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(بةناوى خواى بةخشندة )
ثيَشةكى :
خؤينةرى بةرِ َيز ئةوةى كةمةبةستمة ليَرةدا طةياندنى ثةياميَكى طرنطة كة بطاتة
بازنةيةكى فراوان تر لة كوَمةلَطادا ئةو ثةيامةش رِوونكردنةوة و رِيَنمايى ية سةبارةت
بة ضةند زانيارى يةكى ثيَويست سةبارةت بة ثيَداويستيةكانى هاوالَتى و هؤشيارى بوَ
طةشت و ثةيوةندى طةشت بة فرِوَكةخانة و هيَلَى ئامسانى هةروةها زانينى
بةرثرسياريَتى و ئةركةكانى هةريةك لة هاوالَتى و فرِوَكةخانة و هيَلَةئامسانيةكان .
لةبةر نةبوونى شارةزايى و ئاشنايى زوَربةى زوَرى هاوالَتيان لة بوارى كةشت كردن بة
فرؤكة بة ثيَويستى سةرشانى خوَمى دةزامن ئةوةندةى كةزادةى بري و شاارةزا ة لاةم
بوارةدا و لةميانى كاركردن لةبةطةرخستنى فرِوَكةخاناة و مامةلَاة كاردن لةطاةلَ ئاةو
اليةنانةى كة ثةيوةنديان هةية بةو جؤرة طةشتةوة ئةم بابةتة دةخةماة باةر ديادةى
بة ِريَزتان بة ئوميَدى سوودوةرطرتن و بةرضاو ِروونى هاوالَتيانى خوَشةويستم .
فرِين لة ديَر زةمانةوة لة خولياي ئادةميزادا بووة  ،طةليَك جار ئادةميزاد ذياني خؤي
خستؤتة مةترسي يةوة بؤ ئةوةي بف ِريَت و زؤر جاريش لةو رِيَطايةدا ذياني لةدةست
داوة  ,مرؤظ كوَلَي نةداوة تا طةيشتؤتة ئاواتةكةي و توانيويةتي بفرِيَ هةر لة بالَؤنةوة
تا فرِؤكةي ضاروَكة دار (شراعي) تا ئةم جؤرة فرِؤكانةي كة لةم سةردةمةدا طةشتيان
ثيَ دةكةين لةوةش زياتر كةشتية ئامسانيةكان (كةشتية فضائيةكان) كة بؤ بؤشايي
ئامسان دةضن بؤ ئة ستريةكان .
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ثيَش رِاثةرِين و كةوتين ديكتاتؤر كةم كةس لةم ووالَتةى ئيَمةدا دةرفةتي طةشيت بؤ
ِرةخسابوو بة فرِؤكة  ,زانياري زؤربةمان لةسةر فرِؤكة تةنها فرِؤكةي ترس و مةرط
بووة  ،الى دوذمنامنان زانسيت فرِؤكة و فرِؤكةواني هيَلََي سووري لةسةر دانرابوو بؤ
مرؤظي كورد و ئةستةم بوو اليان كورديَك ببواية بة شارةزا و ثسثؤرِ لة فرِؤكةوانيدا
هةرضةند دوذمنامنان هةولَى زؤريان داوة و تا ئيستاش كة نةهيَلَني كورد بة هيض
كلؤجي تامي فرِؤكةواني بضيَذيَ مةطةر بة مةرط و تؤقاندن نةبيَ بةلَام خةيالَيان
خاوة ئةو سةردةمة بةسةر ضوو .
ئةمرِؤ لةسايةي ئازادي و فةراهةم كردني لة كوردستاندا و كرانةوةي دةروازةكان
بةرِووي كورد و كوردستانيةكان بوار رِةخساكة بتوانريَت فرِؤكةخانةمان هةبيَت و
هاوالَتي ئةم ووالتةى ئيمة بةئاساني بتوانيَت طةشيت خؤي بكات بؤ ئةو شويَنةي كة
دةيةويَت و دةروازة داخراوةكان و قةالَ دروستكراوةكةي سنور بشكيَنريَت و ثةراطةندة
و ثةرِاوةزةي كورد بة ديدةني ووالَت و خاك شاد ببنةوة و لةمةينةتي سةر سنور و
ثؤستالَي جةندرمة و سةرباز سةرفرازيان بيَت ,
لة رِابوردودا ئةمةندة مةينةتيةكان زؤر بوون ئةمةندة داخ و ناسؤرةكان قولَ بوون
كة فرِوَكةخانةكان لةسةرةتادا كةوتنة طةرِ هةر رِةوةند و ئاوارةيةك ئةطةيشتة وة
سةر خاكي كوردستان بة فرِؤكة بة فرميَسكةوة دائةبةزي بةو فرميَسكانة طو َليَكي
نيَرطز ضاوةكاني دةكردةوة و ئامبازي سروشيت جواني شاخي ئةزمةرِ و قةنديل و
ثريةمةطرون و طلَةزةردة دةبوون .
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ئةم نوسينة ضةند بةشيَك لة خؤ دةطريَت رِةنط بيَت لة زؤربةى بابةتةكةدا رِيَنمايى
تةندروستى ثيَويستيش يان هةندآ دةرئةجنام و كيَشةى تةندروستى خباتة رِوو كة
ثيَويستة هةر كةسيَك بيةويَت طةشت بكات وا باشرتة النى كةم زانيارى لةسةر هةبيَت
هةروةها ثيَويست بوو ئةو بةرِيَزانةى كة بةرثرسياريَتى اليةنى تةندروسيان لةسةر
شانة لة فرِؤكةخانةكاندا لةم جؤرة ِريَنماية تةندروستيانة بة بةردةوامى بآلو
بكةنةوة و بيطةينة دةست ئةو كةسانةى كة دةيانةويَت طةشت بكةن كةشتةكة بؤ
هةر مةبةستيك بيَت يان بؤ ئةو كؤمثانيا و اليةنانةى ثةيوةنديان هةية بة
طواستنةوةى ئامسانيةوة بؤية هةرضةندة بةندة ثسثؤرى بوارى تةندروستى نيم بةآلم
بة ثيى توانا ئةم ِريَنماي يانة وةك دةروازةيةك ئةخةمة بةر ضاوى هاوآلتيانى خؤمان
ئةطةر كةم و كورِيشى هةبوو داوا ئةكةم مب بةخشن بةآلم طرنط الى من طةياندنى
ثةيامةكةية و هيواى طةشتى خؤش و تةندروستى باش بؤ هةموواليةك ئةخوازم .

ئةندازيار
طاهر عبداهلل قادر
بةريَوةبةرى طشتى فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى سليَمانى
 1تشرينى دووةمى  / 2015سليَمانى
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فةرهةنطى ووشةكان
ِريَوا – مسافر

وشكةيى  -وشكةلَى – جفاف

نغرؤ بوون  ،نقوم بوون – دلَة نؤرِكة – نوبة قلبية
غوض
دلَة كوتآ  ,دل وةستان –
هةلَضونى ئامسانى
 -الغضب اجلوي

سكتة قلبية

رآكردن – سةفةركردن

دلَة كوذآ – جلطة قلبية
مةيينى خويَن (كلَؤبونى

دةستةى فرِؤكةوانى –
 - Crewبة فرِوَكةوان و خؤين) – جلطة الدم DVT
ئةو كةسانةى خزمةت
دةكةن
هيَلَنج  ،دلَ تيَك ضوون -

ثةتا – مرض دورى

غثيان
شآدارى – رطوبة

.
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دةستةى خزمةتضى –
طاقم الضيافة
تيشكاندن – اشعاع
فرِين – طريان
جيَطرتن – حجز
مقعد
سةرةطيَذة – دوران

شيَرثةجنة – سرطان

بةشى يةكةم
(فرِؤكةخانة و طةشت كردن )
نةتةوة يةكطرتووةكان وةك ِريَكخراويَكي نيَودةولَةتي ضةندين ئاذانسي تايبةتي هةية
كة طرنطي بةاليةنة جياجياكاني كؤمةلَطة و ذيانى مرؤظ دةدات منوونةيان
( ِريَكخراوي تةندروسيت جيهاني ِ ,WHOريَكخراوي ضاوديَري مايف مرؤظ ,HRW
بةرنامةى خؤراكى جيهانى ِ , WFPريَكخراوى كشتوكالَى و خؤراك ,FAO
ِريَكحراوى ئاوارة و كؤض  UNHCRو يونسكؤ و ِريَكخراوي وزةي ئةتؤمي- - - - -هتد)
ئةم رِيَكخراوانة هةريةكة يان طرنطي دةدةن لة بواريَك لة بوارةكاني ذياني كؤمةلَي
نيَودةولَةتي  ,لة جيهاني سةردةمي ئةمرِؤدا طواستنةوةي ئامساني شادةماريَكي لةبةر
ضاوة بؤ خزمةتكردني بواري هاتوضؤ و طةشت و طواستنةوة لة جيهاندا بؤية نةتةوة
يةكطرتوةكان لةبةر طرنطي ئةو اليةنةي ذياني ئادةميزاد ئاذانسيَكي تايبةتي بؤ بواري
فرِين دروست كردووة هاوشانى ئاذانسةكانى ترى رِيَكخراوةكةية ثيَ ي دة َليَن ئاذانسي
فرِؤكةواني نيَودةولَةتي شارستاني واتة ( International Civil Aviation
 ) Organizationكة بة كورت كراوةيي ثيَ ي دة َليَن ( , )ICAOئةم ئاذانسة كارو
ضاالكي يةكاني تايبةتة بة داناني ياساو ريَنمايي بؤ ِريَكخسنت و ثيَشخستين كاروباري
طواستنةوةي ئامساني و ضاوديَري كردني جيَ بةجيَ كردني ئةو ِريَنمايانةي كةثيَويسنت
بة دابني كردني سةالمةتي و ئاسايشي فرِؤكة و طةشت و طةشتياران و فرِؤكةخانة و
فرِؤكةواني و فرين .
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ئةو ِريَكخراوة ( )ICAOسالَي  1944لة شيكاغؤ دامةزراوة بةبةشداري  52دةولَةت هةر
دةولَةتيَكى بةشداربوو ئةنداميَكي هةية لةو ِريَكخراوةدا عيَراقيش وةك دةولَةت
ئةندامة .
ِريَكخراوةكة بةثآى ياسا و ثةيرِةوى ناوخوَيى رِاستةوخوَ مامةلَة لةطةلَ نؤينةرايةتى
ئةندامةكاني دةكات واتة لةطةلَ حكومةتةكاندا (احلكومات املركزية) و لة رِيَطةي ئةو
حكومةتانةوة ِريَنمايي و ياساكاني ثةخش دةكات لةوانيشةوة بؤ اليةنة ثةيوةندي
دارةكاني تايبةت بة فرِؤكةخانةو فرِؤكةواني و مالَثةريَكى تايبةتيشى هةية لةذيَر
ئةدرةسى .WWW.ICAO.COM
هةر ووالَتيَكيش بؤ ِريَكخستين كاروباري فرِؤكةخانةكان و فرِين و فرِؤكةواني
دةزطايةك يان دةستةيةكي دروست كردووة كة ثيَ ي دة َليَن دةسة َالتي فرِؤكةواني
شارستاني ( املنشاة العامة للطريان املدني ) ئةم دةسةالَتةش بةر ثرسة لة ِريَكخسنت و
بة ِريَوةبردن و بةرةو ثيَش بردني ضاالكي و كاروباري فرِوَكةوانى و فرِؤكةخانةكان لةو
ووالَتةدا  ,زؤربةي فرِؤكةخانةكاني عيَراق لةاليةن (املنشاة العامة للطريان املدني
العراقي) يةوة بة ِريَوةدةبريَن بيَجطة لة دوو فرِؤكةخانةكةى كوردستان (سليَماني و
هةوليَر) كة هةر لة سةرةتاى دروست كردنيانةوة تا دابني كردني كارمةند و ئاميَر و
ثيَداويسيت و بةطةرِ خستنيان حكومةتي هةريَم خةرجي و ِريَكخستين كارةكانيانى
طرتؤتة ئةستؤ بيَجطة لة ثاساوان كردني (تصديق كردني) هةنديَ برِوانامة و ئةو
دؤكيوميَنتانة نةبيَت كة لة ئةستؤي (سلطة الطريان املدني) دان بةثيَ ي ياساي
فرِؤكةواني .
9

هةر فرِؤكةخانةيةكيش دةسةالَتيَكي تايبةتي خؤي هةية كة ثيَ دة َليَن (سلطة املطار)
 ،دةسةالَتي فرِؤكةخانة كةسايةتيةكةي معنوي ية كة ثيَك هاتووة لةبةر ثرسة باالَ و
خاوةن برِيارةكاني فرِؤكةخانة زؤر جار لة هةنديَ فرِوَكةخانةدا (جملس االدارة)
دةسةالَتي فرِؤكةخانةية  ,ئةو دةسةالَتة خاوةني طشت دةسةالَتيَك و وةرطرتين برِيارة
طرنطةكانة كة تايبةتة بة بةطةرِخسنت و داخسنت و دياري كردني ثيَداويستية
طرنطةكاني بواري سةالمةتي و كارط َيرِي و تةكنيكي فرِؤكةخانةية .
بةرامبةر بة ِريَكخراوي ( منظمة الطريان املدني الدولي) يش ) )ICAOئاذانسيَكي
تري بواري طواستنةوة هةية كة سةر بة نةتةوة يةكطرتوةكان نيية لة ذيَر ناوي
( )International Air Transportation Associationكة بة كورت كراوةي
( )IATAي ثيَ دةوتريَت  ,ئةركي ئةم ِريَكخراوة داناني سيستةم و رِيَكخستين ِريَنمايي
و ياساي بة ِريَوةبردني كؤمثانيا ئامسانيةكانة بؤ طواستنةوة و هةروةها طرنطي دان بة
كاروباري ضاكسازي فرِؤكةو ِريَكخستين ستايف بةرِيَوةبردني كؤمثانيا ئامسانيةكان و
امتيازات و ِريَكةوتنامةكان و طريَ بةستةكاني نيَوان ئةو كؤمثانيانة واتة اليةني
بازرطاني لةطةلَ دانان و ضاوديَري رِيَنمايي بؤ رِيَكخراوة هةريَميةكان تايبةت بة
طواستنةوة وةك (احتاد النقل العربي  ,احتاد النقل االوروبي) تا بتوانريَت مافةكانيان
بثاريَزيَت لة ضوار ضيَوةي ياساي نيَودةولَةتيدا .
ِريَكخراوي  IATAثابةندة بة جيَ بةجيَ كردني رِيَنمايي و ِريَساكاني ئاذانسي
( )ICAOلة هةموو بوارةكاني فرِؤكةواني و طرنطي دان بة اليةني سةالمةتي طةشتيار
و مشةك و فرِؤكة و فرِؤكةواني .
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لةو كورتة باسةي سةرةوة دةردةكةويَت كة دروست كردن و رِيَكخستين كاروباري
كارط َيرِي و ئةندازةيي و فرِؤكةواني و ضاوديَري ئامساني لةطةلَ ثيَدان و ثاساوان
كردني برِوانامة و ليسانسةكان سةرجةميان لة ئةركةكاني دةسةالَتي فرِؤكةواني
شارستاني والتةكةية هةروةها كارمةنداني فرِؤكةخانةكان ئةوانةي كة ئةركي
سةالمةتي و ئاسايشى فرِين و كةشتيةوانى ئامسانى و طةياندني فرِؤكةواني و
ئةندازياري و كاروباري فرِؤكةكان دةبةن بة ِريَوة لة ذيَر ِريَنمايي دةسةالَتي فرِؤكةواني
شارستانيدان كة ِريَنمايي يةكاني ( )ICAOواتة ئاذانسي فرِيين نيَودةولَةتي جيَ
بةجيَ دةكةن و ثاثةندن بة ِريَنمايي نيَودةولَةتيةوة .
لةبةرامبةردا بؤ كؤمثانياكاني هيَلَة ئامسانيةكان بؤ طواستنةوة رِيَكخراوى IATA
هةلَدةستيَت بة ِريَكخستنى كاروبارى خاوةني فرِؤكة و دةستةى فرِؤكة [ ]Crewو
كارمةندانى تةكنيكي بواري خزمةت طوزاري فرِؤكة و طةشتياري بة ثيَ ي ِريَنمايي و
ِر َيساكانى و كارمةندةكانيان رِادةهيَنن بة جؤريَك كة بة ثةيرِةوي رِيَنماي يةكاني
ئاذانسي فرِيين نيَودةولَةتي بكةن  ,كةواتة ( هيَلَي ئامساني عيَراق  ,هيَلَي ئامساني
ئةردةن  ,هيَلَي ئامساني توركي و هةر هيليكى ئامسانى تر ) بريتني لة كؤمثانيايةكى
بازرطانى هةلَدةسنت بة طواستنةوةي طةشتياران و كارطؤ بةفرِؤكة بةكةلَك وةرطرتن
لة ثيَك هاتةكاني فرِؤكةخانةكان هةر ئةوانيش لةكةل دةسةالتى فرؤكةوانى كات بؤ
طةشتةكان دةست نيشان دةكةن و ِريَكيان دةخةن و كاتي طةشتةكان يا رِؤيشتنةكان لة
ئةستؤي ئةوانداية  ,فرِؤكةخانةكان هيض ثةيوةنديةكى ئوَرطانيان نيية بةو
كؤمثانياياوانةوة تةنها ئامادةكاري و سةرثةشتيارى طةشتةكان دةكةن بةبةكار هيَناني
ئاميَر وتواناي فرِؤكةخانة بيَ ئةوةي دةست خبةنة جؤري فرِؤكة يان دواكةوتن و
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ثيَشكةوتن يان نةكردني طةشتةكان مةطةر جؤري طةشتةكة يا بارودؤخي كةش ناسي
تةم و مذ يان باري ئاسايش ببيَتة مةترسي و ِريَطر لة بةردةوامي طةشتةكة و
طةشتياراندا ئةوسا دةسةالَتي فرِؤكةخانة هةلَدةستيَت بةوةرطرتين كاردانةوةي
ثيَويست بة داخستين فرِؤكةخانة بيَت بةرِوى طةشتةكةدا يان قةدةغة كردني ئةو
طةشتة يان دةست طرتن بةسةر قرِؤكةكةدا بةكاتي تا كؤتايي بةو بارة نائاسايي ية
ديَت.
دةسةالَتي فرِؤكةخانةكان زؤريان المةبةستة و هةول ئةدةن كاتي رِؤشنت و طةيشتين
طةشتةكان زؤر بة ِريَك و ثيَكي دابنريَن و ثةيرِةو بكريَن بةالَم لةبةر ئةوةي
فرِؤكةكان هي كؤمثانياو هيَلَة ئامسانيةكانن و ِريَك خستين كاروبارةكةيان لةئةستؤي
ئةوانداية بة ثيَ ي ياسا  ,بةدلَنياية وة هةر طؤرِانكاريةك لة كاتي طةيشتين و رِؤشتين
طةشتةكاندا كة رِوو دةدات ئةركيَكي زياتر دةخاتة ئةستؤي كارمةندان و ئاميَرةكاني
فرِؤكةخانة و دةبيَتة هؤي جةجنالَ بوني كارمةنداني تايبةت بة خزمةت طوزاري
طةشتياران و فرِؤكةكان و ماندوو بونيان.
لة جيهاندا ئةو هيَلَ و كؤمثانيانةي كة بةناوبانطن و (مسعةي ثيشةيى) خؤيان ال
طرنطة و تواناي دارايي و تةكنيكي و لوجستيان هةية هةولَ دةدةن كاتةكان
(موعدةكان) وةك خؤيان جيَ بةجيَ بكةن و طةشتةكة بة خؤشي طةشتياران بطاتة
جيَطةي مةبةست .
بةالَم ئةطةر كؤمثانيايَةكي طواستنةوة نةي تواني ثيَداويستيةكان وةك خؤي دابني
بكات و طةشتةكان لةباروودؤخيَكي نائاسايي كارطيَري و تةكنيكي وتةنطةذةي دارايي دا
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بوو بةمسؤطةري كةمو كورى دةكةويَتة كارةكانيةوة و ئةو كاتة (موعدةكان) ج َي
طؤرِكيَيان ثيَ دةكريَت يان ثووجةل ئةكريتةوة و ماندوو بوون وضاوة ِريَكةش بؤ
طةشتياران دةميَنيَتةوة سةرباري جةجنالَ كردني فرِؤكةخانة بةبيَ هودة هةروةها ئةو
جؤرة كؤمثانيانة بؤ بةدةست هيَناني قازاجني زؤر دةضن فرِؤكةيةكي وا بةكار ئةهيَنن
كة بة ثيَ ي ثيَويست تؤكمة نةبيَت و خةرجي كةم بيَت نةلةم كاتةدا كةم و كورِى
دةكةويَتة ناو جآبةجى خزمةت طوزاريةكانةوة كة هاوالَتيان بيَزاردةكات و بةر
ثرسياريتةكةش لة ئةستؤى دةستةآلتى فرِينى وآلتةكةداية نةك فرِؤكةخانةكة .
ضونكة كؤمثانياى كواستنةوةي ئامسانى طرآبةست لةطةلَ ( ناوةند) لة بغداد مؤر
ئةكات نةك فرِؤكةخانةكان .
بارودؤخي ئةمرِؤي عيَراق بةجؤريَكة زؤر لة كؤمثانيا ئامسانيةكان ئامادةطي يان نية
خؤيان و فرِؤكةكانيان خبةنة مةترسيةوة هةروةها ئةو كؤمثانيانةي تايبةتن بة
دلَنيايي (تأمني ) داواكانيان طةليَك قورسة لةسةر فرِؤكةكان بؤية كةم كؤمثانياى
طواستنةوةى باش هةية طيانبازي (جمازفة) بةفرِوَكةكانيان بكةن بؤ ئامسانى عيَراق و
ئةمةش كاري كردؤتة سةر بوارى فرِؤكةواني لةئامساني كوردستانيشدا هةرضةند
ناوضةكةمان لة رِووي ئاسايشةوة سةقامطريو ئاسايي ية بةالَم سنوري عيَراق و
ئامسانةكةي بة كوردستانيشةوة تا ئةمرِؤ هةر يةك سنوور و يةك ئامسانة و بةيةك
ياسايى فرِوَكةوانيش كاردةكريَت و تةنانةت زوَر لةو اليةنانة هةرهةمان مامةلَةى
بةشةكانى ترى عيَراق بوَ كوردستان دةكةن .
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ربيَت ثيَويستة رِاستةوخؤ مامةلَة
هاوالَتي ئاسايي كة دةيةويَت سةفةر بكات و تكت ب ِ
لةطةلَ نوسينطة وهيَلَة ئامسانيةكان بكات وة زؤر لةو بة ِريَزانة لة نةشارةزايدا وا
دةزانن ئةوة كاري دةسةالَتي فرِؤكةخانةية و دةبيَت فرِوَكةخانة ئاطاي لة هةموو ئةو
وردةكارى و كاروبارانة بيَت .
تةنانةت زوَر لة هاوالَتيان فرِوَكةخانة بة شويَنى فيزة وةرطرتن و ثةيوةندية
نيَودةولَتيةكانيش دةزانن  ,لة رِاستيدا دةست ثيَ كردني طةشت هاوالتى هةر
لةيةكةم هةنطاوي تكت برِينةوة تا طةيشتين بة فرِؤكةخانة و رِيَكخستين كاروباري
جانتاو طةيشتين تا فرِؤكةكة هةروةها هيَنان و ئامادة كردني فرِؤكةكة سةرجةميان
كاري هيَلَة ئامسانيةكانة و ئةوةي كاري ياسايي فرِؤكةخانةية دابني كردني ئاسايش و
ثشكنيين طةشتيار وجانتا و مؤر كردني ثاسثؤرت و دابني كردني ِريَطاي ئارامة تا
فرِؤكةكة و هةنديَ خزمةتي تر .
هةروةها لةطةيشتندا طواستنةوةي جانتا و طةياندني تا ناو بيناي فرِؤكةخانة بةر
ثرسيارتي هيَلَي ئامسانية هةر كيَشةيةك لة جؤري وون بوونى جانتاو مشةك رِووبدات
ئةو هيَلَة بةر ثرسيارة نةك فرِؤكةخانة  ,كاري فرِؤكةخانة مؤر كردني ثاسثؤرت و
رايى كردنى كارو بارى طمرطى و دابني كردني ِريَطاي ئارام و ئاسايشة تةنانةت
طويَزانةوةي طةشتياران بؤ دةرةوةي فرِؤكةخانة بةرثرسياريَيت هيَلَة ئامسانيةكانة
نةك فرِؤكةخانة بةالَم زؤر جار فرِؤكةخانة بؤ زياتر خزمةت كردني طةشتياران
يارمةتي و هاوكاري هيَلَةكان دةكات وكار ئاساني دةكات .
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كةواتة بة ثيَ ي ياساو ِريَكةوتنةكان و سيستةمي بة ِريَوةبردن ئةرك و بةرثرسياريَيت
هةر كام لة ريؤا و بة ِريَوةبةراتي فرِؤكةخانة و هيَلَة ئامسانيةكاني جيا كراوةتةوة
ثيَم باشة بؤ بةرضاو رووني هاوالَتيان بةضةند خا َليَك ئةو ئةركانة روون بكريَتةوة
هةريةك بةجيا ئةمةندةي ثةيوةندي بةكاروباري طةشتيارانةوة هةية.:
ريَنمايى ثيَويست لة كاتى سةفةر كردندا :
-

-

سآ شت زؤر طرنطة كة لةطةلَ خؤت هةلَى بطريت و ثاريَزطارى بكةيت (ثارة –
ثةساثؤرت – تكتى فرِؤكة ) .
دلَنيابة لة دروستى ماوةى ثةساثؤرتةكةت .
وةرطرتنى فيزا ئةطةر ثيَويست بوو.
دلَنيابة لةو ماوةيةى كة فيزةكةى تيا بةسةر ئةضيَت.
باشرت واية ثيَش ( )72كاتذميَر شويَن طرتن (حجز)ة كة ضاث بكريَت و
دلَنيايى ( )Confirmلة كؤمثانياكة وةربطرييَت لة ريَطةى سايتى
كؤمثانياكةوة ( ئةكةر تكتةكة بة ئينتةرنيت وةركريا)
دلَنيابة لةو تكت و دؤكؤميَنتانةى كة كريوتة و ئةو كارتانةى كة ئةت دريَتآ
بؤ سةركةوتن بؤ فرِؤكة (. ) Boarding Cards
باشرتين ريَطة ئةوةية بطةريَتةوة بؤ ئةو مةرجة وريَنمايانةى كة لةسةر تكتى
فرِؤكةكة نوسراوة.
ئامادةبوون لة فرِؤكةخانة ثيَش  2يان  3كات ذميَر لة كاتى فرِينى فرِؤكةكة
بةثآى ِريَنمايى كؤمثانياى فرِينةكة.
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منونةيةك لة تكتى طةشتكردن بة فرِؤكة

منونةيةك لة كارتى بؤردينط ثاص
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-

-

-

-

-

لةبةر بوونى ضةندين (دةروازة)  Gateلة فرِؤكةخانةكاندا يان دةرةضة
( )Exitثيَويستة زؤر دلَنيا بيت لة ذمارةى  Gateو كاتى فرِينى فرِؤكةكة
كةلةسةر سكرينى ناو تيَرمينالَةكة دةرئةكةويَت.
زؤر جار كارمةندى كؤمثانيا لة فرِؤكةخانة ثيَت ئة َليَت جيَطةت بؤ دانةنراوة
(حجز نية) بةآلم ثيَويستة تؤ ثشت بةسنت بةو تكتة يان  Confirmجةخت
بكةيتةوة هةر نةبوو ثيَويستة ئةو كارمةندة بة نوسني بؤت بنوسيَت بؤ
ئةوةى مافى خؤت وةربطريتةوة (ناو ورؤذ و كات ذميَرى كارمةند زؤر
ثيَويستة).
بزانة ضةند باولَ يان كؤلَ (جانتا) ت ثآية.
نوسينى ناو و ناونيشان لةسةر كؤلَةكان زؤر طرنطة.
نيشانةيةكى ديار لةسةر هةر كؤ َليَك دابنآ بؤ ئاسان ناسينةوةى لة كاتى
طةيشنت.
شتومةكى طران بةها مةخةرة ناو كؤلَةوة.
كةرةستة تايبةتية كةسيةكان وةك ( دةرمان – شتى طران بةها –
بةلَطةنامةكان ) لة جانتاى دةستيدا داينآ و لةطةلَ خؤت بيبةرة ناو
فرِؤكةكةوة  ،جانتاى دةست با طةورة نةبيَت و قورس نةبيَت .
لة كاتى طةشتى دريَذخايةن ثزيشك ئامؤذطار ان ئةكات كة بؤ ماوةيةكى
دوورودريَذ لةسةر كورسى تةسك دانةنيشني ثيَويستة جبو َليَني و برؤين لة ناو
فرِؤكةكةدا دةست و قاضمان جبو َليَنني بة تايبةتى قاضةكان بة بةردةوامى .
ئاو بة بةردةوامى خبؤرةوة.
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Online ticket for Air travel  تكتE منونة ى
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-

