؤلَى فرِؤكةكان لة ئةستؤ ئةكريت و
بةر ثرس ئةبيت لة ضارةسةرى هةر كيَشةيةك كة لة ئةجنامي بارودؤخي دذوارى كةشناسي و
بةفربارين رِووئةدات و كاربكاتة سةر ضاالكيةكانى فرِؤكةخانة .
لةكاتى رِيَك خستنى ثالنى زستانة (بةفر) هةنديَك فاكتةر هةية ثيَويستة خبريتة رِيزى
ثيَشةوةى هةنكاوةكان و رِةضاو بكريَن كة ئةمانةن :
 تؤبؤطرايف فرِؤكةخانة
 بارودؤخي كةشناسي

. Airport Topography
. Climate Condition

 شويَن و ثيَطةى فرِؤكةخانة

. Location of the Airport

 جؤرى ئةو فرِؤكانةى هاتوضؤى فرِؤكةخانة ئةكات
.Aircrafts
(.)Traffic density
 ضرِي هاتوضؤى فرؤكةكان
 رِةوشي ناوضةى مجوجؤلَي فرِؤكةخانة Physical characteristic of airport
Type of the Operating

. movement area
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Annex14ي  ICAOلة  Volume 1و لة بةشي  7رِيزبةندي ئةو شوينانةى تيا
رِوونكراوةتةوة كة ثيَويستة ثاك بكريَنةوة بة رِةضاوكردنى طرنطي بةشةكة  ,ئةو ثاك
كردنةوةيةش ثيَويستة بة ثيَ ي رِيَكةوتنيَكى ليَك تيَطةيشنت Letter of Agreement
لة نيَوان بةشي ضاوديَرى ئامسانى و بةطةرِخةرى فرِؤكةخانة  Airport Operationجيَ بة
جيَ بكريَت .
رِيزبةندي لة ثيَشةوةى ئةو شويَنانةى كة ثاك ئةكريَنةوة ئةمانةن :

 ئةو فرِطةيةى يان (فرِطانةى) كة بةكار ئةهيَنريَت .Runway (s) in use

 رِارِةوى هيَور بوونةوةى ئةو فرِطةية (فرِطانة) . Taxiway serving runway (s) in use
 ثاركى وةستان (. )Apron

 رِووبةرة البةالكانى وةستان .Holding bays
 شويَنةكانى تر .Other areas

جطة لةو شويَنانةى كة باسكران بؤ ثاكردنةوة ثَيويستة طرنطى بدريَت بة ذمارةيةك شويَنى تر و
لة بةفر ثاك بكريَتةوة وةك:

 دةوروبةرى ئةنتيَنةكان . Antenna's Vicinity Areas

 دةوروبةرى ئاميَرةكانى فرِؤكةوانى . Radio Navigation Equipments Vicinity Areas
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بةتايبةت ناوضةكانى نزيك بة ئةنتيناي ( )Glide pathي  ILSبةتايبةت Critical
 reflection Area Sensitive andكة ناوجةيةكى هةستيارة بؤ ثي دانةوةى
سطنالَةكان  Signals reflectionو دةكريَت مانةوةى ضينيَك لة بةفر لة سةر ئةو شؤينة
ثيدانةوةى ئةو سطناالَنة تيَك بدات و كيشة بؤ فرؤكةكان دروست بكات لة نيشتنةوةدا .

رِيَطاكان و دةروازةكانى طةيشنت بة ناوضةى  Airsideو ناوضةكانى مجوجؤلَي

فرؤكةكان  Movement areasثيًويستة ووردة ووردة ثاك بكريَنةوة بؤ ئاسانكارى جيَ
بة جيَ كردنى ثالنى فرِؤكةخانة بؤ وةرزى بةفر بارين .
بؤ ئةو فرِؤكةخانةيةى كة تةنها يةك فرِطةى هةية ثيَويستة ثاكردنةوةو رِامالَينى بةفرى فرِطة
بةماوةيةكى زؤر خيَرا جيَ بة جيَ بكريَت و ثاكردنةوةى شويَنةكانى تر خبريَتة دواي
ثاكردنة وةى فرِطة بة مةبةستى
فرِؤكةكان .

بةردةوام بوون لة ئؤثةرةيشنى فرِؤكةخانةو مجوجؤلَى

بؤ ئةو فرِؤكةخانةيةى لةيةك فرِطة زياترى هةية باشرتة زؤربةى تواناكان بةكاربهيَنريَن بؤ
ثاكردنةوةى يةكيَك لة فرِطةكان بؤ بةردةوامي مجوجؤلَي فرِؤكةكان و طةشتةكان  ,لةبةرئةوةى
ب ةفر بارين لة سةر شؤينة وشكةكان زؤر زوو ضينيَك دروست ئةكات ثيَويستة ثاكردنةوةو
رِامالَينى بة ميكانيزميك بيت دةرفةت نةدريَت بة دروست بوون و مانةوةى ئةو ضينة بةفرة
لةسةر يةكيَك لة فرِطةكان بةو شيَوةيةى كة ببيَتة هؤي داخستنى فرِؤكةخانة  ,ئةبيت كاريكى
وا بكريَت اليةنى كةم فرِطةيةك بة ثاكى و بيَ بةفر بهيَلَريَتةوة .
دواي تةواو بوون لة رِامالَني و ثاكردنةوةى فرِطةكان كارمةندانى بةشداربوو ى ثرؤسةكة لة
جاوةروانى بارودؤخى كةش و هةودائةبن و تيمى تايبةت هةلئةسن بة ضيَكى ئاميَرةكان و
ضاكسازى كردنى هةر ئاميَريَ ك كة كةم و كورِى تيا دروست بووةو كةرةستةى يةدةكى ثيؤيست
بؤ ئةو ئاميَرانة دابني بكريَت  ,خؤ ئةطةر بارودؤخي كةشناسي دذوار زؤر بةردةوام بوو ثيَش
بينيةكانيش ضاوةرِيَى باش بوونى ئةو بارودؤخة نةكات لة ماوةيةكى كةمدا باشرتة ئامسانى
فرِؤكةخانة دا خبريَت و ئاميَ رةكان لة شويَنةكة دوور خبرينةوة تا كاتى هيؤر بونةوةى بارو
دؤخةكة ئةمة ئةكةر ثرؤسةكة لة اليةن كؤمثانيايةكةوة جى بةجى بكريت بةالم ئةكةر
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كارمةندانى فرؤكةخانة خؤيان و ئامريةكانيان ثرؤسةكة جى بةجى بكةن ثيؤيستة ئةو تيمةو
ئامريةكان لة ناو فرؤكةخانةدا لة ئامادة باشيدا بن .
لةكاتى برِيارِداان لةسةر داخستنى ئامسانى فرِؤكةخانة بة رِووي طةشتةكاندا بةهؤي بةفر
بارين و بارودؤخي نا جؤرى سةر فرِطة ثيَويستة فرِؤكةخانة لة رِيَطةى بةشي ( AIS
) Aeronautical Information Servicesسةرجةم هيَلَة ئامسانيةكان ئاطادار
ب كاتةوة بة ثةخش كردنى ئاطادارى نامةيةك كة ثيَي ئةوتريَت )بةفرنامة( SNOW TAM
لةرِيَطةى سيستم ى  AFTNوة .
دوورِيَطا هةية بؤ جيَ بة جيَ كردنى بةرنامةى فرِؤكةخانة بؤ وةرزى بةفربارين:
. 1لة رِيَطةى ئاميَرو ئامرِازو كارمةندانى خودى فرِؤكةخانةوة و ئامادةكردنى ثيَداويستيةكان لة
خولي رِاهيَنان و بةرنامةو ضاوديَرى كردن .
. 2ئةطةر فرِؤكةخانة لةتوانايدا نةبيَت يان ئاميَرو كارمةندي رِاهيَنراو يان بةهةر هؤكاريَك
ئامادة نةبيَت واباشرتة اليةنيَكى تر ئةو بةرنامةية جيَ بة جيَ بكات  ,دةكريَت رِيَكةوتنيَك
واذوو بكريَت لة طةلَ كؤمثانيايةكى تايبةمتةند بة ثيَ ي طريَبةستيَك لة نيَوان دةسةالَتى
فرِؤكةخانةو ئةو كؤمثانياية بةمةرجي ثيَويستيةكانى فرِؤكةخانة بة بةردةوامي طةشتةكان و
دابني كردنى سةالمةتى فرِؤكةوانى بةندةكانى ط ري بةستةكة لةذيَر ضاوديَرى فرِؤكةخانةدا
جيَ بة جيَ بكريَت و ثةيرِةوى رِيَنماية نيَودةولَةتيةكان بكريَت .
ئةو ثاكردنةوةيةش دةكريَت بة ئاميَرى ميكانيكى يان بة بة كارهينانى مادةى كيمياوى يان
بة رِيَطاي طةرم كردن ئةجنام بكةيةنريت .
البردنى بةفرو بةستةلَةك بة ئاميَرى ميكانيكى Mechanical Equipment for snow
: & Ice control
بةكارهيَنانى ئاميًرى ميكانيكى بؤ البردنى بةفر باشرتو طوجناوترة لة بةكارهيَنانى مادةى
كيمياوى و طةرم كردن وةك لةم خالَانةى خوارةوةدا دةرئةكةويت `:
.1كةمي نرخي تيَضوون . Low Cost process
.2نةبوونى كاريطةرى لةسةر ذينطة . No Environmental influences
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بؤ البردنى ضينى بةستوى سةر فرِطة كةمرت ئاميَرى ميكانيكى بةكارئةهيَنريَت ئةويش لةضةند
بارودؤخيَكى تايبةتدا .
لةكاتيكدا نةتوانريت ضينيَكى بةستوو لةسةر فرطة ال بربيت سةالمةتى فرؤكةكانيش خبوازيت
كاريطةرى خشاندن زياد بكريَت واتة ( )Braking actionدةتوانريَت رِووكةشى فرطةكة بة مل
يان بة خويَ دابثؤشريَت .
خيَراي و جؤرى رِامالَني و ثاكردنةوةى سةر فرِطة لة بةفر ثابةندة بة ذمارة و تواناي ئةو
ئاميَرانةى بةكارئةهيَنريَن .

كاتيَك ئاميَريَك هةلَئةبذيَريَ ت بؤ ثاكردنةوةى سةر فرِطة ئةم خاالَنةى خوارةوة رِةضاو ئةكريَت :
 شيَوازى كاركردن . Scope of operation
 كؤي تيَضوون و نرخي ئاميَرةكة . Equipment Cost
 رِووبةرى ئةو شويَنةى كة ثاك ئةكريَتةوة . Area to be cleaned

 بوونى كةرةستةى يةدةك و تواناي ضاكسازى . Spare parts & repairs
 بارودؤخي كةشناسي . Climate condition
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بؤ ئةو فرِؤكاخانانةى كة بضوكن و ماوةى بةفرو بةستةلَةك

تياياندا كورتن دةكريَت

فرِؤكةخانةكة بؤ ضةند كاتذيَريَك يان ضةند رِؤذيَك داخبريَت تا ثرِؤسةى ثاك كردنةوةى سةر
فرِطة تةواو ئةبيَت .
لةب ةر ئةوةى فرِطةكان ناوضةيةكى فراوان و تةختة و ئةستورى ضينى بةفرو بةستةلَةك
ئةستوريةكى زؤر كةمن بؤية ثيَويستة بة زووترين كات ثاك بكريَتةوة ,هةروةها لة هةلَبذاردنى
ئاميَرى رِامالَني و ثاك كردنةوةى بةفرى سةر فرِطة و ناوضةى مجوجؤلَي فرِؤكةكان ثيَويستة
رِةضاوى ئةم خاالَنةى خوارةوةش بكريَت .
رِةضاوى بوونى طلَؤثي ( )Inset typeبكريَت لةناو فرِطةدا لةكاتى ثاكردنةوة و راماليندا .
ناوضةكانى سيلةى فرِطة ( )Stripsناوضةيةكى فراوانة و ضينى بةفرةكة زياتر ئةستورترة
وةك لةسةر فرِطة ,ثيَويستة ئةو ناوضانةش ثاك بكريَنةوة لةطةلَ بة ئاكا بوون لة
ثاريزكاريكردنى طلَؤثةكانى سةر قةراغي فرِطة . Edge Lights
بؤ ئةو فرِؤكةخانانةى كة رِيَذةى بةفربارين ساالَنة

لة ()5سم تا () 40سم تياياندا ئةباريَت

ثيَويست ناكات ئاميَرى طران بةها بة ذمارةي زؤر رِابطرييَت تةنها ضةند ئاميَريَك بؤ كاتى بةفر
بارينةكة لة فرِؤكةخانة دابنريَت  ,وةك باس كرا لة سةرةوة دةكريَت اليةنيَكى ثسثؤرِي
دةرةوةى فرِؤكةخانة بة ثيَ ي رِيَطةوتنيَك بةرثرسياريَتى ئةو كارةى ثيَ ي بسثيَردريَت .
باشرتة ئةو ئاميَرانةى كة بؤ بةفرمالَني بةكارئةهيَنريَت (  )Snow sweepersبةفرةكة
بةهةوا فريَ بدةنة دةرةوةى فرِطة بؤ ئةوةى ضةقؤي ئاميَرةكة رِووكةشى فرِطةكة بريندار
ئةكات .
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بةكارهيَنانى مادةى كيمياوى بؤ البردنى سةهؤلً لةسةر فرِطة :

زؤر جار مادةى كيمياوى بةكارئةهيَنريَت بؤ بةرطرتن لة دروست بوونى سةهؤلَ و شةختة
لةسةر فرِطة  ،لةم كاتةدا ئةو مادةية ثيَويستة هةم هةرزان و هةم كاريطةر بيَت  ,هةروةها
مادةكة نابيَت رةوشى ئةو مادة كيمياويانة بةجؤريَك بيَت ببيَتة هؤي رِووشاندنى رووكةشى
فرِطةكة و كاريكةرى نةبيت بؤ تاية و الشةى فرِؤكةكان .
هةروةها نابيَت ئةو ئةو مادانة مادةى مةترسي دارو كوذةر بن Dangerous substances
و كاريطةرى خراثي هةبيَت لةسةر ذينطة و بةكارهينةرانى .
دواي البردنى شةختةو سةهؤلَ لةسةر ضينى

ئ ةو سةهؤلَةى ئةمينيتةوة ضينيَكى ئاو دروست

دةبيَت لةسةر رِوكةشي فرِطة كة زؤر خليسك ئةبيَت و (  )Breaking Actionنزيك دةبيَتةوة
لة سفر  ,ئةو خليسكية هيزى بةرزبونةوةى فرؤكةكة كةم ئةكاتةوة لةو كاتةدا دريذى فركةكة
كةم ئةبيت بؤ بةرزبوونةوةى و مةترسي دروست ئةبيت بؤ سةالمةتى فرؤكةكة .
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ئا لةو كاتانةدا ثيَويستة ضينى سةهؤلَ و ئاوةكة بة تةواوى البربيَت و رووكةشى فرطةكة هيجى
لةسةر نةمينيت يان بةبةكارهيَنانى مادةى كيمياوى يان طةرم كردن  ,ئةم ثرؤسةى
ثاكردنةوةيةش ناكريت ئة كةر بارودؤخي كةشناسي لةبار نةبيَت .
من ونةى ئةو مادة كيمياويانة كة بةكارئةهيَنريَن بؤ ثاكردنةوةى فرِطةو رِيَطاكان :

 كلؤريدي صؤديؤم  NACLبؤ فرطة  ,تيَكةلَ بة ووردة ضةو ئةكريت بؤ رِيَطاكان و دةوروبةر.
 يؤريا  , CO(NH2)2مادةيةكى سام نية و دريَذخايةنة بؤ مانةوةى لة شؤينةكة .
بةكارهيَنانى طةرم كردن بؤ البردنى سةهؤلَ (شةختة):
ئةم رِيَطاية زؤر بةكارناهيَنريَت وةك رِيَطاي ميكانيكى و كيمياوى هؤكارةكةش ئةطةرِيَتةوة بؤ
زؤرى برِي تيَضوون و ثيويستى ووزةى بةكارهاتوو لةطةلَ ئةو كيَشانةى كة لة ئةجنامي ضاكسازى
ئاميَرةكانةوة دروست ئةبيَت .
 لةو فرِطانةى كة بة كؤنكريَت دائةرِيَذريَت دةكريَت تؤرِيَكى سةرتاسةرى وايةر يان كيَبلَ يان
شيش لة ناو بةشى سةرةوةى جينى دارشتةى فرِطةكةدا دابنريَت بة شيوةيةكى ئةندازيارى و
ببةسرتيَت بةسةرضاوةيةكى كارةباييةوة بؤ طةرم كردنى رِووى فرِطةو توانةوةو ثاكردنةوةى
هةرضينيَك لة ب ةستةلَةك و شةختة كة دروست ئةبيت .

 لةوفرِطانةى كة بة ئةسفةلت دروست كراون دةكريَت هةنديَ سيستمى طةرم كردنى تايبةت
لةسةر رِووكةشي فرِطةكة بةكاربهيَنريَت بؤ توانةوةى زووى ضينة بةفرو سةهؤلَةكةى كة دروست
بووة .
ئةم دوو رِيَطايةى كةباسكران لةم سةردةمةى ئيَستادا زؤر بةكةمي بةكارئةهيَنريَن لة
فرِؤكةخانةكاندا .
هؤكارى كةمكردنةوةى بةكارهيَنانى ئةم رِيَطاية دةكةريتةوة بؤ زؤرى برِي تيَضون و كيَشةى
ضاكسازى ئاميَرةكان هةروةها ئةطةر ثلةى طةرماي بةرز بةكاربهيَنريَت كار ئةكاتة سةر
()Internal strengthي فرِطةكة و دةبيَتة هؤي روودانى درزو خراث بوونى رِةوشي فرِطةكة.
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ئاويَتة بوونى ثلةى طةرماي بةرزو طازى دةرضوو لة بزؤيَنةرى فرؤكةكان بؤ رووكةشة
ئةسفةلتيةكان دةبيَتة هؤي تيَكشكاندن و زيان طةياندن بة رِووي سةرةوةى ئةسفةلَتى فرِطةكة ,
هةر زيانيكيش يان درزو شكاندن و جال و جؤليةك دروست بيت شؤينةكة جاكسازى ثيويست
ئةبيت هةندى جاريش ثيويست ئةكات فركةكة بةكار نةهينريت لة بة ر سةالمةتى فرؤكةكان
البردنى بةفرو سةهؤلَ لةسةر الشةى فرِؤكةكان : Aircraft De-icing
دابارين و مانةوةى ضينيَك لةبةفر يان بةستنى ضينيَك بةفر لةسةر الشةى فرِؤكةيةك
مةترسيةكى طةورة دروست دةكات لةسةر سةالمةتى فرِؤكةكة وا ئةكات نةتوانيت بفرِيت
 , Take offهؤكارةكةشى كةم كردنةوى خوالنةوةى ثةروانةى ئةو فرؤكانةية كة
ثةروانةيني و وةستاندنى جولةى ثةرةكةى بالةكان و كلكى فرؤكةكة و طريانى ئةو كونانةى كة
لةسةر الشةكةى دروستكراوة بؤ  Pressurizing systemسيستمةكانى فشار سازى ناوةوة و
هةوا طؤركيى  Ventilationناو فرؤكةكة .
ضوار جؤر مادةى كيمياوى هةية بؤ ثاكردنةوةى الشةى فرؤكةكان لة بةفرو سةهؤل :
 .1جؤري يةكةم ( :) De-icing Fluidsشلةى البردنى بةفرو سةهؤلَ كة بة طشتى ثيَك ديَت لة
ئاوو مادةى تةرِكةر و ضةند مادةيةكى تر  ,بةكارهيَنانى ئةم جؤرة مادةية بؤ ماوةيةكى كةم
سودي ئةبيَت واتة كورت خايةنة .
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 .2جؤري دووةم  : Protective –(anti +icing) Fluidsشلةى ثاريَزطارى لة بةسنت
بةكارئةهيَنريَت بؤ ثاكردنةوةو ثاريزكارى و دووبارة نةبوونةوةى بةسنت كاتيَك فرِؤكةكة لةسةر
 Taxiwayئةضيَت بؤ سةر فرِطة  ،ئةم جؤرة ثيَويستة كاتيَك بةكاربهيَنريَت كة رِووكةشي
فرِؤكةكة ثاك كرابيتةوة ئةم جؤرةيان ماوةيةكى زياتر ئةخايةنيت .
 .3جؤري سيَهةم  :Protective –(anti – icing) Fluidsشلةى دذة بةسنت (ثاريَزطارى)
ئةم جؤ رة لة نيَوان جؤرى يةكة م و ضوارةمداية بةكارئةهيَنريَت بؤ ثاريَزطارى كردنى رِووكةشي
فرِؤكةكة لة بةسنت بؤ ماوةيةكى دريَذتر لة جؤرى دووةم بة تايبةت بؤ ئةو فرِؤكانةى
ثةروانةين و بزويَنةرةكانيان بةهؤي بةستنةوة هيَواش دةخوليَتةوة .
 .4جؤرى ضوارةم  :Protective –(anti – icing) Fluidsئةم جؤرةيان طرانرتين جؤرة و
بؤ ماوةيةكى دريَذتر دةميَنيَتةوة لةسةر رِووى فرِؤكةكة و بةطشتى رِةنطيكى سةوزى هةية ,
كاتيَك بةكارئةهيَنريَت لة ئةجنامى ئةو ثاكردنةوةى بةفرو بةستةلةكة ضينيَك لة و شلةية
لةسةر الشةى فرِؤكةكة ئةميَنيَتةوة لةم كاتةدا ئةم جؤرة لة ( )De-icingبةكارئةهيَنريَت بؤ
البردنى ئةو ضينة كة ماوةتةوة و نةهيَشتنى نيشتنى لةسةر الشةى فرِؤكةكة .
تيَبيَنى :ثيَويستة ئةو مادانةى كةبةكاربهيَنريَت كاريطةريان لةسةر الشةى فرِؤكةكة و
بؤياخةكةى نةبيت و هةروةها ذينطةى شويَنةكة ثيس نةكةن .
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بةشى ثيَنجةم

رِووناك كردنةوة و هيَلَكارى و هيَما فرِوَكةوانيةكان
Airport lighting, Marking & Signing
لة بةشةكانى ثيَشوودا باسى جةند بابةتيكمان كرد سةبارةت بة ضوَنيةتى هةلَبذاردنى شويَنى
فرِوَكةخانة و دةست نيشان كردنى ئاراستةى فرِطة و جيوطرافى شويَنى فرِوَكةخانة و بارى
كةش و هةوا و كاريطةرى با و هةور و تةم و مذ لةسةر شيَواز و ثيَكهاتةكانى فرِوَكةخانة
هةروةها كورتةيةك لة دووجوَرى ديزاينى فرِوَكةخانة كرا كة تايبةت بوو بة Geornetinc

 Designو  Structural Designو وةك منونة ديزاينى بةشيَك لة فرِطةمان بةثآى ضارتةكان
روونكردةوة.
لةم بةشةى باسةكةماندا دةجينة بةشى رووناك كردنةوة و رِيَنمايى و هيَلَكارى سةر فرِطة و
رِارة و شويَنى وةستانى فرِوَكةكان .
وةبريى خوَمانى بهيَنينةوة كة فرِوَكةخانةكان بة ضةندين جوَر ث َولَني دةكريَن [ Airport
 ]Classificationو يةكيَك لة ثيَكهاتة سةرةكى يةكان كة فرؤكةخانةى لةسةر ثوَليَن دةكريَت
بةشى فرِطةية  ,ثوَلَينى فرِطة و ئاستى ثوَلَينةكةشى لةسةر بنةماى ئةم خاالَنةى خوارةوة دةست
نيشان دةكريَت:
 .1دريَذى و ثانى فرطةكة length and widith of the runway
 .2تواناى رووثوَشةكةى []ACN – PCN
 .3جوَرى رووناك كردنةوةى ناوجةى ) Air field lighting system(.Airside
 .4جوَرى ئاميَرى فرِوَكةوانيةكان لة ناوضةى Air Navigationequipments istalled in
.Airside
لة خوارةوة كورتةيةك لة سةر هةر يةك لةو خاالَنةي سةرةوة روون كراوةتةوة :
 .1بوَ هةر جوَرة فرِطةيةك و لةسةر بنةماى دريَذى و ثانى يةكةى كوَديَكى تايبةتى ثآ دةدريَت
بة ثآى  Annex-14ى  ICAOوةك لةم خشتةيةى خوارةوة دا نوسراوة:

199

 .2ثوَلَني لةسةر بنةماى تواناى رووثوَشى فرِطة و بةثآى ريَنمايةكانى  ICAOكة لة Annex-

 14دا هاتووة ثشت دةبةستيَت بة هاوكيَشةى  PCN - ACNبوَ ثوَلَني كردنى فرِطة ACN .ضى
ية و  PCNضى ية؟
 – ACNكورت كراوةى Aircraft Classification Numberبؤ زانيارى فرِوَكةكانيش ثوَليَن
دةكريَن و هةر فرِوَكةيةك زمارةو كوَديَكى دةدريَتآ ئةو زمارةية ثيي ئةوتريت  ACNوة هةر
وةكو لةبةشى ضوارةمدا باس كرا فرِطةش لةسةر بنةماى جوَر و قةبارةى ئةو فرِوَكةية ديزاين
دةكريَت كة هةلَدةبذيَريَت بوَ ئةو جوَرة خزمةت طوزارية كة ديزاينةر
فرؤكةخانةكة بريارى لة سةر ئةدات.

يان خاوةنى

 – PCNكورت كراوةى  pavement Classification Numberواتة جوَرى رووثوَش و  baseو
 sub abaseى فرِطةكةش بنةمان بؤ ثوَليَن كردن بؤ فرطةكة كة لةسةر بنةماى ئةم خاالَنةى
خوارةوة دةكريَت:
جوَرى رووثوَشى فرطة كوَنكريَت بيَت يان قري  K , CBR ,بؤ ضينةكانى ذيَرةوة [ Kهيَماي
 Modulus of Sub grade reactionبؤ هةرجؤرة خؤليك يان خاكيك  Kئةطؤردريت ] و بةثآى
هاوكيَشةيةك  PCN – ACNدةدوَزريَتةوة و رةوشى فرِطةكة دةزانريَت.
 PCNطرنطة بؤ ديارى كردنى ئةو فرؤكةيةيةى كة ئةنيشيتةوة لة سةر فرطةكة بؤ دلنيايي لة
تواناو تؤكمةيي فرط ةكة لة زير كيشى فرؤكةكة كاتى فرين و نيشتنةوة بة تايبةت سةبارةت بة
بةرطةكرتنى كاتى فرين بة  Maximum Takeoff weightوة .
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ياريدةدةرة فرِؤكةوانيةكان Air navigation Aids
دوو جوَرئامريى ياريدةدةرى فرؤكةوانى واتة [ ]Navigation Aidsلةسةر زةوى
فرؤكةخانة دادةنريَت بوَ يارمةتى و ريَنمايى كردنى فرِوَكةوان بوَ بينني و دةست نيشان كردنى
شويَنى خوَى و فرِوَكةكةى لة ئامساندا و ئةو ئامرازانةى كة لةسةر زةوين دوو جوَرن:
جوَرى يةكةم :سةرجةم

ئامرازة بينراوةكان دةطريَتةوة جا ض رووناك كردنةوة بيَت يا

[ ]Markingهيَلَكارى بيَت يان هيما [ ] Signبيَت يان هةرشتيَك لةسةر زةوى بيَت و بة
ضاوببينريَت ئةمانة ثيَان دةوتريَت ياريدةدةرة بينراوةكان [.]Visual Aids
جوَرى دووةم :سةرجةم ئةو ئاميَر و ئامرازانة دةطريَتةوة كة سةرجةميان ئاميَرةكارةبايي و
ئةلكرتوَنني و لة ناوضةى  Airsideدادةنريَن و هاوشيَوة ى ئةو ئامريانة لة ناو فرِوَكةكانةدا هةية
بة هوَيانةوة فرِوَكةوان بة بةكارهيَنانى ئةوانةى لة فرِوَكةكةيداية و بةيارمةتى ئةوانةى لةسةر
زةوى دةتوانيَت بآ بةكارهيَنانى ضاو بطاتة بةرزايى يةكى طوجناو لةسةر فرِطةوة و بنيشيَتةوة
رادار
ئةمانة ثيَان دةوتريَت ئاميَرة فرِوَكةوانيةكان [.]NavigationsEquipmentوةك
_VASI_ADS-B– ILS_DVOR_DME
جوَرى رووناك كردنةوة :شيَوازى دانانى ئامرازةكانى رووناك كردنةوة و جوَرى طلَوَث و
ذمارةكانيان و رةنط و ضرِى رووناكيةكةيان [ ]light intensityلةدةورى فرِطة و ناوضةى
 Approachو سةرةتا و كوَتاى فرِطة و سةر هيَلَى سةنتةر الينى فرِطة و شويَنى بةركةوتنى
تايةى فرِوَكةكة بةزةويدا [ ]Touch doun Zoneئةمانة هةموويان بنةمان بوَ دةست نيشان
كردنى كالسى رووناك كردنةوةى فرِطةكة كة بابةتى ئةم بةشةية بؤ باس كردن .
[تآبينى :روناك كردنةوةى  Airsideزياتر لة شةو و ئةو كاتانةى كة مةوداى بينني كةم
دةبيَتةوة كةلَكى ىلَ وةردةطرييَت].
جوَرى ياريدةدةرة فرِوَكةوانيةكان [ :]Navigation Aids & Visual Aidsمةبةست لة
دانان و بةكارهينانيان بوَ ياريدةدانى فرِوَكةوانة بؤ دوَزينةوةى سةالمةترين رارِةو هةروةها
ريَنمايى كردنى فرِوَكةوانة بة ئاراستةى فرِوَكةخانة لة بارودوَخة ناهةموارةكاندا  ,بؤ بينينى
فرِطة بةئاسانى لة شةو و روَذدا ضةندين ئاميَرى ئةلكرتوَنى و ئامرازى بينراو بوَ رِيَنمايى و
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ثةيوةندى كردن دادةنريَت لةناو ناوضةى  ،Airsideجوَر و ذمارة و تواناى ئةم ئاميَرانةش
جوَريَكى ترى كالسى فرِطةكةى لةسةر دةست نيشان دةكريَت.
ئةطةر سةرجنى جوَرى يةكةم لة ياريدةدةرةكان بدةين كةثيان دةوتريَت  Visual Aidsيان
ئةوانةى كة ياريدةدةرى ضاون  ,ئةو ئامرازانة دةطريَتةوة كة بةضاو دةبينريَن جا ض رووناك
كردنةوةبيَت يان هيَلَكارى و ريَنمايى سةر زةوى بيَت وةكو لة خوارةوة باس دةكريَت:
ئةطةر منونةيةكى سادةى فرِطة وةربطرين و تةماشاى ئةو طلَوث و رووناكيانة بكةين كة
بةضواردةور وسةرةتا و كوَتاي فرِطةكة و لةسةر دريَذكراوةى سةنتةر الين لةهةر دوو سةرى يةوة
دانراوة و هةريةك لةو شويَنانة ناويَكى تايبةتى هةيةبوَ ناسينةوة و ضاكسازى وةك لةم ويَنةى
خوارةوة دا دةبينني.
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 :Approach lighting .1ئةو ريزة طلَوَثةية كة لة ناوضةى  Approachو بةدريَذى [900م-
 1000م] لةهةردوو سةرى فرِطةوة دادةنريَت و بةشيَوةيةكى ئةندازيارى دابةش دةكريَت و
رةنطيان زةردة.
ناوضةى  Approachلةسةر زةوى بةو ناوضةية دةوتريَت كة دةكةويَتة دواى هيَلَى كوَتايى
فرِطةوة و دريَذى يةكةى نزيك [ 1000مةتر] ة و دةبيَت ضؤلَ بيَت لة هةموو شتيَك بيَجطة لة
طلَوث و ئاميَرة فرِوَكةوانيةكان []Navigation Equipments
ناو ةى APPROACH

فِر ة

ناو ةى APPROACH
1000 M

1000 M

 :Runway threshold lighting .3ريزيَك طلَوث ذمارةيان [ ]18دانةية لةسةر هةر
يةكيَك لة هيَلَى سةرةتا و كوَتايى فرِطةوة دادةنريَت بوَ ثيشاندانى ئةم سةر و ئةوسةرى
فرِطة و بينيى لةاليةن فرِوَكةوانةوة ئةم طلَوَثانة لة كاتى نيشتنةوةدا رةنطى سةوز
دةنويَنيَت بوَ فرِوَكةوان كة نيشانةى سةرةتايى فرِطةية و رةنطى سوردةنويَنيَت كاتيَك
فرِوَكةكة نزيك دةبيَتةوة لة كوَتايى ئةو سةرى ترى فرِطة بوَ ئةوةى فرِوَكةوان
ئاطاداربيَت لة هيَلَى كوَتايى فرِطةكة و كوَنرتوَلَ كردنى فرِوَكةكةى لة روودانى
هةرثيَشهاتيَك.
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 : Runway Edge lighting .3ئةو طلَوَثانةية كة لة قةراغى فرِطةكةدا دادةنريَت و ماوةى
نيَوان دوو طلَوَث لة 30م بوَ  60م  ،ئةم طلَوَثانة لةسةر بارى دريَذى فرِطة دادةنريَت و رةنطيان سثى
ية بةالَم بةشيَوازيَك دابةش دةكريَن كة فرِوَكةكة دةنيشيَتةوة و دةطاتة  2/3ى دريَذى فرِطةكة
باقى طلَوَ ثةكان كةماون دةبن بةرةنطى سور كة نيشانةى نزيك بونةوةى كؤتايي فرِطةكةية بوَ
ئةوةى فرِوَكةوان ئاطاداربيَت.

