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(بةناوى خواى طةورة)

ثيَشةكى :
ي بــريو
سروشــتى ذيــانى مــرؤَن و ذي زةكــةى زؤر ــار واى ىل دةكــاك كــة دواي هةنــد َ
ئةنديَشة بكةويَت  ,وةك خوليـاش مـرؤَن ئةطـةرِيت بـة دواي دةرةضـةيةك تـا بتوانيَـت
ليَوةي بضيَتة ديوى رِاستى ئةو بريو ئةنديَشةية .
زةمي ةش زؤر طرنزة كة ساز بيَت بؤ طةيشنت بـةو ئاماجنـة بـؤ دانـان و ـى بـة ـى
كردنى ئةو بةرنامةيةي كة لة هزردا طيَذ دةخواك .
ئامانج لةم ؤرة نوسي انة بؤ بوارى فرِؤكةخانة و فرِين طةياندنى ضـةند زانياريةكـة
( ئةطةر كةميش بيَت) بـةو كةسـةى كـة ئـارةزوى فيَربـوونى هةيـة ا مـن واى ئـةبي
ضؤن دروست كردنى تةالريك لة دانانى بةرديَك يان لة خشتيَكى ب اغـةوة دةسـت ثـ
ئةكاك ئةم بوارةش هةروايـة لـة سـةرةتايةكى سـادةوة دةسـت ثـ ئـةكاك وردةوردة بـة
زياد بوونى سةرضاوة و زياد بوون ئاسـتى هوشـيارى كؤمـةلَزا قؤناغـةكانى ثيَشـكةوتن
ئة ة ثيشةوة ا ئوميَد ئةكةم و دل ياش زؤر كةس هة ن ئـةتوانن لـةم مةيدانـةدا
برةو بةم زانستة بدةن .
لة سةرةتاي سالَي  2007ئةو كاك كة فرِؤكةخانة تازة كـةوتبووة طـةرِو هاونيشـتيمانانى
خؤمان ووردة ووردة كةوتبونة طةشت كردن ا واهاك بة بريما كـة ئـي سـةردةمةكة وا
ئةخوازيَت و ثيَويستة كار بكريَت بؤ بلَاوكردنةوةى هؤشيارى طةشت كردن بة فرؤكة
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 ,هةر نةبيَت سةرةتايةك لة بارةى فرؤكة و ئـةوةى ثيَـوةى ثةيوةسـتة بـؤ طةيانـدنى
زانيارى ثيَويست بة هاوالَتيان و كارمةندانى خؤمان لة فرِؤكةخانةكاندا.
بــة ث ـيَ ي سروشــتى كارةكــاؤ لــة فرِؤكةخانــة و ت َي ـرِواني بــؤ بــوارى فرِؤكةخانــة و
فرِؤكةوانى و ئةو بابةتانـةى كـة ثةيوةنديـدار بـوون ئـةو كـاك تيَزةيشـت ئـةم بـوارة
ضةندة فـراوان و بةري ـة لـةم الشـةوة كـة سـةيرى كتيَبخانـةى كـوردي ئـةكرد ضـةند
هــةذار و بـيَ دةرةتــان ئــةم بي ــى لــة نــةبوونى سةرضــاوةى ئــةو بــوارة طرنزــةى ذيــانى
ئــةمرِؤي ئــادةميزاد كــة تــازة فرِؤكــةى شارســتانى بــؤ ئيمــةى كــورد لــة ئاسـانى ئــةم
ثار ةيةى كوردستان كـةتبوة ولَـة  ,ئيَمـة لـة سـةرةتادا بـووين و زؤر دواكـةوتبووين
تازة هةنزاومان بؤى نابوو هؤكارى ئـةم دوا كـة و ت ـة ش لـة دةسـت كةسـدا نـةبوو ,
دوذم ان و ئاكامى ذيانى ئةم ميللةتة بةش مةي ةتة بووة كة نـةيان هيَشـتبوو كـورد
وةك مرؤني ئاسايي ئةم سةر زةمي ة بذي  ,تة نيا هةوليَكى بةركرى بووة بؤ مانةوةى
خؤى .
ســةرةتايةكى ئاســان نــةبوو بــؤ مــن وةك ئةنــدازياريَك لــة بــواريَكى نــؤيى يــاواز و
هةسـتيارو طرنزـى وةك فرِؤكةخانـة كاربكـاك و لـة تةكيشـيا بيَـةويت ب وسـ َيت لةكـةل
ئــةوةى هــيس سةرضــاوةيةكى كــوردى لةبةردةســتدا نــةبيَت و بــةنياز ب َيــت ئةوةنــدةى
بتوانيَت لةزادةى شارةزايي و سةرضاوة بيانيـةكان ئةطـةر كـةميش بيَـت بيخاتـة سـةر
كاغةز كة بشيَت بؤ خؤي دنةوة  ,تةنها وةفـا و ثةرؤشـية بـؤ ميَـذووى فرؤكةخانـة
كة ثا َل ةرة بؤ ئةم ؤرة كارانة .
لةســةرةتادا لةســةر هةنــديَ بابــةتى ســادة هــةولَ دا لــة رِؤذنامةكانــدا ب وسـ لةســةر
فرِؤكةخانــةى نيَودةو َلــةتى ســليَمانى هــةر نــةبيَت وةك زانيــارى ســةرةتايي بزــاك بــة
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هاوالَتيان و زيـاد لـةوةش كـة ( رِيَزـةى طؤنـارى ئةنـدازياران ) تـواني ب وسـ لةسـةر
هةنديَ بابةتى ترى فرِؤكةوانى تا لة رِيَزةى ئةندازيارانةوة ثةيامةكةم بزاك .
ذيان بة سروشتى خؤى بةردةوامة و ناوةستيَت كة خوليـا هـةبوو هـةولَيش هةيـة بـؤ
طةيشــــنت بــــة ئامــــانج  ,بــــةالَم وةك شــــاعريى طــــةورةى كــــورد طــــؤران ئةفــــةرمويَ
(هةرض ـةند ئةكــةم ئــةو خةيا َلــةى ث ـ ي مةســت بــؤم ناخريَتــة نــاو ضــوار ض ـيَوةى
هةلَبةست ) م يش لة سةرةتادا زؤر لة د َلة رِاوكيَدا بووم كـة ضـؤن و لـة كؤيـوة دةسـت
ثيَ بكةم تا ضةند سةركةوتوو ئةمب  ,تيا رِاما بووم بـ َي وضـان لـة ميَشـكمدا بـةردةوام
ئةمووتـةوة ضـةندة لـة توانامـدا بيَـت هـةولَى بـؤ ئـةدةم تـا بزةمـة ئـةو ئاماجنـةى كــة
ئوميَدمة (ئةو بوارة طرنزةى ت ي كةومت خؤزيا تيا سةر ئةكةومت).
بيَ سلَةمي ةوة لةهةر ئاستةنزيَك دةست ثيَ كرد و خـؤش بةختانـة تـواني زؤر لـةو
س ورةش ت ثةرِم كة دياري كردبوو .
هةلَبــذاردنى نــاوى ئــةم كت َيبــة بــة فرياكــةوت ى فرِؤكــة هــةروا لــة خــؤوة نــةبوو ,
هةلَبةك زؤربةمان بيستومانة يا طويَ بيسـتى بـووين كـة رِووداوةكـانى فرِؤكـة يةكيَكـة
لةو بابةتة طرنط و ترس اكانة كة ساالَنة ذمارةيـةكى زؤر مـرؤن تيـا ئةب ـة قوربـانى ,
كـارى بــةرثرس و دةســتة و تاقمــةكانى فرِؤكةخانــةش بــة ثلــةى يةكــةم دابـ كردنــى
ســـةالمةتية و لةهـــةمان كاتيشـ ـدا ثاريَزطـــارى ســـةالمةتى هاوالَتيـــان و فرِؤكـــةوانى و
فرِؤكةخانــة و كارمةنــدان و ثيَكهاتةكانيــةتى  ,بؤيــة رِووبةرووبونــةوةى كارةســاك و
فرياكـــةوت ى فرِؤكـــة و سةرنشـــي ان كـــاريَكى لـــة رِادةبـــةدةر ثيَويســـت و طرنزـــة بـــؤ
بةرثرسانى فرِؤكةخانةكان ا لةم كتيَبةدا وويسـتومة ضـةردةيةك زانيـارى لةسـةر ئـةو
بابةتة ب وس لةطةلَيشيدا ضةند بابةتيَكى ترى ثةيوةست بة ميَذوويى فرِين و ـؤرى
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فرِؤكةكان كة هيوام واية سودبةخش بيَت بؤ هاوآلتيانى خؤشةويست و هـةرةوةها بـؤ
كارمةنـدانى ثةيوةنيــدار بـة بةشــى فرياكـةوت ى نــاو فرِؤكةخانـة كــة هـةر ئةوانيشــن
دةتوانن طرنكى ئةم بابةتة هةلسةنز َي ن .
ضةند بةش َيك لةم بابةتانة كة لةم كتيَبةدا نوسراوة كـؤكراوةى ضـةندين نوسـي ة كـة
هةنديَكيان لة طؤنـاري ئةندازيارانـدا بةشـيَوازيَك لةشـيَوازةكان بـكو كراوةتـةوة بـةآلم
ــاريَكى تـــر دواى رِيَـــك خســـت ةوةيان لـــةم كتيَبـــةدا نوســـراوةتةوة بـــؤ ئـــةوةى وةك
طةجني ةيةك مب َي ةوة و لة ناو نةضن.
يَزــاى خؤيــةتى بوتر َيــت ئةســتةمة هــيس ثرِؤذةيــةك بـيَ هاوكــارى و بةتــةنيا بيَتــة
بةرهةم  ,ثيَ واية ئةطةر بشكريَت كالَ و كرض ئةبيَت بؤية رِاويَذ و هاوكارى و ثرس
دةبن بةسةرضاوةى دةولَةمةندكردنى هةر بابةتيَك لةم شيَوة و شيَوازانة .
لة دوايدا بؤ ميَذووش ثيؤيستة سوثاسى زؤرم بؤ ئةو كةسـانة ب يَـرم لـة هاوكـاراؤ لـة
فرِؤكةخانـة كـة يارمــةتى دةرم بـوون و مانــدوو بـوون لةطة َلمـدا لــة ئامـادةكردنى ئــةم
كتيَبة .

خوداى مةزن ثشتيوامنان بيَت خاك و ووآلمتان لة كارةساك بة دوور بيَت

ئةندازيار -طاهر عبداهلل قادر
بةريَوةبةرى طشتى فرؤكةخانةى نيَودةولًةتى سليًمانى
نةورؤزى ساىل  2716ى كوردى
مارسى ساىل  2016زايينى
6

بةشى يةكةم
مـيَـذووى فـــرِيــن

ئادةميزاد لة ديَر زةمانةوة خةوى بةفرِي ةوة بي يوة و زوَر كةس هةولَى فرِي ى داوة بة رِيَزةى
وَراو وَر .وا بريدةكرايةوة كة فرين لة دةرةوةى تواناى مروَنداية  ,يوَنانية كوَنةكان ضريوَكيَكيان
هةية كة دةلَيَت يةكيَك لة دوَزةرةوةكان [مكتشف] بالَى ثةرى بوَ خوَى دروست كرد بةميَو
نوساندى بة خوَيةوة فرِى تا نزيكبووةوة لة خوَر ئةو كاتة ميَوةكة توايةوة و كةوتةخوارةوة و
كةوتة ناو ئاوى دةرياوة و نوق بوو .

7

فرِين لة خولياى ئادةميزدا هةبووة هةر لةسةرةتاى ذيانةوة  ,بوونى بالَ دةش شان بةشانى مروَنا
واى لة ئادةميزاد كرد لة ضاخة ديَري ةكانةوة هةست بكاك هةر ئةو بةتةنيا لةسةر رووى زةوى
كوَك و بةندة و ناتوانيَت بفرِيَت ا ئةم هةستة واى لة مروَن كرد كة بري لة هةندآ كارى
ةربةزةيى [مغامرة] بكاتةوة بوَ فرِين ا زوَريان بالَيان بوَ خوَيان دروست دةكرد و لة شويَ ى
بةرزةوة خوَيان فرِىَ دةداية خوارةوة ا وايان دةزانى كة تةنيا بالَى بالَ دة هوَكارى بةرزبوونةوة و
فرِي ة لة هةوادا  .لةم بوارةدا ضةندين كارةساتى ناخوَش روويدا ا بةالَم هةر رووداويَك لةوانة
هةنزاويَك بوو بوَ ثيَشكةوتن لة بوارى فرِي دا.

تا دواروَذةكانى سةدةى هةذدةهةم هيس ثيَشكةوت يَكى بةرضاو بةدى ناكريَ لة بوارى فرِي دا بيَجزة
لةو كارةى كة هونةرمةند [ليوناردوَ دافنشى] كردى بة ديزاي كردنى نةخشةى
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وَريَك