-

-

-

ثارة لة شويَنيَكدا دابنآ كة جيَطاى طومان نةبيَت و ديار نةبيَت و هةموو
ثارةكان لةيةك شويَن دامةنآ.
كؤيثةكى ثاسثؤرت و تكتى فرِؤكةكة لة شويَنيَكى تر دابنآ دوور لة شويَنى
ثاسثؤرت و تكتةكةت بؤ ئةوةى بؤ كاتى ثيَويست بةكاربهيَنريَت لة كاتى وون
بوونى ثاسثؤرت و تكتى رةسةن (اصلى) و باشرتيشة كؤثيةك لةوانة لة شويَنى
نيشتةجآ بوونت يان ووآلتى دايكت بةجآ بهيَلَيت بؤ هةمان هؤ.
باشرتة هةموو ثيَويستى و شتةكان ثيَويستة كة ثيَتة و لة طةشتةكةدا بةكارى
ئةهيَنيت و لة كاتى ئامادةكردنى باولَةكة (جانتاكة) بةكارى بهيَنة ا فةرهةنط
ا نةخشةى وآلتى مةبةستت برينةضيَت.
باشرتة ضةردةيةك زانيارى لةسةر وآلتى مةبةست خبويَنيتةوة.
جؤر و شيَوةى ثارةى وآلتى مةبةست فيَربة.
كةش و هةواى وآلتى مةبةست بزانة ضؤنة بؤ ئةوةى بزانيت ض جؤر جل و
بةرطيَك لةطةلَ خؤت بةريت .
لة هةندآ ووآلت دةتوانريَت بةشى يةك رؤذ يان ضةند رؤذيَك تكتى ثاص
بكريَت بؤ بةكارهيَنان لة هةموو كاتةكاندا بؤ طواستنةوة و هاتوضؤى ثاص.
كتيَب و ثيَداويستى منالَةكان بهيَنة لةطةلَ خؤت  ،بامنالَةكان خؤيان
شتةكانيان ريَك خبةن بةسةرثةرشتى كةس و كار و بيان خةنة ناو كؤلَةكةى
خؤى بؤ ئةوةى هةستى الدروست بيَت كة طرنطة و طرنطى خؤى لةو طةشتةدا.
ويَنةى منالَةكانت زؤر ثيَويستة الت بيَت و لةطةلَ منالَةكة ناو و ناونيشان و
ذمارةى تةلةفون بنوسريَت بؤ كاتيَك ئةطةر منالَةكةت وون بوو.
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-

-

خؤت ثيَويستة جؤرى خويَن  ،ذمارةى تةلةفونت – ناو نيشانت ثىَ بيَت.
باشرتة طةشت لةطةلَ نوسينطةكانى سةفةركردن بكريَت ضونكة لةو وآلتانةى
تر بريكار و كارمةنديان هةية ئةتوانن يارمةتيت بدةن.
ذمارةى تةلةفون طرنط و طشتيةكان زؤر ثيَويستة الت هةبن.
ذمارةى تةلةفونى سةفارةت لة وآلتةكة كة بؤى ئةضيت.
ذمارةى بانكى (فيزة كارت) بؤ بةكارهيَنانى كاتيَك ئةوةستيَت يان وون ئةبيَت،
هةندآ لة بانكةكان داواى ذمارةى فيزةكارتةكة ئةكةن كاتى داواى ثوضةلَ
كردنةوةي ئةكريَت.
ذمارةى بريكارى طةشت كردن (نوسينطةكة) لة وآلتى خؤت و نوسيطةى وآلتى
مةبةست زؤر ثيَويستة الت هةبيَت.

ئةو هاوالَتيةي دةيةويَت طةشتيَك بكات بة فرِؤكة دةبيَت ضي بكات .:
 .1ثيَويستة هاوالَتي ثا سثؤرتي هةبيَت لةو جؤرةي كة ياسايي يةو ثةسةندة بؤ
سةفةر كردن (ئةطةر طةشتةكة بؤ دةرةوةى ووآلت بيَت )  ،بؤ ناوةوةى ووآلت
تةنها ثيَناسةيةك بةسة .
 .2ثيَويستة ماوةي ثا سثؤرتةكةي بةسةر نةضوبيَت  ,ئةطةر بةسةر ضووبيَت
دةبيَت لة بة ِريَوةبةرايةتي ثاسثؤرت تازة بكريَتةوة و ئةطةر بيةويَت
سةفةربكات بوَ والَتيَكى دةرةوةى عيَراق دةبيَت فيزةى ئةو ووالَتةى هةبيَت
يان دلَنيا بيَت لة وةرطرتنى فيزةى ئةو ووالَتة بةطةيشتنى يةكيَك لةو
فرِوَكةخانانةى ئةو والَتة.
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.3

.4

.5

.6

.7

.8

بضيَت بؤ نوسينطةي ئةو هيَلَة ئامسانيةي كة طةشيت هةية بؤ ئةو ووالَتةي كة
دةيةويَت طةشيت بؤ بكات بؤ زانيين كاتي رِؤشنت و كرِيين تكت بؤ ئةو كاتةي
كةدةيةويَت.
ثرسيار كرد ن لة نوسينطةي هيَلَةكة لة جؤري كةرةستة و خواردن و دةرمان و
ئةو كةرةستانةي قةدةغةن كة بربيَن بؤ طةشتةكةو و هةروةها كيَشي جانتاو
مشةك كة دةيبات دةبيَت بزانريَت بؤ ئةوةي لة فرِؤكةخانة نةي طة ِريَننةوة.
هةلَطرتين ثاسثؤرت و تكت و هةر دؤكيوميَنتيَك كة ثيَويستة بؤ مةبةسيت
طةشتةكة و ئامادةكرني جانتاكة ورِؤيشنت بؤ فرِؤكةخانة ثيَش () 3 – 2
كاتذميَر لة كاتي دياري كراوي طةشتةكة .
ثةيرِةو كردن و ِريَز طرتين ئةو كاروبارانةي كة دةكريَت لةدةروازة سةرةكي
يةكاني فرِؤكةخانة و هاوكاري كارمةندةكانيان بؤ دلَنيا بوون وة بةهةستيَكي
بةرز و دلَ فراواني داواكاري ية ياسايي يةكانيان جيَ بةجيَ بكات  ,هةر
كاريَكي ثشكنني كة دةكريَت دلَنيا بيَت ثيَش هةموو كةسيَك بوَ ثاراستين طيان
و كةل وثةلةكانة نةك بيَزار كردن.
ثيشان داني ثاسثؤرت و بليت و هةر دؤكيوميَنتيَك كة هةلَ طريابيَ
بةكارمةنداني ئاسايش يان ثاسثؤرت يان طمرط بؤ بةرِيَ كردني كاروبارةكاني
بةزوترين كات .
رِاستطؤيي لة ووتين زانياري يةكان سةبارةت بة كةسايةتي و دؤكيوميَنت و
كةل و ثةل دةبيَتة زياتر ِريَز طرتن و زووتر بةرِيَ كردن .
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 .9بةطةيشتين بؤ دةروازةي تيَرمينالَ ثابةندي ِريَنمايي يةكاني ناو فرِؤكةخانة
بيَت و ثةيرِةوي ئةو ياسايانة بكريَت كة نوسراوة يان ِريَنماييت دةكريَت
لةكاتي ثشكنني دا.
 .10دانيشنت لة هؤلَي ضاوةرِوانيدا تا كاتي بانطةواز و داطريساندني شاشةكان و
دةركةوتين كاتي طةشتةكة ئةو كات رِووبكةرة شويَين تايبةت بة وةرطرتين جانتا
وضيَك كردني بليت و ثاسثؤرت.
.11دلَنيابة لة وةرطرتنةوةي ثةساثؤرت وبليت و كارتي بؤردين (كارتي ِريَطة ثيَدان
بؤ سةركةوتين فرِؤكةكة).
 .12لةكاتي قةرةبالَغيدا وةكو خةلَكان سةرة بطرة و ئارامي بثاريَزة  ,دلَنيا بة كة
تؤش دةطةيتة كاونتةر و دةطةيتة ناو فرِؤكةكة.
.13دلَنيا بة لة مؤر كردني ثاسثؤرتةكةت بؤ رِؤشنت و ثاسثؤرتةكةت بري نةضيَت.
.14هيض شتيَك وةك جانتاو وعةالطة و شيت تر بةجيَ مةهبَلَة.
.15ئارامي و ثاك و خاؤينى ناو تيَرمينالَ و شويَنةكاني تر بثاريَزة و خاشاك بكةرة
شويَنة تايبةتي يةكانةوة.
.16بةهةسيت دلَسؤزي و ثةرؤشيةوة مامةلَة لةطةلَ كارمةند و كةرةستةو و ثاص و
ئوتومبيلةكاني ناو فرِؤكةخانة بكة.
.17فرِؤكةخانة مولَكي هةمووانة و كارمةنداني فرِؤكةخانةش بؤ خزمةتي هةمووان
كار دةكةن هاوكاريان بكة و ِريَنمايي يةكاني فرِؤكةخانة ثةيرِةو بكة با طةشتةكةت
بةخؤشي و سةالمةتي بةئةجنام بطةيَنيت وهةر ثيَويستيةكت هةبوو كارمةنداني
فرِؤكةخانة تةواوي ئاسانكاري و هاوكاريت بؤ دةكةن .
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هاوالَتي دةبيَت ضي بكات كة لةطةشت طةرِايةوة لة فرؤكةخانة.:
.1
.2
.3
.4
.5

دابةزين لة فرِؤكةكة و ثاراستين ئارامي و جوون بة هؤلَي طةيشتوان لةناو
تيَرمينالَ.
طرتين سةرة و وةستان بةريز لةبةردةم كاونتةري مؤر كردني ثاسثؤرت.
وةرطرتنةوةي ثاسثؤرتةكة و دلَنيا بوون لة مؤركردني طةيشنت .
ضاوةرِواني كردن تا طةيشتين جانتاو كةل و ثةلةكاني و وةرطرتنةوةي.
جيَ هيَشتين فرِؤكةخانة بة ئارامي و ثاريَزطاري كردني كةل و ثةلةكاني.

لةبووني هةر ثيَداويستيةك يان وون بووني جانتا ثةيوةندي بكات بةبةرثرساني ناو
تيَرمينالَةوة كة ئامادةن بةو ثةرِي دلَسؤزيةوة ئاسانكاري و هاوكاريان بكةن يان
بةنوسني خبريَتة ناو سندوقى سكاالَكان يان راستةوخوَ بنيَردريَت بوَ بة ِريَوةبةرى
طشتى فرِوَكةخانة كة بة دلنيايى دةبيَت بة جيَطاى ِريَزى بةرثرسانى فرِوَكةخانة.
ئةرك و بةر ثرسياريَيت هيَلَي ئامساني بةرامبةر بة طةشتياران .:
 .1دلَنيا بوون لة ساغلَةمي ثاسثؤرت و بوونى فيزة بوَ ووالَتانى دةرةوة و
دؤكيوميَنتةكاني طةشتياران ثيَش تكت برِين و ئاطادار كردنةوةي طةشتيار
بةسةرجةم ِريَنمايي يةكاني ثيَويست بة طةشت لة قورسي جانتا و ماوةي
ثاسثؤرت و نة خؤشى و جؤري كةرةستة قةدةغة كراوةكان .
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.2

.3
.4
.5
.6

تك ت برِين بةثيَ ي داواي طةشتياران و تؤمار كردني ناو و زانياري يةكان وةك
لة ثاسثؤرت و دؤكيوميَنتانةدا هاتووة و ثيَداني كاتي طةشت بة( ريؤا)
طةشتيار و وةرطرتين ذمارةي تةلةفون بؤ ئاطادار كردنةوة لةهةر طؤرِانكاري
يةك لةطةشتةكةدا بيَش وةخت .
وةرطرتين جانتاي طةشتيار دواي ثشكنيين لةاليةن فرِؤكةخانةوة .
ووردبيين و ضيَكي تكت و كيَشاني جانتاو و بةرِي كردني بؤ بار كردن دواي
لكاندني كارتي تايبةت بةذمارة وشويَين طةشت بةجانتاوة (.)baggage tag
ثيَداني كارتي تايبةت بة سةركةوتن بؤ ناو فرِؤكة ( )boarding cardو
دةست نيشان كردني ذمارةي كورسي ناو فرِؤكة.
هيَلَي ئامساني بةر ثرسة لة دواكةوتن يان ثوضةلَ كردنةوةى طةشت و
ثيَويستة ثيَش وةخت لة هةر طؤرِانكاريةك ريؤا ئاطادار بكريَت.

 .7لة رِووداني هةر دواكةوتنيَك كة ماوةيةك خبايةنيَت لة روَيشنت يان كاتى ئا َل
و طوَركردنى طةشتةكان [ترانزيَت] وببيَتة هؤي ماندوو بوون يان برسي
بوون يان ثيَويسيت طةشتياران بة شويَين حةوانةوة ثيَويستة هيَلَي ئامساني
شويَين حةوانةوةي طوجناو لةطةلَ خواردن و ثيَداويسيت يةكاني حةوانةوة بؤ
طةشتيارةكاني دابني بكات و ئةطةر ثيَويست بكات ئوتيَل يان هةر شويَنيَكى
طوجناوى تر دابني بكات بوَ طةشتيارةكانى.
 .8هةموو خةرجيةك كة بكريَت بؤ طةشتياران لةكاتي دواكةوتين طةشتةكاندا بيَ
بةرامبةر دةكريَت و طةشتيار هيض ثارةيةك نادات.
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 .9دةكريَت طةشتيار طةشتةكةي دوا خبات و ثيَش وةخت نوسينطةكة ئاطادار
بكاتةوة بيَ ئةوةي هيض ثارةيةكي زيادة بدات و دةتوانيَت طةشتةكةش
هةلَبوةشيَنيَت بة ثيَ ي ِريَنمايي ية دارايي يةكان مامةلَةي لةطةلَدا بكريَت بؤ
ط َيرِانةوةي ثارةي بليتةكةي دواى داشكاندني ِريَذةيةكى ديارى كراوى ثارةكةى.
ثةيوةندى نيَوان طةشتيار (رِيَوا) لةطةلَ كؤمثانياى هيَلَى ئامسانى
ثةيوةنديةكى رِيَكةوتن نامةيى ية (تعاقدية) :
ريَوا وةك اليةنيَك لة ريَكةوتنيَكى ئامسانيداية (تكتى طةشت كردن) بةرانبةر
كؤمثانياى هيَلَى ئامسانى هةندآ ئةرك دةكةويَتة سةرى وةك:
 .1ثيَدانى كرآ :ثيَويستة طةشتيار  -ريَوا  -ثيَش طةشت كردن كريآ
طواستنةوةكة بدات ئةو كرآية لةاليةن وآلتةوة يان ريَكخراوى اياتاى
نيَودةولَةتى يةوة ديارى ئةكريَت.
 .2ئامادة بوون لة كات و شويَنى طةشت كردن :تكتى طةشت كردن تيايدا مةرج
و ِريَنمايةكانى ئامادةبوونى تيا نوسراوة كة ثيَويستة خاوةنى تكتةكة لة شويَن
و كاتى نوسراو لة تكتةكةدا ئامادةبيَت هةر دواكةوتنيَك رووبدات لة كاتى
ديارى كراو لةاليةن طةشتيار – ريَوا مافى طةشت يان قةرةبوو لةدةست
ئةدات.
هةندآ كؤمثانيا ماوةى ( 15يان  )30خولةك ديارى ئةكةن بؤ داخستنى
كاونتةر ثيَش داخستنى دةرطاى فرِؤكة ( )Close Doorلةو كاتة تآثةرِى
طةشتيار وةرناطرييَت و مافى ئةفةوتيَت.
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 .3ثابةندبوون بةو ريَكارانةى كة اليةنى فةرمى داواى ئةكات :ثيَويستة
طةشتيار – ريَوا زؤر بة ئاسايى ثةيرِةوى ريَكارةكان بكات كة اليةنةكانى
فةرمى داواى ئةكةن وةك ثيشان دانى ثيَناس بؤ طةشتى ناوخؤيى يان
ثاسثؤرت بؤ طةشتى نيَودةولَةتى و ريَزى ثشكنني و ريَكارى طمرطى و
تةندروستى و هةر ريَكاريَكى تر بطريَت.
 .4ثيَويستة ثةيرةوى ئةو ِريَنمايانة بكات كة كؤمثانياكة داى ناوة بؤ بةرطرتن
لةهةر زيانيَك وةك قةدةغةكردنى جؤريَك لة جل و بةرط  ،ريَز طرتن لة
هةلَس و كةوت لة ناو فرِؤكةكة  ،بةسةرخؤشى هةلَس و كةوت نةكات كة
ببيَتة هؤى دةنطة دةنط و هةراسان كردن و بيَزار كردنى ئةوانى تر.
ئةطةر ئةو هةلَس و كةو تة نة شياوانة بكريت لةاليةن ريَوا وة كؤمثانياكة
هيض مافيَكى ناضيَتة سةر بؤ قةرةبوكردنةوةي هةر زيانيك ئةطةر رووبدات
بؤ كة سةكة .
 .5بةرثرسياريَتى طةورة :تا رادةية ك بةرثرسياريَتى خراوةتة سةر -ريَوا  -بة
ثيى هاتوو لة ناوةرؤكى تكتى فرِؤكةكة بةآلم ئةو بةرثرسياريَتية كة
ريَكةوتن نامةى طواستنةوةى ئامسانى (عقد النقل اجلوي)  -تكتى فرِؤكةكة -
ئةخياتة سةر كؤمثانياكة زؤر طرنطرتة لة رووى سيستمى شارستانى و ياساي
طواستنةوةى ئامسانيةوة.
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زؤر جاريش لة نةزانينى طةشتيار  -ريَوا – بؤ مافةكانى و لةبةرداوانةكردنى
لة كؤمثانيا مافةكانى ئةفةوتآ.
ئةركى فرِؤكةخانة بةرانبةر( ِريَوان ) طةشتياران بؤ كاتي رِؤشنت .:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

دلَنيا بوون لة كةسيَيت ريؤا و لةيةك ضووني ويَنة و دؤكيوميَنتةكان ثيَش
ضوونة ذوورةوةي بؤ فرِؤكةخانة .
دلَنيا بوون لة سةالمةتي و دروسيت ئةو كةل و ثةالنةي كة ريؤا لةطةلَ خؤي
دةيباتة ذوريَ لة جانتا و كؤمثيوتةر و كاميَراو هةر كةرةستةيةكي تر.
دلَنيا بوون لةوةي كة ريؤا كةرةستةو موادي قةدةغة كراوي ثيَ ني ية و
ثشكنينيي سةرجةم كةرةستةكان.
ثشكنيين ريؤا بةو ئاميَر و ئامرازانةي كة دلَنيايي دةدا بؤ ثاريَزطاري كردني
سةالمةتي و ئاسايشي فرِؤكةخانة و طةشتيار خؤي و فرِؤكةكة.
فةراهةم ك ردني ِريَطاي ئارام و ئاسايش لة ناو فرِؤكةخانة دا بؤ طةشتيار و
ثاريَزطاري كردني باري ئاسايشي ناو تيَرمينالَ.
بانطةوازي طةشتياران بةمةبةسيت دةست كردن بة كاروباري ضيَك و ضونيان
بؤ كاونتةرةكان هةروةها جاردان بؤ هةر طؤرِانكاريةك كة رووبدات لة
طةشتةكاندا كة لةاليةن هيَلَةكةوة بة فرِؤكةخانة رِابطةيَنريَت.
ِريَطة نةدان بةهةر هةلَسء كةوتيَكي نةشياو كة ببيَتة تيَكداني بارودؤخي
ئارامي ناو فرِوَكةخانة بةتايبةتى ناو بيناى تيَرمينالَ و هةراسان كردني
طةشتياراني تر لة ضوار ضيَوةي ِريَسا و ِريَنمايي يةكاني فرِؤكةواني.
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 .8مؤر كردني ثاسثؤرت و فيزة و دواي دلَنيا بوون لة ماوةي بةسةر نةضووني و
نةبووني قةدةغة لةسةر ريوا يان طةشتيار .
 .9دابني كردني شويَين دانيشنت و ضاوةرِواني و كافرتيا و بازارِي ئازاد و شويَين
ثارة طؤرِينةوة و نةخؤشخانةو خزمةت طوزاري ية ثيَويستةكان بوَ مناالنيش
تا بةرِآ كردني طةشتيار بؤ ناو فرِؤكةكة.
 .10يارمةتي داني طةشتياران بؤ ضارةسةري هةر كيَشةيةك كةطةشتيار هةيبيَت بة
شيَوازيَك بة ئةو ثةرِي دلَ خؤشي و ِريَزةوة فرِؤكةخانة بة جيَ بهيَلَيَت.
ئةركى فرِؤكةخانة بةرانبةر طةشتياران بؤ كاتي طةيشنت.:
فرِؤكةخانة ثيَويستة دلَنيا بيَت لةسةالمةتي جانتاو كةل و ثةلةكان كةطةشتيار داخلي
دةكات هةروةها مؤرى ثا سثؤرت و ثيَداني ظيزة بؤ ئةوانةي كة داواكانيان ثةسةند
دةكريَت و طةرِانةوةي ئةو طةشتيارانةي كة ِريَنمايي يةكان ِريَطة نادات بة داخل
بوونيان .
بةهيواي ئةوةي طشت كةس و هةموو هاوالَتيةك بؤ طةشيت خؤشي فرِؤكةخانة بةكار
بهيَنيَت و بةو ثةرِي دلَخؤشي و ِريَزةوة طةشتةكةي ئةجنام بدات و بةسةالمةتي
بطاتةوة جيَطةي خؤي.لةبةر ئةوةى زوَربةمان شارةزاى سةفةر كردن و مامةلَكردن
نيني لةبوارى طةشتكردندا لة فرِوَكةخانةوة و بوَئةوةى بةرضاو روونى و ئاشنايى
هاوالَتيامنان بكةين بوَ ضوَنيةتى سةفةركردن و ئةو ثيَداويستيانةى كة دةبيَت دابينان
بكات لةم ضةند خالَةى خوارةوةدا ضةندين ِريَنماي يةكى ثيَويست روون دةكةينةوة:
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ضةند رِيَنمايةك بؤ طةشت كردن بؤ ئةوةى تووشى ِرووداوى كتوثرِ نةبيت:
ئامارةكان وانيشان ئةدةن كة ساالَنة ( ) 3مليار كةس بة فرِؤكة طةشت ئةكةن و
زؤريان لة وةرزى هاويندا طةشت ئةكةن  ،ئةو ريَوانة لة هةموو جؤريَكن و هةموو
تةمةنيَكن و لة تةندروست و لة نةخؤش  ،بؤ ئةوةى طةشتةكة بةخؤشى و ئارامى
بكريَت ضةند ريَنمايةك هةية رةضاوكريَت.
ثيَش طةشت :
ثيَش طةشت ريَوا ثيَويستة شتومةك و ثيَويستيةكانى ئامادةبكات و ثيَداويستيةكان
بكردريَت و هيضى برينةضيَت و بارى تةندروستى رةضاو بكات  ،ثيَش طةشت ثيَويستة
سةيريَكى بارى تةندروستى خؤى بكات بؤ ئةوةى لة كاتى طةشتةكةدا تووشى باريَكى
نائاسايى نةبيَتةوة و كاتى طةشتةكةى لة جياتى ئوتيَل نةبيَت بة نةخؤشخانة .خؤى
ثيَش دوو مانط سةردانى ثزيشكةكةى بكات بؤ وةرطرتنى ضةند ئامؤذطاري و ثيَوةرى
نيَودةولَةتى بؤ رووبةرووبونةوةى كيَشةكانى طةشت كردن بة فرِؤكة و ثيَويستة
رةضاوى ئةم خاآلنة بكات.
 ئةطةر نةشتةرطةرى لة سنطدا هةبوو يان كرابوو نابيَت طةشت بكةيت دواى 4
هةفتة لة نةشتةرطةريةكة نةبيَت ، ،لة كاتى كردنى نةشتةرطةرى طوآ دواى 6
هةفتة و نةشتةرطةرى سك دواى ( )10رؤذ دةتوانريَت طةشت بكةيت.
 لة كاتى تووش بوون بة نةخؤشيةكانى دلَ ناكريَت طةشت بكةيت دواى  3تا 6
هةفتة نةبيَت.
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 ئةو ذنانةى كة سكيان ثرِة و خويَنيان ىلَ ئةروات يان منالَيان لة بارضووة
بةهؤى رووداوةوة يان بوونى لةبار ضوونى ثيَشوو يان لةسةر لةبارضونة نابيَت
بة فرِؤكة طةشت بكةن .
 ئةوانةى شةكرةيان هةية ثيَويستة كؤنرتؤلَى شةكرةكةيان بكةن و بةريَك و
ثيَك دةرمانةكان وةربطرن بؤ كةم كردنةوةى شةكر هةروةها بؤ نةخؤشى
فشارى خويَن بةهةمان شيَوة.