 PAPI .4كورتكراوةى  :Precision approach path indicatorئةم طلَوَثانة بة طروث
دادةنريَن و ضةند جوَريَك لة دانانيان لةسةر بنةماى ئةم الو الى فرطةكة بة طشتى ال
ي ( جةث) ي فرط ة دائةنريت جار هةية ئةخوازيت لة هةردوو الى فرِطةوة دابنريَت
وةك لة ويَنةى خوارةوةدا دةركةوتووة كةلة دوورى [ 350م تا 450م] لةسةرةتاي يان
كوَتايى فرِطةوة دادةنريَت بةثآى شيَوة و جوَرى فرِطةكة ئةم جوَرةى نيشان دراوة
طروثى [ ]4دانةيى ية.
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ئةم جوَرة رووناك كردنةوةية شيَوازيَكى تايبةتى هةية هةر طروثة و ضوار دانةية بةريز ,
تيشكى اليتةكانيان بة سلوَثيَك ريَك دةخريَت و ثةخش دةكريَت بوَ ئامسان كة فرِوَكةوان لة
بةرزيةكى ديارى كراودا تيشكةكان دةبينآ و لة زوَربةى فرِوَكةخانةكان دا ئةو سلوَثة لةسةر
ثلةى [ ]°3دادةنريَت ،لةثلةى [ ] °3دا تيشكى دوو طلَوَثى دةرةوة سور دةنويَنن و دوو طلَوَثى
رووى ناوةوة سثى دةنويَنن كة نيشانةى سةالمةترين سلوَثى نيشتنةوةية بةالَم ئةطةر فرِوَكةوان
رةنطةكان بة شيَوازيَكى تر ببينآ بةواتا فرؤكةكة بةرزتر يان نزمرتة لة هيَلَى نيشتنةوة
ئةوادةتوانيَت كاريَك بكات فرِوَكةكةى بهيَنيَتةوة سةرهةمان سلوَثى [ ]°3ئةو سا دةتوانيَت
بةسةالمةتى بنيشيَتةوة.
جوَريَكى تر هةية ثآى دةوتريَت  APAP1كورتكراوةى abbreviated precision approach
 path indicatorهةر طروثةى لة دوو طلَوث ثيَك هاتووة يةك سوور و يةك سثى.
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شؤينى PAPI

شيؤةى كلؤثةكامى PAPI
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هةروةها جوَريَكى تركلؤثى نيشاندةر هةية ثيَى دةلَيَن  VASIكورتكراوةى Visual approach

 ، slope indicatorوة مةبةست لةبةكارهيَنانى هةريةك لةم جوَرة رووناك كردنةوانة دةست
نيشان كردنى سلوَثى ئةو تيشكةية كة يارمةتى فرِوَكةوان دةدات بوَ نيشتنةوة بةسةالمةتى.

3°

PAPI
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منونةى كاركردنى VASI

 : Runway Centre line .5ئةو طلَوَثانةية كةلةسةر هيَلَى سةنتةر اليةنى فرِطة دادةنريَت بوَ
ئاسان تر ريَنمايى كردنى فرِوَكة و بينيى فرِطة لةاليةن فرِوَكةوانةوة .
 touch down Zone lighting .6لة شويَنى بةركةوتنى تايةى فرِوَكةكة بة فرِطةوة ضةند
طلَوَثيَك دادةنريَت بوَ بة ئاطابوونى فرِوَكةوان لةبةرزى و ضوَنيةتى نيشتنةوة بةسةالمةتى.
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 REIL .7كورتكراوةى

 : Runway End Indicator lightingلةهةر سةريَكى فرِطةوة دوو

طلَوَث باشرتبلَيَن دوو ثروَجيَكتةرى بةهيَز دادةنريَت كة هةريةكةيان لةسةر هيَلَيَكى نيو بازنة
ئةجولَيَت وةك  Flasherبوَ نيشان دانى سةرةتاى فرِطة بوَ فرِوَكةوان لة بةرزيةكى ديارى كراوة
و دةكريَت  REILبةكاربهيَنريَت وةك جيكرةوةى (بديل) كة كاتآ طلَوَثةكانى ناوجةى
 Approachنةبيَت يان لةكاركةوتبيَت.
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هةروةها بوَ رارةوةكان [ Taxiwayو  Apronو ]Holding padيش طلَوَث دادةنريَت
بةدةورياندا بة ماوةى [60م] و بةرةنطى شني دادةطريسيَت.
لة هةمان كاتدا بوَ روونا كردنةوةى سةر  Apronبوَ شةو ضةند ستونيَك [عموديَك] دادةنريَت
كة بةرزيةكانيان [ 25م] دةبيَت و لةسةر هةر ستونيَك ضةند ثروَجيَكتةريَك دادةنريَت
ثآدةوتريَت .Flooding lights

ئةمانةى كةلةسةرةوة باس كرا بوَ رِ ووناك كردنةوةى بةشة سةرةكى و بنةرةتى يةكانة لة
فرؤكةخانةدا كة دةبيَت لة هةموو فرِوَكةخايةكى نيَو دةولَةتيدا هةبيَت ،زياد لةوانةى كةباس
كران ضةندين جوَر طلَوَث و رِ ووناك كردنةوة هةية بوَ باقى ئةو شويَنانةى كة دةكةونة ناو
 Airsideوةك طلَوثى سةر تاوةرةكان وئةنتيناى ئاميَرة فرِوَكةوانيةكان و شويَنى وةستانى فرِوَكة
ثةك كةوتوةكان [ ]disabled aircraft padsو شويَنة بةتالَةكان وشيوو و شويَنةنزمةكان
هةروةها سةر لوتكةى رِيَطرةكان [ ]obstaclesو سةر تورةكةى هةوا [ ]wind sockو
سةرقولةى ضاوديَرى وة بةطشتى ئةو طلَوَثانةى كة لةو شويَنانةدا دادةنريَن ثآيان دةوتريَت
[ ]Beaconو هةر يةكةيان بةرِةنطيَكى جياواز دادةطريسيَن و زياتر بة سوور دائةطريسني يان
بةثآى ئةورِةنطانةى كة لة ئةنيَكسةكانى  ICAOدا دةست نيشان كراون.
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جوَرةكانى سيستمى رِووناك كردنةوة :Airfield ligthing system Catagories
سيستمى رِ ووناك كردنةوةى فرِطةش لةسةر بنةماى ذمارة و شيَوازى دانان و دابةش كردنى طلَوَث
و طروثةكان و ضرى رووناكيةكةى [ ]intensityبةضةند جوَريَك [ ]categoryدابةش
دةكريَت Category 1 .:واتة جوَرى يةك :لةم جوَرةداطلَوَثةكانى  approachبةشيَوةيةكى سادة
لةسةر هيَلَيَكى راست دابةش دةكريَت وةك لةم نةخشةى خوارةوةدارِوون كراوةية:
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ماوةى نيَوان هةر طلَوَثيَك بوَ طلَوَثيَكى تر لة ناوضةى  approachدا [30م] وة لةدورى [150م
–  ]300لة كوَتايى فرِطةوة رِيزيَك طلَوَث لةسةر بارى ثانى دادةنريَت كة [ ]8طلَوَثة و بةثانى
[30م] دادةنريَت ثآى دةوتريَت [.]Cross bar
 لةم جوَرةدا واتة  CAT1طلَوَثةكانى دةورى فرِطة بة دوورى [60م] لةيةكرتيةوة دادةنريَت
و هةروةها طلَوَثى دةورى رِارةو و ئةثرون نيَوانيان [60م]ة.
 لةم جوَرةدا لةسةر سةنتةر الينى فرِطة يان ناوضةى [ ]Touch downهيض ط َلوَثيَك
دانانريَت.

جوَرى دووةم و سآيةم  :Category П & ПIوةك لة وينةكةدا دةركةوتووة و لةم
.5
جوَرةدا دانانى طلَوَثةكانى ناوضةى  approachو دةور و سةنتةر الينى فرِطة و ناوضةى
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[ ]Touch down Zoneهةروةها سةنتةرى Taxiwayبة شيَوازيَكى تايبةتى دادةنريَت
بةشيَوةيك باشرت و ئاسانرت و رِوونرت سنور وخالَى دةست ثآكردن و شويَنى ليَدانى تايةى
فرِوَكةكة بة فرِطة دا [ ]Touch down Zoneبوَ فرِوَكةوان ديارى بكريَت ضونكة تا ئاميَرى
ياريدةدةر و ئامرازى رووناك كردنةوة و هيَماى سةر فرِطة زياتر دابنريَت فرِوَكةوان ئاسانرت و
باشرت شويَن و بةرزى خوَى و فروَكةكةى و دورى لةسةر فرِطةكةوة ديارى دةكات و بةشيَوةيةكى
سةالمةتر و ئاسانرت دةتوانيَت بنيشيَتةوة ئةوكات فرِوَكةوان زياتر كوَنرتوَلَى ئةو سيستم و
ئامرازانة باشرت دةكات كة لةناو فرِ وَكةكةيدا دانراوة بوَ ديارى كردنى بةرزى و دورى و سلوَثى
فرِوَكةكةى و سةالمةتى زياتر دةثاريَزيَت لةم جوَرانةدا دورى طلَوَثيَك بوَ طلَوَثيَك [30م]
لةيةكةوة دورة بوَ قةراغى فرِطة.
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ية كيَ ك لة ياريدةدةرة فرؤكةوانيةكان لة بوارى كةش ناسيدا سيستمى مةوداى بينينى سةر فرطة
ية  , Runway Visibility Range RVRئةم سيستمة  3سى جؤرى هةية لة سةر
بنةماى ثؤليَنى فرطة ى فرؤكة خانةكة و ثؤليَنى  Approachى فرطةكة ى  ,لةم نةخشةية
ى خوارةوة جؤرى سود وةرطرتن لة سيستمى  RVRمةوداى بينني روون كراوةتةوة :

نةخشةى بةكارهينانى سيستمى  RVRبؤ دابني كردنى سةالمةتى نيشتنةوةى فرٍؤكةكان

نةخشةى ويستطةيةكى كةش ناسى لة ناو فرؤكةخانةيةكدا
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هيَما و رِيَنمايى و ه َيلَكارى ناوضةى Airside
 ئةو برِطانةى كةبامسان كرد بةشيَك بوو لةو ئامرازة ياريدةدةرانة كة ثيَويستة دابنريَت بوَرِووناك كردنةوةى بةشى Airsideى فرِوَكةخانةيةك و بةكارهيَنانيان  ,لةو كاتانةدا ياريدةدةر
دةبن كة مةوداى بينني كةم دةبيَتةوة يان شةو بيَت ضونكة دةبيَت بةشةو و بةتاريكى و
ئةوكاتانةى كة تةموو مذ و خوَلَ باري نة كاريَكى وابكريَت كة فرِوَكةيةك نزيك دةبيَتةوة لة
فرِوَكةخانة و فرِوَكةوان ضاوى بةكارهيَنا بوَ نيشتنةوة واتة [ ]Visual Landingتا ياريدةى
بدريَت بوَ ئةوةى بتوانيَت بةاليةنى كةم فرِطةكة [ ]Runwayلةبةرزاي يةكى ديارى كراوة وة
ببينيَت بةسةالمةتى بنيشيَتةوة.
 هةرضةندة فرِوَكةوان لة ثةيوةندى بةردةوامدا دةبيَت لةطةلَ ضاوديَرى ئامسانى لة قولةىضاوديَرى دا جاوديرى ئامسانى هةموو زانيارى و رِيَنماي يةك دةدات بة فرِوَكةوان بوَ بةرزى و
نزمى ثالَةثةستوَ و ثلةى طةرما و كةش و هة وا و ئةو فرِطةيةى كة دةبيَت لةسةرى بنيشيَتةوة
لةسةر بنةماى ئاراستةى باو زوَر شتى تر بةالَم زوَرجار بةهةر هوَيةك بيَت ثةيوةندى دةثضريَت
يان فرِوَكةوان لة حالَةتيَكى  Emergencyهةية و فريكوينسى ثةيوةندى كردن دةوةستيَت ,
ليَرةدا سةرجنى خوَيَنةر رادةكةيَشم بوَ ئةو كاتانةى كة حالَةتيَكى نائاسايى رِوودةدات لةشيَوةى
داخستنى فرِطة يان بةشيَكى فرِطة بةرِووى فرِوَكةدا يان نةمانى ثةيوةندى قولةى ضاوديَرى
لةطةلَ فرِوَكةكةدا يان نةناسينى فرِوَكةيةك لةاليةن ضاوديَرةكانةوة يان فرِوَكةيةكى نةناس
[غريب] بةفرِوَكةخانةكة دةبيَت ضآ بكريَت و بةض رِيَطايةك ريَنمايى دةكريَت بوَ نيشتنةوة و
ثاريَزطارى كردنى سةالمةتى.

لة حالَيَكدا ئةطةر ثةيوةندى ثضرا و فرِوَكةكة لة قولةى ضاوديَريةوة بة ضاوبينرا دوو ئامراز
هةية بوَ نيشان دانى و رِيَنمايى كردنى:
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يةكةم  :ئاميَريَك هةية لةناو قولةى ضاوديَرى ثآى دةوتريَت [ ]signal Lumpوةكو
فانووس واية بةكارةبا ئيش دةكات ئةم ئاميَرة ذمارةيةك طلَوَثى هةية بةرِةنطةكانى سثى و سةوز
و سوور بةداطريساندنى هةر رِةنطيَكيان ئيشارةتيَكى تايبةتة بوَ فرِوَكةوانى فرِوَكةكة كة تآدةطات
ضآ بكات.
دووةم  :ئةطةر بةكارهيَنانى ئةو فانوَسة كةلَكى نةبوو يان فرِوَكةوانةكة طوآى ثآنةدا ئةو كات
بة دةمانضةى رِوناك كردنةوة [طلقة تنوير] فرِوَكةوان ئاطادار دةكريَتةوة و هةر رِةنطيَكى ئةو
فيشةكانةش هيَمايةكى تايبةتة بة حالَةتى فرِوَكةكةوة.
خوَئةطةر فرِوَكةوان طوآى نةداية هيض كام لةو رِيَنمايانة و دةركةوت كة فرِوَكةيةكى [نةيارة]
ية بةثآى رِ يَنمايى ية دةوىل و ناوخوَيةكان دةبيَت اليةنى سةربازى بةرثرسةكانى ىلَ
ئاطاداربكريَتةوة بوَ مامةلَة كردن لةطةلَ ئةو جوَرة فرِوَكانةدا.
219

لة حالَيَكى تردا ئةطةر ويسرتا ثيشانى فرِوَكةوان بدريَت كة بةشيَك لةفرِطة يان هةربةشيَكى
بةكةلَك ناية بوَ فرِوَكةوان يان مةترسى دارة وة يان نيشان دانى ئةوسةرى فرِطةيةى كة
بةكارديَت بوَ نيشتنةوة زياد لةو رِيَنمايانةى كة بةثةيوةندى دةدريَت بة فرِوَكةوان.
هةندآ هيَما لةسةر فرِطة دائةنريَت بوَ ئةوةى فرِوَكةوان بة ضاو بيان بينيَت كة ئايا فرِطةكة
كراوةية يان داخراوة و ئةطةر كراوةية ض سةريَكيان طوجناوة يان دةشيَت بوَ نيشتنةوة ،بوَ ئةم
[بآطومان بةشةو رِوَذ]:
جوَرة حالَةتانة ئةم رِ يَنمايانة بةكار دةهيَنريَت
 : Landing direction indicator ئةم رِيَنماي ية لةسةر شيَوةى ثيتى  Tئينطليزية وةك
لة ويَنةكةى خوارةوةدا دةركةوتووة ئةم ئامرازة لة شويَنيَكى بينراو و طوجناودا نزيك فرِطةكة
دادةنريَت و بة ريَطةيةكى ميكانيكى و كارةبايى لةسةر قولةى ضاوديَريةوة كوَنرتوَلَى
ئاراستةكةى دةكريَت كلكى ئةو  Tى ية بوَ كويَ وة بوو ماناى ئةو سةرةى فرِطة كراوةية بوَ
نيشتنةوة و كاتيَكيش دادةطريسيَت رِ ةنطةكةى سور يان سةوز يان سثى دةبيَت بةثآى كاتى
نيشتنةوةكة.

220

40CM

4M

40CM
4M
40CM

هيَمايةكى تر هةية دادةنريَت لةسةر فرِطة بوَ فرِوَكةوان كاتيَك بةشيَك لة فرِطة يان تةواوى
فرِطةيةك دادةخريَت بةرِ ووى فرِين و نيشتنةوةدا ئةو هيَماية لة شيَوةى ثيتى  Xى ئينطليزى
يةو الكانى [36م] بة [ 14,5م] و لةهةر شويَنيَكى فرِطة دانرا ئةوة نيشانةى داخرانى ئةو
بةشةى فرِطةية  ،هةروةها بة قةبارةيةكى تريش  9×9م ئةم هيَماية دادةنريَت لة شويَنى ترى
 Airsideوةك رِارِةوةكان يان  ........Apronهتد .وةك لة ويَنةكةدا رِوون كراوةتةوة
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هيَماكانى ئةم الوالى فرِطة ورِ ارةوةكان و بةشةكانى ترى ]Signing Systems[: Airside

كاتيَك كة فرِوَكةيةك دةنيشيَتةوة بةشةو بيَت يان بة رِ وَذ لةسةر فرِطة و بوَ ئةوةى فرِوَكةوان بة
ئاسانى شويَنةكةى خوَى لةسةر فرِطة بزانيَت و ئاراستةى رِوَشتنةكةى بة دروستى جآبةجى
بكات وةك ئةوةى كة ضاوديَرى ئامسانى ثآى دةلَيَت لة هةندآ شويَنى طرنط ضةند هيَمايةك
دادةنريَت ثآى دةوتريَت [ ]Signingوةك شويَنى ثيَض كردنةوة ،شويَنى وةستان
[ ،] parkingئاراستة بوَ سةر شويَنى ئامادةبوون ،ئاراستة بوَ سةر ئةثرون يان هيَماى قةدةغة
هةروةها ضةند هيَمايةك ثيَويستة بوَ زانينن شويَنى [ ]Navigation Equipmentsوةك
لةنةخشةكةدا دةبينريَت هةروةها ضةندين منونةى ترى هيَماو  Signثيَويستة بوَ ناو ناوضةى
 Airsideبوَ رِيَنمايى و دةست نيشان كردنى خالَ و شويَنة طرنطةكان ئةو []Signانة ضوَن
بةرِ وَذ دةبينريَت بةهةمان شيَوة بةشةو دادةطريسيَت و بةئاسانى دةبينريَت.
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ويَنةى هيَماى فرِطةى  31-13و هيَماى تةكسى وةى )Charle ( C
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هيَماى رِارِةوى نيَوان فرِكة و تةكسى وةى
225

هيَلَكارى Marking

ئةطةر شةقاميَكى طشتى يان ئوَتوَباتيك يان شويَنيك كة يةكرت برِيَكى طةورةى تيَدابيَت وةك
[ ]exchangeلة لةسةر شا رِيَطايةك دةبينني ضةندةها جوَر هيَلَ و هيَمايان لةسةر دروست
كراوة يان دانراوة بةمةبةستى رِ يَنمايى شوَفريى ئوَتوَمبيلةكان و ثاريَزطارى كردنى سةالمةتيان.
بةهةمان شيَوة ثيَويستة فرِطة و رِارةوى  Taxiwayو  Apronو ثاشكوَ رِووثوَش كراوةكانى ترى
ناوضةى  Airsideبةشيَوةيةكى ئةندازةيى و بةثآى ثيَوةرةكانى سةالمةتى هيَلَكارى بكريَن و
هيَما لةسةر شويَنة هةستيارةكان دابنريَت.
مةبةستى سةرةكى هيَلَكارى شويَنة رِووثوَش كراوةكان بة تايبةتى فرِطة [ ]Runwayبوَ
ثاريَزطارى كردنى سةالمةتى فرِوَكةكةية لة كاتى نيشتنةوة و تيذرِوَشنت بوَ ئةوةى لةسةر هيَلَى
سةنتةرالين دةرنةضيَت و توشى كارةسات نةبيَت هةروةها نيشانةيةك بدات بة فرِوَكةوان ب َو
زانينى شويَنى فرِوَكةكةى و مةزةندةكردنى ئةو دريَذيةى كة لةبةردةميدا هةية بة هةمان شيَواز
بوَ كاتى نيشتنةوةش.
ضؤن لةسةر شةقامةكان هيَلَكارى تايبةت دةكريَت بوَ شويَنى ثةرِينةوةى رِيَبواران يان وةستانى
ئوَتوَمبيلةكان تا ئةثةرِ نةوة بة هةمان شيَوة لة شويَنة هةستيارةكان و نزيك يةكرتبرِةكانى نيَوان
فرِطة و  Taxiwayيان  Apronو  Taxiwayهيَلَيَكى تايبةت هةية بوَ ئةو كاتانةى كة ثيَويست
بكات فرِوَكةكان بوَسنت بة هوَى بوونى مجوجوَلَى فرِوَكة لةسةر بةشةكانى ترى فرِوَكةخانة و
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بةدورطرتنى رِ وودانى كارةسات .ئةو شويَنانة ثآيان دةوتريَت  Holding Positionبوَ زياتر
رِوون كردنةوة سةيرى ئةم نةخشانةى خوارةوة بكة:

بوَ هةموو جوَرة [كالَسةكانى] فرِطة و رِارة و ئةثرون بةثآى  Annex 14شيَوازى تايبةت بوَ
هيَلَكارى دةست نيشان كراوة ئةويش دووبارة بوَ ياريدةدانى فرِوَكة بوَ مةبةستى ئاراستة و
زانينى شويَنى وةستان و مجوجوَلَيان بةمةبةستى ثاريَزطارى سةالمةتى فرِوَكةكة.
 بوَ ئةوةى لة هةموو كاتةكاندا هيَلَةكان بة ئاسانى ببينريَن بة تايبةتى لةشةودا لةذيَركاريطةرى شةوقى طلَوَثى فرِوَكة و بريقةبداتةوة ئةم جوَرة فسفوَرية بة تيَكةلَ كردنى ووردة
شووشةيةك دروست ئةكريت ثآى دةوتريَت [ ]glass peedكة لةطةلَ بوَياخى تايبةت بة
هيَلَكارى فرِطة تيَكةلَ دةكريَت و هيَلَكاريةكى ثآدةكريَت.
رِةنطى هيَلةكانيش بة جياوازى شؤينةكان ئةطورِدريَت بة ثيي ثاشكؤى ذمارة  14ى ايكاو ,
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 رِةنطى هيَلَى رِارةوةكان  Taxiwayبة زةرد دةكيَشريَت تادةطاتة شويَنى وةستانى فرِوَكةكانواتة [ ]Stand pointلةسةر .Apron

هيَلَكارى شويَنى ضاوةرِوانى فرِؤكةكان لة نيوان فرِطةو تةكسى وةى
 Stand Pointئةو خالَةية كةلةسةر  Apronدةست نيشان دةكريَت بوَ وةستانى فرِوَكةكان
بةهيَلَيَكى زةرد و بة رِووبةريَكى ديارى كراو نةخشةى كيَشراوة بةثآى رِيَنمايةكانى Annex
 14ى ICAO

وةكو باس كرا زوَر جار فرِكةوان ضاو بةكار دةهيَنيَت بوَنيشتنةوة واتة []Visual landing
بؤيةثيويستة لةبةرزايى يةكى ديارى كراوةوة كة لة مةوداى تواناى بينن دا ئةو هيلكارية
ببينرين بة روونى .
 لة هةردوو سةرى فرِطةوة ئاراستةكانى فرِطةكةش [ ]Runway designationبة ذمارة وثيت دةنوسريَن بؤ منونة لة فرِؤكةخانةى سليمانى فرِطةكان بة زمانى ئينطليزى نوسراون بة
 , 13 / 31وة بوَ زياتر رِوونكردنةوة و زانني رِووبةر و قةبارةى ئةو ثيت و هيَالَنة كة
بةكاردةهيَنريَت لة ناوضةى  Airsideتكاية سةرجنى ئةم نةخشانةى خوارةوة بدةن كة بةثآى
رِيَنمايى يةكانى  ICAOلة  Annex 14دا هاتووة و كة بة جوَريَكن دةبيَت فرِوَكةوان لة ئامسان
و لةبةرزى يةكى ديارى كراوةوة بتوانيَت بيان بينيَت و بيان خويَنيَتةوة( ثيَوانةكان بة مةترن):
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ويَنة و قةبارةى ثيتةكان
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هيَ َلكارى بؤ جيطؤرِكيَى سيلةى فرِطة
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Displaced Threshold Marking
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بةشى شةشةم

[كــايــةى ئــاسـمـان ]
Air space
لةبةشةكانى ثيَشوودا باسى ميَذووى فرِوَكة و فرِوَكةوانى كرا و جوَرةكانى فروَكةخانة مان دةست
نيشان كرد لةطةلَ كورتةيةك لة ئةرك و ئيشةكانى رِيَكخراوةكانى فرِوَكةوانى وةك  ICAOو
 IATAهةروةها ضةند زانياريةك دةربارةى ضوَنيةتى هةلَبذاردنى شويَنى فرِوَكةخانة و دةست
نيشان كردنى ئاراستةى فرِطةمشان رِ وون كردةوة لةسةر بنةماى ضةند فاكتةريَك هةروةها
ديزاينى فرِطةى فرِوَكةخانةش لةبةشيَكى تردا خراية بةرضاو و ئةورِيَنمايى و هيَما
فرِوَكةوانيانةى كة لةسةر زةوى دادةنر َين و دروست دةكريَن و جوَرةكانى ئاميَرة
فرِوَكةوانيةكانيش بةشيَوةيةك رِوون كرايةوة هةروةها طرنطى شويَن و كاركردن لة قولةى
ضاوديَردا باس كرا لةطةلَ ضةند بابةتيَك لةسةر هيَلَكارى ورِيَنمايى كاروبارى ديزاينةكانى
ناوضةى .Airside
لةم باسةى ئةم بةشة دا دةضينة ناو باسى بوَشايى ئامسانةوة ئةو شويَنةى كة فرِوَكةكان تيايدا
دةفرِن و لة شويَنيَكةوة دةضن بوَ شويَنيَكى تر هةروةها ضوَنيةتى دةست نيشان كردنى رِارةوى
ئامسانى و ئارِاستةكان.
لةبوارى فرِوَكةواني شارستانيدا بوَشايى هةوا دابةش كراوة بة دوو بةشى سةرةكى يةوة:
Control Area .1
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 Control Areaئةو بةشةية لة بوَشايى هةوا كة تيايدا مجوجوَلَة فرِوَكةوانيةكان لةذيَر
كوَنرتِوَلَى سةنتةرةكانى ضاوديَرى دا تيَدا ئةجنام دةدريَت بة بةكارهيَنانى ضةندين ئاميَر و
ئامرازى ثةيوةندى كردن و ئاراستةكردن وة بةثآى ضةندين رِيَنمايى و نةخشةى فرِوَكةوانى.
دووبارة ئةم بةشة لة سآ شيَوازى تر ثيَكهاتووة:
 .1ناوضةكانى ئامسانى ذيَر ضاوديَرى Control Zone

 .2رِارِةو ئامسانيةكان
 .3ئامسانى سةر فرِوَكةخانةكان

Air ways
Terminal Area

 : Uncontrol Areaئةو بةشةية لة بوَ شايى هةوا لة دةرةوةى  Control Areaكة
هاتووضوَكردن و مجوجوَلَى هةوايى تيايدا لةذيَر كوَنرتِوَلَى هيض سةنتةريَكدا نية.
هيض فرِوَكةيةك ناتوانيَت لةبةشى  Uncontrolدا بفريَت بآ وةرطرتنىرِةزامةندى اليةنة
بةرثرسةكانى فرِوَكةوانى و ضاوديَرى ئةو ناوضةية و يان ئةو والَتة وة تةنها دةتوانريَت خزمةت
طوزاريةكى سنوردار بوَ ئةو فرِوَكانة ثيَشكةش بكريَت وةك ئاطاداركردنةوة  Alerting serviceو
ثيَدانى زانيارى  Information serviceبآئةوةى هيض بةرثرسياريَيت يةكى ياسايى بكةويَتة
سةر سةنتةرةكانى ضاوديَرى دةرئةجنامى رِوودانى هةركارةساتيَك لةو بةشةدا.
ئةوى ليَرةدا طرنطة باسى ليَوة بكةين ضوَنيةتى دانان و دروست كردن و برِيار دانة لةسةررِارةوة
ئامسانيةكان.

ِرا ِرةوى ئامسانى  Air wayضى ية ؟
رِارِ ةوى ئامسانى ئةو ئاراستةية وةك كوَالَنيَك سنورةكانى دةست نيشان كراوة لة ئامسانداكة
تيايدا فرِوَكةكان دةفرِن بةضاوديَرى سةنتةرةكانى كوَنرتِوَلَى سةر زةوى و بةثآى رِيَنمايى و
رِيَساكانى فرِوَكةوانى و لةسةر بنةماى ضةند نةخشةيةكى ديارى كراو.
رِارِ ةوة ئامسانيةكان دةكريَت بةضةند بةشيَكةوة:
 .1رِارِةوة ئامسانى نيوخوَيةكان  Domestic Airwaysئةو رِارِةوانةن كة لة نيَوان
فرِوَكةخانةكانى يةك دةولَةتدا لة ناو خوَدا بةكاردةهيَنريَت بوَ فرِين.
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 .2رِارِةوة ئامسانى ية نيو دةولَةتيةكان  International Airwaysئةو رِارِةوانةن كة فرِوَكةكان
تيايدا دةفرِن و بةئامسانى والَتةكاندا تآدةثةرِيَت و ووالَتةكان بةيةكةوة دةبةستنةوة.
ديارى كردن و ئارِاستةكردن و دروست كردنى رِارِةوةى ناوخوَيى ئاسانرتة لة دروست كردنى
رِارِ ةوى نيودةولَةتى لةبةر ئةوةى ثسثوَرِ و شارةزايانى نيوخوَ دةتوانن بةثآى زانيارى و
شارةزايى و سروشتى ئامسان و زةوى ووالَتةكةى خوَيان ئارِاستةى رِارِةو و بةرزيةكةى بطوجنيَن.
بةالَم دروست كردن و دانانى نةخشةى رِارِ ةوى نيودةولَةتى ثيَويست بة رِيَكةوتنى دوواليةنةى
ووالَتانى دراوسآ دةكات هةروةها دةبيَت ديراسةى ئارِاستة ورِيَطرى يةكان بةو اليةنة بكريَت و
طفتوطوَى لةسةر بكريَت ورِةضاوى ضةندين خالَ ى هةستيارى ثةيوةست بة هةردوو ال بكريَت
وةك:
 .1طوجناندن لةطةلَ رِارِ ةوى نيَو دةولَةتيةكانى نزيك و دراوسآ بةشيَوازيَك كة بيَتةهوَى باشرتين
بةكارهيَنانى بوَشايى [ .]Optimize Use Of The Airspace
.2رِةضاوكردنى ثيَوةرةكانى ئاسايشى نةتةوةيي
.] measures

و رِيَنمايةكان [ National Secuity

 .3رِةضاوكردنى ثيَوةرةكانى ذينطةيى لةسةر دانان و ئارِاستةى رِارِةوةكة [ Environment

.]Consideration
ئةوةى شايانى باسة و لةبةر ئةوةى ئةو رِارِةوانة لةاليةن فرِوَكةكانةوة بةكاردةهيَنريَن و بوَ
ثاريَزطارى كردنى سةالمةتى فرِوَكةكان ثيَويستة ئةو رِارِةوانة بة ضةندين ئاميَرى فرِوَكةوانى
ياريدةدةرةوة ئارِ استة بكريَن و هيَلَى ناوةرِاستى رِارِةوةكة دةست نيشان بكريَت [ Air route

.]Center line
ئاذانسى نيَودةولَةتى

فرِين ICAOضةند رِ يَنمايةكى تايبةتى دةست نيشان كردووة بوَ

دياركردنى جوَرى ئةو ئاميَرة فرِوَكةوانيانةى كة ثيَويستة بةكاربهيَنريَت بوَ رِيَك خسنت و
ضاوديَرى كردنى ئةو رِارِةوانة و ئةو ئاميَرانةش جوَرى [ ]VORبةلكاندنى ئاميَرى DME
[ ]VOR / DME / Nناوزةد دةكريَت.
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 : VORلةبةشى ثيَنجةمى ئةم باسةدا باس كرا كة ئاميَريَكى ئةلكرتوَنى رِاديوَي ية و بة
ئارِاستةكانى [ ]360°سطنالَ ثةخش دةكات و رِارِةوةكان لةسةر ئارِاستةى يةكيَك لةو
ثةخشانة دادةنريَت.

منونة:ئارِاستةى رِارِةوى نيَوان سليَمانى و كةركوك لةسةر ئارِاستةى [ ]259°رِوَذهةالَتى
سةروى مغناطيسى جيَطريكراوة لةسةر ثةخشى VORى فرِوَكةخانةى سليَمانى نيَودةولَةتى.
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 :DME/Nكورتكراوةى

Distance Measurement Equipment

واتة ئاميَرى

ئةذماركردنى ماوة دوورةكان لةاليةن فرِوَكةكانةوة  ,ثيتى  Nنيشانةى يةكيَكة لة جوَرةكانى
 DMEكة بوَ ماوة دوورةكان بةكاردةهيَنريَت تا ماوةى  100ميل دةريايى [جوَرةكانى DME
لةبةشى ثيَنجةمى ئةم باسةدا باس كرا].