لةثةرةشوك كة بريتى بوو لة ضادريَك لة كةتان دروست كرابووا شيَوةيةكى قوضةكى هةبووا واى
بالَوكردبووةوة كة لة تواناى ئادةميزادداية كة بةهوَى ئةو ثةرةشووتةوة لة شويَ ى بةرزةوة بة
ئاسانى و بىَ كيَشة بيَتة خوارةوة و دابةزىَ .يةكةم تاقيكردنةوةى سةركةوتووى فرِين لةاليةن
ئادةميزادةوة لة  18ى ئابى  1709ئةجنامدراا وةك ئامرازيَك بوَ فرِين كة لة شيَوةى بالَوَنيَك ثيشان
درا ثرِ بوو لة هةواى طةرم كة طةرم كرا بة سوتاندنى مادةيةكى موَم ئاسا لةناو دةفريَكى داخراودا
و بالَوَنةكةى بؤ بةرزى  12000ثىَ بةرزدةكردةوة.
هاووالَتى كايلى لة سالَى  1804دا يةكةم شيَوةى فرِوَكةى دروستكرد كة منونةيةك بوو لة فرِوَكةى
ارؤكةيي و زوَربةى زوَرى ميَذوونووسةكان ئةم دوَزي ةوةيان بة دروستكردنى يةكةم فرِوَكة
ئةذمار كرد ا تاقيكردنةوةكان لةسةر ئةم وَرة فرِوَكةية تواناى فرِي ى بةر ةستة كرد  .ئةمةش
ثالَى بة كايلى يةوة نا تا فرِوَكةيةكى طةورةتر دروست بكاك كة مروَن هةلَبزريَت رِووبةرى
بالَةكانى  20مةتر دوو ا دةبوو و هةولَى دا كة مةكي ةيةك زياد بكاك بوَ فرِوَكةكةى ا بةالَم ئةو
مةكي ة هةلَميةيى كة دةيويست بةكارى بهيَ يَت مةكي ةيةكى قورس بوو لةو كاتةدا نةدةتوانرا بوَ
فرِوَكة بةكاربهيَ ريَت.
كايلى كوَلَى نةدا و هةولَةكانى دووبارةكردةوة ا اريَكى تر ثةناى بردة بةر ئةندازياريَك بة ناوى
( ون وبن) بة هةردووكيان منوونةيةكيان دروستكرد كة دريَذيةكةى 6م بوو و مةكي ةيةكى
هةلَمى بضوكى سوكيان ىلَ بةست و هةر ضوَنيَك بيَت فرِى لة يةكيَك لة تاقيكردنةوةكاندا لة سالَى
 .1848ئةم تاقيكردنةوةيةش بة يةكةم هةنزاو دادةنريَت بوَ بةكاره َي انى ثا َل انى ميكانيكى لة
فرِوَكةدا  .ئةم هةولَة لةاليةن هيس ون كة يةكيَك بوو لة هةوادارةكانى (كايلى) دوبارةكراية و
هةستا بة ديزاين و دروستكردنى كةشتيةكى هةوايى طةورة ا بةالَم هةمان طرفتى كايلى هاتة
ريَزةى ئةويش قورسى مةكي ةهةلَميةكة بوو.
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سالَى  1871ئةلفونس بي و ثيَشةنزى فرِين [رائد الطريان] دواى هيس ون توانى ديزاي ى
فرِوَكةيةكى بضوكى 1/2م بكاك كة بةهوَى قايشيَكةوة ثانكةى سةركلكى فرِوَكةكةى دةخوالنةوة ا
ئةم تاقيكردنةوةية بةسةركةوتوويى لةبةرضاوى ضةندين تةماشاكةر منايشكرا .
دواى ئةو تاقيكردنةوةية (بي و) طرنزى بةو فرِوَكانة دةدا كة مروَنيان هةلَدةطرك و توانى
ديزاي ى فرِوَكةيةكى ثيَشكةوتووتر بكاك لة وَرى وشك – ئاوى (برمائى) كة هةلَزرى ضةندين
شتى تازة بوو وةك ثانكةيةك لة ثشت فرِوَكةكةوة و بالَةكانى بوَ سةرةوة ضووبوون و
ئاراستةكرابوون بةمةبةستى كوَن وَلَكردن لةكاتى فرِي دا  .بي و خيَرايى ئةم فرِوَكةيةى بة 100ك
لةسةعاتيَكدا مةزةندة دةكرد و لةبةر كيَشةى دارايى نةتوانرا ئةم فرِوَكةية دروستبكاك تا مردنى
,بي و نةيزانى كة هةستاوة بة ثيَش يازكردنى يةكيَك لة طةورةترين كارةكان بوَ ئاي دةى
فرِوَكةوانى و دواى مردنى كةسيَك بة ناوى (ميلتون رايت) ئةو منوونةيةى بي وى كرِى و داى بة
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دوو كورةكةى كة ناويان (ويلرب و اورفيل) بوو لة بريوَكةى ئةو دوو م دالَةوة بريكرايةوة بوَ
دروستكردنى منوونةيةكى طةورةتر لةم بوارةدا  .لة سالَى  1903دا برايانى رايت ديزاي ى
مةكي ةكةيان كرد كة كيَشةكةى  82كز بوو و تواناكةشى هيَ دةى  13ئةسث بوو ا بةمةش ب ياتى
يةكةم فرِوَكةيان دانا كة بة مةكي ة دةفرِى ا ئةم فرِوَكةية دووبالَى هةبوو هةر بالَيَكى 12م بوو
كيَشى هةمووى  272كز بوو و بةهوَى دشيلى و شةفتةوة مجو وَلَةكان دةطويَزرانةوة بوَ فرِي يش
لةسةر خلوَكيَك دادةنرا و تايةى لة ذيَردا بوو.
لة روَذى [ 1903/12/14ولبور] هةستا بةيةكةم هةولَدان و ولَةى بةفرِوَكةكةى كرد و توانى
بةرزى بكاتةوة بؤ ماوةيةكى كةم دواى نزمبووةوة لةسةر روَخيَكى ملاوى دةريايةك كةوتة خوارةوة
 .دواى كةوت ةخوارةوة [ولبور] دانى بةوةدا نا كة هةلَةى كةوت ة خوارةوةكة هى خوَى بوو
نةك فرِوَكةكة و لة كاتى كةوت ةخوارةوةيدا تةنها زيانيَكى سوك رووى دا و دواى ئةوة بة  3روَذ
تاقيكردنةوةيةكى تر كرا كة توانرا  36,5م بة هةلَبةز هةلَبةز يان وةك شةثوَل بفرِيَت و تةنها بوَ
ماوةى  12ضركة توانرا فرِوَكةكة لة ئاساندا مبيَ يَتةوة لةطةلَ ئةوةشدا ئةمة يةكةم فرِي ى فرِوَكة
بوو لة هةموو يهاندا كة مروَن هةلَبزريَت لة هةوادا و ثشت بةخوَى ببةستيَت  .فروَكة و
دروست كردنى بة ثيَشكةوت يَكى طةورة و دريَذخايةندا روَيشت دواى ئةو تاقيكردنةوانة و لة دوايدا
خيَرايى فرِوَكةى برايانى رايت طةيشتة 50ك  /سةعاك و ئيَستا خيَرايى فرِوَكةى ةنزى خوَى
دةداك لة 3200ك /سةعاك و فرِوَكةى بارهةلَزر و بازرطانى خيَرايةكةى دةطاتةى 1000ك  /سةعاك و
فرِوَكةى كوَنكوَرد لة 2000ك /سةعاك تىَ دةثةريَت.
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ف ِروَكة تازةترين و خيَراترين ئامرازى طواست ةوة
هيس بالَ دةيةك يان هيس تةنيَكى فرِيو [ س طائر] ناطاتة فرِوَكة بوَ خيَرايى تةنها كةشتية
هةوايةكان نةبيَت .لة ئيَستاداا فرِوَكةيةكى نةفاس( فيشكةيي) دةتوانيَت باريَكى قورسى طةشتيارى
و مشةك بة هةموو كيشوةرى ئةوروثادا بزويَزيَتةوة بة ماوةى ( )5كاتذميَر و دةشتوانىَ نيوةى
طوَى زةوى لة لةندةنةوة بوَ سدنى لة ئؤس اليا لة ماوةيةكى كةم لة ( )24سةعاتدا بربِىَ و
طةشتياران لةبةرزى 9000م بوَ 13000م واتة ( 28000ثىَ بوَ )40000ثىَ بة تةواوى ئيسراحةتى خوَيان
دةتوانن سةفةر بكةن ا بىَ هةستكردن بة هيس ناخوَشييةك يان كيَشةيةك و دةتوانن سةيرى
فليمى سي ةما يان طوىَ لة كوَثلةيةك موَسيقاى خوَش بزرن و تةنانةك هةندىَ فرِوَكةى فيشكةيي
( نةفاس) هةن زياد لة ( )500نةفةر هةلَدةطرن ب كيَشة.

فرِوَكةى روَكيَتى هةية كة خيَرايةكةى زياد لة ( )7240ك لة كاتذميَريَكدا بةكاردةهيَ ريَت بوَ
تاقيكردنةوةكان يان تويَذي ةوةكانى كايةى ئاسان و قةبارةى فرِوَكةكان بةثيَى مةبةستى دروست
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كردنةكانيان دةطوَردريَن لة طةورةوة بوَ بضوك لة خيَراوة بوَ هيَواش ا فروَكة هةية تةنها يةك
بزؤي ةرى هةية ا فرِوَكة هةية تةنها بوَ طةشتى كاك بةسةر بردن بةكارديَت بوَ طةورة ثياوان و
دةسةالَتداران ا فرِوَكةى بارهةلَزرى طةوةرة هةية كة ضةندين تةن لة مشةك هةلَدةطريَت و
هةزاران كيلوَمةتر دةفرِيَت بىَ وةستان يان ضةندين تةن نوسراوى ثوَستة هةلَدةطريَت بىَ وةستان
تا هةزاران كيلوَمةتر لة هةموو سوض و طوَشةيةكى يهاندا بةكاردةهيَ ريَت  .فرِوَكة لة هةوا
قورس ترة ا طةورةترين فرِوَكةى بارهةلزر لةم روَذطارةدا كيَشةكةى دةطاتة ( )320تةن بة
بارةكةيةوة  .فرِوَكة بةهوَى بالَ و بزؤي ةرةكانيةوة دةتوانيَت بفرِيَت و بة ئامرازى كوَن وَلَ
ئاراستة دةكريَت و بةهوَى ئةو بوَشاييةى كة لة ثالَةثةستوَى سةر بالَ و ذيَر بالَةكانيدا دروست
دةبيَتا دةتوانيَت لة هةوادا بفرِيَت و لةو بةرزيةدا مبيَ يَتةوة  .فرِوَكةوان دةتوانيَت باآلنسى
فرِ وَكةكةى رابزريَت بة كوَن وَلَكردنى ثةرِةكةى سةر بالَ و كلكى فرِوَكةكة  .دةكريَت ئةو ضاالكى
و زانستةييةى كة بةكاردةهيَ ريَت بوَ ديزاين و دروستكردن و فرِي ى فرِوَكة ثيَى بلَ َي

زانستى

فرِوَكةوانى يان فرِين ا هةندىَ لة ديزاي ةرةكان بة ضاوليَكردنى بالَى تيذى بالَ دةكان بالَى تيذيان
بوَ فرِوَكةكان دروست كرد و توانيان سةدان مةتر بفرِن بةهوَى ئةو بالَة تيذانةوة تا لة كوَتايدا لة
 1903/12/17دووبراى ثاسكيلضى بةناوةكانى (ئؤرفيل و ويلربرايت) توانيان يةكةم فرِوَكة
دروستبكةن و بتوانن بفرِن  ,لةشارى كيتى هوَلَ لة واليةتى كارولي ا ئةمريكاى سةروو ئةو
فرِوَكانةى كة دروستدةكران لة تةختة و ضادر و ئةو شتة سوكانة  .لة سييةكانى سةدةى رابردوودا
دةستكرا بة بةكاره َي انى كانزا بوَ دروستكردنى فرِوَكة و ثيَش يازى بزؤي ةرى فيشكةيي (نةفاس)
بةرةو ثيَشضوو  .لةسالَةكانى ( )1945 – 1939لة ميانى دووهةم

ةنزى يهانيدا ثيَشكةوت يَكى

بةرضاو روويدا لة فرِوَكةى ةنزى و طواست ةوةدا وةك ثيَويستى سةردةمى ةنط  .لة ثةجناكانى
سةدةى رابوردودا فرِوَكةى نةفةرهةلَزر دةستيكرد بة طةشتةكانى لة دةرياى ئةتلسى ثةرِييةوة لة
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ئةوروثا وة بوَ ئةمريكا .بةكاره َي انى فرِوَكة دةوريَكى باالَى بي ى بوَ نزيككردنةوةى طةالن و
بضووككردنةوةى

يهان ا ئيَستا فرِوَكةى لوَكهيد (س ر –  )171ى هيَزى ئاسانى ئةمريكا

بةخيَراترين فرِوَكةى فيشكةيي ( نفاس) دادةنريَت كة دةتوانيَت بةخيَراى 3000ك  /سةعاك
بفرِيَت.

لةضةرخى نويَدا فرِوَكة بةباش ين ريَزةى طواست ةوةى رِيَوان و طةشتيار و مشةك و ثوَستة و
كوذاندنةوةى ئاطر و طةياندنى يارمةتى بوَ ناوضة كارةساتبارةكان دادةنريَت.
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قوَناغة طرنزةكانى ميَذووى ثيَشكةوت ى ف ِروَكةوانى

سالَى  1500هونةرمةندى ئيتاىل (ليوناردؤدافشى ) ويَ ةى فرِوَكةى دروستكرد.
لة سالَى  1783دوو هاوآلتى فةرةنسى بة ناوةكانى اف -ف دى روزيية و ماركيز دارالندا يةكةم
بةرزبونةوةيان بوَ ئاسان ئةجنامدا بة بالَوَنيَك كة بةهةواى طةرم سوكيان كرد.
لة سالَى  1804سري وَرج كايلى ئي زليزى منوونةى يةكةم فرِوَكةى

15

ارؤكةيي (شةراعى) خستةرِوو.

لة سالَى  1843ولي ه سونى بةريتانى ديزاي ى فرِوَكةيةكى كرد كة بة مةكي ةى هةملى ئيشى
دةكرد.
لة سالَى  1848ون س جنيفيلؤ منوونةيةكى بضووكى فرِوَكةي ديزاي ى كرد و هةلَيفرِانا بةالَم
ماوةيةكى كةم مايةوة لة هةوادا.
لة سالَى  1896 – 1891اوتوليلي تاىل ئةلَمانى يةكةم كةس بوو فرِوَكةيةكى ضارؤكةيى (شةراعى)
بةرز كردةوة و فرِى.
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لة سالَى  1896الجنلى ئةمريكى منوونةى فرِوَكةيةكى دانا كة بةبزؤي ةرى هةملى ئيشى دةكرد.
لة سالَى  1903هةردوو برا ئةورفيل و ويلربى ئةمريكى يةكةم فرِوَكةى ئيش ثيَكرد بوَ ماوةى  37م
فرِى بة ماوةى  12ضركة.
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لة سالَى  1906ترا ان فوال ى روَمانى يةكةم فرِوَكةى ديزاي كرد كة لة يةك بالَ ثيَكهاتبووا بةالَم
نةيتوانى بفرِيَت.
لة سالَى  1909لويس بليوردى فةرةنسى يةكةم كةس بوو بة فرِوَكة كةنالَى ئي زليزى برِى.
لة سالَى  1913سيكوَرسى روسى يةكةم كةس بوو كة فرِوَكةى ديزاي كرد كة ضوار بزويَ ةرى لة
خؤدةطرك.
لة سالَى  1915يةكةم فرِوَكة لة كانزا (معدن) دروستكرا لة ئةلَمانيا و بالَى كابوى هةبوو لةذيَر
ناوى (ج .)1-
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لة سالَى  1924يةكةم تاقيكردنةوةى ئةلَمانيا لةسةر فرِوَكة دروستكرا لة كانزا و سىَ بزويَ ةر بة
ناوى (بونكرزج – .) 23
لة  1927سالَى يةكةم فرِي ى فرِوَكةى بةناوبانط (لوكهيدفيجا) بةيةك بزؤي ةر تؤماركرا.
لة سالَى  1930ئةندازيارى ئي زليزى فرانكوتيل يةكةم ديزاي ى بزويَ ةرى فرِؤكةى يفشكةيي
(نفاسى) دانا.
لة سالَى  1936فرِوَكةى (دوَطالس د.س )3-بةكارهيَ را بوَ ه َيلَى ئاسانى ئةمريكى.
لة سالَى  1939يةكةم فرِي ى سةركةوتووى فيشكةيى (نفاس) تؤماركرا.
لة سالَى  1947نةقيبى فرِوَكةوانى ئةمريكى ضارلز بيجر يةكةم طةشتى كرد بة فرِوَكةى (بيل –
ئيَكس  )1-كة خيَراييةكةى لة خيَرايى دةنط زياتر بوو.
لة سالَى  1952فرِوَكةى زةبةالحى (ديها فيالندكوميت) كة نفاس بوو بةكارهيَ را.
لة سالَى  1953يةكةم فرِوَكةى ثةروانةيى لةاليةن فيكرز فيسك وك بةكارهيَ را.
لة سالَى  1953فرِوَكةى ئةمريكى (ف 100 -سوثةر) بة يةكةم فرِوَكةى شةركةرى فيشكه يى
هةذماركرا.
لة سالَى  1958يةكةم فرِوَكةى (بوي ط  ) 707لة نيَوان ئةوروثا و وياليةتةيةكزرتووةكانى ئةمريكا
دةستى بةكاركرد.