ئةوانةى كةمى خويَنيان هةية باشرتواية ريَذةى هيمؤطلَؤبينيان باش بكةن
ثيَش طةشت كردن يان سةركةوتن بؤ فرِؤكة ضونكة تووشى نارةحةتى ئةبن.
ئةوانةى وةرزشى نقوم بوون ئةكةن ئةبيَت دواى دوا نقوم بونيان تا ماوةى
 24تا  48كات ذميَر ئينجا سوارى فرِؤكة بن بؤ بةرطرتن لة توش بوون بة
زمانة سي يةكان (صمامات رئوية) .
زؤر نةخواردن ثيَش كاتى طةشتةكة بؤ روونةدانى نارةحةتى هةرس كردن.
ناب يَت ئةو كةسانةى كةم عةقلَن يان نةخؤشى دةورنيان هةية بة تةنيا طةشت
بكةن ثيَويستة يةكيَك لة كةس و كاريان لةطةلَدا بيَت.
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هةروةها ِريَواكان لة ئامساندا تووشى هةندآ طؤرانكارى فيزولوجى ئةبن لة ئةجنامى
دابةزينى فشارى هةوا و كةم بونةوةى ئؤكسجني لة فرِؤكةكةدا كة دةبيَتة هؤى تيَك
ضوونى بارى جةستةيى و تةندروستى بة تايبةت ئةطةر مانةوةى كةسةكة لة ئامساندا
دريَذخبايةنيَت كة زياتر بيَت لة  10كات ذميَر بآ ثشوو زؤر جار ماندووبون ،
سةريةشة  ،طيَذبوون  ،دلَ تيَك ضوون  ،طريانى طوآ  ،دةم وشك بوون  ،ضاو ووشك
بونةوة  ،ووشك بوونى ثيَست لةطةلَ هةندآ كيَشةى هةرس و هةناسة روو ئةدات  ،بؤ
ئةوةى نةهيَليَت ئةوانة كة رووئةدات بيَزارت نةكات يان النى كةم كةمى بكاتةوة
ثيَويستة ثابةندى ئةم ئامؤذطاريانةى خوارةوة بيَت:
 لة ناو فرِؤكةكة جبولَيَ بة تايبةت جولَةى هةردوو ثآ بؤ سةرةوة و بؤ
خوارةوة ضةن د جاريَك هةموو سةرى كات ذميَريَك لة كاتى دانيشنت بؤ كارا
كردنى سورى خويَن لة ذيَر هةردوو ثيَدا بؤ بةرطرتن لة سستى خويَن كة
دةبيَتة هؤى كلَؤبون (جلطه ) ى خويَن ،هةندآ كةس لة كاتى طةشتدا
لةسةريةك ال دةنويَت ئةم حالَةتة باش نية بؤ سورِى خويَن و ئامؤذطارى ريَوا
ئةكريَت كة طؤرةوى ثزيشكى لةثآ بكات بؤ فشار خستنة سةر ثاذنة و رآ لة
برينى الق بطريَت و نةهيَ َليَت خويَن لة خويَن هيَنةرةكاندا مبةيَت كة زؤر جار
دةبيَتة هؤى مردنى كةسةكة.
 بؤ زالَ بوون بةسةر كيَشةى فشار لةسةر هةردوو طوآ دا لةكاتى فرِين و
دابةزيندا ئامؤذطارى ئةكريَت كة بنيَشت جبويَت يان دةنكآ شريينى مبذيَت تا
بتوانريَت بة بةردةوامى تف قوت بدريَت يان باويَشكدان بكريَت هةموو ئةو
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كردةوانة يارمةتى راست كردنةوةى ئةو طؤرانكاريانة ئةدات كة لة ئةجنامى
فشارى هةوادا رووئةدات.
 هةندآ كةس تووشى سةرةطيَذة ئةبآ لة طةشتدا بيَزارى بؤ خؤى و
دةووروبةرةكةى دروست ئةكات وةك هيَلَنجان (تيَكضونى دلَ)  ،رشانةوة ،
سةرئيَشة  ،زةردهلَطةران  ،خةوالَويى  ،داهيَزران و عارةق كردنةوةى سارد .
هؤكارى سةرةكى سةرةطيَذة طةيشتنى دوو سكناىل هةستيارى دذبةيةكة بؤ
ميَشك يةكيَكيان لةوةرطرةكانى ضاوةوة و ئةوةى تريان لة وةرطرةكانى
هةستيارى طويَضكةوة و ئةو دذبةيةكانة لةو دوونامةيةدا ئةبيَتة هؤى دروست
بوونى سةرةطيَذةى طةشت  ،بؤ بةرطرتن لة روودانى ئةو سةرةطيَذةية يان كةم
كردنةوةى دةكريَت ئةم هةنطاوانة بطريَتةبةر:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

شيَوازى دانيشنت لةسةر كورسى و سةر بؤ دواوة بيَت.
مةخويَنةرةوة وسةيرى شتى جولَةك( متحرك) مةكة.
بؤنى خواردن و دوكةلَ و هةلَم مةكة.
سةيرى بةردةمى خؤت بة ئاسؤيى بكة.
خؤ خةريك كردن بةهةندآ ضاالكى يةوة تا ئةو نامانة كة ئةطاتة ميَشك
ثةرش و بآلوبيَتةوة.
وةرطرتنى هةندآ لةو دةرمانانةى كة ثزيشك ديارى كردووة.
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 تووش بوونى جؤريَكى باو لة ووشك بوونةوةى جةستة لة ناو فرِؤكةكة بةهؤى نزمبوونةوةى برِى شآ رووئةدات كة دةكريَت بة خواردنةوةى شلةمةنى ضارةسةر بكريَت
بةآلم نابيَت خواردنةوةيةكى وريا كةرةوة (منبهات) زؤر خبوريَت كة زياتر بيَزارت
بكات .
 ئةو كةسانةى ليَنزى نوساو (عدسة الصقة) بةكار ئةهيَنن باشرتة لة ناو فرِؤكةكةدابيطؤرن بة ليَنزى ثزيشكى ضونكة هةواى ناو فرِؤكةكة دةبيَتة هؤى ووشك بوونةوةى
ليَنزة نوساوةكة و خاوةنةكةى بيَزار ئةبيَت.
 تابتوانريَت لة ناو فرِؤكةكةدا بةخؤشى و ئارامى دابنيشيَت ضونكة دانيشتنى ئارامبةخش دلَة راوكآ و بيَزارى كةم ئةكاتةوة.
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دواى طةشت :
تيَك ضوونى كات ذميَرى بيولوجي (خودي) (الساعة البيالوجية) زؤرترين جؤرى تيَك
ضوونةكانة كة تووشى ئةو كةسانة ئةبيَت بؤ رآكردنى ماوة دورةكان  ،ئةم بارودؤخة
لةو كةسانةدا زياتر دةرئةكةويَت كة بةرةو رؤذهةآلت ئةفرِن لةبةر كورت بونةوةى
كاتى رؤذ بة بةراود لةو كةسانةى كة بةرةو رؤذئاوا ئةفرِن ضونكة كاتى رؤذئاوا بوون
دريَذئةبيَتةوة  ،كةم كردنةوةى كاريطةرى ئةو بارة نائاساية ية دةكريَت بةم ريَنمايانة
جآبةجآ بكريَت:







بةرؤذ بة فرِؤكة طةشتةكة بكريَت.
ئةطةر بكريَت ماوةيةكى باش بنويت لة فرِؤكةكةدا .
لةورؤذانةى ثيَش طةشتةكة باشرتة لة كاتى ئاسايى نوستنى خؤت زووتر
بنويت ئةطةر بةرةو رؤذهةآلت طةشت ئةكةيت بةآلم ئةطةر بؤ رؤذئاوا طةشت
ئةكةيت باشرتة كاتى نوستنةكة دواخبةيت.
هيض شتيَكى وريا كةرةوة (منبهات) ثيَش كاتى طةشتةكة وةرمةطرة.
ئةطةر ريَواكان خويَند كار بوون يان ثياوانى كارناس بوون باشرتة ثيَش دوو
رؤذ ثيَش مةبةستةكة بضن بؤ طةشتةكة بؤريَك خستنةوةى كاذيَرى بيولوجي.
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دواى طةيشنت ثيَويستة :
 دووركةوتنةوة لة طةرما و تيشكى خؤر . خواردنةوةى ئاو بؤ دابني كردنى ئاوى ناو لةش. نةخواردنى خواردنى كالَ و سةردانة ثؤشراو. بةكارنةهيَنانى بةفر (سةهؤلَ) ضونكة زؤر جار ثيسن. نةضوون بؤ ضيَشتخانةى طوماناوى و خراث.ضةند ئامؤذطاريةك بؤ كةم كردنةوةى بيَزارى مناآلن لة كاتى طةشتدا:
ديارة دانانى مناآلن لة شويَنيَكى تةسكدا و بؤماوةيةكى دريَذ دةبيَتة هؤى نارةحةتى و
هةلَس و كةوتى بيَزاركردنى كةس و كار و ئةو كةسانةى كة نزيكن لة ناو فرِؤكةكةدا.
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هاواركردن و طريان و مجوجؤلَى بةردةوام زؤرترين جؤرى ئةو هةلَس و كةوتة
ناخؤشانةية كة لة منالَةوة دةرئةضيَت ئةو مناآلنة بةوجؤرة هةست و ناخؤشى خؤيان
بؤ كةس و كاريان دةرئةبرِن بة تايبةتى لة كاتى طةشتة دووروودريَذةكان  .لبكؤلينةوة
ثزيشكيةكان سةملاندويانة ضةند ريَطا و ريَكاريَك هةية كةثيَش دةست كردن بة طةشت
لةطةلَ مناآلن يارمةتى دةر ئةبيَت نةك زيانيان ثآ بطةيةنيَت هةروةها هةندآ
ريَنمايى تر هةية كة ثةيوةندى هةية بة زانستى دةرووناسى و كؤمةلَ ناسى يةوة.
 .1ثيَويستة ثابةند بني بةو دةرزى و كوتانةوة كة وآلتى مةبةست ئةى خوازيَت
بة تايبةتى ئةو وآلتانةى ئةكةويَتة كيشوةرى ئةفريقا و كوتان دذى (تاى
زةرد) طرنط ترينيانة هةروةها دلَنيابوون لة كوتانةكانى تر وةك دذى
هةوكردنى جطةر و طةدة و رخيؤلَة  ...هتد تا طةشتةكة ناخؤش نةبيَت و
بةسةالمةتى بةسةربربيَت.
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 .2ئةطةر بزانى منالَةكان بيَزارن لةو جؤرةطةشتانة و دانيشتنيان لة شويَنى
تةسك بؤ ماوةيةكى زؤر ثيَويستة ثيَش طةشتةكة ئامادة بكريَن وباسى
طةشتةكةيان بؤ بكريَت كةضى ضاوةروانيان ئةكات و خؤشى طةشتةكةش باس
بكريَت.

 .3ئةطةر زانرا منالَةكان بةو جؤرة راناهيَنريَن ثيَويستة ثةنا بربيت بؤ
بةكارهيَنانى دةرمانى تايبةت دواى راويَذ بة دكتؤرى مناآلن وايان ىلَ بكريَت
لةكاتى طةشتةكةدا بنون.
 .4ثيَويستة ئةو دةرمانانة ثيَش طةشتةكة بةكاربهيَنريَن بؤ منالَةكان  ،هةندآ
لةو مناآلنة لةطةلَ ئةو دةرمانانة رةنط بيَت تووشى نارةحةتى بن كة
ثيَويستة بة ئاطابن.
 .5ئامادةكردنى جانتايةكى بضوك بؤ هةلَطرتنى داو ودةرمانى مناآلن بؤ كاتى
كتوثرِى و ثيَويست وةك ئةوة ئةو دةرمانانةى كة بؤ طيَذبوون و رشانةوة و
سةريةشة و سك يةشة بةكارئةهيَنريَت.
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.6

.7
.8

.9

.10

هةلَطرتنى دةرمانى دذى هةوكردن ئةوانةى كة لة وآلتانى تردا بآ رةضةتةى
دكتؤر دةست ناكةون بة ئاسانى هةروةها دةرمان و كريَم و دذةطةزينى ميَش و
مةطةز و ميَشوولة .
ثيَويستة كةس و كار يار ى و بابةتى مناألةكانيان برينةضيَت تا هةست
بةخؤشى و ئارامى بكةن لة كاتى طةشتةكةدا.
ثيَش بةرآ كةوتن بةرةو فرِؤكةخانة ثيَويستة منالَةكة ئامادةبكريَت و دلَؤثى
تايبةت بة لوتى بةكارهاتبيَت ئةطةر هةآلمةتى بيَت تا كارنةكاتة سةر
هةوكردنى طؤيَضكةى هةروةها ثيَويستة منالَةكة ثاك كرابيَتةوة و ضوبيَتة
تواليَت و ثيَويستيةكانى ثاك كردنةوة و ثاراسنت لةطةلَ خؤت هةلَطرتبيَت.
ثيَويستة ثيَش طةشتةكة منالَةكة لة خواردن و خواردنةوةى شري وةستا بيَت
بة  1كات ذميَر ثيَش فرِين تا منالَةكة توشى هيض طرفتيَكى طةدة و رخيؤلَة
نةبيَت كة بيَتة هؤى رشانةوة و سةرةطيَذة  ،باشرتة ئةطةر بكريت بنيَشتيَك
جبويَت لةكاتى طةشتةكةدا تا هةست بةكةمى فشارى هةوا نةكات.
باشرتة ئةطةر يارى ئةلكرتؤنى يان كتيَبيَك الى منالَةكة خؤشةويست بيَت
هةلَبطرييَت بؤ ئةوةى منالَةكة هةست بة طؤرانكارى زؤر نةكات يان ئامؤذطارى
بكريَت بؤ ئةوةى بنويَت .
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زياد لة وانةى سةرةوة ثيَويستة كةس و كار وآلتيَك هةلَبذيَريَت كة كةش و هةواى
طوجناو بيَت و دةرفةتى يارى كردن بؤ منالَةكة فةراهةم بكات  ،هةروةها منالَ وةكو
طةورة هةست ئةكات و ثيَويست بة باس كردنى ئةو شويَنانة هةية كة بؤى ئةضيَت
وةكو ئوتيَل و ثارك و شويَنى نيشتةجى بوون و ئةو خزمةت طوزاريانةى كة دةست
ئةكةويَت.
باشرتواية طةشت نةكريَت لةطةلَ منالَى شرية خؤرة مةطةر طةشتةكة زؤر ثيَويست بيَت
ضونكة لةش و الريان ناسكة و كاريان تآ ئةكات و ثيَويستة رِاى منالَةكة وةربطرييَت
لةو جؤرة خواردنانةى كةالى خؤشة تاسيستمى خواردنى تيَك نةضيَت.
هةروةها ئامؤذطارى كةس و كارى مناآلن ئةكريَت كة منالَةكان بةرن بؤ باخضةى
ئاذةآلن و سةر دةريا و كةنارةكان و هةر شويَنيَكى تر هةست بكةن ئاراميان ثآ
ئةبةخشيَت.
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جطة لةو ريَنمايانةى سةرةوة دةكريَت سوود لةم ضةند خالَةى خوارةوةش وةربطرييَت
لة كاتى بردنى منالَةكان بؤ طةشت كردن بة فرِؤكة.
 كاتى طرتنى جيَطة و تكت برِين رةضاوى ئةم خاالَنة بكة الى كؤمثانياى فرِينةكة:.1
.2
.3
.4

ئايا كاتى طةشتةكة طوجناوة والى منالَةكان خؤشة يان نا ؟
ترانزيَت و كاتى نيَوان طةشتةكان.
ئايا ئةو ذةمة خواردنانةى كة لة فرِؤكةكةدا ئةدريَت بؤ منالَةكة طوجناوة.
ئةو خزمةتطوزاري و ثيَويستيانة ضية بؤ منالَى شرية خؤرة.

ِراويَذ بة منالَةكان بكةن:
 لةطةلَ منالَةكان نةخشةى طةشتةكة دابنيَنن  :بؤيان باس بكةن ضؤن هةلَس و كةوتئةكةن لة كاتى طةيشنت بة فرِؤكةخانة و ثيَيان ب َليَن كة خةلَكى تر سةرةى طرتوة
وريزى دووروودريَذ وةستاون و ثيَويست بة دانيشنت و ضاوةروانى ئةكريَت و شتى تر
كة منالَةكان ئامادةبكريَت بؤ ئةوةى ضاوةروان نةكةن و هةلَس و كةوتيان باش بيَت.
هةروةها داوايان ىلَ بكةن خؤيان جانتاكانيان لة كؤلَ بكةن و ثيَيان ب َليَن لةشتى
بيَزاركردن دووربكةونةوة.
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 دياريةكى لة ناكاو  :هةميشة دياريةكى نوآ لة هةموو طةشتيَكدا ئامادةبكةن بؤمنالَةكة وةك ياريةكى نوآ يان كتيَبيَك بؤ خويَندنةوة كة دلَ ثآ خؤش بيَت.
 ئةم شتانةت بري نةضيَت:





ثيَويستيةك لة ثيَويستيةكانى منالَ وةك بوك و بةتانى و يارى.
ذةمةخواردنى سووك كة بةهيَواشى خبوريَت.
هةندآ دايبى  ،شريى وشك بؤ منالَ.
جلى زيادة بؤ منالَ و بؤ خؤت باشرتة كة لؤكة و فراوان بيَت.
شتيَك بؤ مذين باشبيَت لة كاتى نيشتنةوةى فرِؤكة وةك مذؤك و ثارضةيةك
شريينى.
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 ئةمانة ئامادة مةكة:




شكؤالتة يان هةر خواردنيَك كة بيَتة هؤى بيَزاركردنى دةورووبةر.
خواردنيَك كة شريينى زؤر تيا بيَت  ،كةس حةز لة منا َليَك ناكات كة زؤر
جبو َليَت (.)Sugeo rush
هةروةها ياريةك يان ئيشيَكى دةست كة بيَتة هؤى دةنطة دةنط .
هيض ئاويَك يان شةربةتيَك ضونكة قةدةغةية.
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 تةكنلؤجياى هاورآ:هةموو فرِؤكةيةكى نؤآ ضةند ياريةكى ئةلكرتؤنى تياية بؤ مناآلن بةآلم باشرتة لةطةلَ
خؤتدا ئاى ثاد يان هةر ياريةكى ئةلكرتؤنى تر هةلَبطريت بؤ جةجنالَ كردنى منالَةكة
و بريتان ضآ كة طوآ ئاخن (مساعة)ى منالَ زؤر طرنطة بؤ طوآ لة نةبوونى ذاوةذاوى
ئاميَرةكان.
فرِؤكةخانةكان باشرتين شويَنن بؤ دةرضوون:
 ثيَش سةركةوتن بؤ فرِؤكةكة منالَةكة بةرن بؤ تواليَت ئينجا بؤ كافرتيا يان خؤتذةميَكى بدةرآ كة ئارةزوى ليَيةتى.
 بؤ طؤرِينى كةش و هةوا وايان ىلَ بكة سةيرى فرِؤكةكان بكةن لة خوارةوة لة كاتىنيشتنةوة يان بيان بةن بؤ بازارى ئازاد بؤ كرينى شتومةك.
منالَةكةت لة ناو فرِؤكةكةدا دابنآ:
لةو كاتةى لة ناو فرِؤكةكةداى راستةوخؤ منالَ دابنآ لة شويَنى خؤيدا  ،ثشتويَنةكةى
ببةستة  ،يارمةتى بدة سةيرى فليميَك بكات لةسةر سكرينى كؤمثيوتةرى
كورسيةكةى  ،طوآ ئاخن خبةرة طويَضكةى و ثيآلوةكانى دابكةنة  .ئةطةر بكريَت
ياريةكى ثآبدريَت  ،بةختةوةرى ئةطةر خةوى ىلَ بكةويَت.
طةشت كردن بؤ زؤر كةس دلَةراوكآ و ترس ئةهيَنيَت زؤر كةس هةن كة ناتوانن
برِيار بدةن كة بة فرِؤكة طةشت بكةن بةآلم ئةطةر كةسيَك بيةويَت طةشت بكات و
ئامادةكارى ثيَش وةختةى بؤ بكات طةشت كردنةكةى دةبيَتة مايةى خؤشى و ئارام
بةخش هةتا ئةطةر طةشتةكة لة هاوينيَكى طةرمدا بيَت يان لة رةمةزاندا بيَت .
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ِريَنمايى يةكةم  :كتوثرِ طةشت مةكة
تا ئةتوانيت بة كتوثرِى طةشت مةكة و ثيَويستة ثيَش كاتى طةشتةكة بة ماوةيةك
ئامادةكارى بكةيت هةتا ئةطةر طةشتةكة بؤ بةسةربردنى كات بيَت يان طةشتى
كاربيَت يان بؤ كاريَكى خيَزانى.
جانتاكةت ئامادةبكة و ليستيك ئامادةبكة (ذن ئةم ريَنماي ية

ِريَنمايى دووةم :
جآبةجآئةكات)
لة ثيَش هةموو شتيَكدا جانتاى دةست ئامادة بكة و دلَنيابة لة هةلَطرتنى ثاسثؤرت و
تك تى فرِؤكةكة و هةر دؤكؤميَنتيَكى تر كة ثيَويست بيَت  ،ئةطةر طةشتةكة بؤ دةرةوة
بوو ليستى ثيَويستيةكان بنوسريَت لة جل و بةرط و جانتاى ماكياج و ثيَويستيةكانى
قذو و كريم و دذةخؤر  ،قوتويةكى بضوك ئامادةبكة هةندآ دةرزى و دةزووى هةمة
رةنطى تآ بكة  ،كيسيَك بؤ دةرمانى سةرةطيَذة و دلَ تيَك هاتن و رشانةوة و نزم
كردنةوةى ثلةى طةرما و دةرمانى مناآلنى تآ بكة و ضى ثيَويستى تر هةية كة بة
بريتا ديَت ئامادةى بكة.
جانتايةكى تايبةت بؤ منالَةكان ئامادة بكة بةثآى تةمةنيان ئةطةر شرية خؤرةت
هةبوو جانتايةكى تايبةت بة جل و بةرط و ثاك كةرةوة و دايبى و ثيَويستيةكانى
ئامادة بكة ئةطةر منالَةكان طةورة بوون هةريةك جانتايةكى بضوكيان بؤ ئامادة بكة
با لة كؤلَى بكةن  ،دةكريَت جانتايةكى بضوك يان كيسيَك لة نايلؤن ثيآلوى زيادةى
ثيَويستى تآ بكةيت تا جل و بةرطةكان ثيس نةكات  ،هةولَ بدة ثيآلوى سوك
هةلَبطريت و ضةند رةنطيَك كة لةطةلَ رةنطى جل و بةرطةكان ئةطوجنيَت .
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طةشتى كار
ئةطةر طةشتةكة ب ؤ كاركردن بوو دلَنيابة لة نوسراو دؤكؤميَنتةكان ،كؤمثيوتةرت
برينةضيَت لة كاتى طةشتةكةدا بة بةرنامةى كارةكةتدا بضيتةوة  ،كؤمثيوتةرةكة
ضارج بيَت.
كاتى طةشتةكة ديارى بكة
كاتى طةشتةكة بةثآى فرِؤكةكة ديارى بكة بريَكى باش خبةوة ثيَش طةشت  ،نانيَكى
باش خبؤ بةس نةبيَتة هؤى خاوبوونةوة و طيَذ بوون ( بؤ رؤذووان دواى ثارشيَو
طةشت باشرتة لة رؤذ ) .
هةندآ ريَنمايى كة ثيَويستة ريَوا (طةشتيار) ثةيرةوى بكات لة ناو فرِؤكةكة بؤ
ثاريَزطارى كردنى لة ميكرؤب و شتى ثيس و ثؤخلَى:
 .1تةختةى نان خواردن (ميَزى نان خواردنى بةردةم) :تةختةى بةردةمى طةشتيار
يةكيَكة لةو شويَنانة كة زؤرترين ثؤخلَى وثيس بوون لةسةرى رووئةدات لة ناو
فرِؤكةدا زؤر كات دايكان بةكارى ئةهيَنن بؤ دانانى (دايبى ) مندالَةكانيان و
طؤرينى بة دانةيةكى نوآ هةروةها ئةو تةختانة تةنها يةك جار ثاك دةكريَتةوة
لة رؤذيَكدا بؤية ثيَويستة دةستة سرى ثاكذ (معقم) بةكاربهيَنريَت بؤ
ثاككردنةوةى و تابتوانريَت دةستى رووتى ىلَ نةدريَت.
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 .2خواردنةوةى ئاو  :سيستمى هةوا سازى و دابةزينى شآى ناو فرِؤكة دةبيَتة هؤى
ووشك بوونةوةى يان كةم بوونةوةى شلةمةنى ناو لةشى مرؤظ و ثيَويستة
قةرةبوي ئةو ووشك بوونةوةية بة خواردنةوةى برِى زؤرى ئاو بكريَتةوة و
ئامؤذطارى ئةكريَت كة هةر كاتذميَريَك كوثيَك يان دوان ئاو خبوريَتةوة بؤ
ثاريَزطارى شآى لةش.
 .3ثةمثى لووت (ثرذةى لوت)  :كةمى شآ ئةبيَتة ووشكى لة لوتدا و دةبيَتة شويَنى
طةشةكردنى بةكرتيا و بةشيَوةيةكى خيَرا باشرتة ثةمثى لوتى ثزيشكى لةطةلَ
خؤت هةلَطريت بؤ رزطاربوون لةو كيَشةية.
 .4باكردنى سك  :زؤر كةس هةست بة كيَشةى طةدة و رخيؤلَة ئةكات لةسةر فرِؤكة و
بة زؤرى باكردن بةهؤى طؤرانكارى ثالَة ثةستؤى هةوا لة ناو فرِؤكةدا  ،بؤ
رزطاربوون لةو كيَشةية باشرتة خواردنى قورس نةخوريَت ثيَش كاتى طةشتةكة و
دةكريَت حةبى تايبةت بةو كيَشةية خبوريَت (بةثآى ئامؤذطارى ثزيشك) بؤ
دروست كردنى بةكرتياى سوود بةخش كة يارمةتى هةرس كردن ئةدات .
 . 5داثؤش (بةتانى) :باشرتة بةتانيةكى ثاك بةكاربهيَنريَت بؤ ئةو طةشتانةى كة تيايدا
نوسنت ثيَويستة ئةو بةتانيانةى كة لة ناو فرِؤكةكةدان لةاليةن كةسانى ترةوة
بةكارهاتووة ثيَش ئةو بشؤردريَن يان ثاك بكريَتةوة هةرضةندة هةندآ لة
كؤمثانياكان بةتانى و داثؤش تةنها بؤ طةشتيارى ثلة يةك دابني دةكةن .
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 . 6ئاراستةى هةوا بؤ دةم و ضاوو :دراسةيةك دةرى خستووة ئةو ميكرؤبانةى لة
هةواد ان يةكيَكة لةو دوو هؤكارة سةرةكيةى كة دةبنة نةخؤشى انفلؤنزا لة ناو
فرِؤكةكةدا  ،لة كاتيَكدا كة هةوا طؤركآ كةم ئةبيَتةوة فرِؤكةكة دةبيَتة شويَنى
طةشةكردنى ظريؤس و بكرتيا بؤية باشرتة هةوايى سيستمى هةوا سازى راستةوخؤ
بةرانبةر دةم و ضاو بيَت بؤ دوور خستنةوةى بةكرتيا.
 . 7ضى خبؤى لة ناو فرِؤكةدا :ئةو خواردنانةى كة لة ناو فرِؤكةدا ثيَشكةش ئةكريَت
زؤر جار ثيَويستيةكانى لةش دابني ناكةن و بؤية باشرتة (ئةطةر ريَطة بدريَت)
طةشتيار يان ريَوا لةطةلَ خؤيدا هةندآ ميوة خباتة جانتاى دةستةكةيةوة وةك
( سيَو و مؤز ) و هةندآ طرياوة بؤ ثركردنةوةى كةم و كوريةكة.
 .8دةست شؤردن  :ديراسةكان وايان دةرخستوة كة تواليَتى فرِؤكةكان ثيسرتين شويَنن
كة ريَوا يان طةشتيار تآى ئةضيَت لة ناو فرِؤكةدا بؤية ثيَويستة دواى بةكارهيَنانى
تواليَتى فرِؤكة هةر دوو دةست بة ئاوو سابون بشؤردريَت و مادةى ثاكذ (معقم)
بةكاربهيَنريَت بؤ كوشتنى بةكرتيا.
ضةند ريَنماي يةك بؤ بةساآلضوان لةكاتى طةشت كردن بة فرِؤكة:
بة ساالَ ضوان و طةورة تةمةنةكان كة بةتةنيا رآ ئةكةن بةفرِؤكة تووشى دلَةراوكآ و
شثرزةيى ئةبن بةهؤى كيَشةى تةندروستى و ترسيان لةوةى كة ناتوانن طةشتةكةيان
تةواو بكةن زؤر يان دةميَكة خةونى ثآوة دةبينن  .لةطةلَ ئةوةى ئارةزويان لة طةشت
و طوزارة بؤ ثرِكردنةوةى كاتى بآ كاريان و طةران بة دواى دةرفةتى خؤش و كات
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بةسةربردن دواى بةسةربردنى تةمةنيَكى زؤر ،بؤ ئةوانةى هةندآ توانايان هةية بة
ريَطةى ئاسان بةخؤشى طةشتةكةيان بكةن:

أ-

ثالنى ثيَش كات بؤبةسةربردنى ثشووةكة:

ئةبيَت ثيَش كات ثرسيار لة بريكارى هيَلَة ئامسانيةكة بكريَت بؤ ئةو ئاراستة و
وآلتةى كة دةتةويَت طةشتى بؤ بكةيت لةوةش زياتر ناوى شويَنة سروشتيةكان
وةربطرييَت تابتوانريَت خؤشرتين و باشرتين شويَن هةلَبذيَريت.
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ب-

كؤلَ و جل و بةرط و ثيَويستى :

ثيَويستة تةواوى ثيَويستيةكانت لة داودةرمان و حةب و ضارةسةر و و دذة ترشةلَؤك و
هةرشتيَك كة ثيَويست بيَت خبريَتة ناو جانتايةكى دةستى تايبةت .باشرتة كةمرتين و
سوكرتين ثيَويستى هةلَبطريت بؤ بةرطرتن لة دزى شتةكان ضونكة هةلَطرتنى شتى
زؤر دةبيَتة جيَطاى ضاوضنؤكان بؤ فراندنى جانتا و ئةو كاآليانةى كة بةدةستةوةية.
زؤر باشرتة جانتاى تايةدارى خلؤكى بةكاربهيَنريَت بؤ ئاسانكارى طواستنةوة و
راكيَشان
ت-