لةم بوارةدا ثيَويستة بلَيَني ئةو ئاميَرانةى كة دادةنريَن بوَ ئارِاستةكردنى رِارِةوة ئامسانيةكان
دةبيَت ئاميَريَك بن كة بةبةردةوامى وبآ وةستان بةرِيَك و ثيَكى كاربكةن بآ الدان و كةم و
كورِى ضونكة ئةمة بابةتيَكى سةالمةتية لة ئامساندا هيض هةلَةيةك قبولَ ناكريت و دةبيَت ئةو
ئاميَرانة بة جوَريَك بن كة رِيَنمايى رِاست و رِ ةوان[دقيق] بدات بة فرِوَكةوان بوَ زانينى شويَن
و بةرزى و ئارِاستةى فرِوَكةكة لة ئامساندا.
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ماوةى نيَوان دوو ويَستطةى  VORيان د ِريَذى ِرا ِرةويَكى ئامسانى لة نيَوان دوو
ئاميَرى  VORدا :

دوورترين ماوة كة لة نيَوان دوو ئاميَرى  VORدا يان دوو ويَستطةى ثةيوةندى كردندا كة
270°

90°

VOR
2

VOR
1

100 nmi = 185 km .

دابنريَت [100ميل]ى دةريايى ية واتة نزيك بة 185كم [سةيرى نةخشةى خوارةوة بكة].
بنةماى سةرةكى بوَ كةلَك وةرطرتن لة ئاميَرة فرِوَكةوانيةكان ئةوةية كة فرِوَكةوان لة لةرةلةر
[ ]Frequencyو ثيَناسة و ناوى ئةو ئاميَرةوة دةتوانيَت بةرضاو رِونى بكريَت بوَ دةست
نيشان كردنى ئارِاستةى فرِوَكةكة ،لة ميانى هيَلَى ناوةرِاستى رِارِةوةكةدا و ثاريَزطارى كردنى
ئارِاستةى فرِوَ كةكة وة لةالنةدان لةو رِووبةرة ئاسوَيى يةى [املساحة االفقية] كة بوَ رِارِةوةكة
دةست نيشان كراون ،ئةو رِووبةرانةش ثيَيان دةوتريَت ناوضة ثاريَزطارى كراوةكان
[.]Protected Airspace
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VOR
بنةما سةرةكى يةكان بوَ دانانى ِرا ِرةوى ئامسانى بة بةكارهيَنانى :VOR
بةنةخشة كيَشانى رِ يَطةيةكى ئامسانى لةسةر بنةماى كةلَك وةرطرتن لة ئاميَرى فرِوَكةوانى
 VORدةبيَت ئةوة لةبةر ضاوبطرييَت كة %95ى كاتى فرِين بوَ فرِوَكةكة مسوَطةر بكريَت و
بتوانيَت لة ناو ئةو رِارِ ةوة ئامسانيةدا مبيَنيَتةوة بة سةالمةتى واتة دةبيَت نةخشة و ئارِاستةى
ئةو رِارِ ةوة بةجوَريَك بكيَشريَت كة فرِوَكةكان بآكيَشة بتوانن بةكارى بهيَنيَنن و ليَى دةرنةضن
و ئةمةش بةرةضاوكردنى ئةم خاالَنةى خوارةوة دةكريَن:
 .1ئةو ئاميَرانة وا تايم درابيَت يان [ ]Calibrationكرابيَت كة رِيَذةى هةلَةكردن لة 5° 
دةرنةضيَت.
 .2دةبيَت سةرجةم زانيارى سةررِارِةوةكة بآ كةم و كورِ ى بةئاسانى زانراوبيَت و ثيَويست بة
طةرِ انةوة بوَ هيض سةرضاوةيةكى تر نةكات بوَ تةواوكردنى زانياريةكان بةواتايةكى تر دةبيَت
فرِوَكةوان بةخويَنةوةى ئةو زانياري يانةى كة لةسةر نةخشةكة نوسراون شوين و بةرزى خوَى و
ناو و رِةمزى ئاميَرةكة و رِارِ ةوةكة و ئاراستة و ماوة و دوورى فرِوَكةخانةكة بةئاسانى دةست
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بكةويَت بآطةرِ انةوة بوَ هيض سةرضاوةيةكى تر ضونكة كات زوَر طرنطة لة فرِوَكةوانيدا و
ناكريَت ضاوةروانى كوَكردنةوةى زانيارى بكريَت لةبةر مةترسى رِوودانى كارةسات.
 .3ثيَ ويستة لة ناو فرِوَكةكةشدا ئاميَرى فرِوَكةوانى واى تيَدابيَت كة فرِوَكةوان بتوانيَت
بةهوَيانةوة لةطةلَ بنكةكانى ضاوديَردا ثةيوةندى بكات بوَ طةياندنى زانياريةكان بةواتا دةبيَت
ئامرازى ثةيوةندى ئاراستةكردنى رِيَك و ثيَك [ ]Precisionلةناو كابينةى فرِوَكةكةدا
هةبيَت بوَ ئةو مةبةستة.
 .4رِ اويَذ بكريَت لةطةلَ ئةو فرِوَكةوانانةى كة رِارِةوةكة بةكاردةهيَنن بوَ مةبةستى
هةلَسةنطاندنى رِارِ ةوةكة لةاليةن طوجناندن و بةرجةستةكردن و اليةنى فرِوَكةوانى يةوة بوَ
بةدةست هيَنانى باشرتين ئاستى سةالمةتى فرِوَكةوانى.
 .5دريَذى رِارِةوى ئامسانى دةبيَت لةبةر ضاوبطرييَت بوَ مةبةستى زانينى ثانى رِارِةوةكة و اليةنى
ئابورى [رِارِةوى كورت سوتةمةنى كةم دةويَت].
 .6دةست نيشان كردنى ئةو رِ وبةرةى كة ثيَويستة لة ئةجنامى ثيَض كردنةوة يان يةكرتبرِين
لةطةلَ رِارِةوةكانى تردا.
 .7رةضاوكردنى بوونى رِارِةويَكى تةريب يان يةكرتبرِين لةطةلَ رِارِةويَكى تر يان جيابونةوة
لةرِارِةوةكة.
 . 8زوَرطرنطة ئةو ناوضانةى كة ئامسانيان قةدةغةكراوة بوَ فرِين يان سنوردار كراوة و ثةيوةندى
بة ئاسايشى نيشتمانى يةوة هةية يان ناوضةى سةربازى لةبةر ضاوبطرييَ ت ضونكة ئامسانى ئةو
ناوضانة كاردةكةنة سةر ئاراستةى رِارِةوةكة و دةست نيشان كردنى نزمرتين بةرزى ئةو رِارِةوة.
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(نةخشةى رِارةوة ئامسانيةكانى سةر كايةى ئامسانى عرياق و بةشيك لة ولَاتانى دراوسى)
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ناونانى رِارِةوى ئامسانى:
وةكو ضوَن لةسةر زةوى رِيَطا و شاريَطاكانى نيَوان شارو دةولةتان ئارِاستة و ناويان هةية وة
هةروةها ذمارةي دةولَةتيشيان بوَ دادةنريَت بةهةمان شيَوة رِارِةوى ئامسانيةكان رِةمزو ناو و
ذمارةيان بوَ دادنريَت.
ئاذانسى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى  ICAOبوَ هةر جوَرةرِارِةويَك ثيتيَكى دةست نيشان
كردووة بةمةبةستى دةست نيشان كردن و جياكردنةوةى لةرِارِةوةكانى تر ناوى هةر رِارِةويَك لة
ثيتيَك و ذمارةيةكى [ 2يان  ]3خانةثيَك هاتووة.
بوَ رِارِةوى نيَودةولَةتيةكان ثيتةكانى  A , B , G . Rدانراوة بوَ ناونانى رِارِةوةكان بوَ منونة
رِارِةوى نيودةولَةتى لة خ الَى داخل بوونى عيَراق لة سلوَثى تا دةرضوون لة فاو بة ناوى R784
ناونراوة.
بوَ رِارِةوى ناوخوَى سةرةكى يةكان ثيتةكانى  L , M , N , Pدانراوة بوَ منونة ناوى رِارِةوى
نيَوان ويَستطةى حبانية و سامرا L126ة.
بوَ رِارِةوى ناخوَي ية الوةكيةكان [فرع] يةكان ثيتةكانى  H , J , V , Wدانراوة هةروةها بوَ
رِارِةوى فرِوَكةى هةليكوَثةر ثيتى  Kدانراوة.
ثانى رِارِةوى ئامسانى لة 10ميلى دةريايى تا  25ميلى دةريايى ية و فرِوَكةوانةكان رِيَنمايى دةكريَن
كة هةميشة لةسةر هيَلَى ناوةرِاستى رِارِةوةكان بفرِن.
رِارِةوى نيَودةولَةتيةكان لة عيَراقدا لةبةرزايى [ ]15000ثآيةوة دةست ثآ دةكات ئةو بةرزى
ية بة  Lower limitsى رِارِةوةكان ناودةبريَت و  Upper limitيان بوَنى ية بةالَم وةك
شارةزايان لة فرِوَكةوانيدا دةلَني بةرزترين خالَ كة فرِوَكةكان دةيطةيةنآ [ 57000تا ]60000
ثآية ئةويش ثابةندة بة جوَرى توَكمةيى ورِةوشى ئةو فرِوَكةيةوة ضونكة لةو بةرزيةوة
فاكتةرى ثالَةثةستوَ و رِاكيَشانى زةوى [اجلاذبية] و كيش ديَتة كايةوة.
زوَر جار لةرِارِةوة قةرةبالَغةكاندا رِارِةوةكان لةسةر ئاستى بةرزيش دابةش دةكريَت و هةربةشةى
لةاليةن سيَكتةريَكةوة ضاوديَرى دةكريَت بوَ منونة لة  15000تا  30000ثآ سيَكتةريَك ضاوديَرى

242

دةكات و بوَ ذمارةيةك فرِوَكة دةست نيشان دةكريَت لةسةرو سى [ ]30000ثآيةوة سيَكتةريَكى
تر ضاوديَرى دةكات و بوَ ذمارةيةكى تر فرِوَكة بةكاردةهيَنريَت.
ئةو بةشةى كة ثسثوَر و بةرثرسيارة لة دروست كردن و نةخشةكيَشان و بالَوكردنةوةى رِارِةوة
ئامسانيةكان لة [سلطة الطريان] ثآى دةوتريَت

Aeronautical Information Services

[ ]AISواتة [خدمات معلومات الطريان] خزمةت طوزارى زانيارية فرِوَكةوانيةكان ،ئةو
بةشة بةشيَكى طرنطى دةسةالَتى فرِوَكةوانى دةولَةتة ،لة عيَراقدا ئةو بةشة لة بغداية و ئةوان
بةرثرسن لة نةخشة كيَشان و دروست كردن و ثيَشنياركردنى ئةورِارِةوانة لةسةر بنةماى
ثيَويستى فرِوَكةوانى و دابني كردنى سةالمةتى فرِوَكةوانى و بالَوكردنةوةى نةخشةكان دواى
ثةسةندكردنيان لةاليةنة ثةيوةندى دارةكانةوة.
هةركاتيَك رِارِ ةويَكى ئامسانى لةهةر ووالَتيَكدا دروست بوو و لةاليةن اليةنة ثةيوةندى دارةكانى
فرِوَكةوانيةوة ثةسةندكرا دةبيَت لة دوَكوَميَنتةكانى  ICAOو  IATAبالَوبكريَتةوة بةهةموو
ويَستطةكانى جيهاندا بوَ ئاشنا بوونى اليةنة فرِوَكةوانيةكان و ثةيرةوكردنيان لةكاتى
طةشتةكاندا.
جياكردنةوةى فرِوَكةكان [ :] Aircraft Separation
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ئةم بابةتة يةكيَكة لة طرنطرتين بابةتةكانى سةالمةتى فرِوَكةوانى كة بةشى [ضاوديَرى
ئامسانى] بةرثرسة لة جآبةجآ كردنى[ .جياكردنةوة] ضةند جوَريَكى هةية وةك
ضياكردنةوةى ستونى و جياكردنةوةى ئاسوَيى وة بوَ هةر يةكيَكيان رِيَسا و رِيَطاى تايبةت
دانراوة كة بةم ضةند ديَرة ناتوانريَت بضينة ناو ووردةكاريةكانيةوة بةالَم بة كورتى دةلَيَني بوَ
ثاريَزطارى كردنى سةالمةتى فرِوَكةكان و بةدووركةوتنةوةيان لة ثيَكدان يان دروست كردنى
مةترسى لةسةريةكرتى كاتى فرِينيان لة ناو يةك رِارِةوى ئامسانيدا لةبارى ستونى ئاذانسى
 ICAOضةندين رِيَنمايى و رِ يَساى داناوة بوَ ئةو مةبةستة بوَ هةموو جوَرة دوو فرِوَكةيةك لة
ئامساندا لةسةر يةك ئارِاستةبن يان دوئارِاستةى رِووبةرِوو ،دةبيَت جياوازى نيَوان بةرزى هةر
دوو فرِوَكةكة لة [] 1000ثآ كةمرت نةبيَت جا ض فرِوَكةكة بضوك بيَت يان طةورةبيَت هةروةها
لةسةر ئاستى ئاسوَيش ضةند رِيَنماييةكى تايبةت هةية بوَ جياكردنةوةى فرِوَكةكان ،بوَ بارى
ئاسوَيش جياكردنةوةكان دةكريَت بةكات بيَت يان بة مةودا[.]Time or distance

تيبينى:

لة نةخشةى سةرةوة وا ثيشان دراوة كة لة سةرووى بةرزى فرِين كة لة  29000ثى

بةرزتر بيَ ت ماوةى جياكردنةوةى نيَوان فرِؤكةكان  2000ثيَ ية بةالم لة سيستمى ئيَستاى
جياكردنةوة ماوةى جياكردنةوة بؤ هةموو بةرزيةكى فرِين لة نيَوان فرِؤكةكان تةنها  1000ثيَية.
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كةواتة لةناو يةك رِارِةوى ئامسانيدا دةبيَت 1000ثآ وةك ماوةى نيَوان دوو فرِوَكة مبيَنيَتةوة و
ئةو ماوةية ثاريَزطارى ىلَ بكريَت بوَ دابني كردنى سةالمةتى فرِوَكةكانة .
مةبةست و سودي ئةو رِارِةوة ئامسانيانة بوَ ديارى كردنى رِيَرةويى ئارام و زانراو وكؤنرتِؤلَ كراوة
كة تيايدا فرِؤكةكان ثيَدا تىَ دةثةرِن لة ذيَر ضاوديَردى سةنتةرةكاني كؤنرتؤلَى فرِؤكةوانى سةر
زةوى  ،وةكو ووترا ئةو فرِؤكانة لة ثةيوةندى بةردةوا مدان لةطةلَ سةنتةركانى جاوديرى سةر
زةوى وة مةرج نية ثةيوةندى يةكان ب ة طفتؤطؤ و قسة كردن بيَت دةكريَت ئةو ثةيوةنديانة
زؤر جار بة داتاو سطنالَ دةبيَت كة لة ئاميَرة فرِؤكةوانيةكانى سةر زةوى دةردةضيَت لةرِيكةى
ئاميَرة فرِوَكةوانية هاوتاكانى ناو فرِؤكةكانةوة وةردةطيَريَن بة هؤيانةوة بةرزى و ئارِاستة و
شويَنى فرؤكةكة دةزانريَت ضونكة لة بلندية زؤرةكاندا ناتوانريَت بة مةزندة و بة ضاو
ئاراستةى بةرزى فرِؤكةكة بث اريَزيت و سةالمةتى فرؤكةوانى دابني بكريَت دةبيَت بة ئاميَرى
كؤنرتِؤلَى فرِؤكةكة بكريَت و ذيانى ئةو
هةستيار ( )Sensitive and preicion
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سةرنشينانة بثاريَزريَت يان ئةو بارو كااليةكة بة فرِؤكة ئةطويزريتةوة بةسةالمةتى بطةيَنريَتة
جيَطاى مةبةست بآ ئةوةى لةطةلَ فرِوَكةيةكى تردا ئامباز بنب يان كيَشة و مةترسى لةسةر
فرِوَكةكانى تر دروست بكات.

وةك لةباسى شةشةمدا باس كرا بوَ هةر ئاميَريَكى دانراو لة فرِوَكةخانةدا ضارتيَكى تايبةتى ب َو
دروست كراوة بوَ ثةيرِ ةو كردنى لةاليةن فرِوَكةوانةوة بوَ نيشتنةوة لة فرِوَكةخانةدا
بةسةالمةتى و هةريةك لةو ضارتانة ناو و هيَما و فريكوينس ئاميَرةكةى تيَدا نوسراوة و
ثرِوَسيجةر ئارِ استةى مجوجوَلَى فرِوَكةكةى تيَدا نةخشةكيَشراوة لةطةلَ رِارِةوى ئارِاستةى
فرِوَكةكة تانيشتنةوةى لةسةر زةوى فرِوَكةخانة.

لةم بوارةدا بوَ هةر يةك لة  VORو  ILSو  DMEبةجيا ضارتيان بؤ دروست دةكريَت بة
هةر ئارِ استةيةك كة ئةو ئاميَرة لةسةرى كاربكات ،لةبةر ئةوةى فرِوَكةكان دةتوانيَت هةرسةريَك
لة هةردوو سةرى فرِطةكة بةكاربهيَنيَت بوَ نيشتنةوة  ,فرِطة هةية لةيةك سةرى يةوة  ILSيان
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 DMEدانراوة وة فرِطةش هةية لة هةردوو سةريدا ئاميَرى  ILSو  DMEيان VOR
دانراوة تا ئاميَر زياتر دابنريَت رِيَنمايى فرِوَكةوانى زياتر دةبيَت و سةالمةتى فرِوَكةوانى باشرت
و ضاكرت دابني دةكريَت و ثوَلَينى فرِوَكةخانةكة بةرزدةبيَتةوة.
لةبريمان نةضيَت ئةو ضارتانةى سةرةوة كة ناويان هيَنرا كاتيَك بةكار دةهيَنريَن كة نيشتنةوة
بة ئاميَر جآبةجآ بكريَت واتة [ ] IFRبة ئةجنام بطةيَنريَت بةالَم ئةطةر بوَ نيشتنةوة ضاو
بةكارهيَنرا لة فرِوَكةخانةدا ئةوا نةخشةيةكى ترى بوَ دروست دةكريَت .ئةطةر سةيرى ئةم
نةخشانة بكةين جوَرى ضارتةكامنان بوَ دةردةكةويَت ض بوَ جوَرى [ ]IFRواتة بة ئاميَر يان
نيشتنةوة بة ضاو.

وةكو ياساي فرِوَكةوانى و بوارى سةالمةتى دةتوانريَت ضاو بةكاربهيَنريَت بوَ نيشتنةوة و فرِين
تا بةرزى [ ] 20,000بيست هةزار ثآ لةسةر ئاستى دةرياوة بةالم لةسةر ئةو بةرزيةوة دةبيَت
فرِين و نيشتنةوةى فرِؤكةكان بةبةكارهيَنانى ئاميَرة فرِوَكةوانيةكانةوة ئةجنام بدريَت.
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رِارِةوة نيَودةولَةتيةكان كايةى ئامساتى و سنورى دةولَةتةكان تي ئةثةريَنن و بةردةوام دةبن
بةهةموو ئارِاستةيةكى جيهاندا وة لة نةخشة فرِوَكةوانيةكانى ئاذانسى [ ]IATAدا ثةخش
دةكريَن.

ثةرينةوى رارةوة ئامسانيةكان بة سةر سنورى كيشوةر و دةولةتانا
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بوَ ئةوةى ئاشنا بني بة ضوَنيةتى فرِينى فرِوَكةيةك لةرِارِةويَكى نيَودةولَةتى و ثةرِينةوةى لة
خالَى سنورى نيؤان هةردوو دةولةتدا يان ئةو خالَةى كة رِيَك كةوتن لةسةرى كراوة
( (Transfer pointلة نيَوان ئامسانى هةردوو دةولَةتى دراوسيَدا  ,لةسةرةتاى ئةم باسةدا
ومتان  Control Areaئامسانى ئةو والَتةية يان ئةو بةشةى ئامسانةكةيةتى كة لةذيَر
كوَنرتوَلَى دةسةالَتى فرِوَكةوانى ئةو والَتةداية سةنتةريَكى كوَنرتِوَلَى مةركةزى Area
) ) Control Cener ACCهةية كةتيايدا ضاوديَرى هاتنة ناوةوةى فرِوَكةكان دةكةن بوَ
ئامسانى والَتةكة  ,ئةم سةنتةرة زانيارى ثيَش وةختى هةية بة هؤى سيستمةكانى ثةيوةندى
لةطةيشتنى فرِوَكةكة و كاتى طةيشتنى هةروةها ضةند زانياريةكى تر لةم سةنتةرةدا
وةردةطرييَت كة ئالَو طوَرِى هاتن و دةرضوونى فرِوَكةكةى كوَنرتِوَلَ دةكريَت.
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رِيَكةوتن لةسةر ئارِاستةى رِارِةوى نيَودةولَةتى يةكان بةثآى ثرِوَتوَكوَلَ و رِيَكةوتنى نيَوان
هةردوو دةسةالَتى فرِوَكةوانى دوو ووالَتةكةوة دةبيَت لةو رِيَكةوتن نامةيةدا ضوَنيةتى ثةرِينةوة
وكوزةر كردنى فرِوَكةكان دةست نيشان دةكريَت و خالَى بةرثرسياريَتى هةراليةك دةنوسريَت و
رِيَنمايى و رِيَساكانى  ICAOتيايدا بةرجةستة دةكريَت  ,هةلَبةتة بوَ دابني كردنى سةالمةتى
فرِوَكةوانى ئةو ثرِ وَسةية لةو سةنتةرةدا جآبةجآ دةكريَت ئةم سةنتةرةش وةك لة سةرةوة
ئامازةى ثيدرا ثآى دةوتريَت [. ](ACC ) Area Control Center
دوو جوَر بةرزى هةية بوَ فرِينى فرِوَكةكان لة رِارِةويَكى نيَودةولَةتيدا:
 Over Fly .1واتة فرِين لة بةرزايى ية بلَندةكاندا كة تيايدا فرِوَكةكان تةنها لةسةر رِارِةوة
سةرةكية نيو دةولةتيةكاندا دةفرِن و بةسةر ئةو والَتةدا تآ دةثةرِن لة خالَى داخلَ بوون تا
دةرضوونى لةسنورى بةرثرسياريَتى ،بوَ زانياريش بةكارهيَنانى ئامسانى هةر ووالَتيَك لةاليةن
كوَمثانياى هيلة ئامسانيةكان بى بةرانبةر نى ية و بةرانبةر بة برِيك باجة بةثآى بالَو
كراوةكانى ئيكاو و برِيارى حكومةتة خؤ جيكان برِةكانيان دةست نيشان دةكريَن ،جوَرى فرِوَكة
و بار و مةبةستى فرِين برِى باجةكان ديارى دةكات.
 Medium & lower Fly .2لةم جوَرة فرِينةدا فرِوَكةكان يان لةو والَتة دةنيشنةوة يان
لةويَوة دةفرِن بؤ فرؤكةخانةيةكى تر ئةو باج و رِسوماتة كة وةردةطرييَت رِيَذةيةكى ديارى
كراوة [سلطة الطريان] لةو والَتةدا لة كاتى ثيَدانى رِ ةزامةندى و ريَطة ثيَدانى طةشتةكانيان بوَ
ئةو ووالَتة برِةكةى ديارى دةكات لةسةر بنةماى ريَساكانى فرِوَكةوانى و ناوخؤيي والتةكة .
بوَ زياتر ئاشنا بوون بة ضوَنيَتى دةست ثآكردن و رِ يَك خستنى طةشتى ئامسانى لةم باسةدا
قوَناغةكانى طةشتيَكى ئامسانى دةنوسني بة هيواى ئةوةى لةبةشى داهاتووى ئةم باسةدا بتوانني
رِ وَشنايةك خبةينة سةر زانيارى يةكانى تايبةت بةضوَنيةتى دةست ثآكردنى طةشت و بابةتى
[. ]Air Law
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قوَناغةكانى طةشتيَكى ئامسانى ئاسايي دةكريَت بة [ ]3قوَناغ:
 .1قوَناغى بةجىَ هيَشنت و بةرزبوونةوة Departure & Climbing Phase
 .2قوَناغى فرِين لةرِارِةوة ئامسانيةكاندا Cursing or Enrouted Phase
 .3قوَناغى نزيك بوونةوة و نيشتنةوة Approach & Landing Phase
بوَ هةموو قوَناغيَكيش رِيَنمايى و رِيَسا و ثرِوَسيجةرى تايبةتى خوَى هةية.
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بةشى حةوتةم

ِريَك خستنى طةشت و قوَناغةكانى []Flight Planning & Flight Plan
 Flight Planningضى ية؟  :بريتية لة ديزاين كردن و رِيَك خستنى نةخشة وئامادةكردنى
سةرجةم ثيَداويستيةكانى طةشتيك بة فرِؤكة لة ويَستطةيةكةوة [فرِوَكةخانة] بوَ
ويَستطةيةكى دى.
دووبةشى تايبةمتةند هةية لة فرِوَكةخانةكاندا كة ثةيوةسنت بة ثالن دانان بوَ طةشتة
ئامسانيةكان و ريَكخستنيان و ضاوديَرى كردنيان:

255

كل َيشةى Flight plan -ICAO

بةشى يةكةم
بةشى : Flight Operation
ئةم بةشة لةذيَر سةرثةرشتى كوَمثانياى هيَلَة ئامسانيةكاندا كاردةكات ،هةلَدةستيَت بة
نةخشةكيَشان بوَ طةشتةكة و ديارى كردنى باشرتين و سةالمةت ترين رِارِةوى ئامسانى و دةست
نيشان كردنى ئةو ويَستطانةى كة فرِوَكةكةبةسةرياندا تآدةثةريَت وهةروةها

ئةو

فرِوَكةخانانةى كة فرِوَكةكة لة كاتى ثيويست بوَى دةضيَت وةك فرِوَكةخانةى ( Alternative
 )Airportيان فرؤكةخانةى يةدةك دائةنريَت بةطةرِانةوة بوَ نةخشة فرِوَكةوانيةكان كة
ثةخش دةكريَت لةاليةن رِيَكخراوى [ ]IATAوة.
لةو بالنى كةشتةدا ( ) Flight Planكة كليشةكةى لة سورةوة نيشان دراوة تيايدا

بة

ووردى زانياريةكانى تيا ئةنوسريت لة جؤرى فرِؤكةو ناوى دةستةى فرِؤكةوان و ذمارةى
سةرنشينان و كيشى مشة كو بارو رِارِةوة ئامسانيةكان و فرِؤكةخانةى يةدة ك و  -------هتد ,
اليةنى ئابورى طةشتةكة حسابى بوَ دةكريَت بة تايبةت برِى ئةو سوتةمةنى يةى كة ثيَويستة
بوَ طةيشتنى فرِوَكةكة و ئةو نةخشةية دةدريَت بة فرِوَكةوانةكة بوَ ثةيرِةوكردنى .هةروةها
هةندى ناوضة كة فرِين بةسةرياندا قةدةغةية يان سنورى بؤ دانراوة لة سةر ئةو رِارِةوة رِةجاو
ئةكريت ثييان ئةوتريت . Prohibited Area and Dangerous Area
بةشى دووةم
ثآى دةوتريَت  ]AIS[ Aeronautical Information Servicesبةشى خزمةت طوزارى
زانياري ية فرِوَكةوانيةكان ،ئةم بةشة لةذيَر سةرثةرشتى فرِوَكةخانةدا كاردةكات و بةرثرسة لة
وةرطرتنى ثالنى طةشتةكة كة لةاليةن [ضاالكى هةوايى] كؤمثانياى كواستنةوةكةوة
ئامادةكراوة ئةم بة شة هةلدةستيت بَ ووردبينى و ثةسةندكردن و ناردنى ثالنةكة ب َو
ويَستطةكانى ثةيوةندى دار بةو طةشتةوة  ,ناردنى ئةو ثالنة بةهوَى سستميَكى تايبةتةوة ية
ثآى ئةوتريَت  AFTNكة كورت كراوةى Aeronautical fixed Telecommunication net
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لةرِيَطةى ئةو توَرِةوة نةخشة كة دةطاتة سةرجةم ئةو فرِوَكةخانانةى كة لة ثالنةكةدا ديارى
كراون .
 Flight Planضى ية ؟  :ئةو ثالنةية لة كليشةيةكدا تيايدا سةرجةم زانياري ثةيوةست بة
فرِوَكةوان و جوَرى فرِوَكة و ئاميَرة فرِوَكةوانيةكان و جوَرى طةشت و بةرزى و كاتى طةيشنت و
رِ وَيشنت و فرِوَكةخانةيةدةطةكان و ذمارةى طةشت و خيَرايى  .........هتد تيدا دةنوسريَت و
دةبيَت لةاليةن فرِوَكةوانى فرِوَكةكةوة واذ َو بكريَت ثيَش دةرضوون ثالنةكة لة اليةن بةشى
 AISى فرؤكةخانةوة ثةسةند ئةكريت .
لة بةشى ضاالكى ئامساني ضى دةكريَ؟ :
لةبةشى ضاالكى ئامساني دا [ ]Flight Planningرِيَك دةخريَت كة نةخشةيةكة بةرزى و
ئاراستةى ئةو رِارِةوة ديارى دةكريَت كة ثيَويستة فرِوَكةكة لةسةرى بفرِيَت لة فرِوَكةخانةوة بوَ
ئةو فرِوَكةخانةيةى كة مةبةستة.
ئةطةر سةيرى نةخشةى رِيَكخستنى طةشتيَك بكةين لة خالَى  Aكة فرِوَكةخانةى نيَودةولَةتى
سليَمانى ية بوَ خالَى  Bكة فرِوَكةخانةى [استنبول يان بانكؤك ]ة بةشى ضاالكى ئامساني
هةلَدةستيَت بةم ضاالكيانةى خوارةوة ثيَش طةشتةكة.
ئةركى سةرةكى بةشى ضاالكى ئامساني كة دةكريَت بةناوى [ ئامادةكارى ب َو طةشت] Flight
 Preparationناوببةين بةم شيَوةية دةست ثآدةكات.
دواى ئةوةى بةشى بازرطانى كوَمثانياى خاوةن فرِوَكةكة موَلَةتى رِيَكخستنى طةشتيَك لةاليةنة
ثةيوةندى دارةكانى فرِوَكةوانيةوة وةردةطريَت بةفةرمى ئةركى رِيَكخستنى طةشتةكة دةسثيَريَت
بة بةشى ضاالكى ئامساني

[ , ]Flight Operationئةو خاالَنةى كة دةبن بة بنةماى

ديراسةكردنى طةشتةكان ئةمانةن:
أ .دةست نيشان كردنى جوَرى ئةو فرِوَكةيةى كة دةتوانيَت ئةو جوَرة طةشتة جآبةجآ بكات
ئةطةر ئةو كوَمثانياية لةجوَريَك زياتر فرِوَكةى هةبوو.
ب .دةست نيشان كردنى ويَستطةيةكى ناوةند [حمطة وسطيه] ئةطةر ئةو فرِوَكةية نةى توانى
بةيةك فرِين بطاتة جيَطاى مةبةست ئةم ويَستطةيةش بوَ مةبةستى نيشتنةوةى ثيَويست كة
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ثآى دةوتريَت [ ]Technical Landingبوَ منونة [سليَمانى = دوبةى = بانكوَك] يان
[سليَمانى = ئيستةنبؤل = ستوَكهولَم].
ج .ديراسة كردنى ئةو رِارِ ةوة كة بةكاردةهيَنريَت لةوطةشتةدا واتة [هيَلَى طةشتةكة] و دةست
نيشان كردنى خالَى داخل بوون و دةرضوون لةو [ كايةى ئامسانة] ى كة فرِوَكةكةى ثيَدا تآ
دةثة ِريَ وة باشرتين و ضاكرتين هيَلَ رِارِةوى كورتة بوَ طةشتةكان ئةطةر رِيَطرى ناوضة مةترسى
دار و فةدةغةكراوةكان رِيَطايان ثآ نةطوَرِيَت.

ئالَ و طوَركآ لة هيَلَى رِارِةوةكةدا بةهوَكارى بارى كةشو هةواش دةطوَرِيَت  ,هةميشة رِارِةوى
فرِوَكةكان لةو شويَنانة دور دةخريَتةوة كة هةورةتريشقة و زريان [ ]Thunder stormو
طيَذةلَوَكة [ ]wind Shearى يان

[ ]Revolving Stormتيَدا رِوودةدات.