19

لة  1960سالَى فرِوَكةى بةريتانى (هوَكر ب – )1127ى يةك بزؤي ةر بوَ يةكةجمار بةستونى
هةلَدةستا و دةنيشتةوة.
لة سالَى  1968روسةكان يةكةم فرِوَكةيان تاقيكردةوة كة لة خيَرايى دةنط خيَراتر بوو ناوى
فرِوَكةي ( ك يو  ) 144بوو.
لة  1970سالَى فرِوَكةى (بوي ط  )747كةوتة ئيشكردن.

لة سالَى  1976فرِوَكةى كوَنكوَرد كةوتة طةشت و نةفةر طواست ةوةا كة بةريتانيا و فةرةنسا بة
هاوبةشى دروستيان كرد.
لة سالَى  1995فرِوَكةى (بؤي ط  )777كة طةورةترين فرِوَكةى فيشكه ييه لة يهاندا كةوتةكار.
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لة سالَى  2000فرِوَكةى كوَنكوَرديان لة كار وةستان تا هوَكارى ئةو درزانةى كة لة بوَدى يةكةدا
دروستبووضارةسةربكريَت.
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بـةشـى دووةم
فـــــرِؤكة

هةر وةك لة بةشى يةكةمى ئةم كتيَبةدا و لة ميَذووى فرِي ى ئادةميزادا روونكرايةوة كة يةكةم
فرِؤكة لةاليةن (برايانى رايت) دروستكراا توانى بؤ بةرزيةكى كةم و ماوةيةكى كورك بفرِيَت و
سالَى  1903ئةو دةمة بوو كة بو بة ميَذوو بؤ دروستكردنى فرِؤكة  .كاتيَكيش مرؤن لة سروشتدا
دروست بوو خودا هؤش و بريى ثيَ بةخشى ا وردة وردة كةوتة هةلَثة بؤ دابي كردنى ذيانى و
كةوتة بريكردنةوة بؤ دؤزي ةوةى ئامرازةكانى ذيانى لةسةر زةوى  .لةسةرةتادا وآلخى بةكارهيَ ا
بؤ طةشت و ريَكردن تا ذيانى واى ىلَ هاك وآلخيش ماندوى ئةكرد لة دورى ماوةكان و كةوتة
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بريكردنةوة بؤ دؤزي ةوةى ئامرازيَك بؤ كورك كردنةوةى كاك و دووريةكانى بة ئارامى ا بةآلم
دةريا و رووبارةكان رِيَزربوون لةبةردةم ئادةميزادا ا تا واى ليَ هاك توانى لة دةريا و رووبارةكان
مةلةبكاك بؤ ماوةيةكى كورك و ثاش بريكردنةوة توانى بةلةم و قةياغ دروست بكاك و راوى ماسى
و زي دةوةرى دةرياكان بكاك.
مرؤن بةمةوة نةوةستا توانى ئؤتؤمبيل و طاليسكة دروست بكاك و ئارةزوةكانى بيَ يَتة دى و تا ئةو
كاتةى توانى شةمةندةفةريش خباتةطةرِ.
دواى طةشةسةندنى ذيانى مرؤن بريو هؤش كاريَكى كرد توانى ذيَر دةرياى و كةشتية طةورةكانى
ناو زةريا و دةرياكان دروستبكاك و بضيَتة قوآلى دةرياكانةوة .
ثةروةر دطار بريوهؤشيَكى واى داوة بة مرؤن كة رؤذ بة رؤذ بتوانيَت ض لة سروشتداية بةكارى
بهيَ يَت بؤ ئاسودةيى  .مرؤن بريى لة كاريَكى زؤر طةورة كردةوة تابتوانيَت وةك بالَ دة بفرِيَت لة
بةرزايةكاندا و هةميشة خةووخةيالَى الى فرِين بوو.
مرؤن ل ة خؤى ثرسى ئةو بالَ دانة ضؤ ن دةتوانن بفرِن لةرووى زةوى بةرزب ةوة ئايا تةنها بؤ
مرؤن دوو باأل بةسة بؤ ئةوةى بتوانيَت وةك بالَ دة بفرِيَت ا تا دووبالَى بؤ خؤى دروستكرد و
نوسانى بة خؤيةوة و لةبةرزاييةوة خؤى فرِيَ داية خوارةوة خؤى دا بة دةم ضارةنوسيَك كة تيا
ضوو ا بةآلم ئادةميزاد كؤلَي نةدا و بةو ريَزا سةرةتايانة بةردةوام بوو تا توانى بفرِيَت و لة
ميَذووى ذيانى دا لةسةر رووى زةوى بةرز بووةوة و خةونةكةى هيَ ايةدى كة (بفرِيَت) بوو.
كة ( ليوناردؤ داف شي) زاناى طةورةى ويَ ةكيَش هاك الشةى بالَ دةى ويَ ة كيَشا و شيكردةوة ا لةو
كاتةوة كة سةردةمى راثةرِين بوو ا لة زؤربةى بوارةكانى ذياندا شاكار و ثيَشكةوت ى تازة و
تازةطةرى هاتةدى تا توانرا بزويَ ةر (مةكي ة) دروست بكاك و ثةرةشوك لة كةتان دروست بكاك
لةسةر شيَوةى قوضةكا وادانرا كة ئادةميزاد دةتوانيَت لة بةرزيةوة دابةزيَت ب كيَشةا بةهؤى
ثةرةشوتةوة.

23

سالَى  1709يةكةم تاقيكردنةوة لةسةر بالَون كرا كاتيَك (مارتولوميودى

وساد) بالَؤنيَكى

خستةروو كة بةهؤى هةوايةكى طةرمى ثةستاوةوة (هواء مضغوط) ثرِدةكرا بةهؤيةوة بةرزدةبووة
بؤ ئاسان .
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سالَى  1804زانا (كيلى) فرِؤكةيةكى ضارؤكةدارى دروستكرد و بزويَ ةريَكى ليَبةست ا بةآلم لةبةر
قورسى بزويَ ةرةكة نةتوانرا وةك ويس ا بفريَت ا ئةوة بوو بةيةكةم فرِؤكة لة ميَذوودا.
ئةم هةوآلنة بةردةوام بوون تا سالَى  1903و رؤذى  14كانوونى دووةم بة هات ى (دلبوراورافيك و
برايانى رايت) توانرا فرِؤكةيةك بةهؤى بةكار ه َي انى بزويَ ةريَك كة كاردانةوةى فشارى هةوا
بوو بةهؤى فرِي ى دانرا و بوو بة ميَذووى فرِي ى مرؤن يان ميَذووى فرِؤكة لة ذيانى مرؤندا.
ئيَستا واى ىلَ هاتوة فرِؤكةى شارستانى بة خيَرايى زياد لة 1000كل  /كاتذميَر دةفرِيَت و فرِؤكةى
سةربازى بةخيَرايى 3200كل  /كاتذميَر و فرِؤكةى كؤنكورد بة خيَرايى 2000كل /كاتذميَر دةفرِيَت.
تاقيكردنةوةكان بةردةوامة بؤ ثيَشخست ى تةك يكى فرِين و ئيَستا ئادةميزاد بةهؤى كةشتية
ئاسانيةكانةوة دةتوانيَت بة خيَرايى زياد لة 4000كل  /كاتذميَر بزاتة ئةستيَرةكان.

25

فرِؤكةكة ضؤن دةفرِيَت؟
بريدؤزى فرِي ى فرؤكة

ثشت بة ثيَدانى هيَزيَكى ثا َل ان دةبةستيَت لة رِيَزةى

ولَةى

بزويَ ةرةكانةوة و ثالَ بةفرِؤكةكةوة دةنيَت كة بةخيَرايةكى زؤر لةسةر فرِطة برِواك ووردة ووردة
خيَرا بيَت بة شيَوةي ئاساييا هةركة فرِؤكةكة كةوتة دؤخيَك كة بتوانيَت بةرزبيَتةوة بةهؤى
ولَةى ثةرةكى سةر بالَ و كلكى فرِؤكةكةوة ئاراستةكةى بؤ سةرةوة و بةرزدةبيَتةوة و دةفرِيَت تا
دةطاتة ئةو بةرزيةى كة ثيَويستة.

هيَزى ثاأل (قوة الدفع) Trust Force
ئةو هيَزةية كة كار دةكاتة سةر ثا َل انى فرِؤكةكة و

ولَةثيَكردنى .ئةو هيَزة لة ئةجنامى

كاردانةوةى ئةو هيَزةية كة ستونى هةوا دروست دةكاكا ئةو ستونى هةوايةش بةهؤى ثةروانةوة
يان بزويَ ةرى فيشكةيي (نفاثه) دروست دةبيَت.
لة هةردوو دؤخى سةرةوةدا هيَزى ثالَ ةر كاردانةوةيةكة يةكسانة و ثيَضةوانةى ئةو هيَزةية كة
برِى هةواكةى ولَةى ثيَكردوة وةك لة ويَ ةكةدا نيشان دراوة.
تةنها ياوازى نيَوان بزويَ ةرى ثةروانةيى (ترددى) و بزويَ ةرى فيشكةيي (نفاثه) ئةوةية ستونى
هةوا لة حالَةتى ثةروانةدا كيَشيَكى طةورةية و بة خلؤكيَكى بضوك دة ولَيَتا بةآلم لة بارى
فيشكةيي دا (نفاثهدا) كيَشيَكى هةواى بضوك بة خلؤكيَكى طةورة دة ولَيَت.
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بريدؤزى كاركردنى بزو َي ةرى ثةروانةيى

بريدؤزى كاركردنى بزويَ ةرى فيشكةيي

بة ولَةى ئةو ستونة هةواية الشةو تةواوى بةشةكانى فرِؤكة دةبن بةيةك يةكة و دةض ة
بارودؤخيَكى يَزريةوة بة وةرطرت ى هةوا لة ثيَشةوةى فرِؤكةكة و ولَةثيَكردنى بؤ دواوةى
فرِؤكةكة ثاأل بة فرِؤكةكةوة دةنيَت بؤ ثيَشةوة و يةكةكانى كلك يارمةتى خوالنةوة و ثيَس
كردنةوة دةداك.
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لةطةلَ ئةوةى فرِؤكةى شارستانى ؤرةهاى هةن فرِؤكةى سةربازيش ضةند ؤر و شيَوازى هةية
وةك ؤرى بالَجيَزري ( اح ثابت) لة منونةى فرِؤكةى (ميك و مرياج و هؤكر و نانتوم و )F16
يان فرِؤكةى ثةروانةدار وةك هةىل كؤثتةر.

هةر فرِؤكةيةك كة دروست دةكريَت لةم بةشانةى خوارةوة ثيَكديَت:
 الشةى فرِؤكةكة Fuselage
 بالَةكان Wings
 يةكةى كلك Tail
 سيستمى نيشت ةوة Landing system
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ئةو فاكتةرانةى كار دةكةنة سةر فرِي ى فرِؤكةيةك:
 .1هيَزى سةرخسنت يان بةرزكردنةوة (  :) Lift Forceئةم هيَزة بالَى فرِؤكةكة دروستى دةكاك
ثيَكديَت لة كؤى ئةو هيَزانةى كة ستون لةسةر ئاراستةى با و ئةم هيَزةية كة فرِؤكةكة سةر
دةخاك بؤ سةرةوة بةبرِيَك لةطةلَ خيَرايى فرِؤكةكة بؤ نيشت ةوة هاوتابيَت.

 . 2كيَش يان قورسى :كيَش كؤى فرِؤكةكةية بةهةموو الشة و بزويَ ةر و باأل و سةرنش و
سوتةمةنى لة (ضوارضيَوةى فرِؤكةكة)ا كة دةبيَتة هيَزى ثيَضةوانةى هيَزى بةرزكردنةوةا بةآلم
بةهؤى ئةو هيَزةى كة بالَةكانى فرِؤكةكة دروستى دةكاك بؤ بةرزكردنةوة بةسةر هيَزى كيَشةكةدا
سةردةكةويَت.
 .3ثا َل ان ( :)Thrustئةو هيَزةية كة ثاأل بة فرِؤكةكةوة دةنيَت كة بؤ ثيَشةوة جبولَيَت .ئةم هيَزة
لة ئةجنامى كؤى كؤمةلَيَك هيَز دروست دةبيَت وةك ثةروانةى ثيَشةوة يان ضةند ثةروانةيةك
لةسةر بالَةكان يان بزويَ ةريَك يان تيَكةلَيَك لة ثةروانة و بزويَ ةرى فيشكةيى .
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 .4هيَزى راكيَشان (  :) Dragئةو هيَزةية كة لة ئةجنامى خشانى الشةى فرِؤكةكة بةهةوادا
دروست دةبيَت و بةرطرى لة ولَةى فرِؤكةكة دةكاكا تا رووبةرى سةربالَةكان طةورةتربيَت هيَزى
راكيَشان طةورةتر دةبيَت و بة ثيَضةوانةشةوة.
بؤية فرِؤكةى سةربازى و بؤمبهاويَذةكان بالَةكانيان باريك ةا ضونكة ثيَويستيان بة خيَرايى زؤر
هةية و فرِؤكةى رشت ى دةرمان بالَةكانى طةورة ترةا ضونكة ثيَويستيان بة خيَرايى كةم هةية.