ِريَوا كةم ئةندامةكان:

ئةو كةسانةى كة كةم ئةندامن ثيَويستة لة كاتيَكى طوجناودا ثةيوةندى بكةن بة
كؤمثانياى طواستنةوةكة بؤ زانينى كاتى فرِينى فرِؤكةكة و شيَوازى دانيشنت و
ذةمةخواردن و ضؤنيةتى طواستنةوة لة ناو فرِؤكةخانة و بؤ فرِؤكةكة و داواكردنى
هةر ثيَويستيةك.
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ثةيوةندى كردن بةاليةنى طةشت و طوزارةوة و بؤ دلَنيايى لةوةى كة ئايا ئامرازةكانى
طواستنةوة ئةطوجنيَت لةطةلَ بارى تةندروستى و جةستةدا.
ث-

ئةجنام دانى ثشكنينة ثزيشكيةكان ثيَش رؤيشنت:

ئةجن ام دانى ثشكنينى ثزيشكى ثيَش رؤيشنت زؤر طرنطة بة تايبةت ئةطةر
نةشتةرطةريةكى نزيك كرابيَت يان رووبةرووى كيَشةى دلَ و فشارى خويَن يان هةر
حالَتيَكى دريَذخايةن بووبيَت .دلَنيابة لةوةى كة ترس و دلَةراوكآ و طومانةكانت لة
بارودؤخى تةندروستى كة هةتة بؤ دكتؤرةكةت باس كردوة بة تايبةت
خواردنةجياوازةكان و جياوازى كاتى شويَنةكان .ئةطةر ويستت طةشت بكةيت بؤ ئةو
شويَنانةى كة ثةتايان تيَدا بآلوة دلَنيا بة لةوةى كة كوتراويت دذى ئةو ثةتايانة.
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ج -دةرمان لة كاتى طةشتةكةدا :
ئةطةر بؤيةكةم جار طةشتت كرد بؤ هةر وآلتيَك ثيَويستة دلَنيابيت لة ياسايى دةرمان
لةو وآلتة بة ثةيوةندى كردن بة باليؤزخانة يان قونسيلَية يان هةر دامةزراويَكى
ثةيوةندى دار  .ثيَويستة راثؤرتيَك يان نامةيةكى فةرمى لة دكتؤرةكةت كة جؤرى
دةرمانةكانى تيا نوسرابيَت هةلَبطريت تيا روون كرابيَتةوة كة رؤذانة ضةند جار
بةكارئةهيَنريَن و بؤ بةكارهيَنانى كةسى ئةبيَت ،لة كاتى ثيَويستى بؤ دةرزى يان
(هؤقنة ) ثيَويستة ضةند دةرزيةك يان (هؤقنةيةك) لةطةلَ خؤتدا هةلَبطريت .باشرتة
بازنط يان ملوانكةيةكى ثزيشكى كة ثيَوةى سةرجةم وردةكارية ثزيشكةكانى ثيَوة
هةلَواسرابيَت بؤ ئاطادارى خةلَكانى تر ئةطةر ثيَويستت بة يارمةتى هةبوو.
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ح -جل و بةرط :
ثيَويستة جل و بةرطةكان فراوان و ئارام بةخش بن تا خؤيَن بة باشى هاتوضؤ بكات
بة لةشدا  .لة طؤرةوي و جل و بةرطى تةسك دووربكةرةوة.
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خ-

مةشق (وةرزش):

ثيَويستة لة كاتى طةشتدا هةندآ مةشقى ئاسان بكريَت لة ناو فرِؤكةكةدا ضونكة
دانيشنت و تةمةلَى بة نةريَنى كارئةكاتة سةر جومطة و ماسولكةكان و سورِى خويَن ،
باشرتة لة رارةوةكاندا هاتوضؤ بكريَت و دةست و قاض دريَذ بكريَت و جولَةيان ثآ
بكريَت .شلةمةنى زياد خبوريَت بة تايبةت ئاو بؤ بةرطرى كردن لة وشك بوونةوة ،
لةو خواردنةوانة دووبكةرةوة كة كافائني و كحوليان تيَداية بةتايبةت بؤ ئةو
نةخؤشانةى كةشةكرةيان هةية.
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د -رةضاوى جياوازى كات بكريَت:
طرنطة كة راويَذ بة دكتؤرةكةت بكةيت بؤ ديارى كردنى كاتى طوجناو بؤ وةرطرتنى
دةرمانةكان و روون كردنةوةى جياوازى كاتةكان لة نيَوان شويَنى نيشتةجآ بوون و
وآلتى مةبةست بؤ طةشتةكة.
ثرسيار لة دكتؤرةكةت بكة كة ئايا جؤريَك لة خواردن هةية كة ىلَ ى دوربكةويتةوة
بة تايبةت ئةوانةى كة لةطةلَ جؤرى دةرمانةكة ناطوجنيَت.
ذ -ضاوديَرى زياتر :
ئاطادارى خؤت بة لةدذى هةر جؤريَك لة جؤرةكانى ثةتا  ،شتنى دةست و بةكارهيَنانى
ثاكذكةرةوةكان بةتايبةت دواى طةشتةكةت ثيَش و ثاش نان خواردن.
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ر -ثيَويستيةكانى سةالمةتى :
دةرنةضوون بة هيض شيَوةيةك و طةشت نةكردن لةشةودا.
هيض جؤرة خش َليَك كة طران بةهابيَت بة ئاشكرا بةخؤتا هةلَمةواسة.
دانانى شتة بةنرخةكان وةك ضةكى ثارة – كارتى دلَنيايى – فيزةكارت لة ثشتويَنى
ذيَرةوة.
هةميشة جانتايةكى درؤينة (وهمى) بةدةستةوة بيَت كة هيضى تيا نةبيَت ئةطةر
توشى طريفان برِ يان جةردة بويت جانتاكةيان بدةيتآ .
ز -شويَن و نيشتةجى بوون:
ئةطةر بةتةنيا طةشت ئةكةيت ثيَويستة ثيَش كات شويَنى نيشتةجآبوونت بطريت بة
تايبةت ئةطةر لة كاتيَكى درةنط وةخت شةودا طةيشتيتة وآلتى مةبةست .ريَطايةك
بدؤزةرةوة بؤ ئةوةى بة بةردةوامى لة ثةيوةنديدا بيت لةطةلَ خيَزان و كةس و كارت
لة ريَطاى ئيمةيلَ يان مؤبايل.
لةكؤتايدا:
ثيَويستة هةموو ئامرازيَكى ثةيوةنديت ثآ بيَت بؤ ثةيوةندى كردن بة:
 دكتؤرةكةت بؤ ثيَويستى كاتة كتوثرِيةكان.
 بريكارى طةشت (سياحة) ئةطةر لةريَطةى ئةوانةوة بليتت برِى بوو .
 ضةند ذمارةيةك بؤ ثةيوةندى كردن بؤ كاتى كتوثرِى.
طةشت كردن لةطةلَ ئاذةلَى مالَيدا:
ئةطةر طةشتت كرد و ئاذة َليَكى مالَيت لةطةلَدا بوو يان لةطةلَ خؤت بردت ثيَويستة
ئةم ِريَنمايى ية تةندروستيانة ثةيرةبكريَت:
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 سيستمى ظيَرتنةرى (احلجر الصحي) ئةو وآلتةى بؤى ئةضيت (ئةطةر هةبيَت). بةلَطة تةندروستيةكان و بابةتة خؤثاراستنةكان لةو وآلتةدا. بةلَطة تةندروستى و ثاراستنةكانى هيَلَى ئامسانيةكة  ،كةطةشتى لةسةرئةكريَت.
 دةتوانيَت لة ريَطةى ثزيشكى فيَرتنةرى يان لة ئينرتنيَت يان ثةيوةندى كردنبةسةفارةتى وآلتةوة لةو وآلتة ئةو زانياريانة وةربطريَت.
ئةطةر ئاذةلَةكة سةطيَكى بضوك يان ثشيلة بوو زؤربةى هيَلَى ئامسانيةكان ريَطة ئةدةن
لةطةلَ طةشتيارةكة بضيَتة ناو فرِؤكةكةوة  ،باشرتة ثيَش وةخت زانيارى لة هيَلَةكة
وةربطريت بؤ ديارى كردنى شويَنيَك ،هةولَ بدة سةطةكة يان ثشيلةكة لةطةلَ كؤلَة
طةورةكان رادةستى كؤمثانيا ئةكريَت و خبريَتة طةجنينةى كؤلَةكان هةندآ ئاذةلَ
دةمرن يان بريندار ئةبن لة كاتى طواستنةوةدا  ،لةم كاتةدا كؤمثانياكان ناضار ئةبن
كة قةرةبوى خاوةنةكانيان بكةنةوة ضونكة ئةضيَتة ذيَر سايةى (ثاريَزطارى ئاذةلَةوة).
هةندآ ئاذةلَ لةضةثةرةكان (قةفةز) رائةكةن و نادؤزريَنةوة و هةنديَكيان تووشى
دلَة كوذة ئةبن لة كةمى ئؤكسجني لة طةجنينةى كؤلَةكان .
 ثيَويستة جياوازى بكريَت لة نيَوان هيَنانى ئاذةلَ لةطةلَ خاوةنةكةى بؤ ناوفرِؤكةكة يان ناردنى ئاذةلَى بآ خاوةن وةك كارطؤ  ،لة طةشتى ناوخؤيى
جياوازى زؤر كةمة بةآلم لة طةشتى نيَودةولَةتى بةهؤى ريَنمايةكان وةرطرتنى
ئاذةلَ كاتيَكى زؤرى ئةويَت.
ئةطةر طةشتةكة زؤر ثيَويست بوو بؤ ئاذةلَةكة ثيَويستة ثةيرِةوى ئةم خاآلنة
بكريَت :
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ئامؤذطارى ناكريَت بؤ بةكارهيَنانى هيَوركةرةوة تةنها ئةطةر ثزيشكى ظيَرتنةرى
راي سثاردى ئةويش بؤ زؤر ثيَويست و حالَةتيَكى ديارى كراو.
هةندآ كؤمثانياى طواستنةوةى ئامسانى ريَطةنادةن بة باركردنى ئاذةلَى
هيَوركراوة.
خواردن مةدة بة ئاذةلَةكة ثيَش ( ) 6كات ذميَر لة فرِينى فرِؤكةكة بةش تةنها
دةتوانريَت ب ِريَكى كةم ئاوى بدريَتآ.
دلَنيابة لةوةى كة بؤكسى ريَطةثيَدراوى هيَلَةكة هةية كة لة فايربطالس دروست
دةكريَت و طران بةهاية و دةرطاى بةهيَزى هةية  ،لة خوارةوة ناكريَتةوة بةشيَوة
و قةبارةيةك بيَت كة ئاذةلَةكة بة ئاسانى تيا جبو َليَتةوة لةسةر ثآ بوةستيَت و
ضيضكة بكات بة سروشتى.
ئاذةلَةكة زؤر هيَواش ئةبيَت ئةطةر ثيَش طةشتةكة بة بؤكسةكة رِاهاتبيَت .
لةسةر تةنيشتى بؤكسةكة بنوسريَت (( )Live Animalئاذةلَى زيندو) لةطةلَ
هةندآ ريَنمايى خواردن و ذةمة خواردنةكانيش لةطةلَ بؤكسةكة جيَطريبكريَت.
لةسةر كاغةزيَك كة بنوسيَنريَت بة بؤكسةكةوة ناوى ئاذةلَةكة  ،ناوى خؤت ،
ناونيشانى هةميشةيى ،ذمارةى تةلةفون  ،ئةو وآلتةى كة بؤى ئةضيَت بؤ ئةوةى
بدريَت بةو كةسةى كة لة وآ ضاوةروانت ئةكات.
طةشتى راستةوخؤ بةكاربهيَنت  ،لةسةر هةمان فرِؤكة طةشت بكة كة ئاذةلَةكةتى
تيَداية  ،هةولَ بدة ئاذةلَةكةت لةكاتى باركردن و داطرتندا ببينيت بة ضاوى خؤت
 ،لةسةر فرِؤكةيةك طةشت بكة كة ناوبانطى باش بيَت لة هةلَس و كةوت لةطةلَ
ئاذةلَدا.
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 كؤتى ملى (تةوق) سةطةكة يان ثشيلةكة باشرتة بةشيَوةيةك بيَت نةطرييَت لة
دةرطاى بؤكسةكة و ناو و ناونيشان و ذمارةى تةلةفونى خؤت لةسةر ئةو كؤتة
دابنآ.
 كاتيَكى طوجناو هةلَبذيَرة بؤ طةشتةكةت لة هاويندا شةو يان بةيانيان زوو وة لة
زستاندا نيوةروان .
 لة كاتى قةرةبالغى طةشتةكاندا ئاذةلَةكةت لةطةلَ خؤت بيَت بة تايبةتى رؤذانى
( Holidayثشوو) .
 دلَنيا بة لة برِينى نينؤكى سةطةكة بؤ ئةوةى نةطرييَت لة دةرطاى بؤكس يان
هةرشتيَكى تر .
 سةطى لوت كولَ بار مةكة لة طةجنينةى كؤلَةكان  ،لوتى كوأل كةمى ئؤكسجني
دروست ئةكات .
 بة طةيشنت بؤ شويَنى مةبةست بؤكسةكة بكةرةوة لة شويَنيَكى ئارامدا و لة
زووترين كاتدا بؤ دلَنيابوون لة سةالمةتى ئاذةلَةكة  ،زجنريةكةى باش بطرة  ،كؤتى
ملى و ثشتويَنى مل و سك لةطةلَ خؤت هةلَطرة كاتى ثشكنينى ئاذةلَةكة بة
ئاميَرى ( )X – RAYكة زؤر جار لة فرِؤكةخانةكاندا ئةكريَت.
دواى طةشتةكة هةر دؤخيَكى ناجؤر لة ئاذةلَةكة دياركةوت ثزيشكى ظيَرتنةرى ئاطادار
بكةرةوة.
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( بةشى دووةم )
[طةشت كردن بة فرِؤكة و كاريطةرى لةسةر تةندروستى]
ئةم بةشة لةم كتيَبةدا ليكؤينةوةيةكة لةاليةن هةردوو ريَكخراوى فرِينى نيَودةولَةتى
شارستانى (أيكاو) و يةكيَتى نيَودةولَةتى بؤ طواستنةوةى ئامسانى (اياتا) ئامادةكراوة
سةبارةت بة اليةنى تةندروستى طةشت كردن ريَك خراوة لة هةمان كاتدا روون
كردنةوةيةكى سادةية بؤ بابةتى رآكردن (سةفةركردن) بة فرِؤكة و كاريطةرى كةشت
كردن لةسةر تةندروستى ريَوا
ئةو داتايانةى ئةم ليكؤلينةوةى لةسةركراوة بؤ طواستنةوةى ئامسانى لة رِؤذطارى
ئيَستادا
 ذمارةى ريَوا لةم رؤذطارةدا ساآلنة خؤى لة ( ) 3سئ مليار ريَوا ئةدات. بؤ هةر ريَوايةك كة بة فرِؤكة طةشت بكات تيَكراى دوورى طةشتةكةى دانراوة بة 2000كيلؤمةتر.
 تيَكراى رووداوةكان كة رووى داوة لة ( 1رووداو بؤ  10000ريَوا ) بؤ ( 1رووداو بؤ 50000ريَوا ) دانراوة .
 تيَكراى لة ناوضوون واتة (مردن) ( 0,3بؤ  ) 1كةس بؤ يةك مليؤن ريَوامةزةندةكراوة.
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ئارِاستة و ثيَش بينى طواستنةوةى ئامسانى لة ئايندةدا:
 تيَكراى طةشةى مجوجؤلَى ئامسانى وا مةزةندةكراوة تا سالَى  2015بؤ ريَذةى %5بةرز ببيَتةوة .
 تيَكراى تةمةنى ريَوا زياد ئةكات. ذمارةى طةشتة ئامسانية دوورةكان زياد ئةكات. كاتى طةشتةكان (ماوةى فرِين) بؤ ( )22 – 18كات ذميَر زياد ئةكات بة بةراورد بةئيَستا كة ( 15كات ذميَرة).
 قةبارةى فرِؤكةكان طةورةتر ئةبن (ذمارةى ريَوا لةسةر فرِؤكةيةك زياد ئةكات). دورى طةشتةكان زياد ئةكةن.ئةو بابةتة تةندروستيانةى كة ثيَويستة لةبةر ضاوبطرييَن لة كاتى طةشتدا:
 ئةو كةرةستة و ئاميَرة ثزيشيكانةى كةلةسةر فرِؤكةكة دابني دةكريَت. ئةو كيَشانةى كة ثةيوةسنت بة كابينةى (قةمةرة) ى ريَوا (طةشتياران) واتة ناوفرِؤكةكة.
 شآى ناو قةمةرةى ريَواكان (ناو فرِؤكةكة) . خزمةتطوزارية تةندروستيةكان كة لةسةر زةوى بونيان هةية و دابني كراون. رةضاو كردنى ئةو ريَوانةى كة ئالودةى جطةرةكيَشانن. فاكتةرة فيزيولؤجيةكان . ئامادةيى و ليَهاتوى جةستةيى و دةرونى ريَوا بؤ فرِين. حةوانةوة دواى فرِين بةثآى ثيَويست.60

ماوة دورةكان و كارى طةرى لةسةر تةندروستى:
 رآكردن (سةفةركردن) بؤ ماوة دوورةكان ريَوا رووبةرووى ذمارةيةك بارودؤخئةكاتةوة رةنط بيَت كاريطةرى لةسةر تةندروسيت و خؤشي كةشتةكةى دروست
بكات.
 ئةو ريَوانةى كيَشةى تةندروستيان هةية ثيَويستة راويَذ بة ثزيشكةكانيان يانسةنتةرةكانى تةندروستى بكةن ثيَش رآ كردن (سةفةركردن).
 ئةو ريَوانةى لةذيَر ضاوديَرى تةندروستيدان و دةيانةوآ رآ بكةن بة فرِؤكةثيَويستة راويَذ بة دكتؤرةكانيان بكةن.
 مةترسية تةندروستيةكان كة ثةيوةسنت بة رآكردنةوة بة فرِؤكة دةكريَت كةمبكريَتةوة بؤ نزمرتين ئاست ئةطةر ريَواكة نةخشةيةكى باشى بؤ دابنيَت و ثةيرِةوى
هةندآ ئامؤذطارى و ئاطاداريةكان بكات ثيَش طةشت و دواى طةشت و لةكاتى رآكردن.
 لة خوارةوة ضةند خا َليَك ئةخةينة بةر ضاو دةربارةى ئةو فاكتةرانةى كة دةكريَتكاربكةنة سةر ريَوا و بارودؤخةكةى لة كاتى طةشت كرنيدا.
 .1فشارى ناو فرؤكة يان ناو قةمةرةى ريَواكان (كابينة املسافرين):
 قةمةرةى ريَواكان لة فرِؤكةكةدا فشار سازى كراوة واتة (مكيفة الضغط) واتةثالَةثةستؤى ناو فرِؤكةكة كؤنرتؤلَكراوة كة بشيَت بؤ طةشتيار يان ريَوا.
 ثالَةثةستؤى هةواى ناو فرِؤكةكة لة فرِينى ئاسؤيدا كةمرتة لة و فشارةى كة لةسةررووى دةرياية .
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 بؤ منونة فشارى ناو فرؤكةكة لةبةرزى  12000 – 11000مرت ( 36000ثآ –  40000ثآ)يةكسانة بة فشاريَكى دةرةوة كة هاوتاى  1400 – 1800مةتر ( )8000 – 6000ثآ لةسةر
ئاستى روى دةرياوة.
لة بةرزايةكاندا :
 .1ب ِريَكى كةمرت لة ئؤكسجني دةضيَت بؤ خويَن و دةركةوتنى دياردةيةك كة ثآى
ئةوتريَت هيبؤكسيا ( )Hypoxiaواتة كةمى طةيشتنى ئؤكسجني بؤ بةشةكانى لةشى
ئادةميزاد.
 .2كشانى طازةكان لة ناو لةشدا روو ئةدات
 .3بةآلم ئةو ريَوايةى كيَشةى تةندروستى نية بة ئاسانى بةرطرى لة ئاسةوارةكانى
كةم بونةوةى فشارى ناو قةمةرةى ريَواكان ئةكات.
 .2ئؤكسجني و هايبؤكسيا:
 هةواى ناو قةمةرةى ريَواكان بريَكى تةواو لة ئؤكسجينى تيَداية بؤ ريَوا ئاسايى وتةندروستةكان و هةروةها بؤ دةستةى فرِؤكةوانى.
 لةبةر ئةوةى فشارى قةمةرةكة بة ِريَذةيى كةمرتة لة ئاسايى لةبةر ئةوة برِىئؤكسجينى هةلَطرياو لة ناو خويَندا نزم ئةبيَتةوة بة بةراورد لةوةى لةسةر ئاستى
دةرياوةية.
 ئةو ريَوانةى كة بة هةندآ نةخؤشيةوة ئةنا َليَنن وةك نةخؤشى دلَ و سيةكان وكيَشةى سورِى خويَن وةك (ئةنيميا – كةمى خويَن) ناتوانن بةرطةى كةم بونةوةى
ئاستى ئؤكسجني (هايبؤكسيا) بكةن بة باشى .
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 ئةطةر دؤخى ئةو كةسانة بةو شيَوازةبيَت و بة فرِؤكة رآ بكةن ئةو كةسانةثيَويستيان بة دابني كردنى ضةند ثيَويستيةك هةية لةاليةن كؤمثانياى طواستنةوةى
ئامسانى بة هةلَطرتنى بريَكى زياد لة ئؤكسجني لةسةر فرِؤكةكة بؤ كاتى ثيَويست.
 .3كشانى طازةكان :
 كاتيَك فرِؤكةكة بةرزئةبيَتةوة (هةلَئةطةريَت بؤ سةرةوة) فشارى ناو فرؤكةكة دةستئةكات بة كةم بونةوة ئةم دياردةيةش ئةبيَتة هؤى كشانى طازةكان لة ناو لةشى
مرؤظدا.
 كاتيَك فرِؤكةكة نزم ئةبيَتةوة (خوار ئةبيَتةوة ) فشارى ناو فرؤكةكة دةست ئةكاتبة بةرزبوونةوة ئةبيَتة هؤى طرذبونةوةى واتة (تقلص)ى طازةكان كة بضنة يةك
(قةبارةى كةم بيَتةوة).
 ئةو طؤرانكاريانة كاريطةريان ئةبيَت لةسةر ئةو شويَنانةى لةش كة طازيان تيا طريىخواردووة واتة بؤ شايةكانى ناو لةش.
 كشانى طازةكان لةبةرزبونةوةى فرِؤكةكاندا دةبيَتة هؤى دةرضوونى هةوا لةطويَضكةى ناوةراست و طريفانةكانى (جيوب) ئةم دؤخة هيج نارةحةتى و كيَشةى ىلَ
دروست نابيَت.
 هاتوضؤى هةوا لة طويَضكةى ناوةراست و طريفانةكان زؤر جار هةستى ثآئةكريَتوةك ليَدانى بةهيَز لة ناو طويَضكةدا و ئةطةر فشارةكة كةم نةبيَتةوة هةست بة ئازارى
طويَضكةى ناوةراست ئةكريَت .كة فرِؤكةكة خواربووةوة (نزم بووةوة) ورذمى هةوا
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ثيَضةوانة ئةبيَتةوة بةواتا هةوا ئةضيَتة ناو طويَضكةى ناوةراست و طريفانةكان بؤ
يةكسان كردنةوةى جياوازيةكانى فشار.
 ئةطةر ئةو فشارة نةضيَتة جآى خؤى وا هةست ئةكريَت كة طويَضكة داخراوة وئةطةر فشارةكة كةم نةكريَتةوة هةست بة ئازاري طويَضكةى ناوةراست و طريفانةكانى
ناو لووت ئةكريَت.
 تف قوت دان و باويَشك و دان بةخؤداطرتن هةستى ئازار لة طويَضكة و طريفانةكانكةم ئةكاتةوة.
ئةطةر دؤخةكة بةردةوام بوو هةناسة دانةوةيةكى كورت و بةهيَز لة لوتةوة و دةم
داخبريَت يارمةتى كةم كردنةوةى ئازار ئةدات(مناورة فالسافا).
بؤ منالَى ساوا دةكريَت مةمكةمذةى ثالستيك خبريَتة دةميانةوة بؤ ئةوةى بيمذن و
يارمةتى ئةو كيَشةية ئةدات.
ئةو كةسانةى توشى نةخؤشى لوت و طوآ و طريفانةكان بوون :
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 ئةو كةسانةى نةخؤشى لوت و طويَضكة و طريفانةكانيان هةية بةر طرى فشاريان كةمئةبيَتةوة ثيَويستة ريَطةيان نةدريَت بة فرِؤكة سةفةر بكةن ضونكة نةتوانينى
بةرطريان بؤ طؤرانكارى فشار دةبيَتة هؤى ئازار و برينداربوون لةو شويَنانةدا.

 ئةطةر ئةو كةسانة ناضار بوون رآ بكةن و (هةر ئةبيَتيش بة فرِؤكة رآ بكةن)ثيَويستة لةسةريان دلَؤثة (قةترة) ى هيَوةركةرةوةى لوت بةكاربهيَنن ثيَش فرِين
بةماوةيةكى كةم و ثيَش نيشتنةوة بة ماوةيةكى كةم (ئةطةر سوودى هةبوو) .
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كشانى طازةكان لة ناو سكدا:
 لةكاتى سةركةوتن بؤ فرِؤكة طازةكان لة ناوسكدا ئةكشيَن هةست بة تةنطيةكئةكريَت ئةطةر كةميش بيَت.
 ئةو كةسانةى كة نةشتةرطةريان بؤ كراوة يان هةندآ ضارةسةرى ثزيشكيان بؤكراوة يان لةذيَر تاقيكردنةوةى ثشكنني دان كة بةهؤى قاو دانى هةوا يان طاز بؤ
هةندآ بةشى لةشدا كرابيَت وةكو نةشتةرطةرى سك و ضارةسةركردنى تؤرى ضاو
ثيَويستة ئةوانة راويَذ بة دكتؤرةكانيان يان ضارةسةركةرةكانيان بكةن بؤ زانينى
ماوةى ضاوةرِوانى تابتوانن سةفةربكةن .
 .4شآى ناو كابينة و وشكةلَى:
 شآى ناو كابينةكة (فرِؤكةكة) نزمة و بة ئاسايى لةذيَر  %20وة ئةبيَت لة كاتيَكدا(ريَذةى شآى مالَةوة لة دؤخى ئاسايى  %30ية) .
 كةمى شآ دةبيَتة هؤى وشك بونةوةى ثيَست و نارةحةتى ضاوةكان و دةم و لوت وئةو ثيَستةى كة دانةثؤشراوة وشك ئةبيَتةوة بةآلم كارناكاتة سةر تةندروستى
بةشيَوةيةكى طشتى .
 بةكارهيَنانى دةرمانة ثزيشكة ئامادةكراوةكان بؤ شآ داركردنى ثيَست و ثذمينى لوتو بةكارهيَنانى ضاويلكة لة جياتى طليَنةى نوساو (عدسة الصقة) هةست بة ئارام
بةخش و نةمانى نارةحةتى ئةكريَت.
 كةمى شآ نابيَتة هؤى وشك بوونةوةى ناو لةش ( )Dehydrationواتة سيسبونةوة و ثيَويست بة خواردنةوةى ئاوى زؤر ناكات.
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 .5ئؤزؤن:
 ئؤزؤن جؤريَكة لة جؤرةكانى ئؤكسجني ( 3طةرديلة لة جياتى  2طةرديلة) .O3 ئؤزؤن لة ضينة بةرزةكانى بةرطرى هةوادا دروست ئةبيَت و ئةضيَتة ناو كابينةىفرِؤكةوة لة كاتى وةرطرتنى هةواى تازة.
 لة فرِؤكة كؤنةكاندا ئاستةكانى ئؤزؤن لة كابينةكةدا دةبونة هؤى نارةحةتى سىيةكان و ضاوةكان و ثةردةثؤشى ناو لوت.
 ئؤزؤن بة طةرما تيَك ئةشكيَت  ،زؤربةى ئؤزؤن بةهؤى ماتؤرى بزويَنةرةكانةوةرائةكيَشريَنة ناو فرِؤكةكان بؤ وةرطرتنى هةواى تازة.
 لة زؤربةى فرِؤكة نةفاثه كان كة بؤ دور ئةرؤن ئاميَرى واى تيا دانراوة كةهةلَئةسن بة تيَك شكانى هةر ب ِريَك لة ئؤزؤن كة ئةضيَتة ناو فرِؤكةكةوة.
 .6تيشكا ندنى طةردوونى ( اال شعاع الكونى):
 تيشكاندنى طةردوونى لة خؤر و بؤشايى دةرةوة دروست ئةبيَت. روثؤشى دةرةوةى زةوى و كايةى موطناتيسى دوو بةربةستى سروشتى دروست دةكةنبؤ بةرطرتن لةو تيشكاندنة بؤية تيشكاندنى طةردوونى لة ئاستة نزمةكاندا زؤر
كةمة.
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 تيشكاندنى طةردوونى لة ناوضة قوتبيةكان (سةروبنى زةوى) دازياترن وةك لةسةرهيَلَى كةمةرى زةوى ئةويش بةهؤى شيَوةى كايةى موطناتيس (اجملال املغناطيسي) و
ثان بوونةوةى رووثؤشى زةوى لةسةر قوتبةكان.
 ئادةميزاد بة بةردةوامى تيشكاندنةوةى خؤلَ و بةردو كةرةستةكانى بيناسازى ىلَئةدات لةطةلَ تيشكاندنى طةردوونى كة دةطاتة سةرزةوى .
 هةرضةندة تيشكاندنى طةردوونى لة ئاستى فرِينى ئاسؤيدا بةرزة كة بلَنديفرِؤكةكة زؤر بيَت بةآلم ديراسةكان تائيَستا نةيان سةملاندوة كة كاريطةرى هةبيَت
لةسةر دةستةى فرِؤكةوانى يان ريَواكان.
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 .7سةر طيَذة و ( هيَلَنجان):
 جطة لةو كاتانةى كة فرِؤكة دةكةويَتة هةلَبةزوو دابةزى هةوا ()Turbulenceزؤر بةكةمى ريَوا تووشى سةرةطيَذة و دلَ تيَك ضوون ئةبيَت.