هةروةها كريآ رِاطوزارى فرِوَكةكان [ ]Overflying Chargesلة ئاستة بةرزةكاندا دوبارة
دةبيَت لة بةرضاو بطرييَت بوَ دةست نيشان كردنى رِارِةوى طةشتةكة ضونكة دريَذترين ماوةى
فرِين بةسةر رِارِةوة بةرزةكاندا كرآى رِاطوزارى زيادى دةويَت كة لةبةهاى قازاجنى طةشتةكة
كةم دةكاتةوة بوَ كوَمثانياكة.
هةروةها دةبيَت ديراسةى بوونى فرِوَكةخانةكانى نيَودةولَةتى يةدةك بكريَت [ Alternative

 ]Airportsلةسةر ئةو رِارِةوةى كة هةلَدةبذيَريَت بوَ كاتى ثيَويست و كتوثرِى
[]Emergencyو [ ]Technical landingهةروةها دلَنيا بوون لة تواناى ئةو ضاوديَرة
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ئامسانيانةى كة لة ويَستطة و قولةى ضاوديَرى و سةنتةرةكانى ضاوديَرى لةسةر ئةو رِارِةوة
كاردةكةن بوَ ثاريَزطارى كردنى سةالمةتى فرِوَكةكة.
دواى ئةوةى تةواوى ئةو زانياريانةى سةرةوة دةدريَت بةبةشى بازرطانى كوَمثانياى طواستنةوةكة
كة طرنطرتي نيان ئةو ئامسانةي كة فرِوَكةكةى تيَدا دةرِوات و خالَةكانى داخل بوو وة دةرضوون و
ناوى رِارِةوة ئامسانيةكان و كاتةكانى طةيشنت و ماوةى طةشتةكة بوَ ئةوةى موَلَةتى رِيَكخستنى
طةشتةكة وةربطرييَت.
 +ثاش ئةو هةنطاوانة دةبيَت ديراسةى جوَرى ثيَكهاتةى هةردوو فرِوَكةخانةى [روَيشنت و
طةيشنت]  Departure & arrivalبكريَت بوَ زانينى رِةوشى فرِطةى فرِوَكةخانةى مةبةست
كة بوَى د ةضيَت سةبارةت بة بةرطةطرتنى فرِطةكة بوَ ئةو جوَرة فرِوَكةية لة دؤكيؤمينتى AIP
فرؤكةخانةكةوة وةردةكرييت لةطةلَ ثلةى طةرما و خيَرايى با.
 +هةروةها دةبيَت تو اناى فرِوَكةش بزانريَت [ ]Aircraft Performanceلةطة َل دريَذى و
ثانى فرِطةى فرِوَكةخانةى مةبةست.
 +ثاش ئةو هةنطاوانة كيَشى كوَتايى فرِوَكةكة و بارةكةى ديارى دةكريَت بةدةست نيشان كردنى
ذمارةى طةشتياران و ئةو كؤل و جانتايانةى كة دةى طوازنةوة لةطةلَ خوَيان.
 +ثيَش وةخت كاتى دةست ثآكردنى طةشتةكة لة خشتةكاندا ديارى كراوة.
 +بةطةيشتنى دةستةى فرِوَكةكة [فرِوَكةو ان و ياريدةدةر و ئةندازيارى فرِوَكةوان و خزمةت
ضآيةكان] زانيارى تةواو لةسةر بارى كةش و هةواي فرِوَكةخانةي مةبةست و فرِوَكةخانةى
ناوةند وةردةطريَت لةطةلَ بارى ئاو هةوا لةسةر ئةو رِارِةوةى ثيَدا تآدةثةرِيَت بوَ سةرجةم
بةرزيةكان [نزم و ناوةند و بةرز].
 +ئةذمارك ردنى برِى ئةو سوتةمةنى يةى كة ثيَويستة بوَ طةشتةكة [ ]Trip Fuelكة تيايدا
برِى سوتةمةنى بوَ ئةو دريَذيانةى كة رِارِ ةوةكة هةيةتى لةطةلَ برِى ثيَويست بوَ فرِوَكةخانةى
نيَودةولَةتى يةدةك [ ] Alterative Airportوةبرِى سوتةمةنى كةبةشى نيو كات ذميَر بكات
ئةطةر نيشتنةوةكة دواكةوت بة زيادةى لة %10ي برِى سوتةمةنيةكة وةك رِيَذةى هةلَةكردن
لةحساباتدا.
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ليَرةدا دةبيَت زوَر بةطرنطى يةوة رةضاوى ريَذةى هةلَةكردن بكريَت لة ئةذماركردنى برِى
سوتةمةنى ضونكة ثةيوةندى يةكى رِادة بةدةرى هةية لةسةر سةالمةتى فرِوَكةكة ،هةوةها
هةلَطرتنى سوتةمةنى زياد دةبيَتة هوَى بةكارهينانى كردنى سوتةمةنى بآ هوودة ضونكة كيَشى
فرِوَكةكة زياد دةكات كة ثيَويست بة سوتاندنى سوتةمةنى زياتر هةية بوَ فرِين.
بوَ هةرطةشتيَكى ناوخوَيى يان دةوىل فرِوَكةوانيَك دةست نيشان دةكريَت لةاليةن هيَلَةكةوة واتة
كوَمثانياى طواستنةوةكة كة ثآى دةوتريَت [ ]Pilot – in – Commandبةماناى فرِوَكةوانى
سةركردة [قائد الطيارة ] ئةم فرِوَكةوانة بةرثرسياريَتى يةكةى لةم خاالَنةى خوارةوةدا دةست
نيشان كراوة:
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كليشةيةكى باركردن )  ) Load sheetى فرِؤكةيةكى

 British Airlineثيش

ثرِكردنةوة
 Pilot – in - Command .1بةرثرسى سةرةكى ية لة بةطةرِ خستنى و ئيش ثيَكردنى
فرِوَكةكة.
 .2لة كاتى رِوودا و كارةساتدا  Pilot in Commandدةتوانيَت لةياسا فرِوَكةوانيةكان البدات
بوَ ثاريَزطارى كردنى سةالمةتى فرِوَكةكة.
 .3هةرالدانيَك لة  Pilot in Commandدةيكات لة ياسا فرِوَكةوانيةكان و رِيَنمايى يةكانى
 ATCثيَويستة بةراثوَرت بيدات بةاليةنى ثةيوةندى دار.
 ATCكورت كراوةى  Air traffic controlضاوديَرى ئامسانى
 Pilot in Commandثيَويستة ثيَش سةركةوتنى بوَ فرِوَكةكةى خوَى ئاشنا بكات بةو
زانيارى يانةى خوارةوة دةربارةى طةشتةكةى:
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ك َليشةى باركردن )  ) Load sheetى هيلى ئامسانى  Dan airثيش ف ِرينى ف ِرؤكةكةى

 . 1راثوَرتة كةش ناسيةكان و ثيَش بينى كةش ناسى لةسةر فرِوَكةخانةى مةبةست و بةدريَذايى
ئةو رِارِةوةى كة ثيَيدا دةرِوات.
 . 2برِى سوتةمةنى ثيَويست و سوتةمةنى يةدةك بزانيَت كة فرِوَكةكة هةلَى طرتووة.
 .3ناو وشويَن و زانيارى يةكان لةسةر ئةو فرِوَكةخانانةى كة لة  Flight Planدا دةست نيشان
كراون وةك فرِوَكةخانةى [يةدةك بوَ طةشتةكةى.
 .4هةر دواكةوتنيَك كة لة طةشتةكةدا رِووبدات كة بةشى ضاوديَرى ئامسانى ديارى كردووة.
 .5دريَذى ئةو فرِطةيةى كة لة فرِوَكةخانة كةى ئةو الدا هةية.
 . 6ضيَك كردنى فرِطةى فرِوَكةخانةى مةبةست سةبارةت بة سلوَثى فرِطةكةية و زانيارى و با و
ثلةى طةرما و كيَشى فرِوَكةكة بوَ سةالمةتى طةشتةكةى.
ئينجا  Pilot in Commandسةردةكةويَت بوَ ناو كابينةى فرِوَكةكةى وة دةبيَت دلَنيا بيَت
لةم خاالَنةى خوارةوة ثيَش ئةوةى برِيار بدات لةسةر دةست ثآكردنى طةشتةكةى:
 .1توَكمةيى فرِوَكةكةى واتة [.]Air Worth nessطوجناو ى فرِوَكةكةى بؤ فرِين
 . 2دلَنيا بوون لة جوَر و تواناى ئةو ئاميَر و ئامرازة فرِوَكةوانيانةى كة ثيَويسنت بوَ ئةو طةشتةى
كة دةست نيشان كراوة.
 .3دلَنيا بيَت لة ليستى ئةو ضيَكانةى كة كراوة بوَ فرِوَكةكةى.
 .4دلَنيا بيَت لةوةى كة كيَش و [ ]Center of gravityفرِوَكةكةى لةطةلَ ضةقى فرِوَكةكةيدا
يةكن بوَ ئةوةى بتوانريَت طةشتةكة بةسةالمةتى بة ئةجنام بطةيةنريَت.
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 .5ئةو مشةك و شتانةى كة باركراوة بةشيَوةيةكى طوجناو دانرابيَت و دابةش كرابن.
 .6دلَنيا بيَت لة تواناى ئيش كردن و [رِةوشى] فرِوَكةكةى تا ئةو رِادةيةى كة طةشتةكةى بوَ
ديارى كراوة.
 .7دلَنيا بيَت لة ثةيرةو كردنى ستاندةر و رِيَنمايى كان كة لة  Flight Planكةدا دةست نيشان
كراوة .ثاش ئةوةى فرِوَكةوانى سةرةكى [ ]Pilot in Commandهةلَدةستيَت بة كورتة
ديراسةيةكى حالَةتى فرِوَكةكة و ثالنى طةشتةكة [ ]Briefingكة طرنطرتينيان برِى
سوتةمةنى لةناو فرِوَكةكةدا و بارى كةش ناسى فرِوَكةخانةى مةبةست و كيَشى بارى فرِوَكةكة و
ذمارةى طةشتياران هةروةها كيَشى فرِين [.]Take of Weight
فوَرِميَكى تايبةت هةية كة رِيَكخراوى  ICAOئامادةى كردووة ثآى دةوتريَت Flight Plan
ثرِدةكريَتةوة لةاليةن بةشى ضاالكى ئامساني [ ]Flight Operationو دةدريَت بةبةشى AIS
لةفرِوَكةخانة بوَ ضيَك كردن و ناردنى بوَ ئةو فرِوَكةخانة و ئةو ويَستطانةى كة فرِوَكةكةى
بةسةردا تآدةثةريَت ،ناردنى ئةو فوَرمة وةك ووترالة رِيَطةى سستميَكى تايبةتةوة دةنيَردريَت
كة توَرِ يَكى تايبةتة لة نيَوان فرِوَكةخانةكاندا هةية ثآى دةلَيَن [work ]AFTN
[ Aeronautical fixed Telecomm netسةيرى نةخشةكة بكة].
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لة ناو ئةو فوَرمةدا سةرجةم ئةو زانياريانة نوسراوة كة ثةيوةستة بة جوَر و قةبارةى فرِوَكة و
ناوى فرِوَكةوان و كاتى فرِين و نيشتنةوة و ذمارةى طةشتياران و رِةنطى فرِوَكةكة و خالَى داخ َل
بوون و دةرضوون و ناوى ئةو فرِوَكةخانةيةى كة فرِوَكةكةى بةسةريدا تآدةثةريَت و ئةو ئاميَرة
فرِوَكةوانيانةى كة لة ناو فرِوَكةكةدا هةية و بةرزى فرِوَكة و خيَرايةكةى وة  .....هتد هاوثيَض
كوَثيةك لة فوَرمةى  Flight Planبة ثرِكراوى بوَ طةشتيَكى ئامسانى.
طةشتيارةكان:
دةبيَت  Pilot in Commandلةريَطةى يارمةتى دةرةكانى يةوة دلَنيا بيَت لةم زانياريانةى
دةربارةى ئةو طةشتيارانةى كة لة ناو فرِوَكةكان ثيَش جولةى فرِوَكةكةى:
 .1ثشتيَنى خوَبةستنةوةى طةشتيارةكان Seat belts
 .2دةروازةى دةرضوونى كتوثرِى Emergency Exits
 .3ضاكةتى رِزطاركردن Life jacket
 .4ئاميَرى ئوَكسجني Oxygen Equipment
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 .5هةر ئامرازيَكى ترى ثيَويست بوَ كاتى كتوثرِى.
دةبيَت طةشتيارةكان بةثشتيَنى خوَبةستنةوة خوَيان بة كورسيةكانةوة ببةستنةوة بوَ مانةوةيان
لة حالةتيَكى طوجناودا لة كاتى فرِين و بةرزبوونةوة و نيشتنةوةدا يان لة كاتى رِووداوة
كتوثرِيةكاندا يان هةر حالَةتيَكى تردا.
كيَشى طةشتيارةكان بةم شيَوةيةى الى خوارةوة دةست نيشان دةكريَت:
نيَرينة لةسةر و تةمةنى  12سالَةوة –  75كطم
مآينة لةسةر و تةمةنى  12سالَةوة  65 -كطم
مندالَ لةتةمةنى  12 – 2سالَ – 40كطم
ساوا لةذيَر تةمةنى  2سالَ – 10كطم
ئينجا فرؤكةوانى سةركردة داوا لة جاوديرى ئامسانى ئةكات بؤ دةست ثيكردنى كةشتةكة و دواى
وةركرتنى مؤلةت بزوينةرى فرِؤكةكة دةخاتة ئيش و دةجيت بؤ سةر فرِطة بؤ فرِين .
ثيَويستة بةشى كةشتيوانى ئامساني ناوةند لة ثةيوةندى بةردةوامدا بيَت لةطةلَ ئةو فرِوَكةية
لة ماوةى طةشتةكةيدا تا لة سنورى [كاية ى] ئامساني ى ئةو ووالَتة دة ردةضيَت بوَ دلَنيا
بوون لة سةالمةتى طةشتةكة ئةوكات بةشى جاوديرى ئامساني ثةيوةنديةكانى دةثضريَت لةطةلَ
فرِوَكةكةدا دواى بةجآهيَشتنى ئامساني والَتةكةى تا ئةو كاتةى كؤمثاتياى خاوةن فرِؤكةكة
ثآى رِ ادةطةيةنرآ كة طةيشتوَتة فرِوَكةخانةى مةبةست ئةويش بةهوَى نيَت وَركيَكةوة
رِاثوَرتيَك دةنيَردريَت ثآى دةوتريَت[  ]arrival Reportئةو كات سةرجةم زانياريةكان فايل
دةكريَت و بوَ ماوةى [ ]3سآ مانط هةلَدةطرييَت بوَ طةرِ انةوة لة كاتى ثيَويستدا.
ئةو ريكارو و ثروَسيجةرانة لة ذيَر كوَنرتِوَلَ و ضاوديَريةكى وردى ئاذانسى  ICAOداية كة لة
اليةن بةشى سةالمةتى و ئوَثةريشنى فرِوَكةخانةكةوة ضاوديَرى دةكريَت ئةوةش بوَ ثةيرةو
كردنى ئةو رِيَنماى ورِيكارانة كة دانراون بوَ بةرطرتن لة رِودانى كارةساتى نةويسرتاو و
دورخستنةوةى فرِوَكةكان و طةشتياران لة رِووداوى ئامسانى و ثيَكداداندا.
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بةشى هةشتةم
[] Airport operation
بة ةرِخستنى فرِوَكةخانة
[ ] Airport operationضى ية؟
واتة رِيَك خسنت و ئامادة كردن و بةكارهيَنانى ئةو اليةنة بةشدارانةى كة هةلَدةسنت بة
سازكردنى سةرجةم ثيَداويستيةكان بوَ رِايى كردن يان رِيَك خستنى طةشتيَك بة بةكار هيَنانى
ئةو كارمةند و ئاميَر و ئامراز و نةخشة و ضارت و سيستمانةى كة بةرجةستة كراون
بةشيَوازيَك رِيَنمايةكانى تايبةت بة فرِوَكةوانى جآبةجآ بكريت بوَ دابني كردنى سةالمةتى بوَ
فرِوَكةكة و طةشتياران و مشةك و فرِوَكةخانة و سةرجةم ئةو كارمةند و ئاميَر و ئامرازانةى كة
لة ناو فرِوَكةخانةدان و لة مةوداى بازنةى مجوجوَلَى ئامساني هةوايى سةر فرِوَكةخانةن.
بةشيَوةيةكى طشتى ئةو بةشانةى كة هةلَدةسنت بةو بةطةرخستنة لة فرِوَكةخانةيةكى
نيَودةولَةتيدا ئةم سيَكتةرانةى خوارةوة دةطريَتةوة:
 – .1كةشتيةوانى ئامساني ضةند سيَكتةريَك لة خوَدةطريَت:
أ ضاوديَرى ئامسانى[ – Air traffic control]Air traffic towerبوَ رِيَنمايى كردنى
فرِوَكةكان و بةئةجنام طةياندنى ثةيوةندى يةكان (بةثئى ثرِؤسة ناوخؤييةكانى بةطةرِ خسنت
)lopجآبةجآ كردنى ضارت و سيستمةكانى تايبةت بة ئامسان و سةالمةتى.
ب بةشى كةش ناسى فرِوَكةوانى []Aviation Metrology
ج بةشى طةياندنى فرِوَكةوانى [ ]Aeronautical Communicant
د بةشى طواستنةوةى ئامسانى []Air transportation
ه بةشى زانياريةكانى فرِوَكةوانى[  ]Aeronautical Information Servicesزوورى
 AISبة ثيتى  Cنيشان ئةكريت
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 .2بةشى ضاالكى زةمينى[ – ]Ground operation departmentبوَ رِيَنمايى كردنى فرِوَكة
لةسةر زةوى ئةثرون بوَ وةستاندن و ثيَشكةش كردنى خزمةت طوزارى بؤ فرِؤكةكان و رِيَواو
كةشتياران.
 .3بةشى ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن [] Rescue & Fire Flighting
 .4بةشى رِيَنمايى فرِوَكة [مارشالَ] []Marshallers
 .5ئاسايشى فرِوَكةخانة و ئاسايشى فرِوَكةوانى []Airport security & Aviation security
 .6بةرِيَوةبردنى تةكنيكى و ناوجةى  Airsideبوَ ضاكسازى و ئيدامةكردنى فرِطة رِووثوَش
كراوةكان .
 .7بةشى سةالمةتى و كوَنرتِوَلَ []Safety Department
 .8بةشى سوتةمةنى فرِوَكة []Refuelling of Aircraft
بةشى ضاالكى زةمينى []Ground Operation Department
ئةرك بةرثرسياريَتى ئةم بةشة ضاوديَرى كردن و رِيَك خسنت و بةريآكردن و بةرِيَوةبردنى ئةو
ثيَداويسيت و خزمةت طوزاريانةية كة ثيَويستة بوَ طةشتياران لة كاتى داخل بونيان بوَ بيناى
تيَرمينالَ هةروةها ئةو خزمةت طوزاريانةى كة ثيَويستة بوَ فرِوَكةكان ثيَش كةش بكريَت بة
بةكارهيَنانى ئةو ئاميَر و ئامراز و ئوَتوَمبيالنةى كة لة فرِوَكةخانةدان.
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ئةو خزمةت طوزاريانةى كة ثيَش كةش بة طةشتياران دةكريَت دواى داخلَ بونيان بوَ بيانى
تيَرمينالَ لة تكت برِين و وةرطرتنى جانتا و طواستنةوةى بوَ كاونتةر و كيَشانى و ليست كردنى
ناو و بةرِيَكردنى جانتاكان سةرجةميان كار و ئةرك و بةرثرسياريَتى هيَلَة ئامسانيةكانة و
بةسةرثةرشتى ئةو بةشةى فرِوَكةخانة..

 .بةالَم بوَ ثشكنني و سكرين كردنى جانتا و دلَنيا بوون لة طةشتيار و دوَكوَميَنت و ثةخش
كردنى كاتى كةشتةكانى هاتن و رِؤيشنت و بانكةوازو دابني كردنى ذينطةى ئارام بةشى جاالكى
زةمينى فرِوَكةخانة بةرثرسة
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ئاميَرةكانى خزمةت طوزارى زةمينى بؤ ف ِرؤكةكان
Aircraft Ground Handling Equipments
ئةوةى لةم باسةدا بةطرنطى دةزانني بوَ خويَنةرى بةرِيَز ئةذمار كردن و باس كردنى ئةو ئاميَر
و ئامراز و ئوَتوَمبيلة تايبةتانةية كة بة كاردةهيَنريَن بوَ خزمةت كردنى فرِوَكةكان لة ناو
فرِوَكةخانةدا.
بةدةست ثآكردنى طةشتيَك و سةركةوتنى فرِوَكةوان بوَ كابينةى فرِوَكةكةى
[ زوَر جاريش ثيَش ئةوةى فرِوَكةوان سةركةويَت] تا كاتى جولَةكردنى فرِوَكةكةو بةرِيَكردنى
لةسةر ئة ثرونى فرِوَكةخانة ثيَويستى بةضةند ئاميَر و ئامراز و ئوَتوَمبيليَكى تايبةت هةية.
هةروةها ئة و كاتةى فرِوَكةيةك دةنيشيَتةوة و ئةطاتة سةر ئاثرون و دةوةستيَت  ,لةكاتى
وةستانيةوة تا بةرِ يَكردنى دووبارة ثيَويستى بة ضةند ئاميَرو ئامراز و ئوَتوَمبيلى تايبةت هةية.
لة خوارةوة ناوو جوَر لةكةل كورتة يةك لة ئيشى هةر يكة لةو ئاميَر و ئامراز و ئوَتوَمبيلة
تايبةتانة رِوون ئةكةينةوة :

269

 .1ثاصى طةورة – جوَرى تايبةت و نزم بة كاردةهيَنريَت بوَ طواستنةوة طةشتياران لة فرِوَكةوة
بوَ تيَرمينالَ و بةثيَضةوانةوة.

 .2مينى ثاص – زوَرجار بةكاردةهيَنريَت بوَ طواستنةوةى شاندو تيمةتايبةتةكان يان كةسانى
 VIPيان كةسايةتية تايبةتةكان.
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 .3ثةيذةى فرِوَكة – بةكاردةهيَنريَت بوَ سةركةوتن و دابةزينى طةشتياران و تاقمى
فرِوَكة و تيمةكانى ثشكنني و خزمةت طوزارى فرِوَكةكان و ضةند جوَريَكيان هةية:
أ

لةسةر ئوَتوَمبيل بةسرتاوة و سةردانةثؤشراوة .

ب

لةسةر ئوَتوَمبيل بةسرتاوة و سةرى داثوَشراوة
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ج

سةر دانةثؤشراوةو بةدةست هاتووضوَى ثآدةكريَت.

 -4قايشى داطرتن و سةرخستنى جانتا [ – ]Conveyor beltبةكاردةهيَنريَت بوَ باركردن
يان داطرتنى جانتا و كارتوَن بوَ فرِوَكة يان لة فرِوَكةوة.
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-5

طاليسكةى جانتا [ ]Baggage Cartبةكاردةهيَنريَت بوَ طويَزانةوةى جانتا ،هةية

داثوَشراوة و هةية دانةثوَشراوة.

 .6تراكتوَر – بةكاردةهيَنريَت بوَ راكيَشانى ئةو طاليسكانة يان رِوَلَةى طواستنةوةى مشةك
[.]trollies
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 ] Ground power unit [ GPU .7بةكاردةهيَنريَت بوَ ثيَدانى ثاوةر بوَ فرِوَكةكان بوَ
ئيش ثيَكردنى بزويَنةرةكانيان.

 – ]Air starter unit[ASU .8بةكاردةهيَنريَت بوَ ثيَدانى هةوا بوَ فرِوَكةكان بةمةبةستى
ئيش ثيَكردنى سيستمةكانى ناو فرِوَكةكة.
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 – ]Air conditioning unit[ ACU .9بةكاردةهيَنريَت بوَ فيَنك كردنةوة يان طةرم
كردنةوةى ناو فرِوَكة لةكاتى وةستاندا ئةطةر سيستمى [تربيد و تكيفى] فرِوَكةكة كةم توانا بو
يان نةتوانرا ئيشى ثآبكريَت.

 – Catering Vehicle .10بةكار دةهيَنريَت بوَ طويَزانةوة و سةرخستنى خواردةمةنى
طةشتياران بوَ فرِوَكةكة.
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 – Potable Water Vehicle .10بوَ سةرخسنت و تيَكردنى ئاوى ثيَويست بوَ دةست شنت و
ثيَداويستيةكانى طةشتيار لة ناو فرِوَكةكة.

 – Lavatory service vehicle .13بةكاردةهيَنريَت بوَ ثاككردنةوةى تواليَتى فرِوَكةكان.
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 -14ضوَك  – Chuckبةكاردةهيَنريَت بوَ وةستاندنى فرِوَكة بة دانانى لةذيَر تايةى
فرِوَكةكان.

 – Head set .15بةكاردةهيَنريَت بوَ قسةكردن لةطةلَ فرِوَكةواندا كاتى ئيش كردنى فرِوَكة
ثيَش جولَة كردنى لةسةر ئاثرون.
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 Push back .16ثوش باك – بةكاردةهيَنريَت بوَ راكيَشان يان ثالَنانى فرِوَكة.

 – Tow bar .17ئةو ثارضةيةية وةك هوكى ئوَتوَمبيل واية دةبةسرتيَت لة فرِوَكة و ثوش باك
بوَ رِ اكيَشانى يان ثالَنانى فرِوَكة و هةر جوَرة فرِوَكةيةك جوَريَكى تايبةت لة Tow barى هةية.
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 – Towing machine .18ئةو ئاميَرية بآ بةكارهيَنانى Tow barدةتوانيَت بةهوَى دوو قوَلَى
هيدروَليكيةوة فرِوَكةيةك بةرزبكاتةوة و رايكيَشت.

[ passenger bridge .19خرطوم] – بةكاردةهيَنريَت بوَ سةركةوتن يان دابةزينى طةشتياران
بآ بةكارهيَنانى ثةيذة.
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 .20ديَك لوَدر  – Deck loaderبةكارديَت بوَ باركردن و رِاطرتنى بار و بارطة و مشةك ضةندين
جوَرى هةية بةثآى طةورةو بضوكى و بةثآى تواناى باركردن و داطرتنى ثاليتةكان.

 Fork lift .21رافعة – بةكاردةهيَنريَت بوَ بةرزكردنةوة و داطرتنى مشةك و ئاميَر و بارطة و
بار و ضةندين جوَرى هةية لة طةورة و بضوك بةثآى تواناى باركردن و داطرتنى كيَشةكان.
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 – Refueler .22باوزةر – بةكاردةهيَنريَت بوَ طويَزانةوة و تآكردنى بةنزينى فرِوَكة و
داكردنى بةنزين لةفرِوَكةكان ضةند جوَرى هةية لةسةر بنةماى قةبارةكةى.

 .23بةفر مالَى فرِطة  – Snow Blowerبوَ ثاكردنةوةى فرِطة لة بةفر و فرِيَدانى.
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 .24طسكى سةر فرِطة  – Runway Sweeperبوَ طسك دانى و ثاكردنةوةى فرِطة.

 – De icing Machine.25بةكارديَت بوَ البردن و ثاكردنةوةى بةفر و سةهوَلَ لةسةر الشةى
فرِوَكةكان.
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 – Skid – O- Meter .26بةكاردةهيَنريَت بوَ ثشكنينى فرِطة و دلَنيا بوون لة حالَةتى زبرى
[]Frictionى رِووثوَشةكةى.
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 . 27ئوَتوَمبيلةكانى ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن.

 -28جةند ئامرييكى تر
ثروَسةى خزمةت طوزارى فرِوَكةكان ثروَسةيةكى هةمةاليةنةية كة لةيةك كاتدا ضةندين ئاميَرو
ئامراو و ئوَتوَمبيل و كارمةندى ثسثوَرِهةلَ دةسورِيَت بةشيَوةيةك كة:
 .1سةالمةتى فرِوَكةكة و بار و طةشتياران و ئةو ئاميَرانةى دةورى فرِوَكةكةية دابني بكريَت.
 .2بةماوةيةكى قياسى سةرجةم كارةكانى جآبةجآ بكريَت و دواكةوتن رِونةدات.
 . 3سيستم و ريَنمايةتايبةتيةكانى ئوَثةريشن بةتايبةتى سةالمةتى و ئاسايش بةرجةستة
بكريَت.
بةكارهيَنانى ئةو ئاميَرانةى سةرةوة لةذيَر سةرثةرشيت ضةندين كةسي ثسثوَرِ و هةلَطرى
بروانامة ومؤلةتي كاركردن بةرِىَ دةكريَت بة ضاوديَرى بةشى ضاالكى زةمينى و ئاسايشى
فرِوَكةخانةكان كارةكانيان بة ئةجنام دةطةيةنن.
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ثيَدانى سووتةمةنى Refueling
ووتةي زانايةك هةية كة ئةلَيَت (سووتةمةنى خويَنى فرِؤكةوانية) .
وةك ضؤن خويَن بؤ طيانى ئادةميزاد طةيةنةرى ووزةو ثيَدانى هيَزة بؤ ضاالكى يةكانى رِؤذانةى
هةر بةو جؤرةش سووتةمةنى وةك خويَن واية بؤ بةكةرخستنى فرِؤكة  ,لة سةردةمانى
رِابردوودا و لة دةست ثيَكردنى فرِين و فرِؤكةوانى زانياريةكى ئةوتؤ نةبوو لةسةر هةلَطرتن و
بة طةجنينة كردنى سووتةمةنى فرِؤكة  ،فرِؤكة كؤنةكان كة جؤرى  piston engineبوون
نةيان ئةتوانى برِيَكى زؤر سووتةمةنى هةلَبطرن و بةبةرميل و تةنكةر سوتةمةني ئةدرا بة
فرِؤكةكان بؤية فرؤكةخانةكان بة ثيَويستيان نةئةزانى تةنكى و طةجنينةى طةورة دروست
بكةن بؤ هةلَطرتنى سووتةمةنى فرِؤكة و هةر هةمان سووتةمةنى ئؤتؤمبيَليش بةكارئةهيَنرا
بؤ فرِؤكة .
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تا سالةكانى  1950هيض طؤرِانكاريةك بةسةر جؤرى سووتةمةنى فرؤكةدا نةهات تا ئةو كاتةى
فرِؤكةى بؤينغ  747دروست كرا كة ثيَويستى بة برِيَكى زؤر سووتةمةنى هةبوو بؤ فرين كة
ثيؤيستى بة نزيكى  150000سةدو ثةجنا هةزارلرت بةنزين هةية بؤ فرِين وة لةكةل ئةوةشدا
شويَنى تيكردنى بةنزينةكةشي نزيك () 2,5م بةرزى بوو  ،ئةطةر بةباوزةر( تةنكةري تايبةت بة
ثيدانى بةنزينى فرِؤكة ) يان بةتةنكةرى بةنزين سووتةمةنى وةربطرتاية دةبوو تةنكةرى
قةبارةى  80000هةشتا هةزار ليرت بةكاربهيَنراية  ,بري لة بةكارهيَنانى سيستمى بؤري كيشى و
هايدرا نت (( Hydrantكرايةوة بؤ ثيَدانى بةنزين بة فرؤكةكان  ,دواى ئةوةش طؤرِانكارى
بةسةر كواليَتى بةنزينةكةشدا هات جؤرى  JETAIبةكارهينرا كة باشرتين جؤرى سووتةمةنى ية
بؤ فرِؤكة تا ئيَستاش .

(نةخشةى سيستمى هايدرانت بؤ ثيدانى سوتةمةنى بة ف ِرؤكة)
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خريايي طةشة سةندن و ثيَشكةوتنى طواستنةوةى ئامسانى زؤر زووتر هةلكشا بةبةراورد
لةكةل خريايي ضاكسازى بؤ باشرت كردنى جؤرايةتى سووتةمةنى  Fuel Qualityبةهؤى ئةم
هؤكارانةى خوارةوة :
 .1زياد بوونى ذمارةى نيشتؤكى فرِؤكةكان ( )Seatsو زؤربوونى رِيَواو طةشتياران .
 .2بةكارهيَنانى فرِؤكةى نويَ بة تةكنةلؤجياي نويَ بةبةكارهيَنانى سووتةمةنى كةمرت .
.3طؤرِنكارى لة رِيَكارةكانى فرِين (  )Flight Proceduresو بةرجةستةكردنى بةرفراوان لة
بةكارهينانى سيستمى ( ) Flight Management system

ثيَداويستية بنة ِرةتيةكانى سووتةمةنى لة ف ِرؤكةخانةكاندا بؤ ف ِرؤكةكان ئةمانةن:
 .1بةرزى ثلةى ثاكذى ( .)High degree of Purity
 .2بوونى برِي تةواو لة سووتةمةنى ) . ( Sufficient Quantity of Fuel
 .3خيَرايي لة طةياندن و ثيَدانى سووتةمةنيةكة بة فرِؤكة Refueling the aircrafts on
( timeكات زؤر طرنطة لة فرِؤكةوانيدا) .
 .4ئاستى بةرزى سةالمةتى بةطةرِخسنت (.)Operation safety
لة اليةكى ترةوة ئةو رِةوش و ثيَويستية بنةرِةتيانةى كة ثيَويستة لة سووتةمةنى فرِؤكةدا
هةبيَ بؤ ئةوةية كة بنةماكانى سةالمةتى دابني بكات بة ثيَ ي رِيَنماية نيَو دةولَةتيةكان  ,بة
شيؤةيةكى لةبةرجاويش دةركةوتوة كة سووتةمةنى جؤرى  JETAIبؤ فرِؤكةكان ثيادةى ئةو
رِيَنمايانة دةكات لة بةر ئةم خاالنةى خوارةوة :
 .1بة هؤى ئةوةى لة بلَندية زؤر بةرزةكاندا  High Altitudesثلةى طةرما دائةبةزيَت بؤ

نزيكةى 40-

 5م خوار جلى سيلزى بؤية ثيَويستة بةنزينى فرِؤكةكة بةجؤريَك بيَت لةكاتى

بةرز بوونةوى فرِ ؤكةكة و لة بوونى ئةو جؤرة بارودؤخة كةشناسيةدا بةنزينةكة نةيبةستيَت
 ,ئاستى بةرطرى كردن لة بةسنت  Freezing Resistantثةيوةستة بةو برِة ثارافينةى كة
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لة بةنزينةكةدا هةية و بة نزم بوونةوةى ثلةى طةرما ئةو ثارافينة ئةبيَت بة كريستالَي وورد

 ,بةالم  JETA 1لة ثلةى طةرماي 5 40-م كريستالَ درووست ناكات .
 .2لةبةر ئةوةى سووتةمةنى فرِؤكة بةكارئةهيَنريَت بؤ سارد كردنةوةى هةندى

ئاميَرو

ئامرِازى سيستةكانى ناو فرِؤكةكة  ,زؤر جار ثلةى طةرماي سوتةمةنيةكة زؤر بةرز ئةبيَتةوة

كة دةطاتة  5260م  ,لةم ثلةيةدا ثيَويستة ئةو بةنزينة هيض نيشتةى نةبيَت ( )depositingو
كيشة ى تةكنيكى دروست نةبيت بؤية زؤرط رنكة ثلةى طةرماى بةنزينةكة بة جيَطرى
بهيَلَريَنةوة بة زياد كردنى( )additiveواتة(ثاش هةويَن)بؤ سوتةمةنيةكة بة ثيي ثيويست .
 .3بوونى سةلفةر ( )slpherلة بةنزينةكةدا هؤكاريكة دةبيَتة هؤي ذةنك كردنى بؤري و
ئامرِازةكانى ناو فرِؤكةكة بؤية ثيَويستة ئةو بةنزينة بةجؤريَك دروست بكريَت كة نةبيَتة هؤي
(  )corrosionواتة داروشان يان رزيين هيض ثارضةيةكى ناو فرِؤكةكة .