تواناى فرِين ضية؟
تواناى فرِين ئةو هيَزةية يان ئةو وزةيةية كة دةتوانيَت كؤن ؤلَى

ولَة و هيَزى راكيَشانى

فرِؤكةكة (قوة جاذبيه ) بكاك.
تواناى فرِين = كؤى هةر ضوار هيَزى ثا َل ان  +راكيَشان  +كيَش  +بةرزكردنةوة
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بةشى سىَ يةم
ثيَشكةوتن لة ثيشةسازى فرِوَكةدا
ئةطةر رِاطوزاريَك بكةين بة ميَذووى ثيَشكةوت ى طواست ةوةى ئاسانى و دروستكردنى ثيشةسازى
فرِوَكةدا و بةضاويَكى ووردبي انةوة سةيرى ئاستى والَتانى زهليَز و خاوةن ثيشةسازى قورس بكةين
دةبي

شان بةشانى ثيَشكةوت ة يةك لةدواى يةكةكانى ترى ذيانى مروَن لةبوارى طةياندن و

زانستى بوَشايى ئاساندا ثيشةسازى فرِوَكةش هةنزاوى زوَر طةورةى ناوة بةبةراورد لةطةلَ ئةو
ميَ ذووة كورتةى كة فرِوَكة وةك ئاميَريَكى طواست ةوة هاتة ناو ذيانى مروَنةوة لةسةرةتاى سةدةى
بيستةمةوة و بة تايبةك لة دواى سالَى  1903وة .
لةسةرةتادا والَتانى طةورةى يهان بوَ ثاريَزطاريكردن لة بةرذةوةندييةكانى خوَيان و سةثاندنى
سياسةتة فراواخنوازيةكانيان و داطريكارى فرِوَكةيان بوَ مةبةستى ةنط بةكارهيَ اا بةالَم قوَناغ بة
قوَناغ و لةطةلَ ثيَشكةوت ى ثيشةسازى و ثيَداويستييةكانى كوَمةلَ و فراوانبوونى

وَرى

خزمةتزوزارييةكانى ذيانى مروَن فرِوَكة بوَ اليةنيَكى ترى مروَن بةكارهيَ را دور لة ةنط .
لةطةلَ ئةمةشدا زانستى فرِوَكة و بوارى فرِوَكةوانيش هةنزاو بة هةنزاو بةرةوثيَش ضووا ئيَستا
هةر والَتيَك لةو والَتانة كة ثيشةسازى فرِوَكةيان هةية بةثيَى تواناكانى خوَيان و اليةنى ئابوورى
هةستاون بةدروستكردنى وَريَك يا ضةند وَريَك لة فرِوَكة  .بؤ منونة والَتى يةكيَتى سوَنيةتى
ثيَشوو فرِوَكةى ؤرةكانى ( ئةنتي وَف و ئةليوشن و توَثوَليف) ى دروستكرد ا بةريتانيا فرِوَكةى
(هوَكةرى) دروستكردا فةرةنسا فرِوَكةى لة ؤرةكانى (ئيَرباس و كوَنكوَرد) ى دروستكرد و لة
ئةمريكا (بوَي غ و  )DCدروستكران و لةم سةردةمةدا بوارةكانى فرِوَكةوانى و بةكاره َي انى فرِوَكة
ضونةتة قوَناغيَكى زوَر ثيَشكةوتووةوة و ركابةريةكى (م افسة)يةكى زوَر طةورة هةية لة نيَوان
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كوَمثانيا زةبةالحةكانى

يهاندا لةسةر

وَر و قةبارة و شيَوةى فرِوَكة شارستانيةكان و ئةو

خزمةتزوزاريانةى ثةيوةسنت ثيَيانةوة.
لةسةدةى رابوردوودا فرِوَكةى كوَنكوَرد وةك تازةطةريةك هيَ راية بوارى فرِوَكةوانيةوة لة ئةوروثاا
هةرضةندة زوَرى نةبرد لةكارياخنست لةبةر هوَكارى تةك يكى .
ضةند سالَيَك ثيَش ئيَستا وةك منونةيةكى دةطمةن فةرةنسا فرِوَكةى ؤرى (ئيَرباسى  )380وةك
لة ( ويَ ة  ) 2دا دةركةوتوة خستةكار بوَ بوارى فرِوَكةوانى بةمةش ئيَرباس ضووة ريزى
ثيَشةوةى فرِوَكة هةرةطةورةكانى

يهان كة دةتوانيَت زياد لة ( )500نةفةر هةلَبزريَت و بوَ

هةزاران كيلوَمةتر بيَ وةستان بفرِيَت.
ئةم ؤرة فرِؤكةية بوَ سةردةمى خوَى وةك سةرسورِهيَ ةر (معجزة) يةكى فرِوَكة سةيردةكراا
بةالَم ئيَستا كوَمثانياى بوَي غ بةهاوكارى ئاذانسى ناساي ئةمريكا سةرقاىلَ دروستكردنى فرِوَكةيةكن
كة بة (بوَي غى  )797دةناسريَت وةك لة

(ويَ ةى  )1دا دةركةوتوة و وةك كيَربِكيَى ئيَرباس

دةخريَتةطةرِ و لة توانايداية  1000نةفةر هةلَبزريَت و ماوةيةكى دورتر بفرِيَت و

وَرى

خزمةتزوزارييةكانى لة ئاستيَكى بةرزترى ئيَرباسدايةا ئيَستا بوَي غى  777لة كارداية و  787تازة
ديتة بوارى بةكاره َي انةوةا لةكاتيَكدا ئةوان خةريكى  797يشن.
ئةم ركابةرية ضةند ئاماجنيَكى لة دواوةيةا يةكيَك لةو ئاماجنانة دةستكةوتى زياترى ئابوري و
قؤرخكردنى بازارِى طواست ةوةى ئاسانية هةروةها ثيَشبي يكردنى داواكارى زياتر لةسةر
طواست ةوةى ئاسانى لة ئاي دةى ئادةميزاددا ا ضونكة سةر زةم

ئةوةندة قةرةبالَغ بووة و

خةر ى ريَزا و ه َيلَى شةمةندةفةر و ئوَتوَمبيل ئةوةندة زياديانكردوة كاريكردوَتةسةر زوَربةى
زوَرى اليةنةكانى ذيانى ئادةميزاد بة ذي زةشةوةا بيَجزة لة ضةندين رووداوى كوش دة و ثيَويستى
سوتةمةنى و  ......هتد.
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ئةطةر بةراورديَك بكةين لة نيَوان تايبةمتةندى رةوش و تواناى هةردوو فرِوَكةى ؤرةكانى (
 Airbus 380و  )Boeing 797كة ياوازى لةنيَوان ماوةى دروستكردنةكةياندا زوَر كورتة
ئةوكاك دةبي

ض ثيَشكةوت يَك لةبوارى فرِوَكة دروستكردندا رووى داوة و كوَمثانيا و ميللةتانى

ترى يهان خةريكى ض بوَ خزمةتى ووالَك و ئابورى و دوا روَذى خوَيان.

Airbus 380

Boeing 797

Data
يةكةم فرِين

2005/4/27

هيَشتا نةفرِيوة(تيَست دةكريَت)

ثانى بالَةكانى

 261ث و  10نج [79,8م]

 265ث [80/8م]

بةرزايى

 79ث و  6نج

خيَرايى فرِين

[912ك  /سةعاك]

بةرزى فرِين

 43000ث

مةوداى فرِين ب نيشت ةوة

[15100ك ]

[16296ك ]

ذمارةى سةرنشي ان

555

[]1000
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[1046ك  /سةعاك]

(ويَ ةى )1
34

(ويَ ةى ) 2
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رةنط بيَت خويَ ةرى بةرِيَز تةنها ذمارة و تايبةمتةندى بابةتةكان خبويَ يَتةوة وةك زانيارى طشتى
تةنها لة هزريدا وةك تارمايى كاريزةرى مبيَ يَت ا بةالَم ثيَويستة ئيَمةش وردة وردة لة رةوشي
ثيَشكةوت ى يهان ش ارةزاب

و ئةو كةرةستة زوَرةى كة لةم والَتةى ئيَمةدا هةية لةوزة و تواناو

سةرضاوةى مروَيى خبريَ ة ضوارضيَوةيةكى زانستى كة لة خزمةتى والَك و ميللةك و
نيشتمانةكةماندا بيَت ئةى ئيَمة ض يمان كةم ة لة ميللةتانى تر لة هة موو بواريَكى ذيانى
سةردةمدا بؤ ئيَمةش وةك ميللةتانى ترى

يهان لة خانةكانى ثيَشكةوت ى

يهاندا خوَمان

نةي ي ةوة ئةطةر وا نةكةين بة برِواى من باش ين خزمةك ئةكةين بؤ ىَ بة ىَ كردنى نياز و
ويستةكانى دوذم امنان و مانةوةمان بة دواكةوتوويي و مالَ ويَرانى و ثاشكةوتةيى لة ناوبردنى
ميَذوو كةلتورمان .
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بةشى ضوارةم
فرِوَكةى بآ فروكةوان
Unmanned Aerial Vehicle
)(UAV
ثيَشةكى:
لةم ضةرخةدا فرِوَكةى ب فرِوَكةوان بوَتة يَزةى طرنزى ثيَدان بوَ ئةو اليةن و دةولَةتانة كة لة
هةولَى بةردةواميدان بؤ ثاريَزطارى كردنى لة ئاسايشى نةتةوةيان و وةرطرت ى زانيارى لةسةر
دياردة سروشتيةكان .ئةم وَرة فرِوَكةية لةسةردةمانيَكى تازةوة دروستكراوة و خراوةتة بوارى
كارثيَكردنةوةا بوَية باش ة بوَ زاني ى زياتر لةسةر فرِوَكةى بىَ فرِوَكةوان زياتر ئةم خاالَنةى
خوارةوة روون بكريَ ةوة:
 .1ميَذووى فرِوَكةى ب فرِوَكةوان.
 .2زانيارى طشتى لةسةر فروَكةى ب فرِوَكةوان.
 .3بوارةكانى بةكاره َي انى فرِوَكةى ب فرِوَكةوانى سةربازى و شارستانى.
 .4وَرةكانى فرِوَكةى ب فرِوَكةوان.
 .5ثيَكهاتةكانى فرِوَكةى ب فرِوَكةوان و شيَوازى كاركردنى.
 .6تيشكى ليَزةر و ضوَنيةتى بةكاره َي انى لة ئاراستةكردنى موشةك بوَ ئاماجنةكان .
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 .7ديدطاى ئابورى لةسةر فرِوَكةى ب فرِوَكةوانى.
ناوى ئةم فرِوَكةية [ ]Unmanned Aerial Vehicleبة كورتى []UAVى ثىَ دةوتريَت
واتة [طاليسكةيةكى ب ئادةميزاد]ا بةالَم ئةوةى كة ثيَى ناسراوة بة [ فرِوَكةى ب فرِوَكةوان]
ناوزةنددةكريَت و سةر ةم فرِوَكة سةربازى و شارستانيةكانيش دةطريَتةوة كة ئةو ؤرةيى بوَ
مةبةستى سةربازى بةكار دةهيَ ريَت  ,ثيَى دةوتريَت [فرِوَكةي ةنزى ب فرِوَكةوان].
ئةم وَرة لة فرِوَكة بةشيكى ئةلةك ؤنى ىل ئةبةس يت ثيَشوةختة ثرِوَطرام دةكريَت بوَ ئةو
ئاراستةيةى كة بوَى ديارى دةكريَت و لة دورةوة ئاراستة دةكريَت .زياتر بوَ مةبةستى سةربازى
بةكاردةهيَ ريَت وةك ضاوديَرى و هيَرش  ,بوَ مةبةستى شارستانيش بةكاردةهيَ ريَت وةك
كوذاندنةوةى ئاطر و ضاوديَريكردنى ه َيلَةكانى بوَرى نةوك و كةش اسىو ةنكةلةكان.
ئةم فرِوَكةية ياواز لة فرِوَكة ئاساييةكان ثيَويستيان بة دابي كردنى ثيَداويستييةكانى فرِوَكةوان
نية وةك كابي ةى فرِوَكةوان [مقصورة الطائرة]ا هةروةها ئاميَرةكانى كوَن وَلَكردنى فرِوَكة و
ئاميَرةكانى ترى تايبةك بة فشارى هةوا [ ]pressureو ئوَكسج ا بوَية لة كةمى ثيَويستى
فرِوَكةكة بوَ ئةو كةرةستانة بوَتة هوَى كةمبوونةوةى كيَشى فرِوَكةكة و كةمبوونةوةى برِِِى
تيَضونةكةى.
دروست كردن و بةكاره َي انى ئةم فرِوَكةية سروشت و شيَوازى ةنزى هةوايى طوَرِيى لةم ضةرخةدا
بة شيَوةيةك كوَن وَلَكردنى ئةم فرِوَكةية رووبةرووى هيس مةترسييةك نابيَتةوة .
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لة ةنزةكانى عيَراق و ئةفغانستاندا فرِوَكةى ب فرِوَكةوان سةملاندى كة فرِوَكةيةكى كاراية لة
سةركردايةتى و كوَن وَلَ و هةوالَزرى .رووثيَويةكى فراوانى دابي كرد لة مةيدانى ةنزةكاندا و
زانيارى وردى كوَكردةوة لةسةر ئاماجنةكان و دياريكردنيان بة تايبةتى لة ئةفغانستان.
ئةم فرِوَكانة هةلَدةسنت بة ناردنى ويَ ةى تةلةفزيوَنى راستةوخوَ بوَ سةنتةرةكانى سةركردايةتى و
كوَن وَلَكردن و لةطةلَ فرِوَكةخانةكانى ترى نزيك بة مةيدانى ضةنزةكة.
لة ةنزى ئوَكتوَبةرى سالَى  1973نيَوان ئيسرائيل و عةرةب فرِوَكةيةكى ب فرِوَكةوان بةكارهيَ راا
بةالَم يةكةم بةشدارى كاراى ئةم فرِوَكانة لة ةنزى سوريا و ئيسرائيل دةركةوك لة دةشتى
بيقاعي لوب ان.
ئةم فرِوَكانة توانايان هةية بوَ ثالَثشتى فرِوَكةكانى ترى ةنط بةكاربهيَ ريَن بة ثيَدانى زانيارى
ورد لةسةر مةيدانى ةنط  ,تائيَستا سوثاى ئةمريكا ضةندين ثروَسةى سةربازى هةوايى بة
هاوبةشى هةردوو فرِوَكةى ب فرِوَكةوان و فرِوَكةى هةليكوَثتةرى شةركةر بة ئةجنام طةياندووة.
بةكاره َي انى ئةم

وَرة فرِوَكةية لة س ورى مةبةستةكانى هةوالَزرى و روثيَوى و زانيارى

كوَكردنةوة دةرضووة بوَ فرِوَكةى بةكاره َي انى هةمةضةش ة [متعددة االغراض] بة وَريَك واى
لةسةركردة سةربازى و ئةندازيارةكان كردوة لة بوارى ئةندازيارى فرِوَكةوانيدا ليَكوَلَي ةوة و
ديراساتى زوَر قولَ بكةن بوَ ثيَشخست ى تةك يكى ئةم وَرة فرِوَكانةا دواى ئةوةى طةيشت ة
دةرئةجنامى طرنزى ئةم فرِوَكانة لة ثرِوَسة سةربازيةكاندا.
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كورتةيةكى ميَذوويى
لة سالَى  1980ئاذنسى هةوالَزرى ئةمريكا دةستيكرد بة بةكاره َي انى ئةم وَرة فرِوَكةيةا وة لة
سالَى  1999ثةميانى سةروى ئةتلَةسى ئةم فرِوَكةيةيان لة

ةنزى يوغسالفيا بةكاره َي ا و لةو

ةنزةدا بةهوَى كيَشةى سيستمى سوتةمةنى يةكةم فرِوَكةيان لةدةستدا و فرِوَكةى دوةميشيان
ةنزاوةرةكان خستيانة خوارةوة و فرِوَكةى سيَهةميش بة موشةكيَكى هةوايى كةوتة خوارةوة.
لة سالَى  2001دا كاتيَك وياليةتةيةكزرتووةكانى ئةمريكا