 ئةو ريَوايةى تووشى سةرةطيَذة و دأل تيَك ضوون ئةبيَت لة كاتى رآكردن باشرتةداواى كورسيةكى ناوةراست بكةن ضونكة مجوجؤلَى كةمرتة.
 هةموو كورسيةك كيسيَكى تياية و بة ئاسانى دةست ئةكةويَت بؤ دؤخي تيَك ضوون(هيَلَنجان).
 ثيَويستة ئةو ريَوانانة راويَذ بة ثزيشك بكةن بؤ ئةو دةرمانانةى كة دةكريَتبةكاربهيَنريَت و ئةو مادةيةى كة دةكريَت خبوريَت بؤ بةرطرتن لةو كيَشانة.
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 .8نةجوآلن و كيَشةى سورِى خويَن:
 طرذبونةوةى ماسولكةكان فاكتةريَكى طرنطة بة تايبةت كة ئةضنةيةك بؤ يارمةتىجولَةى خويَن لة دةمارةكاندا بة بةردةوامى  ،بة تايبةتى لة قاضةكاندا.
 وةستانى دريَذخايةن لة جولَة بة تايبةتى ئةطةر كةسةكة دانيشتبوو دةكريَت بيَتةهؤى كؤبونةوةى خويَن لة قاضةكاندا و بيَتة هؤى دروست بوونى برين و رةق بون و
هةست كردن بة ناخؤشى.
 وةكو زانراوة نةجوآلنى دريَذخايةن يةكيَكة لة هؤكارةكان كة دةبيَتة هؤى مةينىخويَن (جلطة) لة دةمارة قولَةكاندا كة ثآى ئةوتريَت (مةينى ناو خويَن هيَنةرة
قولَةكان . )DVT
 ديراسةكان دةريان خستوة كة  DVTكة لة ئةجنامى نةجوآلنى دريَذخايةندارووئةدات بؤ منونة كة بؤ ماوة دوورةكان رآ ئةكةين بة ئؤتؤمبيل بيَت يان
شةمةندةفةر يان فرِؤكة.
 ريَكخراوى نيَودةولَةتى تةندروستى  WHOديراسةيةكى فراوانى كردووة بؤ ئةوهؤكارانةى كة دةبيَتة هؤى  DVTكة ئايا ريَواكردن بةفرِؤكة زياتر ئةبيَتة هؤ يان
هؤكارةكانى تر.
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مةينى خويَن:
 زؤر لة حالَةتةكانى  DVTمةينى بضوك رووئةدات و نابيَتة هؤى هيض دياردةيةك لةش تواناى تيَك شكاندنى مةينى بضوك (جلطة) ى هةية بة هيَواشى و هيضكاريطةريةكى لةسةر مةوداى دوورنية.
 مةينى طةورة دةبيَتة هؤى برينى قاض و يةق كردنةوة و شني بوونةوة و ئازار. جار جارة كلَؤيةك خويَنى مةييو دةطاتة سيةكان لة ريَطةى خويَن هيَنةرةكانةوة وثآ ئةوتريَت (جلطة ) ى سى يةكان ئازار بةسنط ئةطةيةنيَت و هةناسة كورت ئةكات
و زؤر جاريش دةبيَتة هؤى مردنى كتوثرِ.
 ئةو حالَةتة دواى ضةند كاذيَريَك يان ضةند رؤذيَك رووئةدات . روودانى مةينى خويَن  DVTلة كاتى رآ كردندا زؤركةمة مةطةر هؤكارةكان بونيانهةبيَت
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يارمةتى دةرةكان بؤ روودانى كلَؤَ بوونى خويَن يان مةين (جلطة):

 بوونى  DVTى مةينى ثيَشو يان مةينى DVTى سى يةكانى ثيَشوو. بوون و روودانى ثيَشوى  DVTيان DVTى سيةكان لة كةسة نزيكةكانى ريَوا. بةكارهيَنانى ضارةسةرى  – Oestrogenدذة ثيتان (حةب) يان ضارةسةربةهؤرمؤنى جيَطرةوة (بديل) HRTكة لة ريَطةى دةمةوة وةر ئةطرييَت بؤ ضارةسةر.
 سك ثرِبوون لة كاتة هةستيارةكاندا. نةشتةرطةريةكى تازة يان بريندارى بةتايبةتى لة ناوضةى سكدا يان ناوضةى كةمةر(حةوز) يان قاضةكان .
 شيَرثةجنة (سرطان) يةكيَكة لة يارمةتى دةرةكانى روودانى (جلطه). هةندآ حالَةتى مةينى خويَن (كلَؤبونى خويَن) لة ماوة نائاسايى يةكاندا.74

 ئةو كةسانةى كة هؤكاريَك يان زياتريان هةية لةو هؤكارانةى باس كرا ئامؤذطارىئةكريَن بة راويَذكردنى ثزيشك لة كاتيَكى طوجناودا ثيَش  3كات ذميَر لة فرِين يان
زياتر.
 ديراسةكان دةريان خستوة كة DVTلة بة ساآلضوةكاندا زياتر رووئةدات و هةندآلةزانايان دةلَني جطةرةكيَشةكان و قةلَةوةكان و ئةوانةى نةخؤشى دةمارةكانى قاضيان
هةية زياتر توشى  DVTدةبن.
ريَكارةكانى خؤ ثاراسنت:
 مةترسى دروست بوونى  DVTكةمرتة لةو ريَوانةى بة فرِؤكة ريَوا ئةكات كةهؤكارى ثيَشويان نةبيَت .
 سودى ريَكارةكانى خؤثاراسنت زؤر دلَنيا (مسؤطةر) نية يان ثةسةند نية رِآئةكةويَت زيان بةخش بن .
 لة خوارةوة هةندآ ئامؤذطارى بؤ ئةو كةسانة: .1جولَة و رؤيشتنى ريَوا لة ناو فرِؤكةكةدا و لة ماوة دورةكاندا يارمةتى كةم
بوونةوةى ماوةى نةجوآلن (مت بوون) ئةدات هةرضةندة ئةمة زؤر جاريش لة ناو
فرِؤكةكةدا ناطوجنيَت هةروةها ثيَويستة ئةم حالَةتة لةطةلَ مةترسى برينداربوون لة
هةوادا وةك يةك ئةذمار بكريَت لة ئةجنامى هةلَبةز و دابةزى فرِؤكةكة و دةكريَت
هةر  3 – 2كاتذميَر ريَواكة بضيَت بؤ تةوا َليَت.
 .2هةندآ لة كؤمثانياكانى طواستنةوةى ئامسانى ئامؤذطارى ريَوا ئةكةن بؤ هةندآ
جولَةى وةرزشى (مترين) لة ناو فرِؤكةكة لة كاتى فرِيندا.
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لة ريَكارةكانى خؤ ثاراسنت:

 .3وةرزش كردن بة ماسولكةى ثوز و قاض سورِى خويَن باشرت ئةكات و نارةحةتى كةم
ئةكاتةوة و دةبيَتة هؤى كةم روودانى . DVT
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جولَةى قاضةكان بةالى راست و بةالى ضةث

جولَةى سةر بؤ سةر و بؤ خوار
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جولَةى شانةكان

جولَة ى سةر

جولَةى مل

جولَةى مل

جولَةى مل

جولَةى دةست و مةضةك

 .4ثيَويستة كاآل و كؤلَة (جانتا) دةستيةكان لة شويَنيَكدا دابنريَت لة ناو فرِؤكةكةدا
كة نةبيَتة هؤى كةم كردنةوةى شويَنى جولَةى قاضةكان .
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 .5ثيَويستة جل و بةرطةكان تةسك و تروسك نةبن و فراوان و رةحةت بن.

جولَةى كةمةر

جولَةى ناوقةد و كةمةر

جولَةى بالَ

 .6لةثآ كردنى طؤرةوى تةسك يارمةتى دةرة ضونكة ئةم طؤرةويانة فشار ئةخاتة سةر
ماسولكةكانى قاض و دةبيَتة هؤى جوآلنى خويَن لة خويَن هيَنةرة قولَةكاندا و دةبيَتة
هؤ ى رونةدانى شني بوونةوةى ثاذنة كةزؤر جار رووئةدات لة ماوة دورةكانى فرِيندا.
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 .7ثيَويستة طؤرةويةكان قةبارةيان طوجناو بيَت و ريَوا راويَذ بة ثزيشكةكةى بكات يان
هةر كلينكيَك بؤ ديارى كردنى جؤرى طوجناوى طؤرةوى.
 .8هةرضةندة مةترسيةكانى بةكارهيَنانى ئسثرين ديار نية تا ئيَستا بةآلم ئامؤذطارى
ريَوا ئةكريَت كة لة كاتى رآكردن بة فرِؤكة ئسثرين بةكارنةهيَنن بةمةبةستى
روونةدانى (مةيني) .DVT
 .9ئةو كةسانةى زياتر رووبةرووى  DVTئةبنةوة دةكريَت دةرمانى جؤرى heparin
بةكاربهيَنن .
 .10دةستةى فرِؤكةوانى راناهيَنريَن لةسةر ثيَدانى ئةو دةرزيانة بؤية ئةو ريَوايةى كة
ئامؤذطارى ئةكريَت بؤ بةكارهيَنانى ئةو دةرزية خؤى رابهيَنيَت لة بةكارهيَنانى و
وةرطرتنى ئةو دةرمانة يان ثيَويستة كةسيَكى شارةزا و راهيَنراو ئةو دةرزية ىلَ بدات.
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 .9خؤ نقوم كردن:

 ئةو كةسانةى كة خؤيان نقوم ئةكةن نابيَت دواى نقووم بوون بفرِن بةهؤى ئةومةترسيةى كة دروست ئةبيَت لة ئةجنامى نزم بوونةوةى فشارى كابينةى فرِؤكةكة و
توش بونيان بة نةخؤشى (سةرةطيَذة) يان (هيَلَنجان).
 ئةو كةسانة ئامؤذطارى ئةكريَن كة نةفرِن ثيَش بةسةر ضوونى  12كاذيَر لة دواى دوانقوم بونةوة و يان  24كاذيَر دواى نقوم بوونى ضةندجارة.
 ئةو كةسانةى كة نقووم بوون وةك ئارةزو بةكارئةهيَنن ثيَويستة مةلَبةندةكانىنقوم بوون ئاطادار بكةن بؤ راويَذكردن ثيَش فرِين.
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 .10ماندوبون و داهيَزران لة ئةجنامى ريَواكردن بة فرِؤكةى نةفاس (:)JET – LAG
 دةستةواذةى  JET – LAGبؤ ئةو نيشانانة بةكارئةهيَنريَت بةهؤى تيَك ضوونىسيستمى ناو لةشى مرؤظ ( كات ذميَرى ناو هزرى مرؤظ) لة ئةجنامى طؤرانكارى ئةو
كردةوانةى كة لة ماوةى  24كاذميَردا ئةجنامى ئةدات واتة جياوازى لة كاتى ئاسايى .
 تيَك ضوون لة كاتى فرِين دا لةو كاتانةدا رووئةدات كة بةسةر ضةند ناوضةيةكىكاتي دا تآ ئةثة ِريَت لة رؤذهةآلت بؤ رؤذئاوا يان لة رؤذئاوا بؤ رؤذهةآلت.
 داهيَزرانى رآكردن  JET – LAGدةبيَتة هؤى طرفتى هةرس كردن و تيَك ضوونىكارى رخيؤلَةكان و طرفتى تةندروستى و هةست كردن بة نارةحةتى ،و خةوالَويى لة
رؤذدا  ،خةوزراندن لةشةودا ،و كةم بوونةوةى ضاالكى ية فيزيايى و هؤشيةكان.
كاريطةريةكانى  JET – LAGزؤر جار لةطةلَ ماندووبونى رآكردندا يةك ئةطريَت .
نيشانةكانى  JET – LAGبةرة بةرة ناميَنيَت و ريَوا لةطةلَ بارودؤخة نوآكة رايةت.
  JET – LAGناتوانريَت ريَطةى لىَبطرييَت بةآلم هةندآ ريَطا هةية بؤ كةمكردنةوةى كاريطةريةكانى (وةكو لة دوايدا روون ئةكريَتةوة).
 ئةو ريَوانةى كة دةرمان وةرئةطرن بةثآى خشتةيةكى دانراو (وةكو ئةنسؤلني وحةثى دذةثيتان) ثيَويستة راويَذ بةثزيشكةكانيان بكةن ثيَش طةشتةكةى.
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ريَكارة طشتيةكان بؤ كةم كردنةوةى كاريطةرى :JET – LAG
 ثيَش فرِين ثشويةكى باش وةربطرة  ،و لة كاتى فرِيندا ثشووةرطرة و كةم كةمسةرخةو بشكيَنة زؤر بة سودة -.وةرطرتنى خواردنى سوك و خواردنةوةى كحول
بةبرِى كةم  ،خواردنةوةى زؤرى كحول دةبيَتة زؤر ميزكردن ئةوةش ئةبيَتة خةوى
ثضرثضر بةهؤى هةستانةوة بؤ ميزكردن.
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 خواردنةوةى كحول خةوتن خيَرا ئةكات بةآلم خةويَك لة جؤريَكى تر كة قولَنةبيَت.

 كاريطةرى كحول (سةريةشةى كحول) دةبيَتة زياد بوونى كاريطةرى  JET – LAGونارةحةتى طةشت كردن لةبةر ئةوة بةكارهيَنانى كحول ثيَويستة سنورى هةبيَت ثيَش
وة لة كاتى فرِيندا.
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 قاوة بةكةمى خبوريَتةوة و لة كاتى ئةو ضةند كاذيَرةى خةودا نابيَت خبوريَتةوة. وةرطرتنى حالَةتيَكى طوجناو و تةندروست بؤ خةوتن . -لة كاتى سةرخةوى رؤذدا باشرتة سةرضاو داثؤشريَت و طويَضكة داخبريَت باشرتة.

 وةرزش بة ريَك و ثيَكى لة رؤذدا يارمةتى خةوليَكةوتن ئةدات . -خؤت بة دوور بطرة لةوةرزشى قورس و ماندوكةر ثيَش نوسنت.
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 لةو كاتةى كة لةسةرى راهاتووى هةولَ بدة هةمان كات بنو هةر ()24كاذيَريَكبةشيَوةيةكى ئاسايى .

 نوسنت ( )4كاذيَر وةك كةمرتين ماوةى نوستنى شةو ثيَويستة بؤ بةخشينى الشةىمرؤظ بؤ راهاتن لةطةلَ شويَنة تازةكة.
 ئةطةر بتوانريَت هةموو ماوةى نوستنةكة بةسةر خةو بةسةر بربيَت لةو كاتانةى كةهةست بة خةوالَوى ئةكريَت لة رؤذدا
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 سورانةوةى شةو بةدةورى رؤذدا يةكيَكة لة فاكرتةكانى دروست بوونى كاذيَرىناوخؤى الشةى مرؤظ  ،هةلَهاتنى تيشكى رؤذ لة كاتى طةيشنت دةبيَتة هؤى ئامادة
سازىو راهاتن.
 حةثى خةوهيَن كةكاريطةرى كورت خايةنى هةبيَت و يارمةتى دةربيَت ثيَويستةلةذيَر ئامؤذطارى ثزيشكدا وةربطرييَت و ناكريَت لة كاتى فرِيندا وةربطرييَت ضونكة
دةبيَتة هؤى دريَذكردنةوةى ماوةى نةجوآلن و زياد كردنى مةترسى .DVT

 ميالتؤنني لة زؤر وآلتدا دةست ئةكةويَت و دةكريَت بةكاربهيَنريَت بؤ ريَك خستنىجولَةى كاذيَرى ناوةوةى الشةى مرؤظ  ،ئةو مادةية وةك ثاشكؤيةكى خواردن
ئةفرؤشريَت و لةذيَر ضاوديَريدا نية وةك دةرمان  .لة ئةمريكا وةك خواردن مامةلَةى
ئةكريَت نةك دةرمان.
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 كات و ضاالكى ميالتؤنني تا ئيَستا هةلَنةسةنطيَنراوة ئةطةر بؤ ماوةيةكى دريَذبةكاربهيَنريَت و كاريطةرة الوةكى و ماكةكانى نةزانراوة.
 زياد لةوةش ريَطاى دروست كردنى ميالتؤنني زؤرة بؤية وةرطرتنى لة هةر حةثيَكداجياوازة و هةندآ مادةى زيان بةخشى تيَداية بؤية ئامؤذطارى ناكريَت بؤ وةرطرتنى
ميالتؤنني و ِرا ناسثيَردريَت بؤ بةكارهيَنان.
 باش نية لةكاتى رآكردن خؤت رابهيَنيت لةسةر كاتى ناوخؤى (وآلتةكةت) بةتايبةتى بؤ طةشتة كورتةكان ( ) 2- 3رؤذ  ،ئةطةر طومانيشت هةية سةردانى ثزيشك
بكة .كاردانةوةى كةسةكان بؤ جياوازى كاتةكان لة كاتى طةشتدا جياوازن  ،ئةو
كةسانةى زؤر رآ ئ ةكةن خؤيان رائةهيَنن و لةشيان ئةطوجنيَنن لةطةلَ بارودؤخةكةدا.
 وةرطرتنى ئامؤذطارى لة ثزيشك سودبةخش ئةبيَت. .11بابةتية دةرونيةكانى رآكردن بة فرِؤكة:
 رآكردن بة فرِؤكة ضاالكى يةكى سروشتى ئادةميزاد نية زؤر كةس توشى نارةحةتىو طرفتى دةرونى ئةبيَت لةكاتى طةشت كردندا .
 زؤربةى كيَشة و طرفتةكان كة رووبةرويان ئةبيَت فشار و ترسة لة فرِين و رةنطبيَت هةردوكيان بةيةكةوة رووبدات لة كاتى طةشتةكةدا و لة كاتة جياوازةكاندا .
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أ -فشار و ماندووبون (:)STRESS
 هةموو جؤرة رآكردنيَك فشار و ماندوبوون دروست ئةكات . رآكردن بة فرِؤكة خؤى ماندبوون و فشارة ضونكة زؤر جار ثيَويست بة رؤيشتنىدور هةية تا ئةطةيتة ناو فرِؤكةخانة ،خةوى كةم  ،رؤيشتنى زؤر لة ناو بيناكانى
فرِؤكةخانة تا دةروازةكان بؤ سةركةوتنى فرِؤكة.
 ئةو كةسانةى كيَشةى فشارى ماندووبونيان تيا هةية و دةيانةوآ رآ بكةن بةفرِؤكة ثيَويستة راويَذى ثزيشك بكةن.
 ثالن و نةخشةى ثيَش وةخت وريَكارى ريَك و ثيَك (ثةساثؤرت – بليتى فرِؤكة –دةرمان –  ........هتد) و دانانى كاتى طوجناو بؤ طةيشنت بة فرِؤكةخانة يارمةتى كةم
كردنةوةى فشار ئةدات .
ب -دياردةى ترس لة فرِين:

 ترس لة فرِين لةو كاتةوة دةست ثآ ئةكات كة هةست بة نارةحةتى رآكردنئةكريَت بة فرِؤكة تا بآ توانايى بؤ طةشت كردن  ،ئةم هةستةش ئةبيَتة هؤى كيَشة
بؤ كةسةكة تةنانةت لة كاركردن و كاتى حةوانةوةشدا .
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 ئةو كةسانةى دةيانةويَت بة فرِؤكة رآ بكةن و دةترسن ثيَويستة راويَذ بة ثزيشكبكةن .
 لة هةندآ جاردا بةكارهيَنانى دةرمان بةسوودة  ،بةآلم بةكارهيَنانى كحول بؤخؤراطرتن زؤرجار يارمةتى دةرنية خؤ ئةطةر دةرمانى لةطةلَدا بةكاربهيَنريَت
مةترسى دارة.
 باشرتين ضارةسةر بؤ ئةو كةسانة لة مةوداى دريَذدا طةراِنة بة دواى ضارةسةريَكىتايبةت بؤ كةم كردنةوةى طرفتة سايكؤلؤجى و دةرونيةكان كة لة ريَواندا رووئةدةن .
 خوىل راهيَنانى زؤر هةية بة ئاماجنى كةم كردنةوةى ترس لة ريَ كردن بة فرِؤكةيان ضارةسةركردنى.
 ئةو خوالنة ضةندين ئامؤذطارى تيَداية ضؤن رووبةرووى ترس و ماكةكانى ئةبيَتةوةو زانيارى لةسةر ئةوةى ضؤن فرِؤكة ئةفريَت و ضؤنيةتى كؤنرتؤأل كردنى ئاميَرةكانى
فرِؤكة لة كاتى فرِيندا  ،زؤر جاريش طةشتى كورتيان ثآ ئةكريَت بؤ تاقى كردنةوة .
ت-

هةلَضونى ئامسانى (تيَك ضون لة ئامساندا):

 لةم ساالَنةى دوايدا هةلَضونى ئامسانى (الغضب اجلوي) ثيَناسةكرا وةك جؤريَك لةجؤرةكانى هةلَس و كةوتى بيَزارى ثةيوةست بة رآكردن بة فرِؤكة.
 تا رادةيةكى زؤريش ثةيوةندى هةية بة فشارى خويَنةوة بةآلم بةشيَوةيةكى ديار بةدياردةى ترسةوة ثةيوةندى نية.
 -ثيَش روودانى ب ِريَكى زؤر كحول ئةخوريَتةوة.
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 .12ئةو كةسانةى تووشى دؤخى تةندروستى ديار يان ئةوانةى ثيَداويستى تايبةتيان
هةية:
 كؤمثانياى طواستنةوةى ئامسانى مافى هةية نةهيَلَن ئةو كةسانة سوارى فرِؤكةكانيانبن كة دؤخى تايبةتيان هةية يان دةرئةجنامى خراثيان ئةبيَت لة كاتى فرِيندا.
 بؤ كؤمثانيا هةية داواى راثؤرتيَك يان ريَطةثيَدانيَكى ثزيشكى لةبةشى تةندروستىيان راويَذكارى تةندروستى بكات ئةطةر بة َلطة هةبوو كة ريَواكة جؤريَك كيَشة يان
نةخؤشى يان لة دؤخيَكى ناسروشتى و فيزيائى داية و ئةو دؤخة ئةبيَتة:







مةترسى لةسةر سةالمةتى فرِؤكةكة.
كاريطةرى نةرينى بكاتة سةر بارودؤخى ئارامى ريَواكانى تر يان دةستةى
فرِؤكةوانى .
ثيَويست بة ضارةسةرى ثزيشك يان ئاميَرى ثزيشكى تايبةت هةبيَت لة كاتى
فرِيندا .
ئةبيَتة هؤى تيَكدان و شثرزةيى يان تيَك ضوون لة كاتى فرِيندا.
ئةطةر خزمةت ضيةكان طومانيان كرد ئةو ريَواية نةخؤشة ثيَويستة بة
كابتنى فرِؤكةكة رابطةينن.
لةسةر كابتنى فرِؤكةكة ثيَويستة برِيار بدات كة ئايا ئةو ريَواية دةكريَت
سةرخبريَت بؤ فرِؤكةكة يان ثيَويست بة ضارةسةرى ثزيشكى هةية يان
م ةترسى دروست ئةكات لةسةر سةرنشينةكانى تر يان دةستةى فرِؤكةوان يان
سةالمةتى فرِؤكةكة.
91

 هةرضةندة ئةم ديراسةية هةندآ ريَنمايى طشتى ثيَشكةش ئةكات بؤ ئةو
بارودؤخانة كة ثيَويست بة راثؤرتيَك يان ريَطة ثيَدانيَكى تةندروستى هةية
بةآلم ريَكارى كؤمثانياكان لة يةكرتجياوازة بؤية ثيَويستة لة كاتى كرِينى بليت
و جآطرتن دا (حجز) ئةو راستيانة بزانريَت لةسةر مالَثةرى كؤمثانياكان ئةو
مةرجانة بآلوكراوةتةوة و ثيَويستةبزانريَت.
أ -منالَى ساوا:
 ئةو منالَة ساوايانةى كة تةمنيان لة  7رؤذ كةمرتة باشرتة بة فرِؤكة نةطويَزريَتةوة . ئةطةر رآكردن بة فرِؤكة ثيَويست بوو بؤ منالَى ساوا كة تةمنيان لة  7رؤذتآثةربوو و ثيَش كاتى ئاسايى لة دايك بوون ثيَويستة راويَذ بة ثزيشك بكريَت.
 جياوازى فشارى هةوا لة ناو كابينةى فرِؤكةكة دةكريَت بيَتة هؤى بيَزاركردنىساواكة بؤية ثيَدانى خواردن و مةمكة مذةى ثالستيك يارمةتى دةرة بؤ ئةجنام دانى
ثرؤسةى قوت دان.
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ب -ذنى سك ثرِ :
 دةكريَت ذنى سك ثرِ بة فرِؤكة رآ بكةن بةآلم زؤربةى كؤمثانياكان ريَطايان ثآنادةن لة قؤناغى كؤتايى سك ثرِيدا سةر فرِؤكةكان بكةون.