 .4نابيَت بةنزينةكة ثاشةرِ ؤ يان (تةخلى)ى تيابيَت يان بة شيؤةيةك بيت كار بكاتة سةر ئةو
برِة كةمة ئاوةى كة لةناو بةنزينةكةدا هةية  ،دةتوانريت ئةم جؤرة لة تةلَخي بةهؤي فلتةرى
ووردى خؤلِِةوة ( )Micro Filterبطرييت .
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 .5ثيَويستة رِيَذةى ئاو لةناو بةنزينةكةدا لة  0.003%زياد نةكات بة زياد بوونى رِيَذةى ئاو و
لة ثلة زؤر نزمةكاندا كريستالَي ئاوى بةستوو دروست ئةبيت .
ئاو كاتيك دروست ئةبيت كة هةوا دزة ئةكات بؤ شؤينى بةنزينةكة  ,هةوا شيي ئاوى
تيداية ئةو برِة شيية هؤكارة بؤ دروست بوونى ط ةرديلةى ئاو لة ناو بةنزينةكةدا  ,هةوا و
( شيي هةوا) بة يةكيك لةم ريطايانةى خوارةوة ئةكاتة ناو بةنزينةكة :
أ .لةكاتى طواستنةوةى بةنزين لة تةنكةرةوة بؤ تةنكى طةجنينةكان بة ثالنةر (  )Pumpو
ثالنانى هةوا بؤ دروستكردنى هةناسة و هة ملذينى هةواى بؤريةكان (.)breathing
ب .لةكاتى كةمبوونةوةى برِي بةنزين لة تةنكى هةلَط ردن و كةجنينةكان و زياد بوونى قةبارةى
بؤشايي هةوا (. )Big breathing
ج .لةكاتى ثيَدانى بةنزين بة فرِؤكةكان .
د .لةكاتى بوونى ليك لة ئؤتؤمبيَل و تةنكى و بؤرى طواستنةوةى بةنزين .
لةبةر بوونى جياوازى زؤر لةنيَوان ثلةى طةرماي دةرةوة ( كة بةرزة) و ناوةوةى تةنكى و بؤرى
و ئؤتؤمبيلةكان( كة نزمة) ئةو رِيَ ذة ئاوةى لة هةواداية ضرِئةبيَتةوة و تنؤكى ئاو دروست
ئةبيَت و رِيَذةى ئاوةكة زياد ئةكات بؤية ثيَويستة بة رِيَطايةكى هونةرى ئةو برِة ئاوةى كة لة
بةنزينةكةدا دروست ئةبيَت البربيت يان رِابدريت.
زؤر ثيَويستة لةكاتى دروست كردنى تةنكى و طةجنينةى هةلطرتنى سوتةمةنى هيض دةرفةتيَك
بؤ دزةكرنى هةوا نةهيَلَريَتةوة بؤ ناو بةنزينى هةلَطرياو  ,دةبيت بنى طةجنينةو تةنكى يةكان
بة شيَوازيَك دروست بكريَن كة سلؤثيان هةبيَت بؤ مةنهؤلَيَكى ناوةوة كة ئاوى
ئةبيَتةوة لةويَوة بة ئاسايي رِابدريَت بؤ دةرةوة .

تيا كؤ

هةروةها تؤرى ل وولةو بؤريةكان ثيَويستة كةمرتين سلؤثيشيان ثيَ بدريَت بؤ بةرطةطرتن لة
نيشنت  ,كة ثيَويستيشى كرد ئةو ئاوةى كؤ ئةبيَتةوة لة نزمرتين شويَنةوة دةربكريَت .
هةروةها ثيَويستة ئةو بةنزينةى كة دةطاتة تةنكي و طةجنينةكان بةو ضةشن و جؤرة مبيَنيَتةوة
كة لة ثاالَوطةكاندا دروست كراون و كةواهى تيَست ليستى تاقيطة ( ) Lab Test Certificate
ثيَويستة هةبيت لةطةلَ هةر برِيَك ( ) batchesدةطاتة بةنزخيانة بؤ دلنياي لة كواليتيةكةى .
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بةطةيشتنى بةنزينةكة بؤ طةجنينةكان رِاستةوخؤ ناتوانريَت بةنزين وةربطرييَت و بكؤزريتةوة
بؤ فرؤكة  ,ثيَويستة ضةند كاذيَريَك ضاوةرِوان بكريَت بؤ ثيَدانى دةرفةت بة نيشتنى هةر
تةلَخي و ثيسى و ئاو و تةنى خراث كة لة ناو بةنزينةكةدا هةبيت  ,هةلبَةت ئةو ماوةي
جاوةرِوانيةى كة ثيَويستة بؤ ئةو ثرؤسةية نزيك بة ( )3كاتذميَرة بؤ هةر( )1م بةرزى لة
بةنزينةكة  ،بؤية تةنكيةك يان طةجنينةيةك ثيَويستة بة رِيَذةى بةرزيةكةى ماوةى ضاوةرِوانى
ئةذمار بكريَت .
لةهةر فرِؤكةخانةيةكدا كة طةجنينةى بةنزين هةبيت ثيَويستة بةاليةنى كةم ( )3تةنكى هةبيَت
بؤ ئةوةى كة يةكةم ثرِ ئةكريَت دووةم لة ضاوةرِوانيدا بيت لة سيَهةم بةنزين وةربطرييَت .
ثيؤيستة وةرطرتنى بةنزينيش لة رِووى سةرةوةى بةنزينة هةلكرياوةكةوة دةست ثيبكات بؤ
دلَنيا بوون لة ثاكذي و نةبوونى ثيسي تيايدا جونكة هةميشة بةشى سةرةوة ثاكرتين بةشيتى ،
هةروةها ئةو بؤريةيةى ناو تةنكيةكة كة بةنزينةكة هةلئةمزيَت دابةش كراوة بة ضةند
بةشيَكى جيَطريةوة ( )Fixed partsبة ستونى دةتوانريَت
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بة جؤريَك دروست بكريت و

بةكاربهيَنريَت كة تةنها بةنزين لة رِووى سةرةوةى ئةو برِة بةنزينة هةلَطرياوة وةربطرييت كة
لة تةنكيةكةداية .
ئةو فلتةرانةى كة بةكار ئةهيَنريَت بؤ ثاكردنةوةى بةنزينةكة نابيَت ط َيضى كونةكانيان لة
( )10-3مايكروميرت زياتر بيَت ,ئةمة ئةوة ناطةيةنيَت ئةطةر طةرديلةيةك دريذيةكةى

5

مايكرؤ بيت تي ناثةريت بة ثيجةوانةوة كةرديلة هةية كة  10ى مايكرؤ دريَذة و ئةستوريةكةى
( )3يان ( )5ميللى مايكرؤية بةئاسانى تي ئةثةريت بؤية ثاكردنةوةو ثاالَوتنى ئةو جؤرة
بةنزين ميكانيزميَكى زؤر ووردة و ضاوديَرى ووردي ئةويَت .
طرنطى ثاالَوتن بؤ دلَنيا بوونة لة كواليَتى ئةو بةنزينةى كة دةكريَتة ناو فرِؤكةكةوة لةبةر
هةستيارى بزويَنةرى فرِؤكة  ،ضونكة لة بوونى هةر تةخليةك يان ثيسةيةك رِةنط بيَت ببيَت
بةهؤي رِ وودانى كةم و كورِي تةكنيكى لةئامساندا يان وةستاندنى بةشيَك لة بزويَنةرةكانى
فرِؤكةو رِوودانى قةومان و كارةسات .
يةكيَك لةو بةلَطانةى كة ثشكنةرى رِووداوةكان ) ( Accident investigatorsلة
ليَكؤلَينةوةكاندا بؤي ئةطةرينةوة تيَست ليستى تاقيطةي سوتةمةنى فرِؤكة ىل قةوماوةكةية خؤ
ئةطةر دةركةوت كةم و كورِي لة كواليَتى بةنزينةكةدا كة فرِؤكة وةرى طرتووة هةبوةو بوة
بةهؤي كارةساتةكة كؤمثانياي ثيَدانى بةنزين يان هةر اليةنيَكى بةرثرس لةو ثرؤسةية
بةرثرسياريَتى دةكةويَتة ئةستؤ .
بةنزين لة فرِؤكةخانةوة بؤ فرِؤكة بةم رِيَطايانة ئةطويَزريَتةوة :
 .1بةهؤي تؤرِيكى لولة و بؤريةوة هةر لة ثاالَوطةوة بؤ ناو فرِؤكةخانة يان لة طةجنينةى
كؤمثانياي دابني كةرى سووتةمةنى بؤ فرِؤكةخانة يان شويَنى وةرطرتنى بةنزين لةاليةن
فرِؤكةكةوة .
.2بةكةشتى لة دةرياوة .
.3بةكؤنتيَنةرى شةمةندةفةر .
.4بة تةنكةرو لؤري .
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طةجنينةى سووتةمةنى فرِؤكة بة دوو جؤر دروست ئةكريَت :
.1طةجنينةى سةر زةوى .Over ground fuel farm

. .2طةجنينةى ذيَر زةوى . Underground Tanks
دروست كردنى هةر جؤريَكيان سووديان هةية و لة هةمان كاتدا كةم و كورِيةكيشيان هةية
طةجنينةى سةر زةوى برِي تيَضوونى كةمرتة لة طةجنينةى ذير زةوى .
طةجنينةى ذيَر زةوى برِي ثارةى ثيويست بؤ ضاكسازى و ئيدامة كردنى زياترة لة طةجنينةى
سةر زةوي  ,ثيَويستيشة هةر طةجنينةيةك لة ماوةيةكى ديارى كراودا ثاك بكريَتةوة ماوةكةش
لة ( )3سالَ زياتر نةبيَت .
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لة فرِؤكةخانة طةورةكاندا طواستنةوة و ثيَدانى بةنزين بة فرِؤكة بةهؤي سيستةميَكى
بؤريكيَشيةوة ئةجنام ئةدريَت كة ثيَ ي ئةوتريَت ( . )Hydrant System
لةكاتى دروست كردنى سيستمى هايدرةنتا ثيَويستة رِةضاوى ئةم خاالَنة بكريَت :
.1دريَذى ئةو مةودايةى كة بؤريةكانى ثيا ئةرِوات .
. 2شويَنى رِاكيَشانى بؤريةكةو دروست كردنى سيستمةكة كة كة لة ذيَر ئةثرون  Apronو
تةكسى وةيةوة  Taxiwayتي ئةثةريت .
.3ذمارةى ستاندةكانى فرِؤكةكة . Stand location Numbers
.4ماوةى ثيَدانى سووتةمةنيةكة .Refueling duration
بة كورتى سوودو كةم و كورِي سيستمى ( )Hydrantئةمانةى الي خوارةوةن :
سوودةكانى (:)advantages
 .1ئاستيَكى بةرزى سةالمةتى هةية بؤ ئاطر .higher fire safety
 .2كةمي ليك كردن و بة فريِؤنةدانى بةنزين . lower escape & spilling
 .3بضوكى رِووبةرى ئةو شويَنةى كة تيايدا بةنزينةكة ئةدريت بة فرِؤكة .
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 . 4ئةو رِووبةرةى كة ثيَويستة بؤ ثاركينى ئؤتؤمبيلةكان لة دةرةوةى ئةثرون كةم ئةبيتةوة .
.5كةمي برِي تيَضوون بؤ بةكارهيَنان .lower operating cost
.6كةمرتين ذمارةى كريَكارى ثيَويستة . lower demands of labors
.7باشرت دلَنيا بوون لة كواليتى بةنزينةكة . Easier to ensure high quality of fuel
.8خيَرا ثيَدانى بةنزينةكة بة فرِؤكةكة و كةم كردنةوةى دواكةوتنى Quick Refueling
.and Less Delay
.9ثيَويستى كةمى بؤ ضاكسازى هةية . lower demands of maintenance
.10يارمةتى كةم كردنةوةى هاتوضؤ لةسةر رِيَطاكان بةهؤي كةم بةكارهيَنانى ئؤتؤمبيلةوة .
كةم و كورِيةكانى (: )disadvantage
 بةرزى برِي تيجوى وةبةرهيَنان . High cost for investing
 ثيَويستة فرِؤكةكة لةكاتى وةرطرتنى بةنزين لةسةر شويَنى وةرطرتنى بةنزينةكة ثارك بكات
 ,بؤ ئةم ثارك كردنة فرؤكةكة مجوجؤلَى زؤرى ثيَويستة تا دةضيَتة شويَنى ديارى كراو .
 ناكريَت جولَة بة بؤرى تيكردن بكريَت ئةكةر ثيَويست بكات .
 زؤرى برِي تيَضوى ضاكسازى كاتى رِوودانى كةم وكورِي . Higher maintenance cost

 لة هةموو كاتيَكدا ثيَويست بة بوونى تةنكةريَك يان باوزةريك ئة كات لة كاتى لة كار كةوتنى
سيستمةكة يان رِوودانى كةم و كورِي .
لة فرِؤكةخانة بضوكةكاندا باشرتين و ئاسانرتين رِيَطة بؤ ثيَدانى بةنزين بة فرِؤكةكان
بةكارهيَانى ئوتؤمبيلى باوزةرة يان تةنكةرة .
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بةشى نؤيةم

فرِؤكةخانة و كاريطةريةكانى لةسةر ذينطة
يةكيَك لة مافة بنةرِةتيةكان بؤ بؤ زيانى مرؤظ فةراهام كردنى ذينطةيةكى تةندروستة,
هةرجةندة

طواستنةوةى ئامسانى

زيانى مرؤظى زؤر ئاسانرت كردوة بةالم

لةم بوارةدا

بةكارهينانى فرِؤكة كاريطةرى نةريَنى هةية لةسةر ذينطةى مرؤظ بةتايبةت ئةو كةسة
نيشتةجيَ بوانةى لة دةورى فرِؤكةخانة و ناوضةكانى نزيك فرِؤكةخانة ذيان بةسةر ئةبةن .
لةم رِوانطةيةوة طواستنةوةى ئامسانى دةبيَتة سةرضاوةى رِةخنةطرتنى اليةنةكانى ضاوديَرى
مايف مرؤظ و تةندروستى كؤمةلَ .
فرِؤكةخانةكان لة رِؤذانى ثشو و بؤنةكانةكاندا لةاليةن هاوالَتيانةوة زياتر بةكارئةهيَنريَن هةر
بؤية لةو كاتانةدا مجوجؤلَي فرِؤكةكان زياد ئةكات .
رِةضاوكردنى ذينطة يةكيَكة لة فاكتةرة طرنطةكان كة دةبيَت خبريَتة بةرنامةو ماستةرثالنى
فرِؤكةخانةكان بؤ كاتى فراوان كردنى ثيَكهاتةكانى و زياد كردنى تواناو خزمةت طوزاريةكان لة
ئايندةدا .
ذاوةذاوى فرِؤكةكان لة رِيزى ثيَشةوةى فاكتةرةكانى ذينطة ثاريَزى ديَت كة دةبيَت طرنطى
تايبةتى ثيَ بدريَت دوا بة دواي ذاوةذاو كاريطةرى هةاليسانى طاز و هةروةها ئاوى سةر زةوى و
مةترسي ببالَندةكان و ضارةسةرى ئاوى ثيس و كاريطةريةكانى سووتةمةنى فرِؤكةو ئةو شلةو
رِؤن و هايدرؤليكانةى كة بةكارئةهيَنريَت .
ذينطة ثاريَزى فرِؤكةخانةو دةوروبةرى بابةتيَكى ئابوريشة كة ثيَويستة شارةزايان و ئابورى
ناسان ليَكؤلَينةوةى مرؤيي لةسةر بكةن .
ذينطةى فرِؤكةخانةيةكى بضووك يان مامناوةند دةكريَت بةراورد بكريَت لةطةلَ كارثيكردنى
كارطةيةكى ثيشةسازى مامناوةند لة رِوويي كاريطةريةوة لةسةر ذينطةى تةندروستى مرؤظةكان ,
ئةو بةشانةى كة دةبن بة سةرضاوة بؤ تيَكدانى ذينطةى فرِؤكةخانةكان و دةوروبةريان دةكريَت
بة حةوت بةشةوة  ،وةك لة خوارةوة رِيزبةند كراوة :
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 .1بةشى يةكةم

ذاوةذاوى ف ِرؤكةكان لةسةر ناوضةكانى دةوروبةرى نزيك ف ِرؤكةخانة :

 تيَست كردنى بزيَنةرى فرِؤكةكان . Tests of aircraft Engines
 دةنطى زؤر بةرزتر لة تواناي مرؤظ . Super sonic Boom

 دةنطى فرِؤكةكان لة ئامساندا . Noise of aircraft en-route
ذاوةذاوى فرِؤكةكان و كاريطةريان لةسةر تةندروستى مرؤظ - :
يةكيَك لة فاكتةرةكانى ثيسبوونى ذاوةذاو و دةنطة دةنطى بةرز لة ناوضةكانى نزيك لة
فرِؤكةخانةكان ليَكؤلَينةوةكان دريان خستووة كة تووشى بووة بة نةخؤشيةكانى دلَ و فشارى
خويَن لةو كةسانةى كة نزيك لة ئارِاستةى نيشتنةوة و فرِينى فرِؤكةكان لة فرِؤكةخانةكان زؤر
زياترة لةو كةسانةى كة لة ناوضة دوورةكانى فرِؤكةخانةدا دةذين .
ذاوةذاوو و دةنطة دةنطى بةرز هؤكارة بؤ الوازبوونى بيسنت و بةرزبوونةوةى فشارى خويَن و
كةمى وروذمى خويَن لة دلَةوة نارِةحةتى طةدة و رِخيؤلَةكان و كةمى خويَن كةمبوونةوةى
سيستمى بةرطرى ناو لةش .
هةرضةندة كةمبوونى بيسنت زؤرجار بةهؤى بةساآلضوون و ثرييةوة بةآلم ذاوةذاوى نزيك
فرِؤكةخانةكان و لةناو فرِؤكةخانةكان كة لة ئةجنامى فرِينى فرِؤكة و نيشتنةوة و كارثيَكردنى
ئاميَر و ئامرِازةكانى سةرزةوى فرِؤكةخان ة دروست دةبيَت كاردةكاتة سةر تةندروستى كارمةندان
و خةلَكانى دانيشتووى ناوضةكانى نزيك بوونةوةى فرِؤكةكان و ئارِاستةى فرِؤكةكان .
بؤ كةمكردنةوةى كاريطةرى ذاوةذاوو رِِِيَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى ( )ICAOضةند
رِيَطاو رِيَسايةكى داناوة بؤ ديارى كردنى ئاستى ذاوةذاوو لة فرِؤكةخانةكان .


كةمكردنةوةى سةرضاوةى ذاوةذاوو (بة بةكارهيَنانى فرِؤكةى بيَ دةنط).

 ثالن بؤ بةكارهيَنانى زةويى يةكان .
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 رِيَكارةكانى كةمكردنةوةى ذاوةذاوو و دةنطةدةنط وةك دانانى بةربةست بؤ بةرطرتنى
دةنطى بزويَنةرى فرِؤكةخانةكان
 ديارى كردنى كاتى كاركردنى فرِؤكةخانةكان لةزؤر ووالَتدا كاتى طةشتةكان سنوردار
دةكريَت بؤ ضةند كاتذميَريَك تا بتوانريَت النى كةم شويَنةكانى نزيك فرِؤكةخانة
ذينطةى ذيانيان ئارام بيَت .
 جيَ بةجيَ كردنى رِيَكارةكانى سةالمةتى ذينطةيي بؤ بابةتى ذاوةذاوو و دةنطة دةنط .

 .2بةشى دووةم
ثيس كردنى هةواي ئامسانى ناوضةكانى دةوروبةرى نزيك

فرِؤكةخانة :

 هةاليسانى طازةكان  Gas emissionلة بزويَنةرى فرِؤكةكان .
 هةاليسانى طازةكان لة بةكارهيَنانى ئؤتؤمبيَل و ئامريةكانى ناو فرؤكةخانة .

 هةاليسانى طازةكان لة ئؤتؤمبيَلةكان كة بةكارئةهيَنريَت بؤ طواستنةوة بؤ ناو فرِؤكة .
 هةاليسانى طازةكان لة سيستمةكانى ترى ميكانيكةوة وةك هةواسازى Chiller and air
conditioning system

بةشى سيَهةم
كاريطةرى فاكتةرة جيهانطرييةكان :
 ثيس بوونى هةوا لةئةجنامي فرِينى فرِ ؤكةكان بؤماوةي دورو دريَذ (بارانى ترشةلَؤك –
(. )acid rain
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 نيشتنى  depositionئؤكسيدى كاربؤن لة ناوضةى فرِؤكةخانة يان نزيك بة فرِؤكةخانة .
 كاريطةريةكانى ضينى ئؤزؤن .
 رِةش بوونى ضينةكانى هةوا .

 .2بةشى جوارةم
دروست كردنى ف ِرؤكةخانة:
 هةلَكةندن و البردنى برِيَكى زؤر لةخاك .
 دارِوخانى خاك .

 يةكانطريى لةطةلَ جؤطةلةو كةنالَةكانى ئاو .

 كاريطةرى لةسةر طذوطياو رِووةكى ناوضةكة و ئاذةلَة كيَويةكان .
 طؤرِينى سروشتى جوطرايف ناوجةى فرِؤكةخانة .
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 .5بةشى ثينجهةم

ثيس كردنى ئاو و خؤ َلى دةورى ف ِرؤكةخانة:
 ضارةسةرى ناتةواوى ئاوى قورسي ناو فرِؤكةخانة Imperfect treatment of Waste
.water
 دزةكردنى بةرهةمةكانى رِؤن و هايدرؤليك .Leaks of oil producer
 رِ امالَينى بةفرو البردنى سةهؤلَ لةسةر شويَنة رِووثؤش كراوةكان و فرِؤكةكان Chemical
De-Icing of airport and aircraft

 .6بةشى شةشةم

ضارةسةرى ثاشة ِرؤكان:
 طةجنينة كردن و فرِيَدانى كةرةستة مةترسي دارةكان كة بةكارئةهيَنريَن بؤ ضاكسازى و
ضاكردنى فرِؤكةكان .
 ثاشةرِؤكانى دواي طةيشتنن و بةطةرِخستنى فرِؤكةكان .

 .7بةشى حةوتةم

قةومان و رِووداوةكانى ئؤثةرةيشنى فرِؤكةكان :
 ئةو طيَذةلؤكةيةى كة دواي فرِؤكةكانةوة دروست ئةبيت

 Wake Turbulenceو

كاريطةريان لةسةر ناوضةكانى دراوسيَ ى فرِؤكةخانةكان .
 ليكى تواليَتى فرِؤكةكان لة ئامساندا كة بة ناوى سةهؤلَي شني ( )Blue-iceناوزةد دةكريَت .
 رِووداوى كةوتنةوةى قةومانى ئةو فرِؤكانةى كة كةرةستةى قةدةغةكراو ئةطويَزنةوة .
 رِيَكارةكانى ثةيوةست بةثيَدانى سووتةمةنى بة فرِؤكةكان بؤ ثةيرِةوة كردنى ثالنى كتوثرِي.
 ليكى كةرةستةكانى ئاطركوذاندنةوة و بابةتى سةالمةتى لة دةورى فرِؤكةخانةكان .
299

فرِؤكةخانة و دةنط
SOUND
دةنط شةثؤليَكى ميكانيكية لة ناوةنديَكا بالَو ئةبيَتةوة  ،دةتوانيَت لةناو شلةمةنى  ,طاز  ،مادةى
نةرمدا جبولَيَت و بطوازريَتةوة .
خيَرايي رِؤشتنى يان بلَا وبوونةوةى دةنط لة ناوةنديَكدا لةسةر ضرِي و سروشتى ئةو
كةرةستةية دةوةستيَت كة ثيا تيَثةرِ ئةبيَت .
دةتوانريت دةنك بةجؤريكى تر ثيناسة بكريت كة طؤرِ انكاريةكة لةو فشارةى كة لة سةر
كؤجيكةى مرؤظ دروست ئةبيت و ميشك هةستى ثى ئةكات .
بةرزترين لةرةلةر كة طويَضكةى مرؤظ دةتوانيَت هةستى ثيَ بكات ()20000هرتزة و لةوة رِادةية
بةرزتر ثيَ ي ئةوتريَت . Ultrasound
نزمرتين لةرةلةريش كة طويَضكةى مرؤظ دةتوانيَت هةستى ثيَ بكات تةنها ( )20هيَرتزة و لةوة
نزمرت ثيَ ي ئةوتريَت . Infrasound

300

جياوازى نيَوان دةنط و ذاوةذاو :
ذاوةذاو دةنطيَكى نةويسرتاوة  ,ذاوةذاو سةرضاوةى بيَزاركردنى مرؤظة .
ذاوةذاو لة دةورى فرِؤكةخانة بة ضوار رِيَطا ضارةسةر ئةكريَت :
 كةم كردنةوةى ذاوةذاو لةسةرضاوةكةيةوة بةهؤي تةكنةلؤجيايةكى ثيَشكةوتوةو و دلنيا
بوون لة هةبوونى بةلَطةنامةى ذاوةذاوى فرِؤكةكان ( .)Aircraft Noise Certification
 كؤنرتِ ؤلَ كردنى رِيَكارةكانى بةطةرِخستنى فرِؤكةكان  ،رِيَك خستنى مجوجؤلَي فرِؤكةكان
لةسةر فرِطةكان .
 سنوردار كردنى جؤرو كاتى بةطةرِخستنى فرِؤكةخانة و ضاالكيةكان .
 هةلَبذاردنى شويَن و ثيَطةى دروست كردنى فرِؤكةخانةكان بةبةراورد لةطةلَ ناوضةكانى
دةوروبةرى فرِؤكةخانة.
Land use category noise limits
]Noise Limits [db
L A,S,max

Night
L Aeq

Evening
L A,S,max

L Aeq

Day
L A,S,max

L Aeq

60

40

70

50

70

50

65
75

45
50

75
85

55
60

75
85

55
60

95

70

95

70

95

70

301

Land use category
Zone with special noise
protection , hospital , spa , etc.
Urban areas, schools etc.
Areas in the vicinity of airports
and air routes
Industrial areas

كةم كردنةوةى ذاوةذاوى دةورى فرِؤكةخانة :
 ئةو فرِؤكانةى كة ضوار بزويَنةريان هةية كيَشةى ذاوةذاو دروست ئةكةن بةتايبةت لةكاتى
فرِيندا . Take-off
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دةكريَت بةربةستى ميكانيكى بة دروست كردنى ثةرذين يان ديوارى ئاسنني دروست بكريَت يان
دارو درةختى بةرز لة نزيك شويَنى بةطةرِخستنى فرِؤكةكان دروست بكريَت .

بالَندةو مةترسيةكانى لةسةر فرِؤكة (: )Bird Hazards
وةك ئاشكراية سال لة دواى سال ذمارةى فرِؤكةكان بةبةردةوامي لة زيادبونداية لةهةمان كاتدا
فرِؤكةى خيَراتر دروست ئةكريَت و ذمارةيةك فرِؤكةى تايبةتيش وةك General
 Aviationلة بلَندية نزمةكاندا ئةفرِن ( )Low Flight Altitudeهةروةها فرِؤكة
سةربازيةكانيش لةو بةرزايانةدا ئةفرِن كة زؤر بلَند نني .
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لةو ئامسانةى فرؤكةكانى تيا ئةفرن بالندةشى تيا ئةفريت بةالم زؤربةى بالَندةكان لة
بةرزايةكدا ئةفرِن كة لة  300م كةمرت بيَت لة ئاستى زةويةوة بؤية بة بةردةوامي ثياكيَشانى
بالَندة بة فرِؤكةكانةدا لة ناوجةى نزيك بونةوة و بة جى هيشنت لة سةر فرِؤكةخانةكان
مةترس يةكى بةردةوامة  ,لة زؤر سةرةتاكةندا و لةبةرئةوةى كة ذمارةى فرِؤكةكان زؤر كةم بوون
لة ئامسانداو خيَرايةكانيشيان
ثياكيَشانيان كةم بكريَتةوة .

كةم بوون دةتوانرا فرِؤكةكان لة بالَندةكان دورخبريَنةوةو

لةسالَي  1912فرِؤكةيةكى ئةمريكى خؤي كيَشا بة بالَندةيةكى ( )Seagullبوو بةهؤي
وةستاندنى (جام ) كردنى سترينى واتة سوكانى فرِؤكةكةو فرِؤكةكة كةوتة ناو دةرياوة .
زؤربةى بالَندةكان دوور لةو فرِؤكانة ئةفرِن كة بزويَنةرةكانيان ثةروانةيني ( Propeller
 ) aircraftهةروةها نزيكى ئةو فرِؤكةخانانة ناكةونةوة كة ئةو جؤرة فرِؤكانةى تيا ئيش
ئةكات .
لة ثةجناكانى سةدةى رِابردوو جؤرى فرِؤكةكان طؤرِدران  ،بزويَنةرى تؤرِبؤجيت (Turbo-
 )Jetو بزويَنةرى  Jetدروست كران كة بوون بةهؤي زياد كردنى خيَرايي فرِؤكةكان و واي
كرد كة بؤ بالَندةكان ئاسان نةبيت لة ئامساندا خؤيان لةو فرِؤكانة البدةن و هيَزى ثياكيَشانى
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بالَندةكان بة فرِؤكةكاندا زؤر زياتر بوو ،رِووداوى ثياكيَشان و هةلَ لوشينى بالَندةكان لةاليةن
بزويَنةرى فرِؤكةكانةوة زياتر بوو .
لة ئةجنامى ثياكيَشانى بالَندةكان بة فرِؤكةكاندا خةرج و تيَضونى( زيانةكاني) كؤمثانياكانى
طواستنةوةى ئامسانى لةم جةرخةدا مليؤنةها دؤالر تيَ ثةرِيوة ،ئةو خةرجيانةى كة تةنها
تةرخان ئةكريَت بؤ ضاكسازى لة هةمان كاتيشدا لةناوبردن و لةكارخستنى فرِؤكةكانيش بة
هؤكارى ثيا كيشانى بالَندةكان بةشيَكن لةو خةرجي و زيانانة .
جؤرى مةترسي بالَندةكان جياوازة بة جياوازى فرِؤكةخانةكان  ,بؤ ئةوةى مةترسي بالَندةكان
لةسةر فرِؤكةخانةكان كةم بكريَتةوة يان نةهيَلَريَت ثيَويستة ليَكؤلَينةوةى وورد لةسةر نةريت و
هةلَس و كةوتى ئةو بالَندانة بكريَت كة لة ناوجةكةدا ئةفرِن بة دريزايي وةرزو سال و
كؤكردنةوةى زانيارى بؤ كاتى فرِين و نيشتنةوةو هةروةها دروست كردنى هيَالنة و زياد كردن
و كؤض كردنيان .
ريَكخراوى ايكاو ( )ICAOلة سالَي  1965وة دةستى كردووة بة ضاوديَرى كردنى بالَندةو
مةترسيةكانى لةسةر فرِؤكةوانى و هةستا بة ئامادةكردنى كلَيَشةيةك()Bird Strikes Form
بؤ كؤكردنةوةى ئةوة زانيارى و داتايانة لةسةر بالندةكان  ،لة سالَي  1970رِيَكخراوى ايكاو داواي
لة ئةندامانى كرد كة رِاثؤرتى دةوريان بؤ بنيَرن سةبارةت بة مةترسي بالَندةكان لةسةر
فرِؤكةكانيان  ,بؤ ئةم مةبةستة سيستميَكى كؤكردنةوةو هةلَسةنطاندنى زانياريةكانى تايبةت
دروست كرا بة ثياكيَشانى بالَندةكان بة فرِؤكةكان بةناوى سيستمى زانياريةكانى ثياكيَشانى
بالَندةكان  ، )IBIS( ICAO Bird Strike Information systemئةو كلَيَشةو
رِاثؤرتانة نيَردرا بؤ زؤربةى ووالَتانى ئةندام لة ئيكاو بؤ ثاريَزطارى كردنن لةبةردةوامي
كؤكردنةوةو تؤماركردنى زانيارى و داتاكان  ,لةرِيَطةى كؤكردنةوةى ئةو كلَيَشةيةوة و شى
كردنةوةيان برِي زيانةكانيش و دةزانريَت سةبارةت بة بابةتى ثياكيَشانى بالَندةكان و هةروةها
ئةو زيانانةى كة لة بزويَنةرى فرِؤكةكانيش ئةكةون .
رِيَكخراوى ايكاو دؤكيوميَنتى ذمارة  9332ي تايبةت بة (ثياكيَشانى بالَندةكان Bird
 )strikesئامادةكرد كة تيايدا باسي ( )IBISدةكات لة رِيَطةى ئةو
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داتابةيسيةوةَ كة

ئامادةكراوة لة ئيَستادا زياد لة  100000حالَةتى ثياكيَشانى بالَندة رِاثؤرت كراوة كة تيايدا ئةمانى
خوارةوةى تيا رِوون كراوةتةوة .
 ذمارةى ئةو رِووداوة ديارانةى كة تياياندا زيان بة فرِؤكةكان دةكةويَت نزيك بة  %٥ى
ذمارةى ثياكيَشانى بالَندةكانن.