ةنزى ئةفغانستاني دةستثيَكرد 60

شةست فرِوَكةى ب فرِوَكةواني هةبوو لةم فرِوَكانة  20فرِوَكةيان لةدةستدا كةوت ة خوارةوةيى
بةشيَكى كةميان بةهوَى كردةوةى سةربازييةوة بوون بةلَام زوَربةيان بةهوَى ساردى كةشوهةواووة
بووا بةتايبةتى باري ى بةفرا ضونكة ئةو فرِوَكانة سيستمى دذة بةست يان تيا دانةنرابوو و دواى
ئةو ةنزة ئةو سيستمةيان بوَ دانرا .لة سالَى  2009راثوَرتيَك ئاماذةى بةوةدا كة هيَزى ئاسانى
ئةمريكى  70فرِوَكةى ب فرِوَكةوانى لةدةستداوةا كة  55يان بةهوَى كةموكورِى تةك يكى و ضوار
دانةيشيان خرانةخوارةوة لة بوَس ة و كوَسوَفوَ و عيَراق.
والَتانى ترى وةك بةريتانيا ،فةرةنساا ه دا ئيَرانا ئيسرائيلا روسيا و توركيا فرِوَكةى ب
فرِوَكةوانيان هةية و ئيسرائيل ضةند اريَك ئةم وَرة فرِوَكانةى بوَ هيَرشكردنةسةر شويَ ةكانى
سةركردايةتى بزوت ةوةى حةماس لة كةرتى غةزة بةكارهيَ اوة .هةريةكة لة وآلتانى ميسرا
مةغريبا والَتى عةرةبى سعوديية و ئيماراتى عةرةبيش طريَبةستى كرِي ى ئةم فرِوَكانةيان
واذوَكردووة.
ئيتاليش لة سالَى  2004وة ئةم فرِوَكانةى بةكارهيَ اوة.
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فرِوَكةى  MQ- Predatorsلة عيَراق
كاتيَك هيَزةكانى ئةمريكا لة ثايةطاى ( بةلةد ) بوون لةسةروى شارى بغداد بة فرِوَكةى ب
فرِوَكةوانى طروثيَكى س كةسيان ديارى كرد لة لة هةولَى هيَرش كردن بوون بة موشةكى هاوةن
و لة ريَزةى ئةم فرِوَكانةوة زانياريةكان نيَردرا بوَ هيَزةكانى ئةمريكا لة ثايةطادا لة مجو وَلَى
طروثةكة ئاطادار كرانةوة ا دواى دةركردنى فةرمانى هيَرش لةاليةن هيَزةكانى ئةمريكاوة
بةموشةك ئةو طروثةيان لةناوبرد.
لة م وَرة حالَةتانةدا فرِوَكةى ب فرِوَكةوان هةلَدةستيَت بة ناردنى زانياريةكان بوَ يةكة سةربازية
زةمي ى يةكان و ئةو هيَزانة دواى هةماهةنزى نيَوانيان برِيار لةسةر شيَوازى هيَرشةكة دةدةن بة
هةوايى يان زةمي ى.
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بةكارهيَ انى فرِوَكةى ب فرِوَكةوان لة ئةفغانستان
سالَى  2000ثيَش  11ئةيلوىل  2001ئاذانسى هةوالَزرى ئةمريكا و وةزارةتى بةرطرى ئةو وآلتة
(ث َي تاطؤن) رِةزامةنديان ثيشاندا لةسةر ثيَش ياريَك بوَ ديارى كردنى شويَ ى ئوسامة بن الدن لة
ئةفغانستان .ئةو فرِوَكانةى كة ب فرِوَكةوان نيَردران بوَ ئاسانى ئةفغانستان بوَ ماوةى  60روَذ
هةستان بة فرِين لة ئاسانى ئةو والَتة وةك فرِي ى ئةزمونى و زوَر سةركةوتوانة ئةو ثروَسةيةيان
ئةجنامدا.
دواى وةرطرت ى زانيارى لةاليةن [ ]CIAةوة سةبارةك بة شويَ ى ب الدنا فرِوَكةيةكى ب
فرِوَكةوان لة يةكيَك لة ب كة هةواييةكانى ئةمريكا لة ئوزبةكستانةوة فرِى بو َسةر ئاسانى
ئةفغانستان و ويَ ةى كةسيَكى باالَبةرزى سثى ثوَشى طرك كة بة ضةند ضةكداريَك دةوريان دابوو.
شيَوةى لة كةسيَتى ئوسامة بن الدن دةضووا ئةو فرِوَكانة توانيان لة ميانى فرِي يان ويَ ةى شويَ ى
راه َي انى ريَكخراوى قاعيدة بزرنا هةروةها ويَ ةى ئةو كةسانةى كة هةلَدةسنت بة راه َي انيان و
ئةوانةى كة لةسةر بةكاره َي انى تفةنط رادةهيَ ريَنا هةروةها ئةو طروثانةى كة بةدةست
شةرِدةكةن و لةطةلَ سيَجار ويَ ةطرت ى ئةو كةسة باالَبةرزة سثيثوَشة كة لة ئوسامة بالدن دةضوو
بةتايبةك ئةو ئوَتوَمبيلةى كة بةكارى دةه َي اا بةالَم شيَوةى ئةو كةسانةى تر لة ويَ ة نيديَوةكاندا
زوَر روون نةبوون.
ئةو فرِوَكانة لةو كاتةدا تةنها ديزاين كرابوون بوَ بي ي زريى [ استطالع] و هةوالَزرى و
دوَزي ةوةا بوَية موشةكيان لةسةر دانةنرابوو و ئةطةر لةو كاتةدا برِيار بدراية بة هيَرش بوَ سةر
شويَ ى ب الدن ئةوكاك موشةكى كروَز لةسةر كةشتية
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ةنزييةكانةوة كة لة دةرياى ه دى

يَزريكرابوون بة كاردةهيَ راا ئةم ثروَسةيةش كاتيَكى دريَذى دةويست تا موشةكةكان دةطةيشت ة
شويَ ى ئاماجنةكة دةكرا ب الدن لةو ماوةيةدا شويَ ةكةى بة يَبهيَشتاية و بةرنةكةوتاية .
ثالنى هيَزةكانى ئةمريكا بوَ دروستكردن و ئامادةكردنى ئةم فرِوَكانة دانرابوو كة بة  3سالَ
تةواوبيَتا بةالَم ثيَويستى رادةبةدةرى هيَزةكانى ئةمريكا واى كرد ماوةكة كورك بكريَتةوة بوَ 3
مانط.
لة سالَى  2001ضةند تاقيكردنةوةيةكى سةركةوتوو ئةجنامدران لة بيابانى نيظادا و ليَدانى شويَ ى
ب الدن ضةند اريَك دواخرا لةترسى ئةوةى نةوةك ثروَسةكة سةركةوتوونةبيَت و شكست بهيَ يَت
يان ثالنةكة ئاشكرابكريَت.
لة نوَنةمبةرى  2001كوَبونةوةيةكى سةركردةكانى ئةلقاعيدة ويَ ةى طريا لةدةرةوةى كابول فةرمان
دةركرا بة ئاراستةكردنى فرِوَكةيةك بوَ هيَرشكردنةسةر شويَ ى كوَبوونةوةكة و هيَرشةكة زوَر
سةركةوتوانة يَبة يَكرا و سةركردة سةربازيةكانى ئةلقاعيدة كوذرانا بةالَم ب الدن رزطارى
بووا ضونكة لةو شويَ ةدا ئامادةنةبوو.

بةكاره َي انى فرِوَكةى ب فرِوَكةوان لةبوارى سةربازيدا
فرِوَكةى ب فرِوَكةوان ضةندين توانا و تايبةمتةندى تايبةتى هةن لةوانة:
 .1تواناى دةست يشانكردنى ئاماجنة دذةكان و دياريكردنى شويَ ة دوَستةكان (املواقع الصديقة).
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 .2تواناى ثيَدانى راثوَرتى بةردةوام ثةيوةست بة بارودوَخى كةش اسييةوة لةو ناوضانةى ثروَسةى
سةربازيان تيَداية.
 .3كوَن وَلَى هةوايى زوو بةزوو  :ئةم فرِوَكانة دةتوانن ضةندين ئةرك بة يَبهيَ نا لةوانة
هيَرشكردنةسةر ئاماجنةكان ا ثالَثشتى هةوايى نزيك ا طةران و سوَراغ كردن و رزطاركردن لة ميانى
ةنزداا دياريكردنى ئامانج و ثيَدانى زانيارى و روَش كردنةوةيان.
 .4دةست يشانكردنى ئاماجنةدذةكان .
 .5بةكاره َي انى وةك موشةكيَكى ئاراستةكراو ئةطةر لة كاتيَكدا كة شكستيه َي ا لة ثروَسةكةيداا يان
ئةطةر لة تةواوكردنى ئةركةكانيدا سةركةوتوونةبوو .
 .6دياريكردنى ئاماجنة هةواييةكان لة هةر بةرزيةكدابيَت و ئاطاداركردنةوةى هيَزةكان .
 .7سةركردايةتى و ئاراستةكردنى ثروَسة ةنزييةكان .
 .8دابي كردنى زانيارى ثيَويست بوَ ئاراستةكردنى موشةكةكانى زةم .
 .9بةدواداضوون و ئاراستةكردنى موشةك و فرِوَكة دوَستةكان .
 .10ضاالكيية فرياطوزارييةكان.
 .11دابي كردنى زانيارى بوَ سةنتةرةكانى زانيارى و هيَزة وشكانييةكان.
 .12ريَكخست ى مجو ولَة هةواييةكان.
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ثشك ي ى ئاميَرةكانى فرِوَكةكة
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بةكاره َي انى فرِوَكةى ب فرِوَكةوانى لةبوارى شارستانى
دةتوانريَت فرِوَكةى ب فرِوَكةوان لة زوَر بواردا بةكاربهيَ ريَت بيَجزة لة بوارى سةربازى لةوانة :
 .1ديارى كردنى زريان :كاتيَك ئةم زريانانة ديارى دةكريَن و بةدواداضوونيان بوَ دةكريَت ,
ئامادةسازى دةكريَت بوَ مجو وَلَى ئةو زريانانة كة يارمةتيدةر دةبيَت بوَ وةرطرت ى
كاردانةوةى ثيَشوةخت.
 .2بةكاره َي انى لة كةرتى ثوَليسى هةوايى (الشرطة اجلوية) :يارمةتى ئاستةنزةكانى
قةرةبالَغي سةرشةقام و ادةكانى دةرةوة دةداك و ضاوديَرى ئةو ئوَتوَمبيَالنة دةكاك كة
لةاليةن ثوَليسةوة داواكراون و ضةندين كارى ديكةى تريش لة بوارى ئاسايشدا.
 .3كوذاندنةوةى ئاطر :بةكارهيَ انيان بوَ كوَذاندنةوةى ئاطر بة يارمةتى مانزة
دةستكردةكان كة دةتوانريَت شويَن و رووداوةكانى ناوضة طرِطرتوةكان دياريبكريَن ئةم
فرِؤكةنةو ئارِاستة بكريَن بوَ كوذاندنةوةى ئاطرةكانا بةمةش مةترسييةكان لةسةر
فرِوَكةوان كةمدةكاتةوة كاتيَك و فرِوَكة بيَ فرِؤكةوانةكان هةلَدةسنت بةم كارة.
 .4بوَ طواست ةوةى بري دارةكان :كوَمثانيايةكى ئيسرائيلى تايبةمتةند هةستاون بة
ئامادةكردنى فرِوَكةيةكى ب فرِوَكةوان بوَ طواست ةوةى بري دارةكان لةذيَر ئاطرى شةرٍدا
و ناردنى ئازوقة و ثيَويستى ةنط بوَ ئةو شويَ ةى كة دوور و مةترسيدارن و ئةم
ئامادةكردنى فرِوَكةية لةاليةن ئيسرائيلةوة كاتيَك كراوة كة لة شةرِى لوب ان شكستيهيَ ا
ه َي ا بوَ رزطاركردنى بري دارةكان و كوذراوةكانى لة شةرِى لةطةلَ حزبوآل.
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 .5ئةو تةك يكة بةرزةى لةم فرِوَكانةدا هةية تواناى هةية دةست نيشانى بالَوبوونةوةى
ئاطر بكاكا هةروةها دواى تاوانبارانى راكردو بكةويَت و فرياى ئةو كةسانة بكةويَت كة
لةسةر بةفر خليسكاندن دةكةن و دةتوانيَت ئامادةكردنى نةخشةى شويَ ة سةخت و
دورةكان بكاكا بة مانايةكى دى ئةم فرِوَكانة كاك كةمدةكاتةوة و تيَضون كةم دةكاتةوة و
ئادةميزاد رزطار دةكاك.