 ِريَنمايى ثيَوانةيى بؤ ذنى سك ثرِى ئاسايى: دواى هةفتةى بيست و هةشت ( : )28ذنى سك ثرِ ثيَويستة راثؤرتى ثزيشك
يان مامانيَك هةلَطريَت كة تيايدا رؤذى ضاوةروان كراوى لة دايك بوونى
منالَةكة بزانريَت و سك ثرِيةكى سروشتى بيَت.
 سك ثرِى يةكةم جار  :ريَطة ئةدريَت بة ذنى سك ثرِ تا كؤتايى هةفتةى سى و
شةش هةمينى سك ثرِ بة فرِؤكة رآ بكات.
 سك ثرِى ضةند جارة :ريَطة ئةدريَت بة ذنى سك ثرِ تا كؤتايى هةفتةى سى
دووهةمينى سك ثرِى بة فرِؤكة رآ بكات .
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ت-

نةخؤشى ثيَشوو :

 زؤربةى خةلَك كة لة باريَكى تةندروستى ئاسايدان دةتوانن رآ بكةن بة فرِؤكةبةرةضاوكردنى هةندآ ريَكارى خؤثاراستنى ثيَويست (وةكو ثيَويست بريَكى زياد لة
ئؤكسجني ثيَش وةخت وةربطرييَن) -.ئةو كةسانةى تووشى كيَشةى تةندروستى قورس
بوون وةك سرطان (شيَرثةجنة) و نةخؤشى دأل و سى و كةمى خويَن و نةخؤشى
شةكرة يان ثيَويستيان بة وةرطرتنى دةرمانيَكى ديارى كراو هةية يان ئةوانةى كة تازة
نةشتةرطةريان بؤ كراوة لة نةخؤشخانة يان ئةوانةى بةهةر هؤكاريَك نارةحةتن لة
بارودؤخى لةشيان لة كاتى رآكردن ثيَويستة راويَذ بة ثزيشك يان كلينكيَكى تايبةت
بكةن ثيَش برياردانيان لةسةر رآكردن بةفرِؤكة.
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 ئةو دةرمانةى كة ريَوا لة كاتى طةشتةكةيدا ثيَويستيَتى يان يةكسةر دواى طةيشتنىثيَويستة لة جانتاى دةرمانةكاندا هة َلى طرتبيَت  ،ثيَويستة نةخؤش كؤثيةك لة
ليستى دةرمانةكانى لةطةلَدا بيَت بؤ كاتى ثيَويستى يان بؤ دلَنيايى ئاسايش و زانينى
مةبةست لةو دةرمانانة.
ث -ئةو ريَوانةى كة زؤر رآ ئةكةن و كيَشةى تةندروستى دياريان هةية:
ئةو كةسانةى كة زؤر طةشت ئةكةن بة فرِؤكة و كيَشةى تةندروستى هةميشةيى
جيَطرييان هةية دةكريَت لةاليةن ثزيشكةوة يان لةسةنتةرى تةندروستى يةوة بةلَطةى
طةشت بةدةست بهيَنن يان راثؤرتى ثزيشكيان ثآ بدريَت يان سةنتةرى جيَطرتن
(حجز) ى كؤمثانياكان ريَطةيان ثآ بدريَت سةفةر بكةن  ،ئةو راثؤرتةيان يان ئةو
ريَطةثيَدانة وةك راثؤرتيَكى باوةرثيَكراوى ثزيشكى ثةسةند كارى ثآ ئةكريَت كة
تيايدا بارودؤخى هةلَطرةكةى ديارى ئةكات .
ج -اليةنةكانى ئاسايش:
 ثشكنينةكانى ئاسايش دةبيَتة جيَطاى ترس و دلَةراوكآ بؤ ئةو ريَوانةى كة ئاميَرىمعدني لة لةشياندا هةية وةك جومطةى دروست كراو  ،ريَك خةرى دلَ يان
ديفيربلتيورى ئاميَرى ناو خؤيى (. )Defibrillators
 هةندآ لة ئاميَرى ريَك خةرةكانى دلَ لةاليةن ئاميَرة نوآكانى ثشكنينةوة كاريانتآ ئةكريَت بؤية ئةو كةسانةى لةو بارودؤخةدان ثيَويستة راثؤرتى ثزيشكى هةلَبطرن
بؤ زانني.
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 هةروةها ئةو كةسانةى كة ثيَويستيان بةهةلَ طرتنى ئاميَرى ثزيشكية بة تايبةتىدةرزى ذيَر ثيَست و ئاميَرى تيذ ثيَويستة نامةيةكى ثزيشكيان هةلَطرتبيَت لةو
بارةيةوة.
ح -جطةركيَشةكان :
 زؤربةى كؤمثانياكانى فرِين جطةرةكيَشان قةدةغة ئةكةن لة ناو كابينةىفرِؤكةكاندا.
 هةندآ جطةرةكيَش تووشى نارةحةتى و بيَزارى ئةبيَت بة تايبةت بؤ طةشتى دووربؤية ثيَويستة لةسةر ئةو كةسانة راويَذ بة ثزيشكةكانيان بكةن ثيَش طةشت كردن.
 دانانى  Patchesجيَطريةوةى نيكؤتني يان جوينى بنيَشت كة نيكؤتينى تيَدابيَتيارمةتى دةرة لة كاتى فرِيندا بؤَ ئةو كةسانة.
 -دةكريَت دةرمان و شتى تر بةكاربهيَنريَت.
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خ-

ِريَواى كةم ئةندام :

 كةم ئةندامى سروشتى ريَطر نية لة طةشت كردن. ئةو كةسانةى كة ناتوانن خزمةتى خؤيان بكةن يان ناتوانن بضن بؤ تواليَت و يانناتوانن بة كورسيةكانى كةم ئةندامان هاتوضؤ بكةن و بةثيَضةوانةوة ،ثيَويستيان بة
ياوةريَك هةية بؤ خزمةتكردن و يارمةتى دانيان.
 ئةو خزمةتانة ئةركى دةستةى خزمةت ضآ نية و ريَطةيان ثيَنادريَت ئةو خزمةتانةبكةن بؤية هةر ريَوايةك لةو جؤرة ياوةرى نةبيَت ريَطةى ثيَنادريَت رآ بكات بة
فرِؤكة.
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 ئةو رِيَوايةى كة بة كورسى كةم ئةندام هاتوضؤ ئةكات نابيَت ثيَش و لة كاتىطةشتدا برِى شلةمةنيان بؤ ديارى بكريَت بؤ خواردنةوة بؤ ئةوةى ضونيان بؤ تواليَت
لة كاتى رآكردندا كةم بكريَتةوة ضونكة كار ئةكاتة سةر بارى تةندروستيان.
 كؤمثانياكانى فرِين ريَكار و ريَنمايى تايبةتيان هةية و مةرجى رآكردن ديارىئةكةن بؤ ريَواى كةم ئةندام .
 ريَواى كةم ئةندام ثيَويستة ثيَش وةخت ثةيوةندى بكات بة كؤمثانياى فرينةوة بؤوةرطرتنى ريَنمايى ثيَويست (هةندآ لة كؤمثانياكان لةسةر مالَثةرةكانيان ضةند
ريَنمايةك بآلوئةكةنةوة ( بؤ ئةو بابةتة).
د -ئةو نةخؤشيانةى كة ئةطويَزريَنةوة:
 ليَكؤلَينةوةكان دةريان خستووة طواستنةوةى نةخؤشى و ثةتا لةسةر فرِؤكة زؤركةمة.
 جؤر و كواليتى هةواى ناو كابينةى فرِؤكة زؤر بة ريَك و ثيَكى لةذيَر كؤنرتؤلَداية. تيَكراى ئالَؤطؤركآى هةوا لة ناو كابينةى فرِؤكةدا لة نيَوان  20تا  30جارة لةكاتذميَريَكدا.
 زؤربةى فرِؤكةتازةكان سيستمى ئالَؤطؤر و تازةكردنةوةى هةوايى تيَداية كة  %50ىهةواي ناو كابينةكة ئةطيَريَتةوة دؤخى ئاسايى.
 هةواى طةرِاوة لة فلتةريَكى ثاكةرةوةدا ئةطؤردريَت لةو شيَوازةى كة لة ذوورةكانىنةشتةرطةرى نةخؤشخانةكان بةكار ئةهيَنريَن و لة ذورى ضاوديَرى ية وردةكان
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(العناية املركزة) كة تيايدا ريَطة نادريَت طةرديلة و بةكرتيا و كةرِو و ظايرؤس بةو
فلرتانةدا تآ ثةربيَت.
 طواستنةوةى ثةتا رةنط بيَت لةنيَوان ريَواكانى هةمان شويَن رووبدات لةناوفرِؤكةكةدا لة ئةجنامى كؤكةى كةسيَكى تووش بوو يان ثذمة يان دةست ىلَ دان (تآ
هةلَسون يان لةريَطةى بةشةكانى كابينةى فرِؤكةكة و ئةو شويَنانةى كة دةستيان ىلَ
ئةدريَت لةاليةن كةسةكانةوة وةك كورسى).
 دانيشتنى ناو فرِؤكة هيض جياوازيةكى نية لةو حالَةتانةى كة ( كةسةكان) ريَواكاننزيكى يةكرتى دائةنيشن وةك لة شةمةندةفةر و ثاص يان شانؤ لة شانؤدا.
 بؤ ثةتاكانى جؤرى ئةنفلؤنزا بة ئاسانى بةناو ريَواكاندا بآلو ئةبيَتةوة بة تايبةت بؤئةو شويَنانةى كة تيايدا سيستمى هةواطؤركى ئيش ناكات.
 بؤ ثاكذكردنةوةى هةواي ناو فرِؤكةكة يةكةيةكى وزةبةخشى بضوك بةكارئةهيَنريَتئةو كاتةى فرِؤكةكة لةسةر زةوى ثيَش كارثيَكردنى بزويَنةرة سةرةكيةكان  ،زؤر جار
ئةو سيستمانة كاريان ثآناكريَت لةبةر هةندآ هؤكار كة ثةيوةندى بة ذينطةوة
(ذاوةذاوة)وة هةية يان بة هؤكارى تةكنيكى  ،بؤية ئةطةر ئةم دؤخانة دريَذة
خبايةنيَت ريَواكان دائةبةزيَنريَن بؤ ماوةيةكى كاتى تا تةواوكردنى ثرؤسةكة.
 بؤ كةم كردنةوةى مةترسى طواستنةوةى ثةتا و نةخؤشى ،ئةو نةخؤشانةى كة تايانهةبيَت دوائةخريَن تا ضاك ئةبنةوة.
 كؤمثانياكانى هيَلَى ئامسانى مافيان هةية هةركةسيَك هةلَطرى نةخؤشى طويزراوةبيَت (سوارى فرِؤكة كة بيَت).
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ثاككردنةوةى فرِؤكةكة:
 زؤر لة وآلتان بة طةيشتنى فرِؤكةكة داوا ئةكةن كة فرِؤكةكة ثاك بكريَتةوة (بؤميَش كوذى) بة تايبةتى ئةطةر فرِؤكةكة لةو وآلتانةوة هاتبيَت كة ميَش و
مةطةزيان تيا بآلو بووبيَتةوة وةك مةالريا و طرانةتا.
 لةو وآلتانةى كة نةخؤشى مةالريا يان تيَدا نية و هةندآ نيشانة دةركةوتووة بةبوونى نةخؤشى مةالريا لةسةر هةندآ لةو كةسانةى كة لة نزيك فرِؤكةخانةكانةوة
ئةذين يان كار ئةكةن  ،هؤكارةكةى دةطيَرنةوة بؤ دةرباز بوونى هةندآ ميَشوولةى
مةالريا لةسةر ئةو فرِؤكانةى كة لة وآلتانى ترةوة ميَشولةكة دةطوازنةوة.
 هةندآ وآلت وةك اسرتاليا و نيوزيلندة داواى ثاككردنةوةى دةورى بؤ فرِؤكةكانئةكةن بؤ بةرطرتن لة هاتنى هةر جؤرة نةخؤشيةك بؤ كشتوكالَيان.
 ثاكذكردنةوة يةكيَكة لة ريَطاكانى تةندروستى طشتى كة ريَكخراوةكانى سةر بةريَكخراوى تةندروستى جيهانى ثيَوة ثابةندن  ،ئةو ريَطايانة /شنت و ضارةسةرى ناو
فرِؤكةكانيش ئةطريَتةوة بة دةرمانى ميَش كوذى تايبةت لةاليةن ريَكخراوى
تةندروستى جيهانى  -.ئيَستا ضةند ريَطايةك هةية بةكار ئةهيَنريَت وةكو:
 ضارةسةر و ثاككردنةوةى ناو فرِؤكة بة دةرمانى ميَش كوذى خيَرا
(بةثرذاندن) ثيَش فرِينى فرِؤكةكة و ثيَش سةركةوتنى ريَواكان بؤ سةر
فرِؤكةكةن.
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 ثاكذكردنةوةى ناو فرِؤكةكة كة هيَشتا لةسةر زةوى ية وثيَش سةركةوتنى
ريَواكان بة بةكارهيَنانى ثرذةى دةرمانى ميَش كوذ يان ضارةسةريَكى زيادة بة
دةرمانيَكى ترى ميَش كوذى خيَرا (بةريَطاى ثرذاندن) ثيَش نيشتنةوة بة
ماوةيةكى كورت.
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ئاسانكارى و يارمةتى ية تةندروستى يةكان لةسةر فرِؤكةكة:
 داوا لةسةرجةم كؤمثانياكانى فرِين ئةكريَت كة النى كةمى ئاميَرى ثزيشكى لةسةرفرِؤكةكان دابنيَن و سةرجةم دةستةى خزمةت ضى رابهيَنريَن لةسةر فرياكةوتنى
سةرةتايى.
 ئاميَرة ثزيشكةكان لة فرِؤكةدا لة كؤمثانيايةكةوة بؤ كؤمثانيايةكىرت ئةطؤردريَت ،زؤربةى كؤمثانياكان النى كةمى ئاميَرة ثزيشكيةكان دابني ئةكةن بؤ ناو فرِؤكةكانيان
بةثآى ريَنمايى و سيستمةكان .
 ئاميَر و ثيَويستية ثزيشكيةكان لةسةر طةشتيَكى نيَودةولَةتى ثيَويستة ئةمانةى الىخوارةوة لة خؤبطريَت:
جانتايةكى فرياكةوتنى سةرةتايى يان جانتايةك زياتر بؤ بةكارهيَنانة لةاليةن
دةستةى خزمةت ضى يةوة (ذمارةى جانتاكان بةثآى ذمارةى ريَوانى فرِؤكةكة)
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لة  0بؤ  50ريَوا  1جانتا
لة  51ريَوا بؤ  150ريَوا  2جانتا
لة  151ريَوا بؤ  250ريَوا  3جانتا
لة  251ريَوا بؤ زياتر  4جانتا
 جانتايةكى ثزيشكى  :لةاليةن دكتؤريَكةوة يان كةسيَكى شارةزاوة بةكار ئةهيَنريَتبؤ ضارةسةرى كةيسة كتوثرِيةكان لة سةر فرِؤكة.
 ئاميَرى شيَالنى ماسولكةى دلَ :لةاليةن دةستةى خزمةت ضى يةوة بةكارئةهيَنريَتبؤكاتى دأل وةستان (سكتة قلبية).
ئاسانكارى و يارمةتى ية تةندروستى يةكان لةسةر فرِؤكةكة ئةمانةش لة خؤئةطريَت:
 كارمةندةكانى خزمةتى ضى رائةهيَنريَن لةسةر بةكارهيَنانى ئاميَرى فرياكةوتنىسةرةتايى و ذيانةوة و فرياكةوتنى سةرةتايى .
 رائةهيَنريَن بؤ زانينى ذمارةيةك كةيسى ثزيشكى كة دةكريَت رووبدات بة كتوثرِىلةس ةر فرِؤكةكة و مامةلَةكردن لةطةلَ ئةو كةيسانة بةشيَوةيةكى طوجناو.
 هةندآ كؤمثانيا ريَطاى تايبةتيان هةية كة ثةيوةندى بكةن بة شارةزايةكىثزيشكةوة لةسةنتةرى وةآلم دانةوةى زةمينةوة بؤ وةرطرتنى رامنايى و ئامؤذطارى
لةسةر ضؤنيةتى هةلَس و كةوت لةطةلَ ئةو كةيسانة لة كاتى طةشتةكةدا.
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قةدةغةكردنى طةشت كردن بة فرِؤكة:
ئةمانةى الى خوارةوة دةكريَت قةدةغة بكريَن لةسةر فرِؤكة رآ بكةن:
 مناآلنى ساوا بة تةمةنى كةمرت لة  7رؤذ.
 ذنانى سك ثرِ دواى هةفتةى سى و شةش هةمني لةيةكةم سك ثرِى (دواى سى
و دوو هةمني هةفتة لة دووةم سك ثرِيةوة ) تا دواى  7رؤذ لة زايني.
 ئةو كةسانةى تووشى ئةمانة بوون:
 ئازارى سنط و دلَة نؤرةك (نوبة قلبية) لة كاتى حةوانةوةدا. هةر نةخؤشيةكى طويزراوةى مةترسى. رشانةوة لة ئةجنامى دابةزينى فشار لة دواى خؤ نقوم كردن (الغوص). بةرزبونةوةى فشارى خويَن كة بيَتة هؤى خويَن بةربوون و شؤك ونةخؤشى.
 بوونى طريفانةكانى لووت و نةخؤشى لووت و طوآ بة تايبةتى ئةطةر كةنالَىبيستنى طريابوو.
 ئةو كةسانةى تازة تووش بوون بة نةخؤشى دلَ سرِبوون (ذحبة قلبية) (ماوةىطةشتةكةى ثةيوةستة بة جؤرى نةخؤشى و ماوةى رآكردنةكةوة).
 نةشتةرطةرى نوآ يان بريندارى نوآ كة بة هؤى قاودانى هةواوة (هواء حمصور)ضارةسةركراوة بة تايبةتى ثياكيَشانى ناوضةى سك و نةشتةرطةرى طةدة و رخيؤلَة و
نةشتةرطةرى ضاو و طليَنة و نةشتةرطةرى دةموضاو و نةشتةرطةرى ميَشك
. Pneumothorax
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 نةخؤشى دريَذخايةنى كؤئةندامى هةناسةدان يان هةناسة وةستان لة كاتىحةوانةوةدا يان (ثالَ نةطةرِان) بوونى هةوا يان طاز لة بؤشايى ثةردةى
التةنيشت(التةرِاف).
 نةخؤشى خانةى داس (منجل). نةخؤشى ذهائى ئةطةر بةباشى كؤنرتؤلَ كرابوو كيَشةى نية .ئةو ليستةى سةرةوة تا ئيَستا برِيارى تةواوى لةسةر نةدراوة وة بة طشتى رآكردن
بؤ هةر كةسيَك ثةيوةندى بة دؤخى كةسةكةوة هةية.
ِراسثاردةكان :
 داواكردن لة ريَواكان ئةوانةى بارى تةندروستى تايبةتيان هةية ئاطادارى كؤمثانياىفرِينةكة بكةن لة كاتى جيَطرتن (حجز) و بةدةست هيَنانى بليت و هةلَس و كةوت لة
ناو فرِؤكةخانة و راويَذكردن بة دكتؤر.
 داواكردن لة كؤمثانياكانى فرِين بؤ دابني كردنى النى كةمى ئاسانكارى و يارمةتى يةثزيشكيةكان لةسةر فرِؤكةكان .
 رةضاوكردنى ريَنماية طشتيةكان كة لة برِطةكانى سةرةوةدا هاتووة. هاندانى كؤمثانياكانى فرِين بؤ ئامادةكردنى ليستى ئةو نةخؤشانةى كة بارىتةندروستيان ريَطة نادات بة رآكردن بة فرِؤكة.
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بةشى سيَهةم
ثزيشكى فرِوَكةوانى []Aviation Medicine
وةك زانراوة هةتا مروَظ بةرزبيَتةوة لةسةر رووى زةوى يةوة هةست بة كةم بوونةوةى
هةوا و دابةزينى فشارى هةوا [ ]Atmospheric Pressureدةكريَت و بةدوايدا
برِ ى ئوَكسجينيش كةم دةبيَتةوة و طازةكان دةكشيَن لة ناو طةدةى مروَظدا و ثالَ بة
ناو ثةنضكةوة دةنيَت و فشار دةخاتة سةر هةردوو سى و تةنطة نةفةسى دروست
دةبيَت و ئادةميزاد هةست بةسةر ئيَشة و قورسى جةستة دةبيَت ،و مروَظ ئارةزوى
خةوتن دةكات ئةطةر زياد لةوة بةرزبيَتةوة هةناسةدان قورس تر دةبيَت و سنط
قورس دةبيَت ودوايى كةسةكة دةبوريَتةوة.
تةندروستى فرِوَكةوانى  Fight Medicine . Aviation Medicineديراسةى
كاريطةرى

بارطةى

دةورى

بةالَم

زةوى

تةندروستى

بوَشايى

هةوا

[ ]Space Medicineكاريطةرى بوَشايى هةوايى دواى بارطةى زةوى ديراسة
دةكات.
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تةندروستى فرِوَكةوانى ديراسةى باردوَخى كارى ثيشةيى دةكات بوَ ئةو كارمةندانةى
تايبةت مةندن بة فرِوَكةوانى بوَ ثاريَزطارى بارى تةندروستييان و بةرزكردنةوةى
توانايان بوَ كاركردن و دابني كردنى سةالمةتى فرِوَكةوانى  ،لة %50ى رووداوى
فرِوَكةوانيةكان هوَكارى فرِوَكةوانة[ الطيار] بوَية تةندروستى فرِوَكةوانى طرنطى بة
ديراسةى رووداوةكانى فروَكةوانى لةبارةى حالَةتى تةندروسيان و ئامادةيى ثيشةيى و
ئةو هةالَنةى دةكريَت لةاليةن طروثى فرِوَكةكةوة لةكاتى فرِيندا هةروةها طرنطى
دةدات بة بةرزكردنةوةى ئاستى تةندروستى فرِوَكةوانى بوَ ضارةسةرى كيَشةى
طةشتيار و ريَوانةكان [مسافرين] و ثيَشكةش كردنى دلَنيايىتةندروستى بوَ اليةنى
سةربازى و شارستانى .
بؤ ِريَك خسنت و يةك خستنى ضاالكيةكانى ثزيشكيةكانى فرِؤكةوانى لةسةرتاسةرى
جيهاندا اكادميةكى تايبةت بة ثزيشكى فرِؤكةوانى و فضاء لة ثاريس بة شيَوةيةكى
دائمى دامةزرا كة هةلَدةستيَت بة ِريَك خستنى مؤمترو كؤنفرانسى زانستى اوروثى
جيهانى تايبةت بة ثزيشكى فرِؤكةوانى (فضاء) .
وة وةكو دةركةوتوة  50%ى ئةو كارةساتة فرِؤكةوانيانةى كة رِوودةدات بة هؤى خودى
فرِؤكةوانةوةية بؤية ثزيشكى فرِؤكةوانى طرنطيةكى فراوان دةدات بة ديراسةى
هؤكارةكان كارةساتةكانى فرِؤكةوانى ثةيوةست بة اليةنى تةندروستيش و ئامادةطى
ثيشةى ئةو هةالَنةى كة دةكريََت لة اليةن دةستةى فرِؤكةوانيةوة (. )Crew
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ميَذووى تةندروستى فرِوَكةوانى [تأريخ طب الطريان]
دواى سا َليَك لة فرِين بة بالَون و لة سالَى  1784تةندروستى فرِوَكةوانى سةرى هةلَدا
ئةويشبة طرنطى دان بة كاريطةرى فسيوَلوَجى لةسةر سةرنيشينةكان كاتآ [جون
جيفريز  ] Jhon Jeffriesهةستا بة ديراسةى ثيَكهاتةى هةوا لةسةر بالوَنةكة لة
كاتيَكدا ثزيشك[ فريشى بوَل بري ] لة سالَى  1878هةستا بة بالَوكردنةوةى يةكةم
ديراسة بة ناونيشانى فشارى بارومةترى

La prestion baromerique

سةبارةت بة كاريطةرى طةشتى فرِوَكةوانى و طوَرانكارى فشارى هةوا و ثيَكهاتةكانى
هةوا لةسةر تةندروستى ئادةميزاد.
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لة سالَى  1894هريمان فون سرتوتر  Herman Von Schrotterى نةمساوى
ديزاينى دةمامكى ئوَكسجينى كرد كة بةهوَيةوة زاناى كةش ناسى توانى سةركةويَت تا
بةرزى  9150مةتر .

تةندروستى فرِوَكةوانى سةرةتاكانى سةدةى بيستةم دةركةوت و لة سالَى  1910بوو بة
بةشيَكى طرنط لة خويَندنى [طب] لة فرنسا و املانيا و انطلرتا و ايطاليا و امريكا،
بةالَم لة روسيا دواى شوَرشى بةلشةيف سالَى  1917دةستى ثآكرد ئةو كات دكتوَرةكان
طرنطيان دةدا بة ثشكنينى ثزيشكى بوَ ثا َليَوراوان بوَ بوون بة فرِوَكةوان و بةرةبةرة
ئةم ثسثوَرية ثيَشكةوتنى بة خوَوة بينى و دريَذ بوَوة بوَ ئامرازةكانى رزطاركردن و
مةرجة تةندروستى يةكان و جةستةيى و دةروونى بوَ ثا َليَوراوانى خويَندكار لة
ثة انطاى فرِوَكةوانى.
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هةروةها هةلَسةنطاندنى بارى تةندروستى و كاركردنى طروثى فرِوَكةكان و دلَنيايى
تةندروستى بوَ فرِوَكةوانى و ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزارى فرياطوزارى دةستةى
فرِوَكةوانى [ ]Crewو ريَوان و يارمةتى ية ثزيشكيةكان لة كاتى فرِيندا و ئةو
كاتانةى بارودوَخى ضوَلَ كردنى هةوايى []Evacuationبوَ نةخوَشةكان و
بةركةوتوةكان ثيَويست دةكات لةطةلَ كاريطةرى بةرزى و خيَرايى لةسةر جةستةى
ئادةميزاد .هةروةها طرنطى بة ثيَداويستيةكانى فرِوَكة و خواردنى فرِوَكةوانةكان
دةدات  ،لةم بوارةدا نيودورليسرت سالَى  1934توانى ديزاينى جل و بةرطى تايبةت
دروست بكات بوَ بةكارهيَنانى لة طوَرانكارى فشارى هةوا دا  Pressurized Suitلة
سالَى  1942يةكةم جل و بةرطى دذبة راكيَشانى زةوى  Anti- Gravity-suitدروست
كرا .
دةركةوتوة باشرتين ريَطا بوَ دابني كردنى سةالمةتى فرِوَكةوانى لةبةرزايةكاندا ئةوةية
بة بةكارهيَنانى كابينةكى دروست كراوى توَكمة و داخراو.
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دةرون ناسى فرِوَكةوانى Aviation Phseyloqy
وةك زانراوة لةبةرزى  10هةزار تا ثةجنا هةزار ثآ لة رووى زةوى يةوة كةمى
ئوَكس جني دةست ثآدةكات و لةو مةودايةدا فشارى هةوا كةم دةبيَتةوة و هةر كةسيَك
بضيَتة ئةو مةودايةوة دياردةى كةمى ئوَكسجني []Hypoxiaى لةسةر دةرئةكةويَت
و نيشانةكانى كةمى فشارى هةوا لةبةرزى  50هةزار ثآ تا  633هةزار ثآ ئادةميزاد
ناتوانيَت بذى بة ئاسايى هةتا ئةطةر  %100ئوَكسجني هةلَمذآ ثيَويستة جل و بةرطى
فضاء لةبةر بكات كة تيايدا ئامرازة ثيَويستيةكانى تيَدا دانراوة تابتوانيَت بةرطةى
كاريطةرى كةمى فشار و ثلةى طةرما و كةمى ئوَكسجني بطريَت.
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بوَ سةرنشينى فرِوَكةكان لةو بةرزايانةدا كة باس كران ئةطةر نةتوانريَت ئاستى فشار
ئاسايى بكريَت لةاليةن ئاميَرةكانى كوَنرتوَلَى فشارةوة ئةو كةسة دوضارى كةمى
ئوَكسجني دةبيَت لةسى و خانةكانى لةشيدا كة بةرزيةكة طةيشتة  40هةزار ثآ فشارى
ئوَكسجني بةشيَوةيةكى لةبةر ضاو دائةبةزيَت بوَ ئاستيَكى كة مةترسيدار دةبيَت
لةسةر ذيانى سةر نشينةكة.
ئةو بةرزيةى كة شلوَقة [حرج] كاتيَك كة فشاردةطاتة 87ملم/جيوة ئةوكات
بةرزيةكة دةطاتة  50هةزار ثآ و دياردةى كةمى ئوَكسجينيش ثةيوةستة بةفشارى
هةوا و بةرزى و ريَذةى ضرِى ئوَكسجني لة خويَندا.
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لةسةر بةرزى  10تا  16هةزار ثآ لةسةر ئاستى دةرياوة دياردةى كةمى ئوَكسجني
دةرناكةويَت و مةوداى بينني ئاسايى ية لة روَذدا  ،جةستةى مروَظ وانيشان نادات كة
كةمى ئوَكسجني هةية مةطةر مانةوةكة دريَذ خبايةنيَت يان كاريَكى قورس ئةجنام
بدريَت ئةوكات هةناسةدان زوَر و قولَرتدةبيَت و ثيَويست بة ئوَكسجينى زياتر دةبيَت و
ليَدانى دلَ زياد دةكات و فشارى خويَن بةرز دةبيَتةوة و خيَرايى سورِى خويَن زياد
دةبيَت.
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ئةطةر طةيشتة  25هةزار ثآ ئةوكات سةرنشينكة دياردةى كةمى ئوَكسجينى لةسةر
دةرئةكةويَت و دواى ئةو بةرزية لة هوَش خوَى دةضيَت بةهوَى كةم و كورِى سستى
عةصةبى و لة ئةجنامى دابةزينى فشارى هةوا ئةوكات كشانى طازةكانى جةستةى
ئادةميزاد روودةدات  ،يان ئةو طازة تواوانةى لة خانةكاندان لة شيَوةى بلَقى نيَرتوَجني