 %٦٠ ثياكيَشانةكان لة رِؤذدا رِووئةدات  %15 ،لة شةودا رِووئةدات و رِيَذةيةكى تريش
لةكاتى رِؤذهةالَت و رِؤذئاوابووندا رِووئةدات .
 %٦5 ئةو فرِؤكانةى زيانيان ثيَ ئةطات كة كيَشيان لة  27000كطم زياترة .
 % 29 ى ثياكيَشانةكان رِووئةدات لةكاتى نزيك بوونةوة ( )Approachو  %25يش لةكاتى
 Take-offى فرِؤكةكان .
 %51 ى ثياكيَشانى بالَندة لةبةرزى 30م لةسةرو  ( Terrainئاستى زةوى )وة رِووئةدات .
 لة  %91ى ج ارةكان فرِؤكةوان ئاطادار ناكريَتةوة لة اليةن ويستكةكانى جاوديريةوة لة بوونى
بالَندةكان لةو كايةيةى تيا ئةفرِيت .
يةكيَك لةو خاالَنةى كة ثيَويستة ليَكؤلَينةوةى لةسةر بكريَت خواردن و سةرضاوةى خواردنى
ئةو بالندانةية لةطةلَ جؤري ئةو ميَش و مةطةزو طذوطياو كرم و زيندةوةرة زةمينانةى كة لة
ناوضةى دروست كردنى فرِؤكةخانة هةن بة ثيَ ي وةرز يان ئةوانةى كة بة هةميشةيي بوونيان
هةية بؤ ئةوةى بتوانريَت ضارةسةرى بنةرِةتى قةالضؤكردن يان دورخستنةوةى بالندةكان
بكريَت لة ناوضةى فرِؤكةخانة .
لةهةر ناوضةيةكى ئةم زةمينةشدا بالَندةكان ضةند جؤريَكيان هةية جياوازن بةجياوازى شويَن
و جوطرافياو بارودؤخى كةشناسي و سروشتى ناوضةكة .
 جؤريَك لة بالَندة هةية كة هةميشةيي بوونيان هةية لةو ناوضةيةدا كة فرِؤكةخانةكةىلةسةر دروست ئةكريَت .
 جؤريَكى تر هةية كة وةرزى ئةطةرِيَتةوة بؤ ناوضةكة و هيَ النة و هيَلكة ئةكات و دواي طةورةكردنى بيَضوةكان كؤض ئةكات بؤ ناوضةيةكى زؤر دوورتر لة ناوضةى فرِؤكةخانة .
بؤ ئةم جؤرة لة بالَندةية كة كؤج ئةكات جار هةية رِيَك ئةكةويَت ئامسانى فرِؤكةخانةكة
ببيَتة رِارِةوى ساالَنةى كؤضي ضةند جؤريَك لةو ثؤلة بالَندانة و بة بلَندي جيا جيا لة
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ناوجةكةدا بفرن  ,بؤية زؤر طرنطة لةكاتى وةرزى كؤضي بالَندةكان رِةضاوى بةرزى فرِينيان
بكريَت بؤ ثاراستنى سةالمةتى فرِؤكةكان زانينى ئةو بةرزيانةش بة ليكؤلينةوةو جاوديرى
ساالنةى بالندةكان ئةزانريت .
خالَيَكى تر كة طرنطة بةرِيَوةبةرايةتى فرِؤكةخانةكان ئةجنامى بدةن رِووثيَوى ناوضةى زةلكاو و
قاميشةالَن و زؤنط و ئةو ناوضانةى كة شيدارو شويَنى كؤكردنةوةى ئاو و خاشاكن لة دةورى
فرِؤكةخانةكان كة دةبنة سةرضاوةى كؤكردنةوةى بالَندةكان و دروست كردنى مةترسي لةسةر
فرِؤكةوانى .

هةروةها ثيَويستة بةرز ى طذوطياي نزيك فرِطةو ناوضةى مجوجؤلَي ئامسانى لة ()20سم زياتر
ئةبيَت بؤ بةركرتن لة دروست كردنى شويَنطة و جيَطاي هيَالنةى بالَندة طةورةكان تا نةبنة
سةرجاوةى مةترسى لة ناو فرؤكةخانةكة بؤ فرؤكةكان .
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جارةسةرى بالَندةكان :
لة باشرتين ضارةسةرةكان سةبارةت بة سةوزايي و جؤرى طذوطياي نزيك فرِطةو ناوضةكانى
مجوجؤلَي ئامسانى ئةوةية كة جؤرة طيايةك برِويَنريَت كة لة 20سم زياتر بةرزئةبيَتةوة و
طةالَكانى تيذو درِكاوى بيَت بؤ ئةوةى بالَندةكان زؤر ئارةزوى مانةوةو مجوجؤلَيان ئةبيَت لةو
ناوضةيةدا .
ئةطةر شويَن و دروست كردنى فرِؤكةخانةيةك بكةويَتة نزيك ناوضةى كؤض كردنى بالَندةكان
باشرتة لةو ناوضةيةدا فرِؤكةخانة دروست نةكريَت .
هةرمجوجؤلَيَكى بالَندة لة ناوضةكةدا دروست بيَت لةهةر وةرزيَكدا بيَت ثيَويستة لة بلَاوكراوةى
 AIPدا بلَاوبكريَتةوة لة جؤرى بالندةكان و بةرزى فرِينيان و خيَراييةكانيان لة ئامساندا و
كاتى فرِي نيان بؤ ئةوةى هيَلَةكانى طواستنةوةى ئامسانى بة ئاطا بن لةو دياردةية لةكاتى فرِيين
بالندةكان لةو ناوضةيةدا .
هةلَفرِاندنى بالَندةكان : Bird Scaring
ناتوانريَت نيشتنةوةو هاتنى بالَندةكان بنربِبكريَن بؤ ناوضةكانى فرِؤكةخانة ضونكة لةهةر
دةرفةتيَكدا كة رِيَك بكةويَت بالَندةكان بةتاك يان بة ثؤل بيت لةسةر رِوي فرِطةكان
دةنيشنةوة  ,بؤية ثيَويستة تيمةكانى تايبةت لة فرِؤكةخانة بةبةردةوامى لةو وةرزانةدا هةسنت
بة ترساندنى بالَندةكان و بلَاوةثيَكردنيان لة زووترين كاتدا  ,بة مانةوةى هةر ثؤليَك لة بالَندة
لةسةر فرِطة وا لة بالَندةكانى تر ئةكات ئارةزوى نيشتنةوة بكةن  ,تا ثؤلي بالَندةكان كةمرت بن
ئاسانرتو زووتر دةتوانريَت بالَوةيان ثيَ بكريَت لةوةى بوار بدريَت تا لة ناو فرِؤكةخانة
نيشتةجيَ بن .
رِيَطاكانى بلَاوة ثيَكردنى بالَندةكان جياوازن بة ثيَ ي سروشتى شويَن و ثيَطةكة  ،هةندي لةو
رِيَ كة تةكنيكانة كة بةكاردةهيَنرين بؤ هةلَفرِاندنى بالَندةكان دواي ماوةيةك بالَندةكان لةطةلَيدا
رِايةن و سوودى ناميَنيَت بؤية ثيَويستة ماوة ماوة جؤري تةكنيك و رِيَطاكان و شيوازى
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بةكارهيَنانيان بطؤرِدريَن  ،بةردةوام بوون لة هةلَفرِاندنى بالَندةكان ووردة ووردة هاتنى
بالَندةكان كةم ئةبيَتةوة .
طرنطى لة دانانى خشتةو بةرنامةى هةلَفرِاندن ى بالَندةكان لةوةداية كة قؤناغ و هةنطاوةكانى
بةرنامةكة وةك يةك دووبارة ئةبيَتةوة و ثيَويستة قؤناغ بة قؤناغ ثيَش و دوا بة هةنطاوةكان
بكريَت ضونكة بالَندةكان زؤر بة خيَرايي و زيرةكى رِ اية ن و فيَرى بةرنامةكة ئةبن تا واي
ليَديَت بةرنامةكة وةك خشتةيةكى رِ ؤتينى ليَ ديَت و كاريطةرى نامينيَت .
كاريطةرى هةر تةكنيكيَك لة ئةجنامي بةكارهيَنانةكةيدا دةرئةكةويَت  ،تةكنيكةكانيش ئةمانةن:
 .1بة دةنط – تةقة و تؤث و طرمةو شلَثة ٍBio Acoustic Technique
.2

.3

بينني

. Visionary means

.4

ميكانيكى

. Mechanically

 .5رِاوكردنيان
 .6رِاونان بة باز

.Hunting and scaring
.Falconry
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 .7بةمادةى كيمياوى

. Chemically
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بةكارهينانى تةكنيكى دةنطةكان  Bio Acoustic Techniqueبؤ دورخستنةوةى بالَندةكان ,
ئةم رِيَطاية لةسةر بنةماي تؤمار كردنةوةى ئةو دةنطة ترسناكانة دانراوة كة لة سروشتدا
دروست ئةبيَت وةك دةنطى هةورة تريشقة  -دةنطى بالَندة طؤشت خؤرةكان وةك بازو هةلَؤ و
واشة  ,در وست كردنى دةنطى ئاطادار كردنةوةش يةكيَكة لة رِيَطاكان بةالَم ثيَويستة بة ووردي
بةدواداضوونى بؤ بكريَت ضونكة هةنديَ بةضكةى بالَندة هةية هةر زوو لةطةلَ ئةو دةنطةدا
راِِيةت و ئةيناسيَتةوة .
دةكريَت ئامرازى بالو كردنةوةى ئةو دةنطانة لةسةر ئاميَريكى جيَطري  Fixed Featureيان
جولَةك  Mobile Featureدابنريَت بةالَم ئاميَرى جولَةك باشرت و هةرزانرتة .
دةكريَت دوو رِيَطا لةو رِيط ايانة ئاويَتة بكريَن بؤ بلَاوة ثيَكردنى بالَندةكان بة رِيطاى دةنطى
 Bio Acoustic Techniqueئينجا َ تةقة كردن دواي ئةوةى دةنطةكة ئةوةسرتيَنيَت .
لة هةنديَ فرِؤكةخانةدا ئاميَرى بةرز كردنةوةى دةنط دائةنريَت (واتة بلَند طؤ) لة نزيك فرِطةو
ناوضةى نزيك بوونةوةى فرِطة  Approachلةكاتى نيشتنةوة يان فرِينى فرِؤكةكان دةنطةكان
بة بةرزى ثةخش ئةكرين  ،بةكارهيَنانى تةقة كردن كاريطةرى كاتى ئةبيَت لةسةر هةلَفرِاندنى
بالَندةكان بؤ ماوةيةكى ضةند مةترى كة لة  100م زياتر نةبيَت و دواي ئة و كاتة كةمة دووبارة
بالندةكان ئةطةرِيَتةوة بؤ شويَنى سةر فرِطةكة .
رِيَطا بينراوةكان و تةكنيكى بينراو :
 ليَخورِينى ئؤتؤمبيلةكان .
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دانانى ئاالَو داهؤل .



طلَؤثي رِووناكى دروستكراو .
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يةكيَك لة تةكنيكى ميكانيكى بؤ رِاونانى بالَندةكان دروست كردنى تؤرِي داوو دةزوي باريكة كة
رِيَطا لة بالَندةكان ئةطريَت ئةطةنة سةرضاوةى خواردن  ،هةروةها دروست كردنى تؤرِ بة
ثالستيك و معدن ( ) Metalودانانى لةسةربانى بيناكان و ذيَر هةنطةرةكان زؤر يارمةتى دةرة
بؤ نةدانى دةرفةت بؤ دروست كردنى هيَالنة لةاليةن بالَندةكانةوة .
رِاوكردنى بالَندة بة تؤرِو داو لةو رِيَطايانة كة بة كةمي بةكارئةهيَنريَت لةاليةن فرِؤكةخانةكان
و بؤ دورخستنةوةى بالَندةكان.
بةكارهيَنانى هةلَؤ و بازو واشةش بةكةمي بةكارئةهيَنريَت لةبةر زؤرى برِي تيَضون و
كاتى ثيَويست بؤ رِاهيَنانيان لةسةر رِاوكردن و هةلَفرِاندنى بالَندةكان .
لة هةنديَ ووالَتدا بةكارهيَنانى بازو هةلَؤ قةدةغةكراوة لةبةر مةترسي زيانى
ثياكيَشانى ئةو هةلَؤ و بازانة بة فرِؤكةكان و كةوتنةوةى رِووداو  ،هةروةها بةكارهيَنانى ئةو
بازو هةلَؤيانة لة بارودؤخي دذوارو خراثى كةشي ئاسايدا
ناتوا نريَت بةكاربهيَنريَت لةكةل ئةوةشدا بؤ هةنديَ جؤرى بالَندةش كاريطةريان نية .
بةكارهيَنانى مادةى كيمياويش بةكةمي بةكارئةهيَنريَت بؤ لةناوبردنى ميَش و مةطةزو
طيانةوةرةكانى سةر زةوى كة سةرضاوةى خواردنن بؤ بالَندةكان .
ناوضة قةدةغةكراوةكان :
زؤر لة خاوةنداريتى فرِؤكةخانةكان كة دةبينن ناوضةكانى نزيك بة ناوضةى فرِؤكةخانةكة
دةبيَت بة سةرضاوةى مانةوةو هيالنةو كؤكردنةوةى بالَندةكان ناضار ئةبن بؤ ضةند
كيلؤمةتريَك يان هةر دوريةك بتوانريَت ئةو ناوضانةى دةورى فرِؤكةخانة دةكريَت بة ناوضةى
قةدةغةكراو بؤ كشتوك الَ و كؤكردنةوةى ئاو و دروست كردنى زؤنطا و تا بتوانريَت بة ئاستيَكى
باش بالَندة و مةترسيةكانى لة فرِؤكةخانةكة وهيَلَي نيشتنةوة و فرِينى فرِؤكةكان دورخبريَتةوة.
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بةشى دةيةم
فرِوَكةخانة و وةبةرهيَنان
ئةو سةرضاوانةى كة والَتانى خاوةن ئةزمون توانيويانة لة بوارى ئابوريدا بيان كةن بة ضاوطى
داهات لة رِيَطةى وةبةرهيَنانةوة تا رِادةيةكى لةبةرضاو بونةتة ئامرازى طةشة و ثةرةسةندنى
سةرجةم اليةنةكانى ترى ذيانى كوَمةلَطاكانيان.

ئةطةر سةيريَكى والَتيَكى وةك ئيمارات يان قةتةر بكةين دةبينني سةرِةراي ئةو سةرضاوة
سروشتيانةى كة لة والَتةكانياندا هةية توانيويانة زوَربةى ثيَكهاتةى دةريايى و زةمينى و
هةوايى والتةكةيان خبةنة بوارى وةبةرهيَنانةوة لة هةمان كاتدا بوون بة ويَستطةيةكى طرنط لة
جيهانى ثيَشكةوتنى ئةمرِوَ ئةوةندة هةىل كاريان رِةخساندوة كة بةدةطمةن خةلَكى والَتى خوَيان
دةبينريَت لةو بواردانةدا كاربكةن تةنها وةك سةرثةرشتيار و ضاوديَر دةردةكةون .
كةرتيَك لةو كةرتة طرنطانةى كة بووة بة ئامرازى ثيَشكةوتن و وةبةرهيَنان كةرتى فرِوَكةخانة
و فرِوَكةوانى ( كواستنةوةى ئامسانى) ية لةو والَتانة  ،هةرضةند ئةم بابةتة بابةتيَكى طرنطى
ئابورى نوآية لة والَتةكةماندا ثيؤيست ئةكات شارةزايانى بوارى ئابورى و بازرطانى زياتر لةم
دةرطاية بدةن و ديراسة و ليَكوَلَينةوةكانيان ضرِتر بكةنةوة و لةسةر ئاستى حكومةتيش
دةروازةيةكى فراوانرت لةسةر ئةم بابةتة بكريَتةوة
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ئةطةر ووردبينةوة لة فرِوَكةخانةكانى كوردستان دةبينني تا ئيَستا سةرِةراى ئةوةى طواستنةوةى
طةشتياران بوَتة كارى سةرةكى هةردوو فرِوَكةخانةى سليَمانى و هةوليَر بةالَم نةتوانراوة وةك
ثيَويست ئةو فرِوَكةخانانة بةكاربهيَنريَن بوَ طواستنةوةى بار و مشةك بة بةراورد لةطةلَ
ثيَو يستى هةريَمى كوردستان وناوضةكانى دةوروبةر بوَ كةرةستةو مشةك و كاالَى بازرطانى ب َو
بنيات نانةوةى ذيَرخانى ئابورى سةرِ ةراى ئةو توانا و فاكتةرة يارمةتى دةرانةى كة لة هةريَمى
كوردستاندا هةية هةر لةسةقا مطريى بارى ئاسايش و ئامادةطى ناوضةكة و ياساى وةبةرهيَنانى
ه ةريَمى كوردستان لةطةلَ ئةوةى كوردستان ناوجةرطةى ناوضةيةكى طةشةسةندوى ئابورى و
خالَى بةيةك طةيشتنى رِارةوة ئامسانيةكانى نيَوان ئةوروثا و خواروى ئاسياية.
لة فرِوَكةخانةكاندا دوو جوَر وةبةرهيَنان هةية:
جوَرى يةكةم وةبةرهيَنانى ئةو ثيَكهاتة و دامةزراو و توانايانةى كة لة خودى ناو
فرِوَكةخانةكاندا هةية جا وةك ثشكدارى [خصخصة] يان بةكرآدان وةك وةبةرهيَنانى ضاالكى
يةكانى خزمةتطوزارى زةمينى طةشتياران و فرِوَكةكان هةروةها بةكرآدانى ثارك و شويَنة
طشتى يةكان و كافرتيا و ضيَشتخانة و رِيكالمةكان و بازارى ئازاد و تةنانةت طواستنةوةى
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طةشتياران و تاكسيةكان كة سةرجةميان دةبنة داهاتيَكى باش بوَ بةرآكردنى كاروبارى ضاكسازى
و دابني كردنى برِيَك لة ثيَداويستةكانى رِوَذانة.
جوَرى دووةم لة وةبةرهيَنان كة ثرِ بايةخ ترين جوَرى وةبةرهيَنانة ئةويش بةكارهيَنانى
فرِوَكةخانةية يان بةشيَك لة فرِوَكةخانة بوَ ئالَوطوَرِ ى مشةك و بار و طويَزانةوةى بوَ دةوروبةر
بةالَم لة كوردستاندا و لة عيَراقيش ئةو سيستم و رِيَسا و ياسايانةى كة ثةيرِةو دةكريَن ب َو
بةكارهيَنانى فرِوَكةخانةكان لة بارنني تا بكريَ بة ئامرازيَكى ثالَنةر بوَ ئةوةى بكريَن بة
شادةمارى طواستنةوةى بار و مشةك هةرضةندة بارودوَخى بةشةكانى عيَراق ناجيَطرين بةالَم
هةريَمى كوردوستان بارودوَخيَكى طوجناوتر و لةبارترى هةية كة دةتوانريَت بقوَزريَتةوة بوَ
رِاكيَشانى زوَربةى كوَمثانياكان بة ئاراستةى ناردنى فرِوَكةكانيان بوَ نيشتنةوة و فرِين لة
فرِوَكةخانةكانى كوردستان كة لة ئيَستادا ذمارةيةكى كةم لةو كوَمثانيانة فرِوَكةكانيان دةنيَرن
بوَ فرِوَكةخانةكانى كوردستان كة تواناكانيان زوَر كةمرتة لة ثيَداويستى ئةو ثرِوَذانةى كة لة
كوردستاندا جآبةجآدةكريَن و يان ئةو دةرفةتة طوجناوةى كة هةية بوَ طواستنةوةى مشةك لة
كوردستاندا بوَ والَتانى تر.
ئةطةر رِ اطوزاريَكى خيَرا بكةين بةناو ضاالكيةكانى هيَلَة ئامسانيةكانى ناوضةى رِوَذهةالَتى
ناوةرِ است و بةوردى سةيرى ئةو طةشةسةندنة ئابورى و هةلَكشانى طةشةى طواستنةوةى
ئامسانية بكةين دةبينني بةرِيَذةيةكى لةبةرضاو سالَ لة دواى سالَ رِيَذةى طةشةى ئابورى لة
ثالَيشيدا طةشةى طواستنةوةى ئامسانى لة زيادبوونداية ض لة بوارى طواستنةوةى طةشتيار يان
طواستنةوةى بار و مشةك و ئةو والَتانةى ناوضةكة هةولَى زوَر دةدةن بوَ فراوانكردنى ذيَرخانى
فرِوَكةخان ةكانيان و زيادكردنى كاروانى فرِوَكةكانيان بوَ ئامادةكارى و ضنينةوةى بةرهةمى ئةو
طةشة ئابوريةى كة لة ناوضةكةدا روودةدات بة بةردةوامى و ثشكى طواستنةوةى مشةك سالَ لة
دواى سالَ لة زياد بوونداية بةهوَى زياد بوونى بةرهةمةكانى نةوت و فراوان بوونى طةشت و
طوزار و ك ةلَةكةبوونى سةرماية يةكى زوَر لة ناوضةكةدا و كةم بوونةوةى قةرزى ئةو ووالَتانة
ليَرةدا ثيَويستة بلَيَني ثيَشةنطى ئةو والَتانةى قةتةر و ئيمارات و عةربى سعودية كة ئيَستا لة
كآبرِ كآيةكى بةردةوامدان بوَ بةرزكردنةوةى ئاستى طواستنةوةى ئامسانى لة والَتةكانياندا.
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ل ةبةر طرنطى شويَن و ثيَطةى كوردستانيش لة ناوضةكةدا و بوونى توانا و فاكتةرى يارمةتى دةر
ثيَويستة كوردستانيش وةك هةريَميَك لة ناوضةكةدا و بةشيَك لة هاوكيَشةى ئابورى و كلتورى و
سياسى ناوضةكة بكريَت بةسةر ضاوةى وةبةرهيَنان و بوَ ئةو مةبةستةش ثيَويستة كار بكات بوَ:
 . 1زياتر ناساندنى فرِوَكةخانةكانى بة ناوةندة بازرطانى و كوَمثانياكانى طواستنةوةى ئامسانى لة
جيهاندا لة رِ يَطاى ريكالم و كوَنفراس و كوَبوونةوة نيَودةولَةتيةكان لةسةر ئاستى نيَودةولَةتى و
هةريَم و وةزارةتةكانى حكومةتى هةريَم ورِيَكخراوة نيَودةلَةتى يةكان.
 . 2ناساندنى سيماو سروشتى كوردستان لةسةر ئاستى طةشت و طوزار و ثاشخانى كلتورى و
ئاسةوارى ميَذويى و الَتةكةمان بوَ رِ اكيَشانى زوَرترين ذمارةى طةشتيارن بةجآبةجآ كردنى
ثرِوَذةى طةشت و طوزار و وةبةرهيَنانى باشرتى ثرِوَذةكان.
 .3فراوان كردنى ذيَرخانى فرِوَكةخان ةكان و زيادكردنى تواناكانيان لةبوارى سيتم و كارمةندى
شارةزا و ثسثوَرى ئابورى و وةبةرهيَنان و اليةنى ئاسايش.
 .4رِيَك خستنةوةى رِ يَسا و تعريفةى طمرطى بةشيَوازيَك كة يارمةتى دةر بيَت و ئاسنكارى
فةراهةم بكات بوَ خاوةن كار و بازرطانةكان تابتوانريَت هاندان زيادكريَت و ذمارةيةكى زياد لة
بازرطانةكان رِوبكةنة فرِوَكةخانةكانى كوردستان.
 . 5دروست كردنى ناوضةى ئازاد لة هةريَمى كوردستاندا بوَ ئةوةى ذمارةيةكى زياتر بازرطانى
بيانى و كوَمثانياكانى بوارى طواستنةوة رِووبكةنة هةريَمةكةمان.
خوَ ئةطةر والَتانى دي لةناوضةكةدا ذم ارةيةكيان سةروةت و سامانى سروشتيان نية والَتى ئيَمة
خاوةنى سامانيَكى سروشت زوَر و زةوةندة يان فرِوَكةخانةكامنان هيضى كةمرت نية لة
فرِوَكةخانةكانى ناوضةكة ئةوةى كة ثيَويستة بكريَت ديراسةكردن و ثرِوثاطةندةى زياترى
بازرطانى هةروةها شارةزايان و ثسثوَرانى بوارى ئابورى و بازرطانى كاربكةن لةو بوارةدا لةطةلَ
زيادكردنى دةستةالت و ثالَثشت بوَ ئةوةى سةرةتاى ثرِوَذةكانى وةبةرهيَنان تياياندا بةرجةستة
بكريَت.
بةدلَنياوة وةك هةر فرِوَكةخانةيةكى نيَودةولَةتى دةتوانريَت هةر يةك لة فرِوَكةخانةكانى
كوردستان بكريَت بةسةرضا وةى داهاتيَكى ثرِ بايةخ كة بتوانريَت هةىل زوَرى كاركردن
برِةخسيَنيَت و بةشيَكى زوَرى داهات مسوَطةر بكات بوَ هةريَمى كوردستان بةدةر لةو
317

سةرضاوانةى كة ئيَستا ثشتيان ثآدةبةسرتيَت ئةوةى لة ناوةندةوة تةرخان دةكريَت و
بةبةردةوامى لةذيَر كاريطةرى بارودوَخى ناوخوَى عيَراق و دةوروبةرداية و لة طوَرِانكارى
بةردةوامداية زوَر جار طرفت و كيَشةشى بوَ دروست دةكريَت.

طواستنةوةى ئامسانى بارومشةك
Air Cargo
وةك باس كرا ئةوةى تا ئيَستا لة كوردستاندا فرِوَكةخانةكان زياتر بوَ طواستنةوةى طةشتياران
بة كاردةهيَنريَن نةبوونةتةسةرضاوةى داهات بوَ كوردستان كة بتوانريَت سوودى ىلَ وةربطرييَت
بوَ بنيات نانةوةى ذيَرخانى والَتةكةمان بةالَم لة والَتانى دةولَةت مةند و خاوةن ئةزمووندا
فرِ وَكةخانةكان بةدةر لة طواستنةوةى طةشتياران زوَر بة فراوانى بوَ طواستنةوةى مشةك بةكار
دةهيَنريَن دةبنة سةرضاوةى داهاتيَكى زوَر بوَية و بوَ ئةم جوَرة طواستنةوانة ضةندين توانا و
ئامراز و ئاميَر و كارمةندى تايبةت دابني دةكريَت و ضةندين سيستم و رِيَساى بوَ دادةنريَت
تةنانةت بةشيَكى فراوانى فرِوَكةخانةكان تةرخان دةكريَت بوَ رِيَك خسنت و بةرآ كردنى
طواستنةوةى مشةك.
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طواستنةوةى مشةك يةكيَكة لة ثرِ بةهاترين داهات بوَ زوَربةى زوَرى فرِوَكةخانةكان ئةطةر
سيستمى بةرِيَوةبردنى والَت و فرِوَكةخانة بةشيَوازيَكى دامةزراوةيي بيَت و ئاستى تآطةيشنت و
هوَشيارى كوَمةلَ يارمةتى دةربيَت بوَ ئةو مةبةستة.
لة والَتى ئيَمةدا تةنانةت لة بةشةكانى ترى عيَراقدا لةم قوَناغةى ئيَستادا فرِوَكةخانةكان بةو
شيَوازة ضاالكة بةكارناهيَنريَن بة بةراورد لةطةلَ ئةو برِة زوَرةى مشةك كة ديَتة ناو والَتةوة ب َو
بنيات نانةوةى ذيَرخانى والَتةكة و ئةو سيستم و ياسا و رِيَسانة كة ثةيرِةو دةكريَن لة بارنني بوَ
بةكارهيَنانى فرِوَكةخانةكان تابتوانن بنب بة شادةمارى طواستنةوةى بار و مشةك نة بارودوَخى
طشتى لةو ئاستةداية كة كوَمثانيا بة ناوبانط و خاوةن فرِوَكةكان بآس لَةميَنةوة فرِوَكةكانيان بة
ئاراستةى ئامسانى عيَراق بةرآ بكةن ئةطةر ضةند كوَمثانيايةكى كةم نةبيَت كة هةستاون بةو
ئيشة و كارةكانيان زوَر كةمرتن لةرِيَذةى ئةو مشةك و ثيَداويستيانةى كة ثرِوَذة و
ثيَداويستيةكانى دام و دةزطا و كوَمةلَطاى كوردستان و عيَراق ثيَويستيانة هةروةها نة دةسةالَتى
فرِوَكةوانى عيَراقي ئةوةندة رِيَك و ثيَك كارةكانى جآبةجآ دةكات.
يةكيَكى تر لة ئاستةنطةكان بآسةروبةرى و نارِ وونى رِيَنمايى ية طمرطيةكانة لةسةرجةم
دةروازةكانى سنورى عرياق و فرِوَكةخانةكان و جياوازى [تعريفةى طمرطى] يان هةرنةبيَت [
بى سةرو بةرةيي لة دةروازة سنوريةكاندا] و هةركةس بة تيَطةيشتنى خوَى لة مةرزةكاندا
كاردةكةن ،كة لة مةرزو فرِوَكةخانةكانى كوردستاندا تا رِادةيةكى باش رِيَك خراوة بةالَم هيَشتا
ئاستى ثيؤيستدا نية .
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لة دوو دةيى كوَتايى سةدةىرِابوردودا ضةندين طوَرِانكارى رِ يشةيى لة والَتانى ناوضةكة و عةربى
دا رِووى داوة  ،لة رِابوردودا طواستنةوةى ئامسانى ثيشةيةك بوو كة زوَر بةرِيَك و ثيَكى رِيَك
دةخرا و كوَمثانيا فرِوَكةوانية نيشتمانيةكان و فروَكةخانة دةولَةتيةكان خاوةن داريَيت يان
دةكرد .هةروةها بةهوَى رِيَكةوتنة دوو قوَلَيةكان كة لة نيَوان والَتاندا دةكرا