وَرةكانى فرِوَكةى ب فرِوَكةوان
 .1فرِوَكةى س اتيذى ب فرِوَكةوان  :ئةم وَرة فرِوَكانة ديزاي كراوة بوَ ثالَثشتى كردنى سةركردة
سةربازيةكان لة ريَزةى ثيَدانى زانيارى هةوالَزرى .دروست لة كاتى طوجناودا لةبةرزية زوَرةكانى
سةر زةوى دوذمن و هيَزةكانى دةست يشان دةكاك .طرنز ين وَرةكانى ئةمانةن:
 ئةتلَس ئةلك ؤنيك بيظل Atlas Electronic Bevel
 فوَنيَكس Phonex
 فرِوَكةى هةن Hunter

فرِوَكةى بةرزية زوَرةكان
ئةم وَرةيان تائيَستا لةذيَر ديزاي داية و بة سوتةمةنى هيدر َو

كاردةكاكا دريَذيةكةى 30

مةترة لةبةرزى  1800تا  32000مةتر كار دةكاك و ضةندين ئامرازى ضاوديَرى هةلَدةطريَتا وةك
ويستزةيةكى كوَن وَلَ و ضاوديَرى و دةتوانريَت وزةى خوَرى بوَ بةكاربهيَ ريَتا هةروةها دةتوانيَ
ماوةى  2هةفتة تا  6مانط لة ئاسان مبيَ يَتةوة لةسةر ه َيلَى ثانى.
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فرِوَكة زوَر بضوكةكان Micro

فرِوَكةيةكى هةوالَزرية بة قةبارةى لةثي دةست دةبيَت ضاوةرِوان ئةكريَت و لة وادةيةكى نزيكدا
كيَشةكانى ضارةسةردةكريَت وةك مةوداى كاركردن و ماوةى مانةوةى لة ئاساندا.
فرِؤكةى رِافن []Ravenدةبيَتة رِاستى لة بوارى فرِوَكةوانيدا دةتوانيَت  80خولةك لة ئاساندا
مبيَ يَتةوة و كيَشةكةشى لة  8كز زياتر نية و سةربازيك بة ئاسانى دةتوانيَت لةسةر شانى هةلَى
بزريَت.
ضاوى ئةذديها [ ]Dragon eyeفرِوَكةيةكة كيَشةكةى  2,5كز دةبيَت و بالَةكانى  18س
دةبيَتا دةتوانيَت وةك فرِوَكةيةكى ب فرِوَكةوان جبولَيَت و دزةبكاتة شويَ ة تةسكةكانةوة لة
ناوضةى دوذمن .بوَ ماوةى  40خولةك و مةوداكةى  3كل دةبيَتا لةبةرزى  50بوَ  300ث دةفريَت و
هةلَدةستيَت بة دروستكردنى شيَواندن (تشويش) لةسةر رادارى دوذمن و ئامرازةكانى
ثةيوةنديكردن  ,لةطةلَ ئةوةشدا هةلَدةستيَت بة ثروَسةى سوَراغ و فرياكةوتن لةاليةن هيَزة
دةريايى و تايبةتةكانةوة بةكارديَت بوَ وةرطرت ى زانيارى كتوثرِى شويَ ة سةخت و دذوارةكان و
ئةشكةوك و دارستانة ضرِةكان و زوَنزةكان.
ثوَلَي ى فرِوَكة ب فرِوَكةوانةكان بةثيَى سيستمةكانى ئاراستةكردن
لةم شيَوازة دوو وَر هةن:
 .1فرِوَكةى كوَن وَلَكراو لة دورةوة ( )Remote Pilot Vehicleبةهوَى ثةيوةندى بيَتةل
كؤن ؤلَ ئةكريَت لة نيَوان فرِوَكةكة و ويَستزةى زةمي ى منونةى فرِوَكةى درِندة (املف س)
( )Predatorكة زوَر ار مةوداى ئةم ؤرة فرِوَكانة كةمة ئةويش بةهوَى ئاستةنزى
ثةيوةنديكردن لة ماوة دورةكاندا لة نيَوان فرِؤكةكة و لةطةلَ ويَستزةى زةمي ىا بوَية هةولَ
ئةدريَت لةم كاتانةدا سود لة مانزة دةستكردةكان وةردةطرييَن و بةكاردةهيَ ريَن بوَ ئاراستةى
فرِوَكةكان لة ماوة دورةكاندا.
 .2فرِوَكةى خوَكوَن وَلَ ( ( ) UAV( )Unmanned Aerial Vehicleالتحكم الذاتي) ئةم
فرِوَكانة خوَيان ئاراستة دةكةن و كوَن وَلَ و برِيارةكان و ثروَسيَسى داتاكانى خوَيان دةكةن .ئةم
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وَرة فرِؤكانة بوَ ماوةى زوَر دور بةكار دةهيَ ريَن و زانيارى ثيَويستى ثيَى دةدريَت و ئاراستةى
فرِي ةكةى و شويَ ى نيشت ةوةكةشى ديارى دةكريَت.
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رةوشةكانى فرِوَكةى وَرى MQ –I Predator











ماوةى نيَوان كوَتايى بالَةكانى  48,7ث
دريَذى  27ث
بةرزى  7ث
كيَشى بة بةتالَى  1130ثاوند
كيَشى لة كاتى فرِين  2250باوند
خيَرايى  84تا  135ميل /كاتذميَر
مةودا  400ميل دةريايى
بةرزترين بةرزى  25000ث
ضةك دوو موشةكى ليَزةرى ئاراستةكراو
نرخى سيستمةكةى  40مليؤن دوَالر بوو سالَى  , 1997ث َيكهاتووة لة  40فرِوَكة و

ويَستزةيةكى زةمي ى و ويَستزةيةكى ثةيوةندى لةرِيَزةى مانزى دةستكردةوة.
 تواناى مانةوةى هةية لة ئاساندا بوَ ماوةى  24كاتذميَر بوَ ضاوديَرى مجو وَلَى دوذمن .
ليَكوَلَةرةوةكان فرِوَكةى (ئايون تايزةر)  Ion Tiger UAVيان لة تاقيزةيةكدا تيَست كردووة و
لة  48كاتذميَر لة ئاساندا ماوةتةوة و بة هيدروَ ي ى شل كارى كردووة ا ئةمةش ثيَشكةوت يَكى
لةبةرضاوبوة لةضاو ذمارةكةى ثيَشودا كة  26كاتذميَر بوو سالَى  2009بوَ هةمان وَرى فرِوَكة.
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ثيَكهاتةكانى فرِؤكةي  MQ-IB Predatorبؤ فرِؤكةوانى
سيستمى ئةم

ؤرة لة ضوار فرِؤكةى بيَ فرِؤكةوان ثيَكديَتا لةكاتيَكدا هةر فرِؤكةيةك كة

دةفرِيَت تيمى تايبةتى خؤي هةية بؤ كؤن ؤلَكردن و ئارِاستةكردنى لة ويَستزةى زةمي يةوة و
تاقمى هةر فرِؤكةيةك دةبيَت :
 .1فرِؤكةيةك كة مؤلَةتى هةبيَت .
 .2كارثيَكةرى ئاميَرةكان ا Instruments operator
 .3ئةندازيارى ضاككردن ا Maintenance engineer
 .4شيكةرةوةى ويَ ةكان ا Photo Analyzer
 .5نويَ ةريَك لة بةرِيَكةرى ثرِؤسة هةوايةكان بيَت [  ]process Reprentativeهةستيَت
بة ئارِاستةكردنى يةكة هةوايةكان لة شويَ ى ثرِؤسة سةربازيةكان .
ويَستزةى كؤن ؤلَى زةمي ى هاوشيَوةى كابي ةى فرِؤكةى ئاساية و  4سكري ى تيَداية لة بةردةم
فرِؤكةواندا ئةم زانياريانة نيشان دةدةن:
 .1سكري يَك نةخشةى ئةو ناوضةيةى كة فرِؤكةكةى لةسةر دةفرِيَت و شويَ ى فرِؤكةكة لةسةر
نةخشةكة .
 .2سكري يَك ويَ ة نيديؤيةكان نيشان دةداك لة رِيَزةى كاميَرايةكةوة كة لة سةر ثيَشةوةى
فرِؤكةكة يَزريكراوة.
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 .3سكري يَك داتاي تايبةك بة بزويَ ةر و سوتةمةني فرِؤكةكة نيشان دةداك.
 .4سكري يَك نيشانى زانيارى دةداك لةسةر هيَزةكانى هةوايي و زةمي ى دوَست كة لة ناوضةى
فرِي دان.
تاقمى فرِؤكةكة هةلَدةستيَت بة ئارِاستةكردنى فرِؤكةكة لة ناو ويَستزة زةمي يةكة بةهؤي ه َيلَيَكى
ثةيوةندى رِاستةوخؤ لةطةلَ فرِؤكةكة يان لة ويَستزةى مانزة دةستكردةكانةوة و فرِؤكةوانةكة يان
لةسةر تةختى كليلةكان (  )Key boardsيان بةهؤيى طؤضانى ئارِاستةوة بةكاردةهيَ يَت
(. )Joystick
ئةم فرِؤكةية سيستةميَك هةلَدةطريَت بة ناوي (سيستةمى ئارِاستةكراو بؤ ئامانج )(منظومه
توجيه اىل اهلدف) كة ثيَكهاتوة لة كاميَرايةكى تةلةفزيَؤنى و دياريكةرى ئامانج بة ليَزةر ( Laser
 )Designatorو ئاميَرى طةرِان بة دواي ليَزةردا ( )Laser seekerئةم فرِؤكةية دةتوانيَت
دوو موشةكى ئارِاستةكراو بة ليَزةر لة

ؤرى ( )Hellfireهةلَبزريَت دذ بة زريَثؤش و

سةربازةكان.
دةتوانريَت ئةم فرِؤكةية هةلَبوةشيَ ريَت و لة ناو كابي ةيةكدا داب ريَت و بشربيَت بؤ هةر شويَ يَك
لة يهاندا و ذورى كؤن ؤلَ و ئارِاستةش دةتوانريَت بة فرِؤكةى ؤرى ( C130هريكويرس)
بزويَزريَتةوة .ئةم فرِؤكةية ثيَويستى بة فرِطةيةكى ( )Runwayرِووثؤشكراوى بةهيَز هةية بؤ
فرِين كة دريَذيةكةى  1524م و ثانيةكةى  23م بيَت .
سيستميَكى ثةيوةندى لةطةلَ مانزة دةستكردةكان لةسةر ئةم فرِؤكةية بةس اوة  ,ئاذانسي()CIA
ي ئةمريكى ئةم ؤرة فرِؤكانة بؤ طةرِان بة دواي ئةندامةكانى رِيَكخراوة ضةكدارة توندرِةوةكاندا
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بةكاردةهيَ ن لة يةمةن و ثاكستان و ئةفغانستان و ؤرة سيستميَك لةم فرِؤكانةدا هةية تواناي
ناسي ةوةى ئةو كةسانةى هةبيَت كة بة دوايدا دةطةرِيَن لة رِيَزةى دةنزيةوة يان ناسي ةوةى
ؤرة كؤمثيوتةريَك كة دةنط و سيماي ئةو كةسانةى تيَداية كة

دةموضاو لة رِيَزةى بونى

داواكراون  ,سيستمى ئةم فرِوَكانة زؤر ثيَشكةوتون.
هةروةها ئةم فرِؤكانة

ؤرة سيستميَكى ثةيوةنديان هةية كة تواناي وةرطرت ى هةموو

ثةيوةنديةكيان هةية كة هةبيَ ت لةو ناوضةيةدا كة فرِؤكةكة كارى تيادةكاك لة كاتى هاوتابوونى
هةر دةنزيَك كة ثةيوةندي هةبيَت لةطةلَ ئةو دةنزانة كة لة كؤمثيةتةرةكةدا هةلَزرياون (.)save
رِاستةوخؤ فرِؤكةكة بةرةو ئةو ئاماجنة دةرِواك و ضيَكى سيماي دةكاك لة كاتى ووتبوونى دةنط
و سيماي كةسةكة رِاستةوخؤ ثةيوةندى دةكاك بة كةشتية تايبةتيةكانةوة و ئةوانيش موشةك
ئاراستةى ئةو شويَ ة دةكةن.
لةم حالَةتةدا ئاماجنة دوَستةكان [ئةمريكيةكان] ثاريَزراون و داواكراوان و دذةكان لة ناو
دةبريَن .كةجماريش هةية موشةكةكة ئاماجنةكةى نةثيَكيَ لة كاتيَكدا ئةو كةسة لة ئوتومبيَل
داببةزيَت بة ضةند ضركةيةك ثيَش طةيشت ى موشةكةكة.
ئةم فرِؤكانة تواناي بي

و ناسي ةوةى نوسي ى سةر قوتوى كؤمثانياى هةية لة دوورى 18000

مةترةوة.
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فرِؤكةى  Predatorو : reaper
سةرةتاي كارثيَكردنى  Predatorدةطةرِيَتةوة بؤ سالَى  1994و ئةمريكا لة كوَتايى سالَةكانى
نةوةتدا بةكارى هيَ ا .لة كؤتاي نةوةكاندا لة ئةفغانستان بةكارهيَ را بؤ هةوالَزري و ضاوديَرى.
تواناي فرِي ى بةردةوامى بؤ ماوةى  40كاتذيَرةا برِيَكى س وردار ضةك و تةقةمةنى هةلَدةطريَتا
بةالَم فرِؤكةى  reaperتواناي تةقاندنى موشةكيَكى هةية بة كيَشى 225كز هةمان ئةو
موشةكانةية كة فرِؤكةى  F-16هةلَي دةطريَت .فرِؤكةى  Reaperبرِي  10مليَؤن دؤالر
نرخةكةيةتى بة نرخي سالَى  2008بةالَم  F-16نرخةكةى  350مليؤن دؤالرة .ئةم فرِؤكةية بة
بةرزى  8كل دةفرِيَت و بة كاردةهيَ ريَت بؤ ويَ ةطرتن و بةكاره َي انى ليَزةر .
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كاميَراي دجييتالَ :
ئةم فرِؤكةية سيستميَكى كاميَراي تيَداية ثيَكهاتووة لة ئاميَريَكى كؤمثيوتةر و ضةند كاميَرايةكى
دجييتالَ ا ئةو كؤمثيوتةرة ئارِاستةى كاميَراكان دةكاك بؤ وةرطرت ى ويَ ةكان دواي وةرطرت ى و
 saveكردنى زانياريةكانى وةك ثيَزة و ويَ ة و داتاكانى تر تؤمار دةكاك و دةنيَردريَت بؤ
ويَسزةى زةمي ى .
زانياريةكانى ترى وةك هيَلَي فرِين و هةر زانياريةكى تر ثرِؤطرام دةكريَن لة كؤمثيوتةرةكةدا لة
اليةن ئةندازياران و ويَستزة زةمي يةكةوة  .ئةم كؤمثيوتةرة هةلَدةستيَت بة ثيَدانى زانيارية
ثيَويستةكان بة فرِؤكةوانةكة سةر ةم كاميَراكان ويَ ة دةطرن و كؤمثيوتةرةكة مؤنتا ى يةك
ويَ ةى رِةنزاو رِةنط دةكاك كة هةموو زانياريةكانى تيَدا دةرخباك  .بةكاره َي انى ضةند كاميَرايةك
يةكيَك بة ستونى و ئةوانى تر بة طؤشة دةتوانريَت ويَ ةيةكى  3ال ( )3Dريَك خباك .