بةرز دةبيَتةوة وةئةطةر قةبارةى طازى ناو طةدةى سةر نشينةكة بةرزبوَوة وة طةدةى
دةكشآ و فشار دةخاتة سةر سى يةكانى و سةر نشينةكة هةست بة تةنطة نةفةسى
دةكات لةطةلَ ئازارى زوَر لة ناو سكيدا لةطةلَ ئازارى زوَر لة ناو سكيدا لةطةلَ ئةودا
ئةو طازانةى لة ناو سيةكانيدان دةكشيَن و قةبارةى سى يةكانى زياد دةكةن و لةطةلَ
هةناسةداندا ديَنة دةرةوة  ،لةوةش مةترسيدار تر ئةطةر لةوكاتةدا كةسةكة هةناسةى
خوَى طرت و بة كتوثرِى بةرزببيَتةوة ئةو كات سى يةكان دووضارى حالَةتيَك دةبن و
ثارضة ثارضة دةبيَت بةهوَى فشارى طاز و كشانيانةوة و دةبيَتة هوَى ئازار لة ددان و
خرآ و كةلَبة و طويَضكةى ناوةراست و طريفانى لوتةكان بةهوَى زياد بوونى
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قةبارةكانيان لةم كاتةدا بلَقى نيرتوَجني سةر دةكةويَت و ئازارى جومطةكان
دةردةكةويَت و خنكان روودةدات  ،ئةم دياردةية لةو كةسانةشدا روودةدات كة ئاكارى
نقوم بوون دةكةن [غوص] كاتيَك لةشويَنيَكةوة كة فشارى بةرزى هةية دادةبةزن بوَ
شويَنيَك كة فشارى زوَر نزم بيَت.
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بةهوَى بةرزبوونةوةى بلقى نيرتوَجني لة خانةكانى سييةوة لة دةوروبةرو نا
مولولةخويَنةكان و ئةوكات كةسةكة كوَكةيةكى وشكى بةئازار توش دةبيَت و
ئازاريَكيش لةقوالَيى هةناسةيدا روودةدات هةروةها لةذيَر ثيَستدا هةنديَك بلَق
دةردةكةويَت و توشى هةستيارى [حساسيةت] دةبيَت و ثيَستيشى تيَك دةضيَت
ئةطةر دريَذةبكيَشيَت كةسةكة تووشى شةلةىل جزئي يان كلي دةبيَت  ،كةسةكة هةست
بةسةر يةشةيكى زوَر دةكات و بورانةوة روودةدات و توشى شوَكى اعصاب دةبيَت و
طيانى شني دةبيَتةوة و دةمريَت.
بةو شيَوةيةى كة لةسةرةوة باس كرا فسيولوجياى فرِوَكةوانى لة بةرزاية زوَرةكاندا
هةية كاتيَك فشارى هةوا كةم دةكات و خيَرايى فرِوَكةكة زياد دةكات و لةرةى
فرِوَكةكة رودةدات لةطةلَ دةنطة دةنط و ذاوةذاوى فرِوَكةكة.
كاتيَك كابينةى فرِوَكةكة بةباشى دانةخريَت فشارى هةوا كةم دةبيَتةوة و ئةطةر هةية
دزةيةك بوَ ناو فرِوَكةكة روبدات ئةو كات دابةزينى كتوثرِى فشارى هةوا روودةدات و
كةمى ئوَكسجني دةردةكةويَت.
لة كاتى بةرزبوونةوةى فرِوَكةكة بةخيَرايى يةكى زوَر ئةوكات طازةكانى ناو خانةكانى
لةش بةرزدةبيَتةوة و كاتيَك دةطاتة بةرزى  19هةزار ثآ بلَقى طازةكان دةست دةكات بة
دةركةوتن لةذيَر ثيَستدا  ،بةو هوَيةوة و بوَ ثاريَزطارى كردنى فرِوَكةوانةكان لة كةمى
فشار و ئوَكسجني جليَكى تايبةت بوَ ئةو بةرزايانة لةبةردةكةن بوَ ثاريَزطارى كردنيان
لة ذاوةذاو و ثاريَزطارى بيستنينيان.
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خيَرابوون [التسارع]
ثزيشكى فرِوَكةوانى طرنطى دةدات بةو كاريطةريانةى لةسةر ئادةميزاد دروست دةبيَت
لة ئةجنامى خيَرايى زوَر و بةرزايى زوَر لةطةلَ فاكتةرةكانى خيَرايى بوون
[ ]Accelerationيان خاووبونةوة و  decelerationى فرِوَكةكة يان
طاليسكةكة و فشارى هةوا و نةبوونى فشار  Decompressionخيَرايى زوَر زوَر
نابيَتة هوَى دياردةى زيان بةخش بةالَم مةترسية كة لة هيَزى خيَرابونةكة يان خاو
بونةكةدا خوَى حةشارداوة ئةو دياردةيةش بة ماكى هيَزى رِاكيَشانى زةوى دةناسريَت
لةسةر ئاستى دةريا يان زةوى  ،جل و بةرط بوَ ثاريَزطارى كردنة دذى راكيَشانى زةوى
ئةو جل و بةرطة جةستة دةثاريَزيَت لة دريَذبونةوةى جةستة و هةردوو الق و
ناهيَ لَيَت خويَن كوَبيَتةوة و كةلةى سةر باش رادةطريَت لة كاتى كةم بوونةوةى زوَرى
خيَرايى بوَ بةرطرتن لةشرِبوونى طريفانةكانى لوت [تورم اجليوب االنفية] و سةر
ئيَشةى زوَر.
لة كاتى فرِيندا لةشى ئادةميزاد ثيَويستى بة ئوَكسجني هةية بة بةردةوامى
هةرضةندة ئوَكسجني لة بوَرية خويَنةكاندا هةلَطرياوة  ،ماسولكةكان دةكريَت بة كاتى
بةبآ ئوَكسجني كاربكةن بةالَم ئةو تةنة خراث و سامانةى كة دروست دةكات لة
هيَزى دةكات و ثةكى دةكةويَت.
يةكةم شويَن كة كاريطةرى كةمى ئوَكسجني لةسةر دةردةكةويَت ضاو و ميَشكة وةكو
زانراوة  %21ئةو هةوايةى دةورى زةوى داوة ئوَكسجينة لةسةر ئاستى دةريا و لةذيَر
فشارى هةواي ئاسايى ،تا بةرزى  15هةزار ثآ ذيانى ئادةميزاد ئاسايى دةروات ،لةسةرو
118

بةرزى  15هةزار ثآوة ثيَويست بة هةواي ضرِكراوة هةية بوَ ثيَويستى هةناسةى
ئادةميزاد.
لة فرِوَكةى جةنطى دا ئاميَرى تايبةت بةفشار و ئوَكسجني تيادانراوة بوَ ئةوةى كاتيَك
بةرزدةبيَتةوة بوَ بةرزى  55هةزار ثآ فرِوَكةوان بتوانيَت بة ئاسانى هةناسة بدات و
كارةكةى جآبةجآ بكات و فرِوَكةوان جل و بةرطى تايبةتى لةبةرداية بوَ ثاريَزطارى
كردنى.
لة فرِوَكةى شارستانيدا سيستميَكى تايبةتى ئوَكسجينى تيَدا دانراوة و كابينةى
فرِوَكةكة بةفشار ئامادةكريَت دةكريَت واى ىلَ دةكريَت ئةطةر لةبةرزى  22هةزار ثآدا
بف ِريَت وةكو ئةوة واية لةبةرزى  6هةزار ثيَدا بف ِريَت ئةوكات سةرنشني هةست بة
ئازاريَكى زوَر لة ناوضةواندادةكات و رةننط بيَت تووشى هةالَمةت بيَت و لة كاتى
فرِيندا يان دابةزيندا توشى سةرئيَشة دةبيَت.
وةكو دةزانريَت طريفانةكانى لووت [اجليوب االنفية]  Para nasal sinusesلة
هةشت طريفان ثيَك هاتووة ناو ثوَشة بة ثةردةيةكى تةنكى موولةلةدار وةكو ئةوةى
كة لة ناو لوتداية ،ئةم طريفانانة هةلَدةسنت بة ضاكسازى دةنط و ريَك خستنةوةى
لةرةلةرةكانى و ئةم طريفانانة ضةند كونيَكيان هةية كة هةلَدةسنت بة ثارسةنطى فشار
لة ناو لوتدا لةطةلَ فشارى دةرةوة  ،لةبةرز بونةوةدا هةوا دةكيَشيَت لة ناو
طريفانةكاندا و فشار بةرزدةبيَتةوة و هةوا ديَتة دةرةوة لةو كونانةوة كة لة نيَوان لوت
و طري فانةكاندا هةية و لة نيشتنةوةدا بةثيَضةوانةوة هةوا دةضيَتة يةك و فشار لة
ناوةوة كةمرت دةبيَت لةدةرةوة بوَية هةوا دةضيَتة ذوورةوة لة و كونانةوةن لةكاتى
119

هةالَمةتدا يان هةستيارى لوتدا ئةو روثوَشانة سوردةبنةوة و دةئاوسيَن ئةمةش
دةبيَتة هوَى تةسك بوونةوة يان داخستنى كونةكان و دةبنة هوَى هةوكردنى
طريفانةكانى و هةست كردن بة ئازار لةدةم و ضاو و ناوضةوان و ددان و تةثلَى سةر و
رادةى ئازارةكة دةطوَريَت بة ئةجنامى ضوَنيةتى ئالَوطوَرِى هةوا لةو كونانةوة.
لةكاتى بةرزبونةوة هةوا دةكيَشيَت و هةواكة دةرةضةى نابيَت دةرضيَت و فشار دةكاتة
سةر ديوارى طريفانةكان كةسةكة هةست بة ئازاريَكى زوَر دةكات و لةكاتى نيشتنةوة دا
هةواكة دةضيَتة يةك و فشارى دةرةوةى طريفانةكان زياتر دةبيَت لة ناوةوة كةسةكة
هةست بة ئازاى دةم و ضاو و دانةكانى دةكات و ئةطةر طريفانةكانى ثيَضاوثيَضى
تيَدابيَت يان زيادةطوَشتى هةبيَت ئةو كات خويَنى لوتى بةردةبيَت.
ئةو كةسانةى طريفانى لوتيان هةية و لوتيان دةطريَن ثيَش فرِينى فرِوَكةكة ،بة نيو
كات ذميَريش دلَوثى تايبةت [قةترة] بةكاردةهيَنن و حةثى دذة هةستيارى دةخوَن
بوَ بةرطرتن لة كاريطةريةكان.
نةخوَشى دلَ كةناتوانآ بروات لة 50م زياتر يان  12ثلة [قادرمة] ئاموَذطارى
دةكريَت سةفةر نةكات بةفروَكة لةبةر ئةوةى ِريَذةى توش بوون بة [ذحبه]ي سنط
لة هةوادا دوو ئةوةندةى تووش بوونة لةسةر زةوى.
ئةطةر بة شيَوةيةكى تر ديراسةى فاكتةرة جياوازةكانى لة ثزيشكى فرِؤكةوانيدا
لةسةر ضاالكية دةروونيةكانى ئةندامى بكريَت ئةو كات سنورى ئاويَتة بوونى ئةو
ئةندامانة دةردةكةويَت فيزولوجياي ثزيشكى فرِؤكةوانى طرنطى دةدات بة ديراسةى
ئةم كاريطةريانةى خوارةوة :
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(  .1بةرزى  .2دابةزينى فشار  .3جؤرةكانى خيَرابوون  .4ذاوةذاو  .5لةرزان )
 .1بةرزى  :كاريطةرى طؤرِانكارى بةرزى لة دابةزينى فشارى هةواو كةمى ئؤكسجيندا
خؤى دةبينيَتةوة .
 . 2دابةزينى فشار  :لة بةرزبوونةوةدا فشارى هةوا كةم دةبيَتةوة طازةكان دةبيَتة
هةواو خويَن شى دةبيَتةوة لةسةرو 19كم شلةى خويَن دةكولًََىَ و ثيَست توشى بلَق
دةبيَت .
 .3خيَراي بوون ثةيوةستة بة  [ :أ .برِي خيَراى بوون ب .ماوةى خيَراى بوون ج.
شيَوازى طؤرِانى خيَراي د .طؤشةى نيَوان هيَزةكان وميلي لةشى كةسةكة ].
 .4ذاوةذاو  :لة ئةجنامى كارثيَكردنى بزويَنةرى فرِؤكةكة بة تايبةت لة كاتى
ئامادةكردنى بؤ فرِين يان تيَستى بزويَنةرةكان  .بؤ ضارةسةركردنى ئةم فاكتةرة جل
و بةرط و كالَوى تايبةت بة كاردةهيَنريَت لة اليةن فرِؤكةوانةوة بؤ ثاريَزطارى
ليسنس .
 . 5لةرزان و لةرةلةر  :ئةم فاكتةرة قورسة كاريطةرى زؤرى هةية بة تايبةت لةسةر
ضاوو برِبرِةى ثشت وثةجنةكانى دةست و قاض بؤ ضارةسةرى ناو فرِؤكةكة رِوثؤش
دةكريَت بة كةرةستةيةك كة لةرةلةرةكان هةلَبمذن .
 .6تةندروستى فرِؤكةوانى  :ديراسةى فاكتةرة دةرةكيةكان لةسةر ئةندامةكان .
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دانانى ثيَوةرة تةندروستيةكانى كاركردن و ثشوو بؤنة و كارمةندانى لة بوارى
فرِؤكةوانى كاردةكةن .
ئامادةكردنى ثيَشنيارو رِاسثاردةى تايبةت بة فرِؤكةو ئاميَرى بةكارهاتوو لة اليةن
اليةنى خزمةت طوزارى زةمينى .
ضاوديَرى فاكتةرةكانى ثاريََزطارى كردن بؤ دابني كردنى بارودؤخى تايبةت بة
كاركردن و ثاريَزطارى تةندروستى دةستةى فرِؤكةوانى .
ئامادةكردنى ثيَشنيارو رِاسثاردةى تةندروستى بؤ كابينةى فرِؤكةوانى تايبةتى فرِؤكة
طةورةكان.
 .7تاقي كردنةوة ثزيشكي فرِؤكةوانيةكان  :ديراسةى بةشة طرنطةكانى ثزيشكي
فرِؤكةوانيةكان دةكات لةبةر ئةوةى هةلَدةستيَت بة دابني كردنى سةالمةتى
فرِؤكةوانى برِيارِدان لة سةر حالَةتى تةندروستى دةستةى فرِؤكةوانى و ِريَطة ثيَدانيان
بة فرِين .
 .8زانستى دةرونى فرِؤكةوانى  :ديراسةى ئةو كارة دةروونيانةى دةكات بؤ كاركردن لة
فرِؤكةوانى و ثسثؤرِةكانى هةلَدةسنت بة ديراسةى كيَشةى (مرؤظ –تةكنيك) و
كاريطةرى لةسةر دروست بوونى ئالَؤزى دةرونى و ماندوبونى خيَراو اليةنى دةرونى
فرِؤكةوانى .
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بةشى ضوارةم
( فرِوَكةخانة و ذينطة)

ئةطااةر سااةيرى فرِوَكةخانااة بكااةين دةبياانني ئااةو ئةركااةى كااة بااةجآى دةهيَنيَاات
ئااةركيَكى سااودبةخش و هةمةاليةنةيااة و كارئاسااانى يااةكى رادةبااةدةر ب اوَ هاوالَتيااان
دةستة بةردةكات و لة هةمان كاتدا دةكريَت فرِوَكةخانة بكريَت بةسةرضاوةيةكى باش
بوَ د اهات لة ووالَتدا ئةطةر بة ِريَك و ثيَكى باةكاربهيَنريَت لةساةر سيساتم و ِريَسااكانى
تايبةت بة فرِوَكةخانة بةطةر خبريَت و ئامرازةكانى بوَ ساز و ئامادة بكريَت.
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لةاليةكى ديكةوة و لة ئةجنامى دروست كردن و بة كةر خستنى فرؤكة خانة و ئايش
ثيَكردنااى فرِوَكااة و ئاااميَرو و سيسااتمةكانى فرِوَكةخانااةش ضااةندين كاريطااةرى زيااان
بةخشااااى ذينطةيشااااى ىلَ دةكةويَتااااةوة كااااة دةبيَاااات دةسااااةالَتةكانى فرِوَكااااةوانى و
فرِوَكةخانااةكان ديراسااةى بكااةن و هااةنطاوى ثيَويساات وةربطاارن ب اوَ كااةم كردنااةوة و
ضارةسةركردنى كاريطةريةكانى يان بةرطريى بكريَت لة روودانى.

ئااةتوانني بلَا يَن كااة طواسااتنةوةى ئامسااانى تارادةيااةك كاريطااةرى يااةكى خراثااى هةيااة
لةساااةر ذينطاااةى دةورووباااةرى فرِوَكةخانةبااااة باااةراورد لةطاااةلَ جوَرةكاااانى تاااارى
طواستنةوةى وشكانى وةك ريَطةى هيَلَى شةمةندةفةر كة ئةم جوَرةيان كاريطةرى هةية
لةسةر دريَذايى ئةو شويَنانةى كة ِريَطاو هيَلَةكانى شاةمةندةفةريان ثيَادا تاآ دةثاةرن
بااةهوَى ذاوةذاو [ ]Noiseئااةو دةرئةجنامانااةى كاااة لااة سااوتانى طاااز و بةنزينااادا
دةردةضيَت.
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بااةثآى ئااةو زانيارينااةى كااة لةبااةر دةسااتدان لااة ماااوةى [ ]15سااالَى رِابااوردوودا
بةشيَوةيةكى لةبةر ضاو ئاستى ذيانى ئادةميزاد بةرزبوَتاةوة و دةراماةتى تاكاة كةساى
زيادى كردووة بةم هوَيةوة مروَظاةكان زيااتر ثاةنا دةبةناة باةر طواساتنةوةى ئامساانى
بوَساااةفةر و كااااتى ثشاااووةكان و هاااةتا ئاساااتى ذياااان بةرزبيَتاااةوة مروَظاااةكان زيااااتر
هةستياردةبن بةرانبةر باشى و ضاكى ذينطة و طاةران باةدواى شاويَنى ئاارام و ثااكرتدا
بوَية ئيَستا زوَربةى بريكردنةوةكانى مروَظ دةربارةى ذينطاة و كاةش و هاةوا و شاويَنى
ئارام بةخشة زياتر لةجاران.
لاااة ئيَساااتادا اليةنةبةرثرساااةكانى ف ِروَكاااةوانى لاااة ئاااةوروثادا طةيشاااتوونةتة ئاااةو
دةرئةجنامااةى كااة اليااةنى ذينطااةيى فاكتااةريَكى طرنطااى يااةك الكةرةوةيااة ب اوَ دانااانى
سيستمى فرِوَكةوانى لة ئايندةى طواساتنةوةى ئامساانى لاة والَتةكانيانادا و ثيَويساتيان
بةوةية طةورةترين تواناى تةكنيكى و مروَيى بوَ برِةخسيَن بوَ داباني كردناى باشارتين
ذينطة شان بةشانى طةورةبوونى فرِوَكةخانةكان و خزمةتطوزاريةكانى فرِوَكةوانى.
ئااةو ووالَتانااةى ئااةوروثا وا ثالنيااان داناااوة كااة تااا سااالَى  2020ذينطااةى ووالَتااةكانيان
تارادةيةك ثاك بكةنةوة بةشايَوازيَك كاة ِريَاذةى طاازة زياان بةخشاةكان كاةم بكةناةوة
وةك دووةم ئوَكسيدى كاربوَن بة  %50و ئوَكسايدى نايرتوَجني باة  %80و  %50ى ذاوةذاو
بةبةراورد لةطةلَ سالَى  2006دا.
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كاريطةرى ذينطةى هةر فرِوَكةخانةيةك ثيَويستة لةساةر بناةماى ديراساةيةكى ووردى
زانستى بكريَت واليةنيَكى ثسثوَرى ثةيوةندى دار هةستيَت بةو ديراسةية.
لاة ووالَتااى ئيَماةدا كااة هيَشاتا ذينطةكااةمان بااة ثاكاذى ماوةتااةوة باة بااةراورد لةطااةلَ
والَتانى ثيَشاكةوتودا كاة باةهوَى زوَرى كارطاة و ساوتاندنى ب ِريَكاى زوَر لاة ساوتةمةنى
ثاايس بااووة بااةالَم لااة ئايناادةدا و لةبااةر زوَر بااوونى كارطااة و ف ِروَكةخانااة و ئااةو
شاااويَنانةى كاااة ثاشاااةروَى زياااان باااةخش دروسااات دةكاااةن و دةيكةناااة نااااو ذينطاااةى
كوردستانةوة ثيَويست دةكاات هاةر لةئيَساتةوة هاةنطاوى ثيَويسات وةربطرييَات و ثاالن
دابنريَاات بااوَ بااةرطريى كردنااى ثاايس بااوونى ذينطةكااةمان و سااتاندةرة جيهانيااةكان
بةرجةستةبكريَت بوَ جآبةجآ كردن و كوَنرتوَلَ كردنى بةرهاةم و دةركردةكاانى ئاةو
دامةزراو شويَنانة و هةموو تاكيَكى ئةم كوَمةلَة ثشكى خوَى هةياة ض لاة ثايس باوونى
ذينطةكةى ض لة ضارةسةرى كاريطةريةكانى ,
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ئةطااةر ب ايَن ئااةو كاريطةريانااةى ك اة ثةيوةنااديان هةيااة بااة ذينطااةوة و لااة ئااةجنامى
طواستنةوةى ئامسانيةوة دةردةضيَت كة تيايدا فرِوَكةخانةكان وةك كارطةيةكى قاةبارة
ناوةنااد مةزةناادةبكريَت دةتااوانني لااة خشااتةيةكى [ ]7طروثياادا وةك لااة خااوارةوة
نوسراوة ئةذماريان بكةين:
 .1ذاوةذاوى فرِوَكة .Noise of aircraft
 ذاوةذاوى فرِوَكاة لةساةر دةوروباةرى فرِوَكةخاناة Noise of aircraft in
the vicinity of the airport
 لااة تيَساات كردنااى بزويَنااةرةكانى فرِوَكااةكان كااةدةكريَت لااةناو فرِوَكةخانااةدا
Test's of aircraft engine
 دةنطة بةرزةكان Super sonic boom
 دةنطى فرِوَكة لة ئامساندا Noise of aircraft in en –route
 .2ثايس باوونى ئامساان و دةوورووباةرى فرِوَكةخاناةكان Air pollution in the
vicinity of the airport
 لة بزويَنةرى فرِوَكةكانةوة emissions from Aircraft engines
 لة ئةجنامى بةكارهيَنانى ئوَتوَمبيلى ناو فرِوَكةخانةكان emissions from
operation of vehicles
 هة اليسانى كازةكان لة ئةجنامى هاتووضوَ بوَ فرِوَكةخانة و لة فرِوَكةخانةوة
emissions from transporting to and from airport
 لةسةرضاوةكانى ترى فرِوَكةخانةوة وةك Heating plants
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 .3كاريطةرى فاكتةرة جيهانطريةكان Factors from global impact
 سةفةرة دووروودريَذةكان وباارانى ترشاةلوَكى Long distance transfer
)of air pollution (acid rain
 ليَاك هةلَوةشااندنى اوكسايدى كااربوَن depletion of carbon dioxide
in or near the tropopause
 كاريطةرى ئوَزوَن deposition of ozone layer
 .4دروست كردنى فرِوَكةخانة Air port Construction
 هةلَكةندنى بناغةكان Excavation of soil
 داروخانى خاك soil erosion
 يااةكانطريى لةطااةلَ جوَطةلااة و كةنالَااة ئاويةكاناادا Interference with
ground water channels and rivers
 كاريطاةرى لةساةر طاذوطيا و ساةوزايى و ناوضاةى قاميشاةالن Impact on
flora and fauna
 .5ثيس بوونى سةرضاوةى ئاو و خاكةكانى دةوربةرى فرِوَكةخانة
Contamination of waters & Soil in the vicinity of airport
 ضارةساةرى ناتاةواوى ثاشاةروَ و ئاوةروَكاان Imperfect treatment of
waste water
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 دزةكردنااى بةرهةمااةكانى زةياات و طااااز بااوَ ذيَاار زةوى Leaks of oil
products
 البردنى زوقم و بةفر لةسةر ناوضة روثوَش كراوةكانى فرِوَكاةكان باة ماةوادى
كيمياوى
De- icing of airport pavements and aircraft by chemicals
 .6ثاشةروَكان Waste Management
 هةلَطرتن و رادانى مادة مةترسى دارةكان [ ]Hazardous Materialsكة
لة ضاكسازى فرِوَكةدا بةكارديَت.
 ئةو ثاشةرِوَيانةى كة لةئةجنامى بةطةر خستنى فرِوَكةخانة و طةيشتنى
فرِوَكةكان دروست دةبيَت.
 .7بةطةرخستنى فرِوَكة و رووداوةكانيانAircraft operation including :
incidents and accidents
 كاريطةرى وذةى فرِوَكةكان لةسةر دانيشتوانى نزيك فرِوَكةخانة Wake
vortices and their impact
 بةفرى شني كة لة ئةجنامى ليكى ئاوةروَى فرِوَكةكانةوة دروست دةبيَت Blue
ice phenomenon
 رووداوى ئةو فرِوَكانةى كةمشةكى مةترسيداريان تيَداية Hazardous
Cargo
 ئةو مةترسيانةى كة لة ئةجنامى بةتالَ كردنةوةى بةنزينى كتوثرِ روودةدات
 Emergency procedures connected with aircraft defueling
129