مافةكانى

ثةيوةست بة طواستنةوةى ئامسانى دةثاريَزيَت و لة دووتوآى ئةو رِيَكةوتنامانة زوَر جار مافى
نيشتنةوة ئاراستةكانى طواستنةوةى ئامسانيةكة ديارى دةكرا.
دواى ئةم قوَناغة دةست كرا بة رِزطار كردنى ثيشةى طواستنةوةى ئامسانى لة طةلَيشيدا ياساى
ئازادكردنى هيلَة ئامسانيةكان كرا لة سالَى  1978لة والَتةيةكطرتووةكانى ئةمريكا بة هوَيةوة
بازارةكانى ناوخوَ بوَ طواستنةوةى ئامسانى لة كوَت و ثيَوةند رِزطاريان بوو والَتانى تريش
ضاويان لةم هةنطاوةكرد و طوَرِانكاريان كرد بةتايبةتى لة ئةوروثا كة لة ئةجناميدا بازارِى
هاوبةشى ئةوروثا بوَ فرِوَكةوانى دامةزرا لة نةوةدةكانى سةدةى رِابووردودا.
لةم بوارةدا يةكيَتى ئةوروثا زوَر سةركةوتووانة هةنطاوى نا بوَ َرِامالَينى ئةو ئاستةنط و كوَتة
بازرطانيانة كة دانرابوون لةسةر ئةو هيَلَة ئامسانيانةى كة لة ئامسانياندا دةفرِين و ئةو
ئاستةنطانةى كةلةسةر بةكارهيَنانى رارةوة ئامسانيةكان و ذمارةي طةشت ونرخي طواستنةوةكان
دانرابوون زوو بةزوو البران يان كةم كرانةوة ئيَستا واى ىلَ هاتووة كة هةموو هيَلَة ئامسانيةكان
لة يةكيَتى ئةوروثا دةتوانن لةسةر هةر رِارةويَ كى ئامسانى خزمةتةكانيان جآبةجى بكةن و
بفرِن.
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و بةثآى برِيارى طواستنةوةى ئامسانى ئةوروثى نرخى طةشتةكان بةشيَوةيةكى لةبةر ضاو نزم
بوَتةوة بة تايبةتى لةسةر رِارِ ةوة ميليةكان[ ناوخوَيةكان] ضونكة دةتوانريَت زياتر و ئاسانرت
رِارِةوةكان هةلَبذيَريَن و بةكاربهيَ نرن بةم هوَيةوة سةرجةم بةكاربةرةكان و هيَلَةئامسانيةكان و
كارمةندان سووديان لةم رِ يَطة ضارةيةوةرطرتوة و ضاالكيةكانيان فراوان بوون و فرِوَكةخانة و
رِ ارةوى نوآ دروست كرا و ضاكسازى يةكى طشتى لةبةر ضاو لة هةموو بوارةكاندا رِويداوة.
بة هةلَطرتنى ئاستةنط و رِيَ طرةكان لةبةردةم ثيشةى طواستنةوةى ئامسانى دةروازةيةكى فراوان
تر كرايةوة لةبةردةم بةكارهيَنانى فراوانرتى ئامسان بة ئازادى بة تايبةتى [ Private
 ] Freedomsكة برييت ية لة مافى دةولَةتيَك بوَ نيشتنةوةى فرِوَكةكانى لة دةولَةتيَكى تردا و
هةلَطرتنى طةشتيار و طواست نةوةيان بوَ والَتيَكى سآهةم بوَ منونة دةتوانريَت طةشتيَك لة
ئةمريكاوة دةست ثآبكات بوَ فةرنسا و لة انطلرتا بنيشيَتةوة لة ويَوة سةرجةم طةشتيارةكان
ببات بوَ فةرنسا ئةم ثروَسةية ثآى دةوتريَت [مايف فرِين لة ئامسانة دوورةكاندا] [حقوق
التحليق يف اجواء االبعد] لةوةش زياتر كة باس كرا جوَريَكى تر لة رِيَكةوتن هةية كة تيايدا
والَتيَك دةتوانيَت طةشتيَكى ناوخوَى لة والَتيَكى تردا رِيَك خبات كة ثآى دةوتريَت
[فرِينى ناوخوَ] بوَ منونة هيَلَى ئامسانى بريتاني دةتوانيَت طةشتيَك لة نيوان
دوشارى بريث و سيدنى اسرتاليا دا رِيَك خبات بآهيض كيَشةيةك.
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لة والَتة عةرةبيةكانيشدا هةنطاو نرا بةو ئاراستةية كة ( ( Private Freedoms
ثةيرِةوبكريَت لةم بوارةدا لبنان دةست ثيَشخةر بوو سالَى  2001هةروةها حبرين و قةتةر رِيَطاى
[اجملاالت املفتوحة]يان بةرجةستةكرد و ئةردةن سالَى  1991لةطةلَ والَتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا
رِيَكةوتنامةى []Open Areasى واذوَكرد هةروةها مةراكش سالَى  2001بةهةمان شيَوة
رِيكةوتن نامةى [Open Areasا]ى لةطةلَ ئةوروثا واذوَكرد.
ووالَتانى عةربى و عيَراق كة كوردستانيش بةشيَكة لة عيَراق ثيَطةيةكى اسرتاتيجى طرنطة لة
خالَى بةيةك طةيشتنى ئةوروثا و ئاسيا و ئةفريقيا و بةهوَيةوة والَتانى عةرةبى [سةروى
ئةفريقياش] لةم رِ وَذطارةدا خيَراتر طةشةسةندنى طواستنةوةى ئامسانى تياياندا رِووئةدات و
برِيَكى زوَريش سةرماية تياياندا وةبةردةهيَنريَت و ذيَرخانى فرِوَكةخانةكان تياياندا فراوان
دةكريَن و بةتايبةتى لة كةنداو بوَية بةرجةستةكردنى ئةو رِيَكةوتن نامانةى سةرةوة و فراوان
كردنى بوارى طواستنةوةى ئامسانى كاريَكى ساناية .
لةم بوارةدا ثيَويستة ئةوة بزانني كة كوردستان وةك ناوضةيةكى ئارامى روَذهةالَتى ناوةرِاست و
عيَراق و هةروةها ئةو سةرضاوة زوَر و زةوةندةىكةلةذيَر زةوى و سةرزةوى كوردوستاندا هةية
و بة تواناى فرِوَكةخانةكانى سليَمانى و هةوليَر دةكريَت هةريَمةكة بكريَت بة ناوضةيةك كة
بتوانريَت زوَرترين طواستنةوةى ئامسانى مشةك و طةشتياران تيايدا ئةجنام بدريَت و ضةندين
ناوضةى ئازادى تيادا دروست بكريَت كة ليَرةوة بتوانريَت بار و مشةكةكان دابطريين و دابةش
بكريَن بةسةر ناوضةكانى ترى رِ وَذهةالَت ،لةاليةك ياساي وةبةرهيَنان لةكوردستان يارمةتى دةرة
و لةاليةكى تريشةوة كاتةكةش لةبارة بوَ ئةو ثرِ وَسةية بةالَم كارى طةورةو برِيارى دةويَت لةسةر
ئاستى ياسايى فرِوَكةوانيش جوَريَك لة دةسةالَتى دةويَت بوَئيدارةى فرِؤكةخانةكان كة بتوانريَت
ذيَرخانى فرِوَكةخانةكان بةهيَزبكريَن ،لةسةر ئاستى ميديا و حكومةت و كوَمةلَ كاربكريَت ب َو
دةرخستنى توانا و دةرفةتةكان ى وةبةرهيَنانى فرِوَكةخانةكان كة بةدلَنيايةوة تةنيا هةنطاوةكانى
سةرةتا طرنط و برِيارى طرنطى دةويَت قوَناغةكانى تر هةنطا و بةهةنطاو ئاسانرت
جآبةجآدةكريَت هةر ئةوةندةى كوَمثانياكان شارةزايى هةريَم بنب و تواناكانى تاقى بكةنةوة
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ئيرت رِيَضكةى كاركردن ئاسان دةبيَ ت و شان بةشانى ئةوةش ثيَويستة كاربكريَت بوَ كةم
كردنةوةى بيمة و رِةسم و باج رِيَك خستنةوةى رِيَساكانى طمرط و خزمةتطوزاريةكان.
ئةم ديراسةيةى كة لةبةردةستداية لةسةر دؤخى ئيَستاى طواستنةوةى ئامسانى لة والَتانى عةرةب
و ئاسوَكانى دوارِوَذى كواستنةوةكة لة طرنط ى بةرجةستةكردنى رِيَساكانى سةردةم دةكوَلَيَتةوة.
بةشى يةكةم  :لة ثيشةى طواستنةوةى ئامسانى لة والَتانى عةرةب دةدويَت.
بةشى دووةم  :طرنطى دانى حكومةتةكانى ناوضةكة بة كيَشةكانى طواستنةوةى ئامسانى.
بةشى سآيةم  :حالَى ئيَستا بوَ ئازاد كردنى طواستنةوةى ئامسانى و ئارِاستةكانى.
بةشى ضوارةم  :بة ئارِاستةى خصخصةى هيلَةئامسانيةكان و طوَرِينى فرِوَكةخانةكان لة هةموو
جيهاندا بوَ فرِوَكةخانةى بازرطانى.
بةشى ثيَنجةم  :رِ وَلَى طواستنةوةى بار و مشةك بةئامساندا و ئاسانكارى كاردانةوةكانى ثةيوةست
بة طواستنةوةى مشةك و ضارةسةركردن و دابني كردنى اليةنى ئاسايش.
بةشى شةشةم  :لةم ديراسةية دةرئةجنام و ثيَشنيارةكان دةردةخات بوَ ثيَشخستنى بوارى
طواستنةوةى ئامسانى.
و لةو كاتةى ئةم ليَكوَلَينةوةية ئةجنام دراوة لة دوو شويَن ثيَشكةوتنيَكى لةبةرضاو رِوى داوة كة
ثيَويستى بة هةلَوةستة هةية و ئةو دوو رِ ووداوةش سروشتى ديناميكى دةردةخات بوَ دروست
كردنى طواستنةوةى ئامسانى بة ئاراستةيةكى بةهيَز بوَ بةردةوام بوون و ئازاد كردنى ئةو بوارة
وة زوَر بوونى بةشدار بوون لةو سيَكتةرةدا ئةو دوو خالَةش ئةمانةن:
 .1رِيَكةوتن لة نيَوان يةكيَتى ئةوروثا و والَتةيةطكرتوةكانى ئةمريكا كة لة رِيَكةوتى  30نيسانى
 2007هةردووال رِيَكةوتنى [  ]Open Areasيان واذوَ كرد ئةم رِيَكةوتنةش طةورةترين
رِيَكةوتنة لة بوارى طواستنةوةى ئامسانى و ثيَشبينى كرا بة مليارة ها دوَالر قازانج بطةرِيَتةوة بوَ
والَتةكانيان و زوَرترين طةشتيار رِ ووبكةنة فرِوَكةخانةكان وا خةملَيَنراوة بة نزيك هةشتا هةزار
 80000هةىل كاركردن زياد بكريَت لة ماوةى [ ]5سالَدا و ئيَستاش لةم قوَناغةدا كة كوَتايى []5
سالَةكةية ثيَويستة سةرجنى ئةو ثيَشكةوتنة بدةين لة ئةجنامى ئةو رِيَكةوتنانة دةركةوتووة و
ئةو بازدانة طةورةية ى كة بوارى طواستنةوةى ئامسانى داويةتى لة ئةوروثا و ئةمريكا.
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ئةو رِ يَكةوتن نامةية هةر بة تةنها ئةوةى دةستةبةر نةكردووة كة هيَلَة ئامسانيةكانى ئةوروثا لة
نيَوان شارةكانى والَتةيةكطرتوةكاندا بفرِيَت بةالَم هةر هيَلَيَكى ئةوروثى دةتوانيَت لة هةر
كاتيَكدا و لةه ةر شويَنكى ئةورثاوة بفريَت و بضيَت بوَ هةر شاريَكى والَتةيةكطرتوةكان
بةنزمرتين نرخ ،هةروةها رِيَكةوتن نامةكة رِيَطةدةدات بة يةكطرتنى كوَمثانيا ئةوروثيةكان
بآكيَشة بآئةوةى رِوبةروى زيان ببيَتةوة لة ئةجنامى نيشتنةوةيان لة خاكى ئةمريكادا.
 .2تايبةتكردنى [خصخ صة]ى هيَلَى ئامسانى عةرةبى سعودي لة مانطى ئازارى سالَى ، 2007
هيَلَى ئامسانى سعودي  49بةشى لةيةكةى كارطوَ فروَشت و لةوةو ثيَشيش رِيَذةى  %49لةبةشة
خزمةتطوزاريةكانى وةك ضيَشتخانة فروَشتووة و ئيَستة لة قوَناغي خصخصةى [تايبةت
كردنى] خزمةتطوزاريةكانى ضاكسازى و ضاالكى زةمينى و رِاهيَنانى كارمةندةكانيةتى دواى
تةواوكردنى ئةم بةشانة بةنيازن رِيَذةيةكيش لة خزمةتة سةرةكيةكانى ثةيوةند بة
طةشتيارةكان بفروَشيَت بوَ كةرتى تايبةت لةم ديراسةيةدا تةنها ئةو برِطانةى باس دةكريَت كة
ثةيوةندى رِاستةوخوَى يان نارِ استةوخوَى بةسةر ئاسوَى فرِوَكةوانى لة كوردستاندا هةبيَت لةذيَر
كاريطةرى طواستنةوةى ئامسانى لة والَتانى عةرةبى و ئةو ثاشخانةى هةية لة ناوضةكةدا .

يةكةم  /رِوكةشيَكى طشتى لةسةر طواستنةوةى ئامسانى
 /مجوجوَلَى طةشتياران لة جيهان و ناوضةى عةرةبى
أ
سالَى  2005لة ناوضةى عةرةبى وا دادةنريَت بة سالَيَكى ثرِضاالكى لة بوارى طواستنةوةى ئامسانى
دا ئةو فراوان بوونةش بةردةوامى هةبوو تا سالَةكانى  2006و  ،2007بة هوَى بةرزبوونةوةى
نرخى نةوت هةروةها طةشة سةندى طواستنةوةى ئامسانى نيَودةولَةتى بوو بةهوَى ئةوةى
سيَكتةرى طواستنةوةى ئامسانى لة ناوضةى عةرةبيدا طةشةيةكى ئابورى لةبةر ضاوى بةخوَوة
ببينآ.
وة لة هةندآ ووالَتانى ناوضةى عةرةب ئةو طةشةسةندنة هةندآ سنورى ضاوةرِوان كراوى بةزان
تا واى ىلَ هات لة سالَى  2005رِيَذةى طةشةسةندنى هيَلَة ئامسانية عةربيةكان طةيشتة  %14,1لة
رِوانطةى داهاتى طةشتياران بوَ كيلوَمةترى فرِين و ذمارةى طةشتياران و رِيوا طةيشتة  71مليوَن
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كةس بةوهوَيةوة ئةو سيَكتةرة لةو كاتةدا بةخيَراترين سيَكتةرى طواستنةوةى ئامسانى ئةذمار
دةكرا لة جيهاندا و طةشةى مجوجوَلَى نةفةر طةيشتة  % 7,6لة هةمان سالَدا و والَتانى كةنداوى
عةرةبى ثيَشةنطى ئةو طةشة سةندنة بوون لة ناو طةشةسةندنى والَتانى عةرةبى.
وةلةبةر ئةوةى طواستنةوةى ئامسانى باشرتين جوَرى طواستنةوةى [نةفةرة] بوَ ماوة دوورةكان
لة نيَوان ناوضةكانى جيهاندا و شيَوازيَكى طوجناوة بوَ طواستنةوةى مشةكى طران بةها لةبةر ئةوة
بةكارهيَنانى طواستنةوةى ئامسانى لة هةلَكشانى بةردةوامداية و داواكارى نيَودةولَةتى رِوَذ
لةدواى رِوَذ لة زياد بوونداية .
طرنطى طواستنةوةى ئامسانى شان بةشانى طةشةسةندنى ئابوورى جيهان لة زياد بوونداية
ئةمةش ماناى زوَربوونى طةشت و طوزارة و زوَربوونى بازرطانى و وةبةرهيَنان و جيهانطريى ية
هةروةها زيادبوونى ئالَوطوَرِى بازرطانى ية لة رِيَطةى مةرزةكانةوة.
لة بوارى طةشت و طوزاردا ناوضةى عةرةبى ضاوةرِوان دةكريَت طةشةيةكى زيادى بوَ دروست بيَت
هةرضةندة ناوضةكة زوَر كةمرت [استغالل] كراوة لة رِووى طةشت و طوزارةوة لة ضاو ئةو توانا
و ئامرِازانة ى كة هةن لة ناوضةكةدا ،لة بوارى طةشتياريدا هةردوو ئةمريكا و ئةوروثا ثشكى
شيَريان بةردةكةويَت لة ذمارةى طةشتياراندا بةالَم تا سالَى  2020وا ضاوةرِوان دةكريَت ناوضةى
رِوَذهةالَتى ناوةرِ است طةشةيةكى خيَرا بةخوَوة ببينيَت كة ريَذةى ساالَنةى بطاتة  %7,1لة ماوةى
 ، 2020 – 1995دواى ئةوان ناوضةى رِ وَذهةالَتى ئاسيا و دةريايى ئارام ديَت بةرِيَذةى
نيَوان
 %6,5و ناوضةى خواروى ئاسيا ضاوةرِوان دةكريَت بةرِيَذةى ساالَنةى  %6,2طةشةبكات.
رِيَكخراوى طةشت و طوزارى جيهانى ثيَش بينى دةكات كة جيهان سالَى  2020ذمارةى  1,6مليار
نةفةر وةك طةشتيار[ ]Touristسةفةر بكةن بةبةراورد لةطةلَ سالَى  1995كة ذمارةيان 565
مليَون طةشتيار بوو لةسةر ئةو بنةماية كة طةشةى ساالَنةى دةطاتة .%4,1
لة سالَى  2006ذمارةى طةشتيارانى جيهان طةيشتة  842مليوَن طةشتيار لةسةر بنةماى ئةو
ذمارانةى كة رِيَكخراوى طةشت و طوزارى جيهانى توَمارى كردووة ئةو خةمالَندنانة وايان
دةرخستووة كة ذمارةى ئةو طةشتيارانةى كة هاتوونةتة ناوضةى رِوَذهةالَتى ناوةرِاست بةرِيَذةى
 %4لةسالَى  2006بةرزبوَتةوة لةطةلَ ئةوةى كة بارودوَخى سياسى ناوضةكةش لةبار نةبووة
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بةهوَى جةنطى اسرائيل – لب نانةوة و ئةم سةردةمةش لة نالةبارى بوارى ئاسايش لة ضةند
وولَاتيَك وةك سوريا و ليبياو عرياق و تارِادةيةكيش توركيا.

والَتةكانى رِوَذهةالَتى ناوةرِ است هةولَيَكى زوَر دةدةن بوَ ثيَش خستنى سيَكتةرى طةشت و طوزار
لة ميانى هيَنانةكايةى ئامرازى زياترى رِاكيَشانى طةشتياران و ثرِوثاطةندة بوَ زيندوكردنةوةى
ثاشخانى رِ وَشنبريى و جوانى سروشتةكةى لة كاتيَكدا ثيَطةى ناوضةكة ثيَطةيةكى اسرتاتيجى ية
لة نيَوان رِوَذهةالَت و رِ وَذئاوا دا و ناوضةى بةيةك طةيشتنى ئاسيا و ئةوروثاية لةطةلَ ئةوةشدا
بةهوَى بوونى ضاالكى كوَمثانياكانى بوارى نةوت و بةرزبوونةوةى ئاستى وةبةرهيَنان مججوَليَكى
ئابوورى و طةشةسةندى بازرطانى لةبةر ضاودةبينريَت و لة كوردستانيشدا بةشيَوةيةكى لةبةر
ضاوتر و ئاشكراتر.
لةطةلَ ئةوةى سيَكتةرى طواستنةوةى ئامسانى لة ماوةى رِابوردوودا توشى ضةندين طرفت و
كيَشةبووة وةك مةتر سيةكانى تةندروستى  ،بةرزبوونةوةى نرخى نةوت و هةلَكشاندن و
داكشاندنى نرخى دراوة جيهانيةكان و هيَرشة تريوَستيةكان و رِدووداوة سروشتيةكان و طرفتى
ئابورى و سياسيةكان بةالَم لةطةلَ ئةو هةموو طرفتانة كوَمثانياكانى طواستنةوةى ئامسانى لة
سالَى  2005دوو مليار و بيس ت و دوو مليَون نةفةريان طواستوَتةوة كة بة ذمارة  134مليَون
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طةشتيارى لة سالَى ثيَشوو زياترة و لةو ذمارةيةش  704مليَون طةشتيارى نيَودةولَةتى يةو 1,318
مليار طةشتيارى ناوخوَية.

بازارى طواستنةوةى ئامسانى رِوَذهةالَتى ناوةرِ است زوَر بضوكرتة بةبةراورد لةطةلَ بازارِى جيهان
لة هةمان بواردا وة تةنها رِيَذةى  %4,2ى ئةو بازارِة جيهانية دةهيَنيَت ئةم رِيَذةيةش طوجناوة
لةطةلَ ذمارةى دانيشتوانى والَتانى عةرةبى كة نزيك  195مليَون كةس دةبيَت و دةكاتة نزيكةى
 %3ى ذمارةى دانيشتوانى جيهان.
مجوجوَلَى رِيؤا و طةشتيار لة والَتانى رِوَذهةالَتى ناوةرِاست دةطاتة  % 7لةبةشى ئةو مجوجوَلَة
نيَودةولَةتى يةى بازارِى طواستنةوةى ئامسانى لةمةش تةنها  %1,1بوَ مجوجوَلَى ناوخوَيى ية لة
ثشكى مجوجوَلَى جيهانى لةبوارى طواستنةوةى ئامسانى.
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سةرجنى ئةم خشتةيةى خوارةوة بدة:
خشتةى دابةش بوونى مجوجوَلَى نيَودةولَةتى و ناوخوَيى سالَى  2005بةثآى ناوضةكان:
ناوى وولَات

طةشتة نيودةولَةتيةكان رِيَذةى سةدى %

طةشتة ناوخوَى يةكان رِيَذةى سةدى%

افريقا

3,3

8

اسيا – دةريايى ئارام

28,3

22,7

امريكاى التينى /ناوضةى دةرياى
كارييب

4,3

4,2

اوروثا

39,4

9,1

ِروَذهةالَتى ناوةرِاست

7

1,1

ئةمريكاى ذوورو

17,7

62,1

كوَ

100

100

سةرضاوة [رِيَكخراوى فرِينى شارستانى نيَودةولَةتى /ثيَش بينى مجوجوَلَى فرِوَكةوانى و
ئاراستةى رِارِةوةكان  2008 – 2006كانوونى دووةم .]2007
بةهوَى زيادبوونى داواكارى لةسةر طواستنةوةى ئامسانى حكومةتةكانى عةرةبى دةركيان بةوة
كردووة كة ثيَويستة ئاستى طواستنةوةى ئامسانى بطاتة ئةو ئاستةى كة ثيَش بينةكان و
داواكاريةكان ئةخوازيَت.و لةم بوارةدا زوَربةى حكومةتةكان ثالنى فراوان كردنى
هيَلَةئامسانيةكانيان داناوة و هةولَى تازةكرنةوةيان دةدةن و وزوَربةشيان نةخشةيان داناوة بوَ
ضاكسازى و تايبةت كردنى [خصخصة] و ئازادكرنيان لة رِوانطةى ئةو رِاستيةى كة نرخى ئةو
سياسةتة بوَ طةشةى ئابورى و زياد بوونى طةشتيارةكانة لة والَتةكانياندا.
هةندآ لةوالَتانى عةرةبى هةولَى ئةوة دةدةن كة ببنة ثيَشةنط لة طواستنةوةى ئامسانى
ناوضةكةو جيهاندا وةك هيَلَى ئامسانى ئيماراتى و قةتةرى كة بوَنة تة جيَطاى سةرجنى
ناوةندةكانى طواستنةوةى ئامسانى و هةندآ لة فرِوَكةخانةكانى ئةو ووالَتانة بونةتة ويَستطة و
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قوَناغ وةك فرِوَكةخانةى دبى كة ئيَستة بوَتة قوَناغيَكى سةرةكى ئالَوطوَرِى طواستنةوةى ئامسانى
لة ناوضةكةدا لةسةر ئاستى جيهانيش ثيَطةيةكى طرنطى بازرطانية.
سيَكتةرى طواستنةوةى ئامسانى سةرضاوةيةكى طرنطى كاركردن و بزويَنرةى طةشةى كوَمةالَيةتى
و ئابوورى ية لة ناوضةى رِوَذهةالَتى ناوةرِ است و سةروى ئةفريقا و بةثآى دوا ئامار []20
كوَمثانياى فرِوَكةوانى عةرةبى سةرةكى سةرضاوةى بةكارهيَنانى نزيكةى  136000كارمةندن كة
ئةمة رِيَذةيةكى زوَرى بؤ بوارى كاركردن لة ناوضةكةدا فةراهةم كردوة .
هةلَبةتة لةطةلَ ئةوةشدا طةشةى سيَكتةرى طواستنةوةى ئامسانى لة دوارِوَذدا رِوبةرِوى ضةند
طرفتيَك دةبيَتةوة لةبوارى ئابورىو ئاسايش و كآبرِكآى زياتر و نابةرابةرى رِيَسا و رِيَنمايةكان
بوَ طةشة و ثيَشكةوتن بةهوَى بوونى ضةند دةسةالَتيَكى ميانةرِةو و رِيَطر لةبةردةم طةشةسةندا
ئةطةر نةبيَتة هوَى وةستاندنيش هةروةها دةرئةجنامى ئةو شةرِوشوَرِ و كيَشانةى كة لة
ناوضةكةدا ماوةيةكى دورودريَذة ثيَوةى طرفتارن وةك عرياق وسوريا و فةلةستني و
تارِ ادةيةكيش لبنان .ئةمانة بةطشتى و لة ئةجنامدا دةبن بة هوَكار و كيَشةوطرفت لةبةردةم
ثةرةثيَدان و طةشةسةندنى بوارى طواستنةوةى ئامسانى و ضاكسازيةكان لةوبوارةدا.

ب ئاسوَ ئابوريةكان
تا ئةم رِوَذطارةش طةشةى ئابورى ثالَنةرِ ى ثيَشكةوتن و طةشةى طواستنةوةى ئامسانى ية لة
ناوضةى سةرووى ئةفريقا ورِوَذهةالَتى ناوةرِاستدا ئةو طةشةسةندةش هوَكارةكةى دةطةرِيَتةوة بوَ
داهاتةكانى نةوت لة ناوضةكةدا لةاليةك و بةرزبوونةوةى داواى هاوالَتيانى ناوضةكة بوَ خزمةت
طوزارى طواستنةوةى ئامسانى لةاليةكى ترةوة.
والَتة عةربيةكان هةر لةسالَى  2004بةدواوة قازاجنيَكى مادى طةورةيان لةسامانى نةوت كردوة و
سةروةتيَكى طةورةيان ثيَكةوة ناوة ئةم كةلَةكة بونى سةروةتة بوَتة هوَى طوَرِانكاريةكى خيَراى
ئابورى وة بةثآى صندوقى دراوى نيودةو لَةتى طةشةى ئابورى سالَى  2000لة ناوضةكةدا بةرِيَذةى
 %5,7بةرزبوَتةوة بة بةراورد لةطةلَ رِيَذةى جيهانى كة طةيشتوَتة  %4,9لة هةمان سالَدا.
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بةرهةم هيَنةرةكانى نةوت لة سالَى  2006بةهوَى داهات و سوودى ثارةكانيانةوة توانيان
تارِادةيةكى لةبةرضاو قةرزةكانيان كةم بكةنةوة و ئةو طةشةسةندنةش بةردةوام بو بوَ ساالَنى
دوايى بةثيَش بينى ئةوةى نرخى يةك بةرميل نةوت لة  76دوالر زياتر بيَت بةالم ئةوةتا ئيَستا
دةبينني كة نرخى يةك بةرميل نةوت لة بةرزى و نزميداية لة  30تا  50دوالرداية .
لةطةلَ ئةوةى طةشةى ئابوورى لة ووالَتانى جيهاندا بةردةوام دةبيَت بةالَم بزويَنةرى سةرةكى
طةشةسةندنةكة والَتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا دةبيَت يابانيش طةشةيةكى لةبةرضاوى دةبيَت و
لة ناوضةى يوَروَش نيشانةكانى ثيَشكةوتنى ئابورى ديار كةوتووة و والَتانى تازة ثآطةيشتووش
طةشةسةندنةكةيان هةر لة زياد بووندا دةبيَت و طةشةيكى هةلَكشاويش لة صني و رِوسيا و هند
دةردةكةويَت.
كاريطةى ئةم طةشة ئابوري ية كة باس كرا ثالَثشتة بوَ ثيَشبينيةكانى طةشةى طواستنةوةى
ئامسانى لةناوضةى عةرةبى دا ضونكة لةطةلَ طةشةى تةوةرةكانى بازرطانى لةكةنداو ئةو
هةلَشكانة خيَراية كة لة ثيَشكةوتنى ئابورى رِوَذهةالَتى ئاسيا و هندا رِوويدا فرِوَكةخانةكانى
رِوَذهةالَتى ناوةرِ است بوو بة ويَسطةيةكى طرنط بوَ نيشتنةوةى فرِوَكةكان و دابةزينى طةشتياران
هةر لة ثياوانى خاوةن كار و ئةو طةشتيارانةش كة دةيانةوىَ لةسةر رِارةوى ئاسيا – ئةوروثا
سةفةربكةن.
بةثآى ليَكوَلَينةوةيةك كة كوَمثانياى ئةير باصى فرِ نسى كردويةتى لة نيَوان سالَةكانى - 2006
 2020بةرزترين طةشة لة هيَلَة ئامسانيةكانى رِوَذهةالَتى ناوةرِاستدا رِوودةدات و بةزيادةيةكى
ساالَنة بة رِيَذةى  %8,1بوَ مجوجوَلَى ئامسانى.
[سةرضاوة ]Air bus global market forecast 2006 – 2025 p 34
يةكيَك لة هوَكارةكان بوَ طةشةى مجوجوَلَى ئامسانى لة رِوَذهةالَتى ناوةرِاستدا لة سالَةكانى - 2006
 2008ئةو رِ يَكةوتنة نيَودةولَةتية سنوردارانة بوو كة لة نيوان والَتانى ئاسيا و ئةوروثا كرا واى
لةو كةسانةكرد لةو والَتانة كة دةيان ويست سةفةر بكةن لة سةر رِارِةوى خليج و والَتانى ترى
رِوَذهةالَتى ناوةرِاست سةفةريان دةكرد بكةن تا سالَى  2005كة هند و واليةتة يةكطرتوةكان
رِارِةوةى ئامسانةكانيان بةرِ وى يةكرتدا كردةوة و كاريطةريةكى نةريَنى كردة سةر مجوجوَلَى
هةوايى لةسةر ناوضةى عةرةبى بةتايبةت لةسةر هيَلَةكانى ناوضةى رِوَذهةالَتى ناوةرِاست بة
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رِيَذةى  %9,7 ، %10,5 ، %12بوَ ئةو سآ سالَةى كة ئاماذةيان ثآكرا .2008 – 2007 – 2006
سةرضاوةى [ – ICAO Air line traffic forecast and finance trends 2006
]2008
وة ئةو ثيَش بينانةى كة دةكريَت لةبةردةوام بوونى طةشةي ئابوورى لة جيهاندا و ناوضةى
رِوَذهةالَتى ناوةرِاست و سةروى ئةفريقا وا ضاوةرِوان دةكريَت كة طواستنةوةى ئامسانى
بةشيَوةيةكى لةبةرضاو سوود لةو كةشة ئابورى ية ببينيَت و بةشدارى كارا بكات لة طةشةى
ناوضةكةدا.

ج هيَلَة ئامسانية عةربيةكان
لة سالَى  2005دا هيَلَة ئامسانية عةرةبيةكان نزيك  71مليَون طةشتياريان طواستوَتةوة بةبةراورد
لةطةلَ سالَى  2004كة  64مليَون طةشتيار هةروةها يةكيَتى طواستنةوةى ئامسانى عةرةبى ئاماذة
بةو طةشةية دةكات لة ذمارةى طةشتيارةكانى وة كيَشى ئةو بارو مشةكانةى كة بةبةردةوامى زياد
دةكةن بةهوَى هيَلَة ئامسانيةكان دةطويَزريَتةوة ئةوةتا سالَى  2005نزيك  2,6مليَون تةن مشةك
بة طواستنةوةى هةوايى طويَزراوةتةوة لة ناوضةى عةرةبى و رِوَذهةالَتى ناوةرِاست.
لةبوارى طواستنةوةى طةشتياران لة والَتانى عةرةبيدا سيان لة هيَلَةئامسانيةكان ثشكى شيَريان
ب ةركةوت هيَلَى ئامسانى قةتةرى  ،هيَلَى ئامسانى ئيماراتى و هيَلَى ئامسانى سعودي كة
بةهةرسيَكيان نزيك بة  1/3ى سةرجةم طةشتيارةكانى ناوضةكةيان طويَزايةوة كة ذمارةيان لة
سالَى  2005دا  7مليَون طةشتيار بووة.
لة سالَى  2004هيَلَى ئامسانى ئيماراتى نزيك نيو مليَون طةشتيارى طويَزايةوة بةالَم لة سالَى 2005
ئةم ذمارةية بوو بة دوو ئةوةندة واتة يةك مليَون طةشتيار بوَية ئةم هيَلَة ناضار هةستا بة زياد
كردنى ذمارةى كارمةندانى بوَ ثيَشكةش كردنى خزمةت طوزاريةكان و بةرزترين رِيَذةى
طةشةسةندى لة ناوضةكةدا مسوَطةركرد.
سةبارةت بة طواستنةوةى مشةك هيَلَى ئامسانى ئيماراتى زياد لة  %45ى سةرجةم بارو مشةك كة
برِةكةى  1,2مليَون تةن بوو لةسةر هيَلَةكانى طويَزرايةوة.
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ناوى هيَلَى ئامسانى

ذمارةى طةشتيار  1000xطةشةى سةدى %

كيَشى مشةك [تةن]

هيَلَى ئامسانى جةزائريى

2970

15,2

15952

طريان اخلليج

735

1,700

232615

مصر للطريان
هيَلَى ئامسانى كويَتى

5332

3,3

103367

2460

9,8

70880

مةلةكيةى ئوردنى

1821

4,9

82100

هيَلَى ئامسانى قةتةرى

6041

74,1

416512

هيَلَى ئامسانى سعودى

16900

7,2

392487

طريان االمارات

13976

11,5

1187057

سةرضاوة [كوَمثانياكانى فرِوَكةوانى و دةستةى عةرةبى بوَ فرِينى شارستانى]
لةو خشتانةى سةرةوة دةردةكةويَت كة طةشةى ئابورى و ثةرةسةندنى طواستنةوةى ئامسانى لة
ناوضةى رِوَذهةالَتى ناوةرِ استدا بة جوَريَك دةضيَتة ثيَشةوة واى لة كوَمثانياكانى طواستنةوةى
ناوضةكة كردووة كة بةردةوام ثالنى طواستنةوةى ئامسانى داهاتويان ذمارةيةكى زوَر لة كرِينى
فرِوَكةى بارهةلَطر و طةشياران لة خوَبطريَت كة برِى تيَضونيان مليارات دوَالرة و دابني كردنى
سةدان فرِوَكةى جوَراو جوَرى وةك بوينغ  777و ئريباصى  350و امربايرى برازيلى و بوينغ  737ة
كة ثيَش ةنطى ئةو كوَمثانيايانة هيَلَى ئامسانى سعودى و قةتةرى و ئيماراتى ية و كآبرِكآ يةكى
لةبةرضاو بةدى دةكريَت لة ضنينةوةى بةرهةمى ئةو ثيَشكةوتنة ئابوريةى كة لة ناوضةكةدا
رِ وودةدات كة فاكتةرى سةرةكى نةوت و داهاتةكةيةتى هةروةها شويَن و ثيَطةى ناوضةكةية ب َو
ثةرِين ةوةى فرِوَكةكان لة نيَوان خواروى ئاسيا و ئةوروثا بوَية ثيَويستة كوردستانيش وةك
هةريَميَك كة لة ناو جةرطةى ناوضةكةداية و بةشيَكة لة هاوكيَشةى ئابورى وجغرايف كةمرت نية
لةوالَتانى دةوروبةرو ناوضةكة دةبيَت ثالنى خوَى هةبيَت بوَ وةدةست هيَنانى سةرماية و
وةبةرهيَ نانى لة كوردستاندا تابتوانريَت وةك ميلةتانى دنياى ثيَشكةوتن ذيانيَكى ثرِ ئاسودة و
سود بةخش دابني بكات بوَ هاوالَتيانى هةريَمى كوردستان و والَتةكةمان ببيَتة بةشيَك لة
كاروانى ثيَشكةوتن.
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ثشكدارى و بازارِ ( اخلصخصة و التسويق)
خاوةنداريَتى زوَربةى كوَمثانياكانى طواستنةوة لة والَتانى عةرةبى دةطةرِيَتةوة ب َو
حكومةتةكانيان ئةمةش بووة بة هوَى دروست بوونى كآبرِكيَيةك لةو بوارةدا وة ئةو
حكومةتانةى كة دةولَةمةندن لة سامانى نةوتدا ثشتيواني كوَمثانياكانيان زوَر بةباشى كردووة،
هةرضةندة ئةو كوَمثانيايانة حكومني لةطةلَ ئةوشدا كةم كورِى و قةيرانى كارطيَرِى و تةمويل
زوَر جار ئاستةنطى دروست كردووة لةبةردةم ثيَشكةوتنيان يان ضاكسازيان لة ئةجناميشدا
ئةوةشدا نةختينةى دةولَةتةكانيان ماية ثوض كردووة.
لةم قوَناغةى ئيَستادا هيَلَة ئامسانية حكوميةكان رِوويان كردوَتة [خصخصة] ثشكاندنى
كوَمثانياكانيان بةشيَوةيةكى هيَواش و لةسةرخوَ لة سالَى [ 2005طريان اخلليج]ى كويَتى تةنيا
كوَمثانيا بوو لة ناوضةكةدا كة نرخى تيَضونى زوَر كةم بوو بةالَم ئيَستا ضةندين كوَمثانياى تر
لة ناوضةكةدا بةرةوة [خصخصة] دةضن و حكومةتةكانيان كاردةكةن بةو ئاراستةية يان
هةرنةبآ ثالنيان داناوة بوَ ئةوةى بةو ئاراستةية بضيَت .وةكو باس كرا هيَلَى ئامسانى سعودى تا
ئيَستا  % 49ى ثشكةكانى فرِوَشتووة و ئيَستا سةرقالَى فروَشتنى ضةندين بةشى ترة بة كةرتى
تايبةت كة لة ئةجنامدا برِيَكى زوَر قازانج دةطةرِيَتةوة بوَ كوَمثانياكان ،هيَلَى ئامسانى [الشرق
االوسط ] ى لبنانى و هيَلَى ئامسانى كويَتى دةستيان كردووة بة كاركردن لةسةر
[خصخصة]كردنيان هةرضةندة ئةو ثرِ وَسةية دواكةوتووة و هيَلَى ئامسانى [امللكية
االردنية]ش لة كوَتايى سالَى  2007دا [خصخصة]ى هيَلَةكةى كردووة.
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( فرِِِوَكةخانةكان)