57

كاريزةرى بارودؤخى كةش اسي :

بارودؤخى كةش اسي كاريزةرى زوَرى هةية لةسةر ئةم فرِؤكانة بةتايبةك باران ا لةبةرئةوةى
قةبارةكةى بضوكة بة بةراورد لةطةلَ فرِؤكة طةورةكاندا كة لة كةش و هةواي ساردا بةسنت و بون
بة بةفر لةسةر بالَةكانى ررو ئةداك مةترسي طةورة دروست دةكاك .
ضون كة بةفر رِوكةشى بالَةكانى دةطؤرِيَت و رِيَكارة فيزياويةكانى بؤ فرِؤكةوانى دةطوَرِين  .ئةم
حالَةتة بوو بة هؤى كةوت ة خوارةوةى  5لةم فرِؤكانة لة  3سالَى رِابردوودا ا نرخةكانيان ()10
مليؤن دؤالر بوو .
لةبةر بضوكى قةبارةى ئةم فرِؤكةية با مةترسيدارترين فاكتةرة لةسةر ئةم فرِؤكةية بةتايبةك لة
قؤناغي فرِين و نيشت ةوة و بؤشايةكانى هةواش (مطبات هوائية) مةترسيةكى ترة لةسةر ئةم
فرِؤكانة.
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تيشكى ليزةر و بةكارهيَ انى لة ئارِاستةكردنى فرِؤكةى بيَ فرِؤكةوان
ليَزةر ضية ؟
ليزةر ئاميَريَكة تيشكى رِووناكى بةضرِي ليَوة دةردةضيَت بؤ خالَيَكى زؤر بضووك و ثيَي دةوتريَت
تيشكى ليَزةر كة دةضيَتة ذيَر ياساكانى رِووناكييةوة وةك تيشكدانةوة و شكانةوة و الربوونةوة
(االنعكساس و االنكسار واالحنراف).
ئارِاستةكردن بةليَزةر تةك يكيَكى نويَية بؤ ئارِاستةكردنى موشةك بة ئارِاستةى ئاماجنيَكى
دياريكراو بة بةكاره َي انى تيشكى ليَزةر .بةم تةك يكة تيشكى ليَزةر ئارِاستةى ئاماجنيَك دةكريَت و
بة بةركةوت ى تيشكةكة بةو ئاماجنة تيشكةكة دةداتةوة بة هةموو ئارِاستةكان .ئةم ثرِؤسةية ثيَي
دةوتريَت (و َي اكردنى ئامانج) و زؤر اريش ثيَي دةوتريَت (رِووناككردنةوةى ئامانج) .دواي ئةوة
موشةكةكة دةهاويَذريَت بؤ ناوضةيةكى نزيك ئاماجنةكة و موشةكةكان ئاميَريَكيان لةسةر
بةس اوة ثيَ ى دةوتريَت (ئاميَرى ثشك ةرى ليَزةر) كارى ئةم ئاميَرة دةرخست ى ئةو خالَةية واتة
(ئاماجنةكة) كة تيشكى ليَزةرةكةى داوةتةوة و هةلَدةستيَت بة ئارِاستةكردنى موشةكةكة بؤ ئةو
خالَةا كة ثيَويستة تيشكى ليَزةرةكة مبيَ يَتةوة بة ئارِاستةى خالَةكة تا موشةكةكة دةطاتة
ئاماجنةكة و تيَكى دةشكيَ يَت.
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بةشى ثيَنجةم
فرؤكةى ضاروَكةيي

ثيَشةكى
فرِوَكةى ضاروَكةيى (شراعى) فرِوَكةيةكة كيَشى لة هةوا قورس ة ا بة وَريَك ديزاي كراوة كة
بتوانيَت بةرزبيَتةوة بةهيَزى سروشتى واتة ( كاردانةوةى هةوا لةسةر رووكةشى فرِوَكةكة) بؤ
رِوون كردنةوةى زياتر باش ة لةسةر هةر يةك لةو هيَزانة كورتةيةك ب وس .
دواى تةواوبوونى ةنزى دووةمى يهانى وَرة وةرزشيَكى تايبةك ثةيدا بوو لةسةر فرِوَكةى
ضاروَكةدار و ئةلَمانيةكان لة ساالَنى  1930 – 1920هةستان بة ديزاي كردنى فرِوَكةيةكى
ثيَشكةوتووى ضاروَكةيي كة بةخيَرايةكى زوَرتر و بةرزيةكى بلَ دتر دةيتوانى بفرِيَت .لة سالَى
 1937ذمارةى ئةو فرِوَكةوانانةى كة دةيانتوانى فرِوَكةى ضاروَكةيي ليَخورِن طةيشتة ( )5000ثةجنا
هةزار فرِوَكةوان .لةسالَى  1920يةكةم ثيَشربِكيَ بةو وَرة فرِوَكةوانة رِيَكخرا و باش ين فرِوَكةوان
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توانى بة ماوةى دوو خولةك دوو كل بفريَت ا ووردة وردة ئةم وَرة فرِوَكةوانية ثيَشكةوك و لة
سالَى  1939فرِوَكةوانيَكى روسى توانى ماوةى  748كيلوَمةتر بةو وَرة فرِوَكةية بفرِيَت.
ثيَشكةوت ى ئةم وَرة فرِوَكةية لة ئيَستادا وايكردووة ئةو دووريانة كة دةتوانريَت بيزةن بزاتة
1000كل  .لة سالَى  1964و كوَمثانياكان كةرةستةى تازةيان بة كاره َي ا بوَ دروستكردنى فرِوَكةكة
وةكو (فايرب طالس) هةروةها بةكاره َي انى ئاميَرى ئةلك وَنى و سيستمى دياريكردنى ثيَزةى
يهانى ( )GPSلةطةلَ ثيَشكةوتن لة بوارى ثيَشبي ى بارودوَخى كةش اسى و تيَزةيشنت لة دياردة
كةش اسييةكان ئةم فرِؤكانة بوونةتة يارمةتيدةر بوَ برِين و فرِي ى ماوةى دريَذتر.

دوو وَر فرِوَكةى ضاروَكةيي هةن
وَرى يةكةم :كة هيس بزويَ ةريَكى تيَدانية ا بةالَم ثيَويستى بة يارمةتيدةريَك هةية بوَ
بةرزبونةوة لة زةوى لةطةلَيشيا سةرضاوةيةكى هةوايى سروشتى وا هةبيَت كة يارمةتى بداك بوَ
بةرزبونةوة بوَ بلَ دية زوَرةكان و مانةوةى زوَر لة ئاساندا.
وَرى دووةم :ئةو فرِوَكة ضاروَكةيانةية كة بزويَ ةريَكى بضوكى ىلَ دةبةس يَت يارمةتى
بةرزبونةوةى دةداك بوَ مانةوةى لة ئاساندا بوَ كاتيَكى زياتر  .ئةم وَرة ثيَى دةوتريَت ( Motor
) Gliderا بةالَم ئةو بزويَ ةرانة وا ديزاي كراون كاتيَك كة فرِوَكةكة دةطاتة بةرزيةكى دياريكراويان كة بةرزدةبيَتةوة لة زةوى لةاليةن كاثت ى فرِوَكةكةوة دةكوذيَ ريَتةوة .
لةسةرةتادا ئةم وَرة فرِوَكانة واديزاي كرابوون كة لةسةر بةرزايى شاخ و طردةكانةوة دةفرِيَ ران
بوَ ضةم و دوَلَةكان ا بةالَم دواى ثيَشكةوت ى تةك ةل َو يا توانرا وا لةم فرِوَكانة بكريَت كة بوَ
بةرزية زوَرةكان بفرِن و ماوةيةكى زياتر لة ئاساندا مبيَ ةوة .
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لة ئةوروثا ضةندين

وَر لةم فرِوَكانة هةن كة بةكاردةهيَ ريَن و موَلَةتى بةكاره َي انيان

ثيَدةدريَت لة ثيَشربكيَى فرِوَكةوانيدا ئةخةنة بةرضاو كة لةسةر ب ةمايى ماوةى نيَوان بالَةكانيان
ثؤليَن كراون وةك :
أ-
ب-
ك-
ث-

وَرى ثيَوانةيى – ماوةى نيَوان كوَتايى بالَةكانى  15مةترة .
وَرى 18م – ماوةى نيَوان كوَتايى بالَةكانى  18مةترة .
وَرى كراوة – هيس س وريَكى دياريكراو نية بوَ ماوةى نيَوان كوَتايى بالَةكانى و دةكريَت
ماوةكة تا  85مةتر بيَت و ئةوثةرِى كيَشةكةشى  850كيلوَطرام بيَت .
فرِوَكةى دوو كةسى  -س ورى ماوةى ثيَوانى كوَتايى بالَةكان  20مةترة.

فرِوَكةى ضاروَكةيي ضوَن كاردةكاك ؟
ب ةماى كاركردنى ئةم وَرة فرِوَكةية هةمان ب ةماى فرِوَكةكانى ترة كة هيَزى بةرزبونةوةى
بةهوَى بالَةكانيةوةية كة لة ئةجنامى ولَةى فرِوَكةكةوة دروست ئةبيَت و تةنها ياوازيةك لة
نيَوان فرِوَكةى ضاروَكةيى و فرِوَكةى ئاسايى ئةوةية ئةم وَرة لة فرِوَكة هيس بزويَ ةريَكى نية و
تةنها ثشت بةهيَزى سروشتى دةبةستيَت بوَ فرِين .
ويَ ةى ذمارة  1ى ئةم بةشة بةشةكانى فرِوَكة و كوَن وَلَ و شويَ ى ليَخورِي ى فرِوَكةكة
نيشاندةداك كة تيايدا فرِوَكةوان دةتوانيَت ئاراستةى فرِوَكةكةى بكاك .
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بةشةكانى فرِوَكةى ضاروَكةيي
فرِوَكةى ئاسايى ئةم بةشانة لة خوَ دةطريَت:





الشةى فرِوَكةكة
بالَةكانى فرِوَكةكة
بةشى ليَخورِين و كوَن وَ َل
تايةى دابةزين

ويَ ةى  1بةشةكانى فرِؤكةى ضارؤكةيى
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 .1الشةى فرِوَكةكة :ئةو بةشةية كة بالَ و كلكى فرِوَكةكةى ثيَوة دةبةس يَتا هةروةها شويَ ى
كاثت ى فرِوَكةوانةكةشى تيَداية .كةرةستةى دروستكردنى الشةكة دةكريَت تةختةبيَت يان
ئةلةم يوَم بيَت يان فايربطالس بيَت يان تيَكةلَةيةك لةو كةرةستانة بيَت.
ئةم وَرة فرِوَكانة تا دةكريَت بضوك و سوك بيَتا لةبةرئةوةى بزويَ ةريان نية دةكريَت بة
قةبارةى ئةو كةسانة دروست بكريَن كة هةلَيان دةطريَت كةسيَك يان دووكةس.
الشةكة وا ديزاين دةكريَت كة ب ثيَس و ثةنا بيَت واتة لةسةر شيَوةى (ماسى) بيَت يان شيَوةى
الشةى بالَ دة بيَت بوَ ئةوةى بتوانريَت بة ئاسانى لة هةوادا برِواك  .لة كوَندا تةختة بةكاردةهيَ را
بوَ دروستكردنى فرِوَكةكة دوايى بوو بة ئةلةم يوَم و فرِوَكة نويَكان ئيَستا زياتر بة فايربطالس
دروستدةكريَن.
 .2بالَةكانى فرِوَكةكة :بالَى ئةم وَرة لة بالَى فرِوَكةى ئاسايى دةضيَت ا بةالَم دريَذتر و تةسك ترة
 .ئةمةش وادةكاك بالَى فرِوَكةى ضاروَكةيى باش و كاراتربيَت بوَ فرِين ا واش ديزاي كراوة كة
شياوبيَت بوَ فرِين و بةشةكانى كوَن وَلَ و ليَخورِي ى ثيَوة لكيَ راوة ( )Control surfacesكة
يارمةتى فرِوَكةوانةكة دةداك بوَ ئاراستةكردنى فرِوَكةكةى بوَ سةرةوة و خوارةوة و راست و ضةث.
 .3بةشةكانى كوَن وَلَ و ليَخورِين( :)Control Surfacesئةو بةشانةية كة لكيَ راون بةبالَ و
كلكى فرِوَكةكة و بةهوَى ولَةي ئةم بةشةوة دةتوانريَت بةرز و نزم و راست و ضةث بةفرِوَكةكة
بكريَت لة كاتى فرِي دا .
ئةو ثارضانةش كة لة بالَةكانى بةس اون ثيَيان دةوتريَت (ثةرِةكة) و ئةو ثارضانةش كة بةكلكى
فرِوَكةكةوة بةس اون ثيَى دةوتريَت (شانةك) و بةرزكةرةوة .ئةم ثارضانة طةورة و بضوكى يان
ياوازن بة ياوازى قةبارةى فرِوَكةكةا ئةم ثارضانة يارمةتى فرِوَكةوان دةداك لة كاتى فرِي دا بوَ
بةرزبونةوة و يان نيشت ةوة .
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 .4بةشةكانى كوَن وَلَ و ليَخورِين ئةمانةى خوارةوة لة خوَ دةطريَت:
 ثةرِةك ( :)Aileronئةو بةشة والَوةية كة لةسةر بالَى ضةث و راست بةس اون لة
بةشى دواوةى بالَةكان يَزريكراون كة دةتوانريَت بوَ سةر و خوار جبولَيَ ريَت بوَ
طوَرِي ى ئاراستةى فرِوَكةكة بة راست و ضةث .ثةرِةكى راست بة ثيَضةوانةى ثةرةكى
ضةث دة ولَيَت واتة ثةرةكى راست بوَ سةرةوة جبولَيَت ثةرةكى ضةث بوَ خوارةوة
دة ولَيَن .

 لةنزةر ( :)Elevatorئةو بةشة ئاسوَيية كة بة كلكى فرِوَكةكةوة بةس اوة و لة شيَوةى
بالَداية و بؤ سةر و خوار دة ولَيَت بةكاردةهيَ ريَت بوَ بةرزكردنةوة و نزم كردنةوةى
ثيَشى فرِوَكةكة و ئةم بةشة كةوتوَتة بةشى سةرةكى كلك يان لة ناوةراستى كلك
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 شانةك ( :)Rudderئةو بةشة ستونييةية كة بة كلكى فرِوَكةكةوة بةس اوة و بةالى
راست و و الى ضةثدا دة ولَيَت و ثاراست ى ثيَشى فرِوَكةكة لةسةر ئاراستةيةك دةكاك
لةطةلَ ثةرةكى فرِوَكةكة بةكاردةهيَ ريَت بوَ طوَرِي ى ئاراستةى فرِوَكةكة .

 .5كابي ةى ليَخورِين  :شويَ يَكى داخراوى بضوكة كة يَزاى كةسيَك يان دوو كةس دةبيَتةوة ئةم
ئاميَرانةى تيَداية:
 ئاميَرى ثيَوانةى بلَ دى Altimeter
 طيَضى خيَرايى Speed Indicator

 ئاميَرى ثةيوةنديةكان Radio Communication
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ويَ ةى  5فرِؤكةى ضارؤكةيى

ويَ ةى  6فرِؤكةى ضارؤكةيى دوو شويَ زة (نيشتؤلَ)
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ضوَن ئةم فرِوَكةية لة ئاساندا دةفرِيَت ؟
بةثيَى ياساي نيوتن هةر فرِوَكةيةك (ئاسايى يان ضاروَكةيى) ثيَويستى بة هيَزيَك هةية يةكسان
بيَت و ثيَضةوانةى بة كيَشى فرِوَكةكةبيَت لة ئاراستةدا.