 ئةو مةترسيانةى كة لة ئةجنامى رووداوةكان دروست دةبن لةسةر كوَمةلَطا
وةك [ليكى بةنزين  ،ليكى ئةو مةوادانةى كة بوَ ئاطركوذاندنةوة
بةكاردةهيَنريَن لة ناو فرِوَكةكاندا بوَ سةالمةتى خةلَك]
Other negative effects
مةرج نية سةرجةم ئةو كاريطةريانة لة هةموو فرِوَكةخانةيةكدا رووبدات بةلَكو هاةر
شويَنة و بةثآى قةبارة و ئةو ضااالكيانةى كاة تيايادا ئاةجنام دةدريَان ذمارةياةك لاةو
كاريطةريانةى هةية.
ديراسة و ليَكوَلَينةوةكان دةريان خستووة كة ذاوةذاوى دةورى فرِوَكةخانةكان لةشاةودا
زياتر كاريطةرى هةية وةك لة روَذدا لةسةر دانيشتوانى دةوورووباةرى فرِوَكةخاناةكان
و ئةو ذاوةذاوة كاريطةرى راستةوخوَى هةية لةسةر نةخوَشيةكانى دلَ و سورِى خويَنى
لةش هةروةها كاريطةرى زياترى هةية لةسةر تووش بوونى ئافرةتان بة خةموَكى.
دةنط و ذاوةذاو Sound & Noise
دةنط بريتية لة جولَةيةكى ميكانيكى شةثوَلةكان لةسةر ضاوةيةكةوة دروست دةبيَات
و دةتوانيَااات لاااة ناوةناااديَكى وةك طااااز  ،شااالةمةنى و رةقاااى تآثاااةريَت و خيَراياااى
تآثةربونيشى ثابةندة بة سروشتى ئةو ناوةندةى كة ثيايدا تآدةثةريَت.
لةاليااةكى تاارةوة د ةتوانريَاات ثيَناسااةى دةنااط بااة طااوَرِينى فشااار بكريَاات كةلةسااةر
طويَضااكةى ئااادةميزاد دروساات دةبيَاات و ئااةو لةرةلااةرةى كااة طويَضااكةى ئااادةميزاد
دةتوانيَت دةنطى ثآ وةربطريَت لاة  20تاا  20000هرتازة لاة ذيَار  20ياان ساةروو 20000
هرتز مروَظ ناتوانيَت ئةو دةنطانة وةربطريَت.
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ذاوةذاو ب ريتية لة بةرزى دةنط و تيَكدانى اليةنى دةروناى كةساةكان و تاا ض رادةياةك
ئةو كةسة بيَزار دةكات.
ميَشاوولةيةك دةتوانيَات مروَظيَااك بيَازار بكااات باة ذاوةذاوى كاةم و كاتيااك زيكاة زيااك
دةكااات و رةنااط بيَاات ئاسااتى بيَاازارى ميَشااوولةيةك زوَرتاار بيَاات لااةكاتى خااةودا لااة
كاريطةرى ذاوةذاوى فرِوَكةيةك.
ليَكوَلَينااةوةكان دةريااان خسااتوة كااة دةنااط لااةخوار [ ]45ديساابل كاريطااةرى نيااة و
دةركةوتووة كة لة دواى [ 60ي ديسبل هةست دةكريَات باة كاريطاةرى دةناط و ذاوةذاو
تا دةطاتة برِى [ ]85ديسبل كة ماروَظ بيَازار دةكاات و زاناكاان ذمارةياةك نةخوَشايان
ديارى كردووة كة لة ئةجنامى ذاوةذاو دروست دةبيَت.
 بةرزبوونةوةى فشارى خ َويَن. كزبونى هةستى بيسنت. سةر يةشة. هةست كردن بةماندويى. خةوزراندن و خةوبينيى ناخوَش. كةم بوونةوةى خواردن. بيَزارى.لة ئيَستادا ئةو كوَمثانياياناةى كاة ف ِروَكاة دروسات دةكاةن هاةولَى زوَر دةدةن با َو كاةم
كردنةوةى دةنط و ذاوةذاوى بزويَناةرى [ ]Aircraft enginesفرِوَكاةكان و كاةم
كردناةوةى كاريطاةريان لةساةر ذينطاة ،هاةر ثايَش كاةوتنيَك لاةم باوارةدا كاة با َو كاةم
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كردنااةوةى ذاوةذاوى بزويَنااةرةكان دةكريَاات دةرامااةت و داهاااتى طواسااتنةوة ئامسااانى
بةمسوَطةرى زياد دةكاات ضاونكة داوا لةساةر باةكارهيَنانى فرِوَكاةكان زيااتر دةبيَات و
سكاالَكان لةسةر فرِوَكةخانةكان كةم دةبيَتةوة.
بوَضارةسةركردنى بةشيَك لاة كاةم كردناةوةى دةنطاى ف ِروَكاةكان لاةكاتى ئايش كرنادا
دةستةالتى فرِوَكةخاناةكان هةلَدةسان باة دروسات كردناى Restricted surfaces
واتة بةربةست بةثآآ ثيَوةرةكاانى جيهاانى لاة ناوضاة هةساتيارةكانى  Runwayباوَ
كااةم كردنااةوةى كاريطااةرى دةنطااى بزويَنااةرى فرِوَكااةكان لااة كاااتى  take offيااان
 Landingبوَ سةر ناوضةكانى نزيك فرِوَكةخانة.
هةروةها دةتوانريَت دةنط و ذاوةذاو كوَنرتوَلَ بكريَت بةم شيَوةيةى خوارةوة :
.1
.2
.3
.4

دانانى فلتةرى كةم كردنةوةى دةنط لة بزويَنةرةكانى فرِوَكةكان.
طوَرِينى بزويَنةرة كوَنةكان بة نوآ.
بةكارنةهيَنانى فرِوَكة كوَنةكان .
طوَرِينى ثيَوةرةكانى فرِين.
ضاندنى جوَرى تايبةت لة درةخت لة دةورى فرِوَكةخانةكان كة بطوجنيَن:
لةطةلَ بارودوَخى كةش و هةواي ناوضةكة.
بةربةست بيَت بوَ دةنط.
زوو طةشةبكات
ضرِى زوَر بيَت.
132

ئاذانسى  ICAOى سةربةنةتةوة يةكطرتووةكان تايبةت بة فرِوَكةوانى لة دوَكوَميَنت و
بالَوكراوةكانياادا ضااةندين ضارةسااةر و ريَطاااى داناااوة ب اوَ كااةم كردنااةوةى كاريطااةرى
ذاوةذاو لةسةر رووبةرى فرِوَكةخانةكان و بة طشتى لاةم قوَناغاةى ئيَساتادا ضاوار ِريَطاا
هةية بوَ ئةو كةم كردنةوانة:
رِيطاى يةكةم :كاوَنرت َو َل كردناى باةكارهيَنانى تاةكنيك و ساةليقةى باشارت لاة دروسات
كردنى بزويَنةرى فرِوَكاةكان و ثابةناد باوون باة

 Certificateلاة اليةناة بارِوا

ثيَكراوةكانى فرِوَكةواني يةوة.

رِيَطاااى دووةم :ك اوَنرتوَلَ كردنااى ِريَساااكانى كااارثيَكردنى فرِوَكااةكان و ساانورداركردنى
شويَنى جولَةى فرِوَكةكان لةناو فرِوَكةخانةدا.

رِيَطاى سآهةم :سنورداركردنى جوَر وكاتى طةشتةكان.

رِيَطاااى ضااوارةم :هةلَبااذاردنى شااويَنى طوجناااو باوَ فرِوَكةخانااةكان و ثالنااى توَكمااة باوَ
شويَنةكانى نيشتةجآ لةدةورووبةرى فرِوَكةخانةكان.
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ووالَتة ثيَشكةوتووةكانى لة ئةوروثا و ئةمريكا ياسا و ِريَساى تايبةتيان دانااوة زوَر باة
ووردى ثةيرِةوى دةكةن بوَ زانينى ئاستى ذاوةذاوى فرِوَكةكان و ضوَنيةتى ضاوديَرى و
توَماركردنى ئاستى ئةو ذاوةذاوة ،هةر ووالَتةو بةثآى ثيَويست و ِريَنمايةكانى تايباةت
بةخوَى لةوبارةيةوة و تاةنها باوَ [زاناني يةكةىثيَواناةى ذاوةذاوة  dBناودةبريَات كاة
كورت كراوةى  decibelئينطليزى ية].
ئةو ووالَتانة و بوَ ضاوديَرى كردنى ذاوةذاوى فرِوَكةكان و زانينى ئاستى كاريطةري يان
لةسةر هاوالَتيان كاتةكانى فرِينيان دةست نيشاان كاردووة باة روَذ و ئيَاواران و شاةو و
هااةر ناوضااةيةكيش بااةثآى دووروونزيكااى لااة فرِوَكةخانةكانااةوة ساانوريَكى ديااارى
كراويااان بااوَ داناااوة و ضااااوديَرى دةكااةن بااوَ ثااةيرِةوكردنى خشاااتةى طةشاااتةكانيان
بةشيَوةيةك كة باشرتين ذينطة بساازيَنن با َو هاوالَتياان و ئاةو كةساانةى كاة لاة نزياك
فرِوَكةخانةوة دةذين.
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بوَ دلَنيا بوون لة جآبةجآ كردنى ئةو بةرنامةية كاة لةساةرةوة ئاماذةياان ثيَادرا لاة
فرِوَكةخانة طةورة و قةرةبالَغةكاندا ضةندين ئاميَر و ئامرازى تايباةت داباني كاراوة و
بةكاردةهيَنريَت بوَ توَماركردنى ئاستى ذاوةذاو و هةلَسةنطاندنى تايباةتى باوَ دةكريَات
كااة تياياادا بةرنامااة كوَمثيوتةريااةكان ثروَسيسااى بااوًَ دةكااةن و رادارة هةسااتيارةكان
بةشدارى كارا لةم بوارةدا دةكةن.

رِيَطاى يةكةم:
 كوَنرتوَلَ كردنى كاريطةرى ثاشةروَى سوتةمةنى فرِوَكةكان [طازةكان]
باااةثآى ديراساااةو ليَكوَلَيناااةوة جيهانياااةكان طواساااتنةوةى هاااةوايى تاااةنها []%5ى
بة رهةمى ناةوتى جيهاانى باةكاردةهيَنيَت و هاةموو سااليَكيش باةهوَى تةكناةلوَجياوة
ِريَطاااا ضاااارة زانساااتيةكان ثيَشاااكةوتنيَكى لةباااةر ضااااو هةياااة بااوَ كاااةم كردناااةوة لاااة
بااةكارهيَنانى ئااةو ج اوَرة سااوتةمةنيانة كااة ب اوَ فرِوَكااةكان بااةكاردةهيَنريَن بااةرادةى
(  3بوَ . )%4
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ئةو فرِوَكانةى كة ثيَيان دةوتريَات [ ]Turbojetو لاة ساالَى  1982باةدواوة دروسات
كراون بة ِريَذةى  % 85طازى زيان بةخشى كةمرت دروست دةكةن وةك ئةو فرِوَكاناةى كاة
لةساالَنى حةفتاكاندا دروست كراون ،ئةو طازة زيان بةخشانةش وةكو يةكةم اوكسايدى
كاربوَن  Coو ئوَكسيدةكانى نريوَجني  NOXو دووةم ئوَكسيدى كاربوَن .Co2
هةر بوَ بةراورد لةطةلَ ئامرازةكانى طواساتنةوةى تار وةك وشاكانى و شاةمةندةفةر و
كةشتى ئةم جوَرانة نزياك  %22ى طاازة زياان بةخشاةكان باة تايباةتى  Co2دروسات
دةكةن بةالَم طواستنةوةى ئامسانى تةنها  %1ى  Co2ى جيهان دروست دةكات.
يااةكيَك لااة كاريطااةرترين هوَكااانى دروساات بااوونى ئااةو طااازة زيااان بةخشااانة لااةناو
فرِوَكةخانةكانادا ئااةو ئااميَر و ئامرازانةيااة كاة بااةكاردةهيَنريَت باوَ خزمااةت طااوزارى
طةشتيار و فرِوَكةكان  Ground handling Equipmentsلةسةر . Apron
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و بةتايبااةتى كاريطااةرى بااةكارهيَنانى ئااةو ئاميَرانااة لااة وةرزى هاويناادا و لااةكاتى
بةرزبوونةوةى ثلةى طةرمادا زياد دةكات ئةو كاتة كة بةبةردةوامى و لةكاتى وةستانى
فرِوَكةكاناادا ضااةندين ئاااميَرى وةك  Air Conditionو  Jet-starterو  GPUو
ئيش دةكات يان ضةندين ئوَتوَمبيل هةلَدةستيَت بة طواستنةوةى طةشاتيار و مشاةك و
ثيَداويستيةكان و هةموويان ب ِريَك طازوايل يان سوتةمةنى دةسووتيَنن و لاة ئةجنامادا
ضاااةندين طاااازى زياااان باااةخش بالَودةبيَتاااةوة كاااة ساااةرجةميان لاااة نزياااك بينااااى
 Terminalكاردةن.
لة كانونى دووةمى  2006وة والَتةكانى يةكيَتى ئةوروثا ثرِوَذةكاةيان ئاماادةكردووة كاة
سةرجةم هيَلَة ئامسانيةكانيان ئاط اداركردوَتةوة كة بةشدارى بكةن لاة كاةم كردناةوةى
دروساات بااوونى طااازى زيااان بااةخش لااة ئااةجنامى طةشااتةكانيان و ثالنةكااة لااة روَذى
يةكةمى سالَى  2012وة دةست دةكات بةجآبةجآ كردن بوَ ئةو فرِوَكانةى كة دةفرِن بوَ
ووالَتانى يةكيَتى ئةوروثا يان ليَيانةوة دةفرِن.
باوَ ئااةو مةبةساات ةى سااةرةوة كوَمثانياكااان باوَ كااةم كردنااةوةى بااةكارهيَنانى ئاااميَر و
ئوَتوَمبيل هةولَدةدةن سةرضاوةى ئةلكرتوَنى كارةبايى زيااتر باةكاربهيَنن باوَ بااركردن
يان داطرتنى مشةك و طةشتياران هاةروةها خزماةت طاوزارى ياة ثيَويساتيةكان با َو نااو
فرِوَكااة وةك فيَنااك كااةرةوة و هااةواى ثةسااتا و لااة ِريَطااةى [ ]Air bridgeيااان
[خرطو مةكانةوة] بةريَطةى ئةلكرتوَنى و كارةبايى بطةينة ناو فرِوَكةكان.

137

رِيَطاى دووةم:
 ضارةسةركردنى سةرضاوة ئاويةكان Water source Management
هااةر فرِوَكةخانةيااةك بااة طااويَرةى قااةبارة و ثيَويسااتى خزمااةت طوزاريااةكانى ب ِريَكااى
ديارى كراو ئاو بةكاردةهيَنيَت بوَ خواردنةوة و ثاك و تةميزى و ئامادةكردنى خواردن
ياااان سااااردكردنةوةى سيساااتمةكانى

 Air Conditionبيَااات ياااان لاااة بةشاااى

ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن بيَت يان بوَ ئاودانى باخ و باخضةكان بيَات ،هاةروةها لاة
ئااةجنامى بااةكارهيَنانى ئااةو ب ارِة ئاوانااة هةلَبااةت ب ِريَااك ئاااوى ثاايس دروساات دةبيَاات
[ ] Waste waterكاة كوَدةكريَتاةوة و باةثآى سيساتميَك دةرذيَتاة شاويَنيَك لاة
شويَنةكانى فرِوَكةخانةوة.
لةاليةكى ترةوة بوَ ثاريَزطارى كردنى سةالمةتى  Apron , Taxiway, Runwayو
بةتايبةتى لةو شويَنانةى كة سروشاتى زةوى فرِوَكةخانةكاة بةجوَريَكاة كاة ئاراساتةى
ئاوى باراناو باةرةو ئاةو ناوضاانة دةضايَت بوَئاةو مةبةساتة ضاةندين جوَطاة و كاةنا َل
دروست دةكريَت بوَ كوَكردنةوة و الدانى الفاو و ئاوى باراناو بوَ ناوضة نزمةكان.
هةروةها ب ِريَكى ترى ئاو كة تيَكةلَة لةطاةلَ ضاةندين جاوَرى روَن و طااز و ساوتةمةنى
كوَدةكريَتةوة لة ئةجنامى شنت و بةكارهيَنانى ئاميَرةكان.

138

لةهةر سآ حالَةتى سةرةوةدا ئةو ئاو و ئاوةروَيانة ثيَويست بةضارةسةركردنى تايبةت
هةياة واتااة [ ]Waste water treatmentثيَويسااتة هااةر حالَةتااةو بااةثآى
ثيَويستى خوَى.
هةلَبةتة ئةو جاوَرة ضارةساةرانة لاة ف ِروَكةخاناة طةورةكانادا زيااتر ثيَويساتة ضاونكة
برِى ئةو ئاوانة كة بةكاردةهيَنريَت باة جوَريَاك لاة جوَرةكاان كاريطاةرى راساتةوخوَى
دةبيَت لةسةر ذينطةى فرِوَكةخانة و دةورووبةرى.
ئاوى ئاوةروَكان بةسيستميَكى ثاكذكةرةوة لة ناو فرِوَكةخانةدا ثاك دةكريَتةوة جا ئةو
ريَطةية  Biologicalبيَات ياان هاةر جوَريَاك لاة Waste water treatment
 systemيان ناردنى بيَت بوَ سيستمى ئاوةروَى شارةوانيةكان.
ئاااوى باراناااوى كااوَكراوةش دةكريَاات بااة ِريَطاااى تايبااةتى خااوَى ضارةسااةر بكريَاات و
بةكاربهيَنريَتةوة بوَ ضةندين مةبةست وةك خواردنةوة و ئاودان و ثاككردنةوة.
ئاةو ئاوةروَي اناةى كاة تيَكااةلَن لاة روَن و طااز و جوَرةكااانى تارى ساوتةمةنى و  Oilلااة
ئةجنامى ضاكسازى و بةطةرخساتنى ئااميَر و ئوَتوَمبيلاةكانى نااو فرِوَكةخاناة دروسات
دةبيَاات دةكريَاات ثاكذكردنااةوةى تايبااةتيان ب اوَ بكريَاات و تيَكااةلَ بةسيسااتمةكانى تاار
نااةكريَت و ئااةو شااويَنانةى كااة ئااةو جاوَرة ئاوةروَيانااةى تيااا دروساات دةبيَاات حسااابى
تايبةتى بوَ بكريَت و شويَنى تايبةتيان بوَ ئامادةبكريَت و جوَرى ضاكسازيةكةشى هةر
تايبةت بيَت وةك Treatment Basin , Manhole , Trap
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رِيَطاى سآيةم:
 سنوردار كردن و كوَنرتوَلَ كردنى كاتى طةشتةكان.
طواستنةوةى ئامسانى و بةكارهيَنانى فرِوَكة يةكيَكة لة ئامرازة طرنطةكانى ثيَشكةوتنى
مروَظايةتى و ئاسانكارى بوَ جآبةجآ كردنى ضاالكيةكانى باةالَم وةك هاةر ئاامرازيَكى
ترى تةكنةلوَجيايى دةبيَت زوَر باةئاطايى باةكاربهيَنريَت و ديراساةى قاولَ بكريَات باوَ
زانينااى كاريطااةرة خراثااةكانى ئةطااةر بةراساات و باةثآى ثيَوةرةكااان بةكارنااةهيَنريَت
بةذاوةذاوى ف ِروَكاةو دةنطاى بزويَناةرةكانى باةثآى طاةورة و بضاوكى ف ِروَكاة و دووروو
نزيكى لاة شاويَنى نيشاتةجآكانةوة كاريطاةرى خراثاى دةبيَات با َو ياة ف ِروَكةخاناةكان
ئةوانةى كة ذمارةى طةشتةكانيان زوَرة جوَر و قةبارةى فرِوَكةكانيان طةورةياة دةبيَات
كاتى فرِين و نيشتنةوةى ئةو فرِوَكانة بةشيَوازيَك ريَك خبةن كة كارنةكاتة سةر ذيانى
مروَظةكانى دةوروبةرى فرِوَكةخانة.
هةر ووالَتاةو باةثآى ثيَويسات و ياساا و ريَسااكانى خوَياان لةباةر بةرذةوةنادى طشاتى
ذيانى هاوالَتيانى خوَيان كاتى طةشتةكان ديارى دةكةن بوَ منوناة لاة سالوَظاكيا ثاوَلَينى
طةشتةكانيان كردووة كة لة [ ]3كاتدا ئةو طةشتانة ريَك دةخةن:
يةكةم – لة كات ذميَر  6بةيانى تا  18واتة [ 6ئيَوارة ]
دووةم – لةكات ذميَر  18تا  22واتة [  10شةو ]
سآيةم – لة كات ذميَر  22تا  6بةيان
و باوَ هااةر يااةكيَك لااةو ثوَلَينانااة ئاسااتيَكى ديااارى كراويااان داناااوة باوَ ذاوةذاو بااةثآى
ستاندةرةكان و جوَرى طةشتةكانيان ديارى كردوة.
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لة كوَمارى ضيك دوو جوَر ثوَلينيان داناوة:
يةكةم – لة كات ذميَر  6بةيانى تا  22واتة [ 10شةو ]
دووةم – 22لة كات ذميَر تا  6بةيانى
هةر فرِوَكةخانةيةكيش بوَ كوَنرتوَلَ كردنى ئةو ذاوةذاوانة سيستمى تايبةتى داناوة كة
ضاوديَرى بةردةوامى ئاستى ذاوةذاوةكان دةكات بةثآى ئةو برِانةى كاة باوَ ياان دياارى
كراوة و ئاستيَكة لةطةلَ ثيَوةرة جيهانيةكاندا يةك دةطرنةوة.
ئةوةش وةبري دةهيَنينةوة كة ريَكخاراوى  ICAOديراساة و ِريَسااى تايباةتى هةياة باوَ
بااوارى ذاوةذاو كااة يةكيَكااة لااة فاكتااةرة كاريطةريااةكانى سااةر ذينطااةى فرِوَكةخانااة و
دةورووبةرى.
هةروةها دةبيَت طرنطى تةواو بدريَت بةو شويَنانةى كة خوىل رِاهيَناانى تيَادا دةكريَات
بااة بااةكارهيَنانى ئاااو و  Chemicalو  powderب اوَ بةشااةكانى ئاطركوذاندنااةوة و
فرياكةوتن و شويَنى تايبةتيان بوَ ئامادةبكريَت باوَ كاةم كردناةوةى كاريطاةرى لةساةر
خاااكى ئااةو شااويَنة ضااونكة بااةكارهيَنانى هااةر مادةيااةكى كيمياااوى و بالَوكردنااةوةى
دةبيَتة هوَى تيَكدانى سروشتى خاكى ئةو شويَنة.
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رِيَطاى ضوارةم :سروشتى ناوضةى فرِوَكةخانة Airport site selection
وةك ئةذمار كراوة و ديراسةكان ئاماذةيان ثيَداوة رووبةرى ئةو زةوى يانةى كة باةكار
دةهيَنريَااات باااوَ فرِوَكةخاناااةكان بة ِريَاااذةى  %8كاااةمرتة لاااةو زةوياناااةى كاااة هيَلَاااى
شاااةمةندةفةر باااةكاريان دةهيَنيَااات و باااة ِريَاااذةى  %1كاااةمرتة لاااةو روبةراناااةى كاااة
طواسااتنةوةى وشااكانى بااةكارى دةهيَنيَاات بااةالَم رادةى بااةكارهيَنانى ئااةو زةويانااة كااة
فرِوَكةخانااة بااةكارى دةهيَنيَاات [ ]5[ ]Efficiencyبةرانبااةر زياااترة لااة هيَلَااى
شةمةندةفةر و  6بةرانبةر زياترة لة ِريَطاى و شكانى.
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لة دروست كردنى فرِوَكةخانةدا و لة قوَناغاةكانى تارى فاراوان كردنادا بةتاةنها ئاةوة
ثيَويساات نيااة كااة هااةر ناوض اةى فرِوَكةخانااة لةبااةر ضاااوبطرييَت وةك ريَااك خسااتنى
زونةكان و سروشاتى نااو ف ِروَكةخاناة باةالَم ثيَويساتة ناوضاةكانى تاري دةوورووباةرى
فرِوَكةخانااةش [ ]Vicinity areasبةهةنااد وةربطريَاات و كاااريَكى وابكريَاات ئااةو
دامةزراوانةى كة لاة ناوفرِوَكةخاناةدا دروسات دةكريَات باةجوَريَك بيَات كاة سروشاتى
ناوضةكةبةطشتى بثاريَزيَت لة تيَكدان و هيَشتنةوةى سروشاتيَك كاة بطوجنيَات لةطاةلَ
ذياندا ،ئةو ضارةسةرةش دةكريَت جآبةجآ بكريَت بة دروست كردنى ناوضةى ساةوز
واتااة رواناادنى دار و درةخاات و ريَااك خسااتنةوةى روبااةرةكانيش بااة دروساات كردنااى
دةرياضة و شويَنى جوانكارى سروشتى بوَ هيَشتنةوةى سروشتى ئاسايى ناوضةكة بةالَم
بةجوَريَك بيَات كاة نزياك  Take off pathى فرِوَكاةكان و شاويَنة مةترسايدارةكان
نةبيَتاة دروسات كردنااى ضااالكى و شااويَنى كوَكردناةوةى بالَناادةكان و دروسات كردنااى
مةترسى لةسةر طةشتةكان.
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لةو بوارانةدا زوَر جار ثيَويستة ناوضة و شويَنةوارة طرنطةكان ثاريَزطارياان ىلَ بكاريَن
و جآطوَركآ بةضةندين شويَن و ثرِوَذةى تر بكريَت كة كاريطةرى يان لةسةر سروشتى
شويَنةكة هةبيَت لة ئةجنامى دروست كردن و فراوان بوونى فرِوَكةخانةكان .
سةبارةت بةو كاريطةرة ذينطةيةيانةى لة دروست كردن و بةطةر خستنى فرِوَكةخانةى
ساااليَمانى دروسااات دةبيَااات و لاااة ئاينااادةدا دةى كاتاااة ساااةر ناوضاااةى دةوورووباااةرى
فرِوَكةخانة دةتوانني ثوختةكةى لةم ضةند خالَى خوارةوةدا روون بكةينةوة :
 .1وةك هةر ثرِوَذةيةكى ترى خزمةتطوزارى طرنط كة ناتوانريَت دةست باةردارى باني
فرِوَكةخانة بوَتة هوَى داثوَشينى روبةريَك لة زةوى كشاتوكالَى و ساةوزايى و طاوَرِينى
سروشااتى ئااةو زةويانااةى كااة  Apron , Taxiway, Runwayو بينااا خزمااةت
طوزاريةكان و شةقامةكانى لةسةر دروست كراوة.
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 . 2هةلَكةندنى قةبارةيةكى طاةورة لاة زةوى و فريَادانى با َو شاويَنى تارى ناوضاةكة لاة
ئةجنامى جآبةجآ كردنى ثرِوَذةكة.
 . 3لةبةر طةشةكردن و فراوان بوونى شارى سليَمانى و يةكاة نيشاتةجآكان زوَر نزياك
بوونةتااةوة لااة فرِوَكةخانااة بااة تايبااةتى لةناوضااةى بااةكرةجوَ و راثااةرِين كااة ئةطااةر
كوَنرتوَلَ نةكريَت لة ئايندةدا طرفت بوَ خةلَكةكة و فرِوَكةخانة دروست دةكات.
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 .4ئاراستةى فرِين و نيشتنةوةى فرِوَكةكان كة باة ئاراساتةى شاروَضاكةى عةرباةت باوَ
سااةر كارطااةى ضاايمةنتوَى تاساالوجة دريَااذ دةبيَتااةوة ثيَويسااتة بااة ووردى ضاااوديَرى
بكريَاااات و ئااااةو دامةزراوانةىكااااة تياياااادا دروساااات دةكريَاااات بااااةثآى ثيَوةرةكااااانى
[ ]Obstacle Chartsكوَنرتوَلَ بكريَت.
 .5هةروةها بوَ ناوضةكانى دةوروبةرى فرِوَكةخانةش ثيَويستة كوَنرتوَلَي باةرزى تااوةر
و خاانوو و باالَخاناةكان بكريَات و لاة ئاساتى  Horizontal Surfaceو Conical
 Surfaceى  Obstacleدةرنةضيَت.
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 .6كاربكريَاات باوَ كااةم كردنااةوةى نيشااتةجآبوون لااة ناوضااةكانى خااوارووى شااةقامى
سليَمانى – كركوك بةالى فرِوَكةخانة.

 .7لة ئايندةيةكى نزيكدا ضاالكيةكانى بةشى كارطوَى فرؤكةخانة و مشاةك طواساتنةوة
زياد دةكات دةبيَتة هوَكارى زياد بوونى بةكارهيَنانى فرِوَكة و ئاميَر و ئوَتوَمبيل كة لة
ئةجنامى هةمويان كاريطةرى خراث لةسةر ذينطةى دةورووبةرى دةكات.
 .8دروست نةكردنى دةرياضة و ئةستي َل كوَكردنةوةى ئاو لةبةر مةترساى كوَبوناةوةى
بالَندةكان و دروست بوونى مةترسى لةسةر فرِوَكةخانةكان دووبارة فاكتةريَكى ترة بوَ
راونانى بالَندةكان و طوَرِينى سروشتى ناوضةكة.
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ئةمانااةى سااةرةوة ضااةندينى تااريش سااةرجةميان كاريطااةريان هةيااة لةسااةر ط اوَرِين
س روشااتى ناوضااةكة و طااوَرِينى ذينطةكااةى كااة شااتيَكى ثيَويسااتى رادةبةدةريشااة كااة
ناتوانريَاات دةساات بااةردارى بااني بوَيااة دةبيَاات هااةر لااة ئيَسااتاوة ديراسااةى حالَةتةكااة
بكريَت و ضارةسةرى بوَ دابنريَت قوَناغ بة قوَناغ .
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