فرِوَكةخانة عةربيةكان سالَى  2005نزيك بة  134مليون طةشتياريان وةرطرتووة بة بةراورد بة
 125مليون طةشتيار لة سالَى  2004بة زيادةى  % 6,6بةالَم ئةطةر وورد بينةوةدابةش بوونى
طةشتياران بةسةرفرِوَكةخانةكاندا بةشيَوةيةكى يةكسان و هاوسةنط نةبووة ،لةم بوارةدا سآ لة
فرِوَكةخانةكان زوَرترين بةشيان بةركةوتووة فرِوَكةخانةى دبى  ،فرِوَكةخانةى دةوحة و
فرِوَكةخانةى ملك عبداهلل عزيزى نيودةولَةتى سعودى .
لةطةلَ ئةوةشدا زوَربةى فرِوَكةخانةكانى ناوضةكة طةشةيةكى لةبةرضاويان بةخوَةوة بينيوة
هةردوو فرِوَكةخانةى شارقة و مراكش رِادةى ثيَشكةوتنى ناوضةكةيان بةزاندووة كة بةرِيَذةى
 %35و  % 33طةشةيان كردووة و طةشةى طواستنةوةى مشةك لة فرِوَكةخانةطةورةكان  3,5مليون
تةنيان تآثةرِاندوة لة سالَى  2005و هةر لةوسالَةدا نزيك بة  1,3مليون مجوجوَلَى ئامسانى [ Air
 ]movementبة ئةجنام طةياندراوة و ئةم رِيَذةية رِيَذةيةكة ثيَويستة هةلَوةستةى لةسةر
بكريَت.
هةندآ زانيارى لةسةر فرِوَكةخانة عةربيةكان سالَى[ ]2005
مجوج َولَى

مشةكى

فرِوَكةخانة

رِيَذةى طةشة %

فرِوَكةوانى

[تةن]
22600

فرِوَكةخانةى هوارى بوميدين نيودةولَةتى

2,1

48347

فرِوَكةخانةى بةحرةينى نيَودةولَةتى

8,5

73891

334832

فرِوَكةخانةى قاهريةى نيَودةولَةتى

7,2

99204

232548

فرِوَكةخانةى ملكة علياء اردنى نيَودةولَةتى

9,7

35091

96794

فرِوَكةخانةى كويَتى نيَودةولَةتى

6,6

66929

160667

فرِوَكةخانةى بريوتى نيَودةولَةتى

1,5

53160

63285

فرِوَكةخانةى دوحةى نيَودةولَةتى

32,5

59671

207988

فرِوَكةخانةى ملك عبدالعزيز نيَودةولَةتى

7,4

86881

221343

فرِوَكةخانةى ملك خالدي نيَودةولَةتى

7

84555

198221

فرِوَكةخانةى دبى نيَودةولَةتى

14,7

214615

1333014

سةرضاوة [ ]AACO Arab air transport Stastics 2006
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طويَزراوة

(ثرؤذةكان و ئا ؤى وةبةرهيَنان)
ووالَتة عةربيةكان دةركيان بةو رِاستية كرد لةبةر رِ وَشنايى ثيَشكةوتنى طواستنةوةى ئامسانى
ثيَويستيان بة بةهيَزكردنى تواناى فرِوَكةخانةكانيان هةبيَت لة سالَى  2005تواناى بةكارهيَنانى
فرِوَكةخانةكانى عةرةبى نزيك %80ى تآثةراند لة تواناى ضاوةرِوان كراوى فرِوَكةخانةكانيان
بوَية زوَربةى ووالَتةكان ثالنيان دانا بوَ فراوان كردنى ذيَرخانى فرِوَكةخانةكانيان و ضاوةرِوان
دةكريَت نزيك بة  30مليار دوَالر خةرج بكريَت بوَ فراوان كردنى فرِوَكةخانةكان و فراوان
كردنةكة نزيك  19فرِوَكةخانة دةكريَتةوة توانايان لة  100مليون طةشتيارةوة بةرزدةبيَتةوة بوَ
 473مليوَن و ثشكى شيَرى ئةو فراوان بوونة لة ناوضةى كةنداو رِوودةدات لة ميانى ثرِوَذةى
[ ]5فرِوَكةخانةى طةورة واضاوةرِوان دةكريَت ذمارةى طةشتياران بطاتة  270مليوَن طةشتيار و
برِى  26مليار دوَالر دةضيَتة ئةو فراوان كردنةى [ ]5فرِوَكةخانةية طةورةكة.
ثرِوَذةى فرِوَكةخانةكانى ناوضةى عةرةبى
تواناى فرِوَكةخانةكان لة

فرِوَكةخانة

ووالَت

برِى تيَضون[مليون دوَالر]

فرِوَكةخانةى حبرين نيودةولَةتى

حبرين

212

25000

فرِوَكةخانةى قاهرة نيَودةولَةتى

مصر

350

20600

فرِوَكةخانةى كويَتى نيَودةولَةتى

كويَت

862

20000

فرِوَكةخانةى دوحة نيَودةولَةتى

قطر
امارات

5500

50000

4100

70000

فرِوَكةخانةى ابوضيب نيَودةولَةتى

امارات

6800

50000

فرِوَكةخانةى شارقة نيَودةولَةتى

امارات

620

8000

فرِوَكةخانةى دبى مركزى جيهانى

امارات

8100

120000

فرِوَكةخانةى دبي نيَودةولَةتى
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روَذيَكدا [طةشتيار]

لة ئيَستادا دروست كردنى سآ فرِوَكةخانةى طةورةى تازة بةرِيَوةية يةكةميان لة تونس
[فرِوَكةخانةى نغيضه ى نيَودةولَةتى] يةكيَك لة دبى [ فرِوَكةخانةى دبي جيهانى] ئةوى
تريان فرِوَكةخانةى خرطومى نيودةولَةتى لة سودان.
فرِوَكةخانةى دبى ج يهانى دةبيَتة طةورةترين فرِوَكةخانة لة ناوضةكةداكة تواناى بةرِآكردنى
 120مليون طةشتيارى دةبيَت لة سالَيَكدا.

[بةشدارى كةرتى تايبةت ]

حكومةتة نيشتمانيةكان خوَيان زوَربةى فرِوَكةخانةكانيان دروست كردووة و بةطةرِى دةخةن
بةالَم لةطةلَ زياد بوونى طةشتةكان و زياد بوونى ذمارةى طةشتياران دةسةالَتى فرِوََكةخانةكان
دةركيان بةوةكردووة كة كةرتى تايبةت كاريطةرى خوَى هةية لةسةر بةرةوثيَش ضوونى
كارةكانيان و ثيَويستة رِ وَلَيان بدريَتىَ سا بة ثيَدانى بةشيَك لة خزمةتطوزارى يةكان بوَ ئةوةى
شارةزاى ثسثوَرى كةرتى تايبةت بيان با ت بةرِيَوة يان وةدةست هيَنانى نةختينةى ثارة بوَ
دروست كردنى فرِوَكةخانة و بةطةرِخستنيان و طواستنةوةى خاوةنداريَتييان .
لة ووالَتى ميسر كوَمثانياى [فرِوَكةخانةكانى ثاريس]ى زةبةالح كة طروثيَكى طةورةن
طرآبةستيَكى لةطةلَ كوَمثانياى ميسر بوَ فرِوَكةخانةكان موَركرد ماوةكةى شةش سالَة ب َو
بةرِيَوةبردنى [ ]5لة فرِوَكةخانةكانى ميسر ناوةرِوَكى طرآبةستةكة خوَى لة باش كردنى
خزمةتطوزارى يةكان و زوَركردنى داهات و توَكمةكردنى بارى ئاسايش دةبينيَتةوة لة
فرِوَكةخانانةدا.
لةو بوارةدا ضةندين والَت وةك ئيمارات و ميسر و ئةردةن و تونس و سعودية هةنطاويان ناوة ب َو
تيَكةلَ كردنى كةرتى تايبةت لة دروست كردن و بةطةر خستنى فرِوَكةخانةكانيان و كاركردن بوَ
ضاكسازى و طةشةسةندن و زيادكردنى داهاتةكانيان و زوَربةشيان سوودى باشيان لةو هةنطاوانة
وةرطرتووة بةالَم لة ئيَستادا عيَراق و لةطةلَيشدا ك وردستان بةهوَى بارودوَخى نالةبارى سياسى
ناوخوَ لةطةلَ حكومةت و اليةنةكانى فرِوَكةوانى و طواستنةوةى ئامسانى نةك هةر هةنطاو نانيَن
بةو ئاراستانةى كة باس كران تةنانةت طريوطرفتى زوَر دروست دةكريَت لة رِيَطةى طةشةسةندنى
بوارى طواستنةوةى ئامسانى و هيَشتنةوةى لة سنوريكى بةر تةسكيدا كة دةكريَت ئةطةر ثالن و
ثةروَشى هةبيَت ئةو كةرتة زوَر باشرت دةبيَت وةك لة والَتانى دةوروبةردا هةية.
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[دةست كةوتى كاركردنى ئابوورى]
ثيشةى فرِوَكةوانى لةم سةردةمةدا بةشيَكى زوَرى كاركردن لة جيهاندا دةستة بةردةكات
رِاستةوخوَ و نارِ استةوخوَ و بةثآى داتا و رِ اثوَرتةكانى [تيمي ئيش كردنى طواستنةوةى
ئامسانى] كة تيميَكى تايبةتة بة وةدةست هيَنانى ثالَثشت بوَ طواستنةوةى ئامسانى ،فرِوَكةوانى
نزيك بة  % 8ى كوَى دةستكةوتى جيهانى ثيَك دةهيَنيَت و لةسةر ئاستى كاركردنى دةولَةتى
ثيشةى طواستنةوةى ئامسانى سةرضاوةى  13,0مليوَن هةىل كارة كة  5مليَون كارى رِاستةوخوَية كة
لة دةرئةجنامدا نارِاستةوخوَش نزيك بة  15مليوَن هةىل كارى تر دةستةبةر دةكات لة بوارى
طةشت و ئةو سيَكتةرانةى كة ثةيوةستة.
بةثآى داتاكانى ئةو تيمةى كةناوبرا دةربارةى والَتةكانى ئةجنومةنى كةنداو و رِوَذهةالَت سالَى
 2004نزيك بة  165000هةىل كارى بوَ ثيشةى فرِوَكةوانى دابني كردووة و لةطةلَيشيدا نزيك يةك
مليَون هةىل كارى ترى نارِ استةوخوَى ترى بةرجةستةكردووة و هوَكاريش بووة بوَ دابني كردنى
 16,1مليار دوَالر لة كوَى داهاتى طشتى لة ضاالكيةكانى ئابوورى.
لة ووالَتانى كةنداودا بة تايبةتى دبى و قةتةر فراوان بوونى ثيشةى طواستنةوةى ئامسانى واى َ
ىل
هاتووة نةك تةنها هةىل كارى زياد كردووة بطرة ثيَويستى كردووة كة لة دةرةوةى ولَاتانى
خوَيانةوة كريَكار و دةست كار بهيَننة ناو والَتةكةيانةوة بوَ بةرِآ كردنى كاروثرِوَذةكانيان و
هاوالَتيانى ئةو والَتانة تةنها وةك ضاو ديَرى و سةرثةرشتى كار كاردةكةن.
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[دةرئةجنام و ثيَش بينيةكان]
ئةطةر برِ وانينة هوَكارةكانى ثيَشكةوتنى سيَكتةرى طواستنةوةى ئامسانى لة والَتانى عةرةبى و
ناوضةى رِوَذهةالَتى ناوةرِاست سآ هوَكارى سةرةكى هةية كة بوونةتة فاكتةرى طةشةسةندنى
طواستنةوةى ئامسانى لة ناوضةى رِ وَذئاواى ئاسيا ئةو سآ هوَكارةش ئةمانةن:
 .1رِوَلَى ناوضةكة بوَ سةفةركردن لة نيَوان ئةوروثا و خواروى ئاسيا و رِوَذهةالَت.
 .2طةشة سةندنى طةشت و طوزار.
 .3طةشةى ئابورى لة ئةجنامى داهاتةكانى نةوت و ئةو ثيَشكةوتنانةى كة لةو سةرضاوةيةوة
بةدى هاتوو.
تواناكانى طواستنةوةى ئامسانى عةرةبى و ضاالكى يةكانى لة والَتةبةرهةم هيَنةرةكانى نةوتدا
جياوازة بة جياوازى شويَن و رِارِةوة ئامسانيةكانيان ،ثيَشكةوتنى سيَكتةرى طواستنةوةى
طةشتياران و طواستنةوةى مشةك بة ئامساندا لة والَتانى كةنداو زوَر خيَراترة لة والَتانى رِوَذئاواى
عةرةبى و رِوَذهةالَت.
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لةطةلَ ئةوةى ناوضةى عةرةبى بة تايبةتى ناوضةى كةنداو ثيَطةيةكى طرنطة لة ضوارضيَوةى
طواستنةوةى ئامسانى لة ناوضةكةدا بةالَم لةبةردةم ئةو ثيَشكةوتنانةشدا ئاستةنطى زوَر هةية بة
تايبةتى ئةوكاتةى كة هندستان و ضةند والَتيَكى ترى ناوضةكة ئةطةرى كردنةوةى هيَلَى
رِ استةوخوَيان هةية لة نيَوان ئةورثا و والَتةكانى خواروى ئاسيا ئةمةش دةبيَتة هوَى شكستيَكى
طةورة بوَ سةر طواستنةوةى ئامسانى ناوضةى عةرةبى دا لةبةر ئةوة دةبيَت والَتة عةرةبيةكان
نةك هةر ذيَرخانى فرِوَكةخانةكانيان فراوان بكةن بةالَم ثيَويستة لة ميانى كآبرِكآ و بةستنى
طرآبةستة دوو قوَلَيةكان كاربكةن بوَ زياد كردنى ضاالكى يةكانى طواستنةوةى ئامسانى وَ
بةرطرتن لةكاريطةرى كوَمثانيا طةورةكانى ترى جيهان.

دووةم /ئةو ثرسانةى كة لة طواستنةوةى ئامسانيدا ثيَويست بة ثالَثشت و يارمةتى
حكومةتدا هةية
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هةردوو بنةما سةرةكى يةكانى تايبةت بة كارةبازرطانيةكان و كةرتى طشتى كوَدةبيَتةوة لة
طواستنةوةى ئامسانيدا و فرِوَكةش بةكاردةهيَنريَت بوَ طواستنةوةى طةشتيار و مشةك و ثوَستة و
كةل و ثةل و هةروةها كوَمثانياكانى هيَلَى ئامسانى هةلَدةستيَت بة ثيَشكةش كردنى
خزمةتطوزارى لة سةر هةردوو ئاستى ناوخوَيى و ناوضةيى.
بوَ جآبةجآكردنى ئةو خزمةتطوزاريانة ذمارةيك ئامراز بةكاردةهيَنريَن وةك فرِوَكةخانةكان و
فرِوَكةكان وة لةاليةن ذمارةيةك سيَكتةرةوة ثشتيوانى ئةم ثروَسانة دةكريَت بوَ رِيَكخستنى
خزمةتطوزاريةكان.
ئةو فاكتةرانةى كة كاريطةرى رِ استةوخوَيان هةية لةسةر ئةو سيَكتةرة واتة سيَكتةرى
طواستنةوةى ئامسانى:
أ خاوةنداريَتى كوَمثانياكانى فرِوَكةوانى : Airlines ownwerships
زوَربةى ئةو كوَمثانيا فرِوَكةوانيانةى كة لة ثيَش هةشتا كانى سةدةى رِابوردووة دروست
كرابوون حكومى بوون وة وةك سةرضاوةيةكى طرنط دادةنران بوَ شانازى نةتةوةيى و بة
هةلَطرى ئاالَ ئةذمار دةكران بةالَم ضةند سالَيَكة ئةو جوَرة خاوةنداريانة كةم بوونةتةوة و زوَر
لةو كوَت و بةندانة البراون هةرضةندة ئةو البردنى ئاستةنطانة تةنها لة ذمارةيةك لة والَتة
ثيَشكةوتووةكاندا كراوة و ئةم سيستمة بةرجةستةكراوة.
ب ثيَويستى طشتى [:]Public Demand
طةشةيةكى لةبةر ضاو هةية لةسةر داواى طشتى بوَ طواستنةوةى ئامسانى شان بةشان لةطة َل
طةشةى دميوغرافى و طةشةى دانيشتوان و ضاالكى ئابورى لةكاتيَكدا رِيَذةى ئةو طةشةية
بةشيَوازى جياواز دةبينريَت لة ناوضةكةدا ،لةوناوضانةدا كة زوَرترين كوَت وئاستةنطةكان
هةلَطرياون طةشةكة زياترة و لة هةمان كاتدا كآبرِكآ زياترة ئةمةش دةبيَتة هوَى باشرتكردنى
نرخي طواستنةوة و كةم كردنةوةى لةهةمان كاتدا.
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ج

ضاالكى ئابوورى Economic Activities

ضاالكى ئابوورى داوا لةسةر خزمةتطوزارية سةرةكى يةكانى طواستنةوةى ئامسانى ديارى دةكات و
ئةو ضاالكي يانةى كة كوَمثانياكانى فرِوَكةوانى جآبةجآ دةكةن ئارِاستةى ضاالكى ية
ئابوريةكان دةكات لةسةر ئاستى ناوضةيى و دةوىل.
ئةم سيَكتةرى طواستنةوةية لةسةر ثالنيَكى ضوار ثيَنج سالَة دةرِوات تةنانةت لةسالَةباشةكاندا
قازاجنى ئةو كوَمثانيانة كةمن بة بةراورد لةطةلَ سيَكتةرةكانى تر و لة نيَوان  2بوَ  3لة سةدا
سةروو ذور دةكات و لة سالَةخراثةكاندا ئةجنامةكان جارى وا هةية رِووخيَنةر دةبن ئةمةش لةو
كوَمثانيانةدا رِووى دا كة بةثآى برِطةى  11كاريان دةكرد لة والَتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا كة
بةهوَيةوة ضاوديَرى رِ يَكخستنةوةى دةكات بةثآى ياساى نابووت بوون لة والَتة يةكطرتوةكانى
ئةمريكا.
ئةم دابةزينى قازاجنةش لةسةر بنةماى داتاكانى يةكيَتى جيهانى طواستنةوى ئامسانى
[ ]IATAدةركةوتووة كة دةطةرِيَتةوة بوَ ضةند فشاريَكى ئابوورى وةك بةرزبوونةوةى نرخى
نةوت هةروةها ثيَويستة ليَكوَلَينةوةش بكريَت لة ضةند ثرسيَكى سةرةكى وةك كةم و كورِى لة
كآبرِكآ لة نيَوان هاوردةكاندا [وةك فرِوَكةخانةكان] ئةوةى كة دةبيَت بةهوَى نةمانى كةفائة
و مانةوةى كوَتةكان لةسةر سيَكتةرى فرِوَكةوانى و رِيَك نةخستنةوةى تواناكان.
د

تيَضوةكانى تةمويل:

تيَضوةكانى تةمويل دةبيَت بة فاكتةريَكى طرنط كة دةضيَتة ضوار ضيَوةى كآبرِكآى نوآى
خزمةتطوزاريةكان و بة دةست هيَنانى ئاميَرى نوآ بةم ثةراويزة كةمانة ذماريةكى كةم لة
كوَمثانياكان دةتوانن ئةو ثيَشكةوتنان كة ضاوةرِوان دةكريَت بة ئةجنام بطةيةنن.
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بةشى يازدةهةم
كور ةية ة ةر رِوود وةكانى فرِؤكةو نى
ئايا ئةزانى هؤكارى رِووداوةكانى فرِؤكة كامانةن ؟

رِووداو و قةومانةكانى فرِؤكة لةم سةردةمةى ئيَستادا طرنطيةكى تايبةتى ثيَ دةدريَت لةسةر
ئاستى نيشتيمانى و حكومى لة هةمان كاتدا رِووبةريَكى فراوانى لة دةزطاكانى رِاطةياندن
داطريكردووة تةنانةت واى ليَهاتووة هةردوو رِؤذ يان جاريَك هةوالَى رِووداويَكى فرِؤكة بالَو
دةكريَتةوة .
لةو رِؤذةوة ئادةميزاد دةستى كردووة بة بةكارهيَنانى فرِؤكة كؤمةلَطاى مرؤفايةتى ضةندين
شارةزا و ثسثؤرِى طةورةى لةدةست داوة كة لة بوارى فرِيندا كةم ويَنة بوون و رِؤحى خؤيان
بةخشيوة بةو بوارة تا مرؤف بتوانيَت سوود لة فرِين وةربطريَت لةطةلَ زؤربوونى رِووداوى
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فرِ ؤكة مرؤفةكان دركيان بةوةكردووة كة ثيَويستة ليَكؤلَينةوة بكريَت لة هؤكارى رِووداو يان
قةومان(.)Incident and Accident
 رِووداو ( : )Incidentتووش بوونى مرؤفة بة زيانيَك كة نةبيَتة هؤى مردنى يان
نةبيَتة هؤى زيانيَكى طةورة لة مالَ و كةل و ثةلةكان لة ئةجنامى هةلَةيةكى مرؤيي يان
تةكنيكى لة فرِؤكةيةك .
 قةومان ( ) Accidentكةوتنةوةى مةترسيةكة كة لة ئةجنامدا كةسيَك لةناوبضيَت يان
كةوتنةوةى زيانى طةورة لة فرِؤكةيةك يان كةلوثةل يان وونبوونى فرِؤكةكة.

نةخشةيةكى روون كردنةوة بؤ ئامارى جؤرو شؤينى رووداوةكانى فرؤكة
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-

ئةو فاكتةرانةى يارمةتى دةرن بؤ رِووداوى فرِؤكة و قةومان -:

هؤكارى كةوتنةخوارةوةى رِووداو يان قةومان هةردوو فاكتةرى مرؤيى و فاكتةرى
كةوموكورتى تةكنيكى تيَدا بةشدارة بؤية

لة كاتى دابني كردنى سةالمةتى ئامسانى و

سةالمةتى زةمينى بؤ هةردوو فاكتةرةكة ثيَويستة زانيارى و ئاطادارى تةواو هةبيَت .
 ضؤن فرِؤكة ليَ ي دةقةوميَت ؟
هؤكارةكانى رِووداوى فرِؤكة لةو خالَةوة دةست ث َي دةكات كة نةتوانريَت ثيَويستية
رِيشةييةكانى بةطةرخستنى فرِؤكةكة دابني بكريَت هةر لة ديزاينى فرِؤكةكة و ئاميَرة
يارمةتى دةرةكان و دروستكردنيان تا دةطاتة بةطةرخسنت و ضاكسازى كة سةرضاوة
دةطريَت لة الوازى بةريَوةبةرايةتى رِاهيَنان ى دةستةى كار و فرِؤكةوان لةسةر فرِطة
هةورةها الوازى ئةو كارمةند و دةستانةى بةرثرسيارن لة ضاالكى يةكانى سةر زةوى
فرِؤكةخانة و ئاميَرةكانيان .
لةكاتى رِووداو يان قةومانى فرِؤكة ثيَوستة بة ووردى لة هؤكارةكانى بكؤلَريَتةوة تا
طةيشنت بة هؤكارى سةرةكى  ,بة طشتى هؤكارةكان ئةمانةن - :
 هةلَةى مرؤيي .
 كةموكورتى هونةرى (تةكنيكى ).
 هةلَةى هةمةجؤر .
 هؤكارة ناديارةكان .

 هةلَةى مرؤيي (.)Human Error
لة ئةزموونةكانى ثيَشوو لة رِووداوةكانى فرِؤكة و فرٍِين دةركةوتووة كة رِيَذةى زؤرى
ئةو رِووداو و قةومانانة كة دةكةونةوة ثةيوةسنت بة هةلَةى مرؤفةكانةوة  ,لة كاتى
ليَكؤلَينةوةكاندا لة هؤكارى رِووداو يان قةومان تيمةكان دةطةرِيَن بة دواى هؤكارى
رِووداوةكة نةك بةدواى كةسيَك كة بةرثرسياريةتى خبريَتة طةردن .
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لةسةر دةستةى فرِؤكةوان و تيمةكانى ضاكسازى و ضاوديَرانى ئامسانى و بةرثرسةكان
وة لةسةر هةموو ئاستةكان ثيَويستة بزانن كة طرنطى سةالمةتى ئامسانى ( Aviation
 ) on Safetyضي ية ؟ و ثيَويستة بزانن لة ضؤنيةتى رِوودانى ئةو كارةساتانة
هةروةها ضؤنيةتى بةرطرتن لة رِوودانيان بؤ جاريَكى تر ئةوةش بةدةست ديَت لة
رِيَطةى فيَربوون و هؤشياركردنةوة و بةرنامةى سةالمةتى و رِاهيَنان و سةرثةرشتى .
هةلَة مرؤييةكان ئةم خاالَنةى خوارةوة دةطريَتةوة -:
 .1الوازى ئاستى رِاهيَنان يان نةكردنى رِاهيَنان .
 .2الوازى ئاستى سةرثةرشتى كردنى دةستةكان .
 .3جيَ بةجيَ نةكردنى رِيَنمايي و رِيَسا و ياسا تايبةتى يةكان بة تايبةت (ضيَك
ليستةكانى فرِؤكة ).
 .4كةمتةرخةمى كةسةكان .
 .5بيَزاربوون و شةكةت بوون .
 .6دلَةرِاوكيَ و بريضوونةوة .
 .7ووردنةبوونةوة (تةركيز نةكردن) و جةجنالَى ميَشك بة شتى ترةوة .
 .8طويَ نةدان بة تةندروستى جةستةى كارمةندان .
هةلَةى دةستةى فرِؤكةوان -:
ئةم هؤكارة سةرةكى ترين هؤكارة لة رِوداوةكانى فرِؤكة ئامارةكان سةملاندويانة كة ()%73,5
ى رِووداو و قةومانةكان لة فرِؤكةكاندا بةهؤى هةلَةى دةستةى فرِؤكةوانيةوةية  ,دةكريَت
هةلَةى دةستةى فرِؤكةوانى ئةم خاآلنةى خوارةوة ضرِبكريَتةوة .
 ثابةندنةبوون بة جيَ بةجيَ كردنى رِيَكارةكان بة رِيَك و ثيَكى .
 خةيالَ رِؤشنت و طويَ نةدان لة كاتى فرِيندا .
 هةلَة كردن لة كاردانةوةيةكدا .
 كةمى شارةزايي و رِاهيَنان .
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 هةنديَ شارةزايان دةلَيَن ماندوبوون و شةكةتبوونى فرِؤكةوان وة كةمى ذمارةيان
تووشى هةلَة دةبن .
 يان ئارةزووى كؤمثانيا بؤ ج َي بةج َي كردنى زؤرترين طةشت بة فرِؤكةكانيان بة
تايبةتى لة وةرزى طةشتكردندا بؤ بةدةستهيَنانى قازاجنى زؤر .
ئامارى يةكيَتى فرِؤكةوانى بةريتانى سالَى ( )1973دةرى خستووة كة لة ئةجنامى
ماندوبوون و كةم خةوى فرِؤكةوان بؤ كاتيَكى دريَذخايةن بووة بةهؤى لة دةستدانى
طيانى ( )273كةس لة نيَوان سالَانى (. )1973 - 1966
كةموكورِ تةكينكى :
لة هؤكارةكانى رِووداوى فرِكةكان كةموكورِي يةكان و ضاكسازى دةطاتة رِيَذةى ( )%1,6طويَ نةدان
بة ضاكسازى ثيَوةر و ذميَردةر (عداد) و بزويَنةرةكان كة دةبيَتة هؤكارى رِووداوةكان .
لةم كاتانةدا ئةو اليةنةى يان ئةو كؤمثانيايةى ثيَوةر و ذميَردةرةكان دروست كردووة
بةرثرسياريةتى رِووداوةكة ئةكةويَتة ئةستؤى ضونكة لةطةلَ ديزاينى ئةو ئاميَرة بة جؤريَك
كرابيَت كة رِيَطر بيَت لة رِووداوى هةلَة:
بةدةر لةوةى سةرةوة كةموكورتى تةكنيكى لة يةكيَك لةم خاآلنةى خوارةوة سةرضاوة دةطريَت - :
 ديزاين .
 ضاكسازى .

 دروست كردن .
 خراثى كةرةستةى دروست كردن .
هةلَةى تاقيطةى زانستى و طةرةنتى كةرةستةكان .
هةنديَ فرِؤكة تووشى رِووداو دةبيَت بةدةر لة هةلَةى مرؤيي يان كةمو كورتى تةكنيكى
يان كةرةستةى دروست كردن وةك -:
 .1بارودؤخى كةشناسى :

346

خراثى كةش و هةوا هؤكارة بؤ رِووداو و قةومانةكان بة رِيَذةى ( )%3,5لة كؤى
هؤكارةكان بةثيَ ي ئامارةكانى رِووداوةكانى فرِؤكة بؤ ئةو فرِؤكانةى كة لة ئيَستادا
دةفرِن تا بةرزى ( ) 34000سى و ضوار هةزار ثيَ لةو بةرزييةدا ضةند طؤرِانكاريةك
رِوودةدات لة بارودؤخى كةشناسيدا وةك -:
 خيَرايي با .
 ضرِى هةوا .

 هةورو هةورةترِيشقة .
 تةمو مذ .

 نزمبونةوةى ثلةى طةرمى بؤ ذيَر ( )70ثلةى سةدى .
 طؤرِانكارى لة فشارى هةوا
 -2ثياكيَشانى بالَندةكان-:
ئةم فاكتةرةش مةترسى يةكة لة سةر فرِينى فرؤكةكان لة ئامساندا تا ئيَستاش بووة بة هؤى
رِوودانى ضةندين رووداوى فرِؤكة و ضةندين كةسيش لةو رووداوانةدا لة ناوضوون  ،رةنط بيت
لة ناوضوونى مرؤظةكان بةهؤى روداوى بالَندةكان كةبن بةالم زيانى مةزةندةكراوى ثياكيَشانى
بالَندةكان بة ريَذةى ( )%65كةمرتة كةتيايدا بالَندةكة لةناو ئةضيَت  ,بةآلم زيانةكة طةورة
ئةبيت كاتيك بزويَنةرى فرِؤكةكة بالَندةكة هةلَئةلوشيَت يان بالَندةكة خؤى ئةلكيَنيت بة
بزويَنةرةكةدا يان خؤى ئةكيَشيَت بة شوشةى ثيَشوةى كابينةى فرِؤكةكة.
ئامارةكان وانيشان ئةدةن كة تاساآلنى رِابردوو  ،كؤى زيانةكانى ثياكيَشانى بالَندةكان بة فرِؤكة
شارستانيةكان بة ( ) 400مليؤن دؤالر مةزةندة ئةكريت لة ئةمريكاو بة ( ) 2,1مليار دؤالر بؤ
هةموو جيهان .
جا ئيرت با بزانريت كة بالَندة و دالَ ضةند مةترسيدارن بؤ فرِؤكةكان لة ئامساندا .
مةترسى بالَندةكان لة سةر زةوى نزيك رِارِةوى فرِينى فرِؤكةكان (مدرج) زؤرة بؤية ثيَويست
ئةكات لة دةوروبةرى فرِؤكةخانةكان نةدارستان هةبيَت نةزةلكاو نة شويَنى كؤطردنةوةى
بالَندةكان و هةميشة و بةردةوام ثيَويستة دةستةآلتى فرِؤكةخانةكان ضاوديَرى ئةو ناوضانة
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بكةن كة بالَندةكان تيَ يدا كؤئةبنةوة و سيستةم و ئاميَرى تايبةت دانريَت بؤ رِاوكردن يان
هةلَفرِين يان قةدةغةكردنى نيشتنةوة و نزيك بوونةوة بالَندةكان وةك  :لةق لةق و دالَ و كؤتر
و  ،.....بؤ ناوضةى فرِينى فرِؤكةخانةكان.

-

هؤكارى ديارى نةكراو:

زؤر جار هؤكاريَكى ديارى كراو نى ية بؤ رِوودانى قةومان و تيَكشكاندنى فرِؤكةكان و تيمةكانى
ليَكؤلَينةوةو ثشكنينيش ناطةنة ئةجنام بؤية لةم كاتانةدا ئةو هؤكارانة لة ذيَر ناوى (هؤكارى
ناديار ) ثؤليَن ئةكريَن .
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