تا بوَ فرِوَكةيةك بتوانريَت هيَزيَك ثةيدابكريَت بوَ بةرزكردنةوةى ثيَويستة فشارى هةوايى ذيَر
بالَةكانى فرِوَكةكة طةورةتر بيَت لة فشارى سةر بالَةكان بةالَم ئةمة ضوَن روودةداك ؟
وةالَمةكةى بةثيَى ياسايى برنوىل ( )Beroonoulliكة زاناى سويسرى برنوىل لة سةدةى
هةذدةهةم توانى ياسايةك داب يَت كة دةلَيَت (تا خيَرايى هةوا زياد بيَت فشارةكةى كةم دةبيَتةوة)
و ئةم ياساية بوة بةب ةما لة ديزاي ى بالَةكانى فرِوَكةكاندا كة بةكاردةهيَ ريَت بةشيَوازيَك رووى
سةرةوةى بالَى فرِوَكةكان قوَقزترة و رووى ذيَرةوةى بالَةكان رِيَكن (تةخت) وةكو لة ويَ ةى - 9 -
دا روونكراوةتةوة وةهوَكارى ئةم وَرة ديزاي ة ئةوةية كاتيَك هةوا دةدا بة رووى ثيَشةوةى بالَى
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فرِوَكةكان بةشيَكى هةواكة روو لة ذيَر بالَةكان ئةكاك و بةشةكةى ترى بوَ سةرةوةى بالَةكان و
خيَرايةكةى لةسةر رووى سةرةوةى بالَةكان زياد دةكاك و فشارةكةى كةم دةبيَتا بةالَم خيَرايى
هةوا لة ذيَر بالَةكاندا وةك خوَى دةميَ يَتةوةا ضونكة راست و ريَكة هيس ثيَس و ثةنا و بةرطريةك
نية لةبةردةم ئاراستةكةيدا بوَية فشارةكةى ناطوَردريَت.
بةثيَى ياسايى برنوىل تا خيَرايى هةواكة زيادبيَت فشار كةم دةبيَت و فشار لة ذيَرةوة زياترةا
ئةمةش فاكتةريَكى سةرةكيية بوَ بةرزكردنةوةى بالَةكان بوَ سةرةوة و لة ئةجنامدا بةرزكردنةوةى
فرِوَكةكة.
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ئةو ريَزايانةى فرِؤكةى ضارؤكةيي ثيَ دةفرِيَ ريَت ؟
سةبارةك بةسةالمةتى فرِوَكةكة هةستيار ترين قوَناغ لة قوَناغةكانى فرِي ى ئةم وَرة فرِوَكةية
قوَناغى سةرةتايى فرِي ةكةيةتى لةكاتيَكدا سةالمةتى سةرنش

و فرِوَكةكة لة ثيَشةوةى هةموو

شتيَكة  .ضةندين رِيَزا هةن بوَفرِاندنى فرِوَكةى ب بزويَ ةرا بةالَم ب ةماى هةموو رِيَزاكان
راكيَشانى فرِوَكةكةية بة طوريسيَك (حبل) تا دةطاتة بةرزايةك كة بتوانيَت بفرِيَت ب راكيَشان.
فرِوَكةوانى ئةم وَرة فرِوَكانة ثيَويستة زانيارى و شارةزايى تةواوى هةبيَت لةسةر بةكاره َي انى
ئةم فرِِِوَكانانة بةو ريَزايانة و هةر والَتيَكيش رِيَكار و رِيَساى تايبةك دادةنيَت بوَ ثيَدانى موَلَةتى
فرِوَكةوانى فرِوَكةى ضاروَكةدار وةك والَتةيةكزرتوةكانى ئةمةريكا و كةنةدا .

راكيَشانى فرِوَكةكة لة هةوادا بةهوَى فرِوَكةيةكى ترةوة ()Aero tow
لةم رِيَزايةدا فرِوَكةيةكى بضوك كة بة بزويَ ةريَك دةفرِيَت هةلَدةستيَت بة راكيَشانى فرِوَكة
ضاروَكةيى كة بةهوَى طوريسيَك (حبل) يَكةوةا دريَذيةكةى تا  200م دةبيَت  .راكيَشانةكة بةردةوام
دةبيَت تا فرِوَكةكة دةطاتة بةرزيةكى طوجناو ا ئةو كاك طوريسةكةى ليَدةكريَتةوة و فرِوَكةكة بوَ
خوَى دةفرِيَت  .ئةم ريَزةية ثيَى دةوتريَت راكيَشانى هةوايى ( .)Aero towبرِوانة ويَ ةكانى
( 10ا  11ا 12ا  13ا  .) 14ئةم وَرة فرِي ة ثيَويستى بة هةماهةنزيةكى تةواو هةية لةنيَوان فرِوَكةوان
و دةستةى زةمي ى كة ثيَك هاتووة لة كةسيَك رِيَ مايى دةداك بة فرِين يان وةستان ا هةروةها
كةسيَكى تر لةسةرةتاى راكيَشانةكة لةطةلَ فرِوَكةكةدا دةرواك و ثيَى دةوتريَت ( Wing
 )Runnerو ئيشى ئةم كةسة بةرزكردنةوةى بالَى فرِوَكةكةية لة حالَةتى ئاسوَييدا و راكردن
لةطةلَ فرِوَكةكة تا ماوةيةكى كةم تا ثاريَزطارى لة فرِوَكةكة بكاك لة ثيَداكيَشانى بة زةويدا  .لةم
ثروَسةيةدا ثيَويستة ئةو كةسانةى هةلَدةسن بةم كارة شارةزايى تةواويان هةبيَت لة رِيَ مايي
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راكيَشان و نيشانةكان ا راويَذكردن بة دةستةيةكى زةمي ى شارةزا لةم ثروَسةيةدا ثيَويستة بوَ
سةركةوت ى كارةكة.
لة قوَناغي ثيَش فرِي دا هةردوو فرِوَكةوانى هةردوو فرِوَكةكة لةسةر ثالنى فرِي ةكة ريَكدةكةون
و د َل يايى وةردةطرن كة فرِطةكة خالَية لة فرِوَكةى تر و ئوَتوَمبيل يان هةر بةربةستيَكى تر.
هةر ئةوكاتةى فرِوَكةكان ئامادةبوون بوَ فرِين فرِوَكةوانى فرِوَكةى ضاروَكةيى رِيَ مايى دةردةكاك
بوَ فرِين و فرِوَكةكة دةست دةكاك بة مجو وَلَ و ئةو كةسةى كة بةرثرسيارة لةراكردن
( )Wing Runnerهاوسةنزى فرِوَكةكة رادةطريَت و بالَى فرِؤكةكة بةشيَوةيةكى ئاسوَيى
رادةطريَت و رادةكاك بوَ ماوةيةكى كورك بوَ ئةوةى فرِوَكةكة نةدا بةزةويدا  .لةم كاتةدا فرِوَكةوانى
فرِوَكة ضاروَكةدارةكة ثيَويستة زوَر بة ئاطابيَت لة كوَن وَلَكردنى لةو بةرزية كةمةدا ا ضونكة هةر
كةمو كورِيةك رووبداك دةبيَتة هوَى كارةساك  .قوَناغي راكيَشان بةردةوام دةبيَت تا ئةطاتة بةرزى
دياريكراو ئةو كاك كاثت ى ضاروَكةيةكة طوريسةكة لة فرِوَكةكةى يادةكاتةوة و فرِوَكةكة لةنزةر
دةطريَت  .لة ميانى قوَناغي راكيَشان لةسةر فرِوَكةوانى ضاروَكةيةكة ثيَويستة يان بةرزتر لة
فرِوَكةى تر يان نزم لة فرِوَكةكةى تر بفرِيَت بوَ بةرطرتن لةو طيذةلَوَكةيةى كة لة دواى
فرِوَكةى ثيَشةوة دروست دةبيَت  .لة ئوس اليا وا برِياردراوةكة بةرزتربيَت لة فرِوَكةى ثيَشةوة لة
ئةمةريكا و ئةوروثا برِيارةكة نزم بيَت لة فرِوَكةى ثيَشةوة بوَ طةشتى بةرزى 200م كورسيةكةى
ليَدةكةنةوة و بةسةربةستى دةةفرِيَت (.) Free Flight
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ئةم خاالَنةى خوارةوة قوَناغةكانى فرِي ى ضاروَكةيةكان رووندةكاتةوة:
 .1ضوَلَ كردنى ناوضةكة  :دواى بةست ى فرِوَكةكة بة فرِوَكة بضوكةكةوة ثيَويستة دةستةى ريَك
خةر د َل يابيَت لة ضوَلَى ناوضةى دةوروثشتى فرِوَكةكة لة كةس و ئوَتوَمبيل يان هةر شتيَكى تر
بة تايبةك ئةو كةسة نزيكانةى هةلَ ئةسن بة ويَ ةطرت ى فرِي ةكة و تةنها ئةو كةسة مبيَ يَتةوة
كة هةلَدةستيَت بة هاوسةنط كردنى فرِوَكةكة و هةلَزرت ى بالَةكانى لة بوونى هةر كةسيَكى تر
يان شتيَكى تر لة كاتى فرِي دا ثيَكدادان روونةداك و زيان دروست ئةبيَت لةم قوَناغةدا كابت ى
ضاروَكةدارةكة ثيَويستة رِيَ مايى لة دةستةى زةمي يةوة وةربزريَت و دةستةى زةمي يش بة
نيشانةى تايبةك يان ئاميَرى ب تةل ثةيوةندى يةكان دروست ئةكاك .
 .2تيَستى فرِوَكةكة  :دةستةى زةمي ى هةلَ ئةستيَت بة ضيَك كردنى هةموو بةشةكانى فرِوَكةكة
وةك بالَ و شويَ ة طرنزةكانى تر بوَ د َل يا بوون لة دروستى فرِوَكةكة و نةبوونى هيس كةم و
كورِيةك كة ريَزربيَت لةبةردةم فرِي ةكةدا.
 .3روثيَوى ناوضةى فرِي ةكة  :دةستةى زةمي ى هةلَ ئةسيتَ بة ضاوديَرى ئاسان و ناوضةى
فرِي ةكة بوَ ئةوةى د َل يابيَت لةوةى ناوضةكة خالَية لة فرِوَكةى تر ئةو كاك رِيَ مايى دةر ئةكاك
بوَ فرِوَكةوان كة ناوضةكة خالَية يان ئةطةر فرِوَكةيةكى تر لة ناوضةكة هةبوو ئاطادارى
فرِوَكةوانةكة ئةكريَت كة بةئاطابيَت تافةرمانى دوايى تر .
 .4فرِوَكةوان لةم قوَناغةدا []O.Kئةدا بة دةستةى زةمي ى كة ئامادةية بوَ فرِين .
 .5دةستةى زةمي ى نيشانى فرِوَكةوان ئةداك كة دةست بكةن بة راكيَشان [ ]Tow pilotبوَ
ئامادةكارى فرِين.
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قؤناغى فرِين :
كاتيَك فرِوَكةوان ئامادةبوو بوَ فرِين نيشانةى خوَى ئةداك بة دةستةى زةمي ى و ئةم دةستةية
بةرثرسيارة لة دلَ يابوون لة ضوَلَى ناوضةكة لة فرِوَكةى تر يان شتى تر ضونكة طوَشةى بي ي ى
فرِوَكةوانةكان زوَر كةمة كة ناتوانن دةورووبةر ببي ن و ثشت بة دةستةى زةمي ى ئةبةسنت بوَ
د َل يا بوون لة ناوضةكة لةم كاتةدا دةستةى زةمي ى هةلَدةستيَت بةرِيَ مايى فرِوَكةوان كة قوَناغي
راكيَشان دةست ث دةكاك [نابيَت طوريسةكة خاوبيَت لة كاتى راكيَشاندا].
ئةو كةسةى كة بةرثرسة لة هاوسةنزى بالَى فرِوَكةكة ثيَويستة بةخيَرايى لةطةلَ فرِوَكةكةدا
رابكاك تا وةرطرت ى رِيَ مايى لة فرِوَكةوان كة فرِوَكةكة طةيشتوَتة بةرزى شياو و ئةوسا فرِوَكةكة
بةرئةداك.
بةرثرسياريَتى ئةو كةسةى هاوسةنزى بالَةكان رائةطريَت زوَرة و ثيَويستة كةسةكة شارةزايى و
ثسثوَرى هةبيَت سةبارةك بة ئاراستةى با و خيَرايةكةىا ضونكة با كاريزةرى هةية بوَ ئاراستة و
خيَرايةكةى.
سةيرى ويَ ةكانى ( ) 14 – 13 – 12 – 11 – 10بكة.
هةلَزةرِان بةهوَى فرِوَكةيةكى ترةوة ()Aero tow Climb – out
دواى فرِين لةسةر فرِوَكة ضاروَكةدارةكة بوَ بةرطرتن لة طيَذةلوَكةى هةوايى فرِوَكةكةى ثيَشةوة
ثيَويستة يةكيَك لةم ريَزايانة هةلَبذيَريَت:
 فرِين بةرزتر لة بةرزى فرِوَكةكةى ثيَشةوة (راكيَشةر).
 فرِين نزم لة بةرزى فرِوَكةكةى ثيَشةوة (راكيَشةر).
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ضوَن فرِوَكةكة لة ئاساندا لة طوريسةكة ئةكريَتةوة ؟
دواى ئةوةى فرِوَكةوانى فرِوَكةضاروَكةدارةكة د َل يا بوو كة فرِوَكةكة طةيشتوَتة بةرزيةكى تةواو
طوجناو هةلَدةسيَت بة بةردانى طوريسةكة و ثيَويستة بة ضاو بيبي يَت كة طوريسةكة لة
فرِوَكةكةى كراوةتةوة ا ئةو كاك بة طوَشةيةكى  90ثلة سورِدةخواك بةالى راستدا بوَ ئةوةى لة
فرِوَكةكةى تر دووربكةويَتةوة ئي جا فرِوَكةكةى تر بةالى ضةثدا ئةسوريَتةوة ( .ويَ ةى)17 – 16
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طرنز ين ئةو نيشانانةى فرِوَكةى ضاروَكةيى بةكاريان دةهيَ يَت :
ضةند نيشانة و ئاماذةيةك هةن كة فرِوَكةوان بةكاريان دةهيَ يَت بةمةبةستى هةماهةنزى و
بةردةوام بوونى ثةيوةندى لة نيَوان فرِوَكةوان و دةستةى زةمي ى يان فرِوَكةى راكيَشةر.

دوو وَر نيشانة هةن ؟
وَرى يةكةم – ئةو نيشانانةن كة لة نيَوان فرِوَكةوان و دةستةى زةمي ى بةكاردةهيَ ريَن.
[ويَ ةى . ]- 18 -
وَرى دووةم – ئةو نيشانانةن كة لة ئاساندا لة نيَوان هةردوو فرِوَكةوانى فرِوَكةكاندا بة
كاردةهيَ ريَن [ .ويَ ةى – .] - 19
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بةكارهيَ انى ئؤتؤمبيلى وي ج (: )Winch
ئةم ريَزاية بةشيَوةيةكى فراوان بةكار دةهيَ ريَت بة بةكاره َي انى ئوَتوَمبيليَكى تايبةك كة بوَ
مةبةستى راكيَشانى فرِوَكةكان كراوة (ويَ ة  .)20لةم ريَزايةدا ئوَتوَمبيليَكى بةهيَز بةكار
دةهيَ ريَت كة طوريسيَكى ثيَوةية لةسةر خلوَكيَك [ضةرخيَك] بةس اوة هةلَ دةستيَت بة
راكيَشانى فرِوَكةكة بة خيَرايةكى زوَر كة دةطاتة بةرزى  400تا  700م ئةوكاك طوريسةكة بةر
دةدريَت ا بةم شيَوةية فرِوَكةكة دةتوانيَت بزاتة بةرزى  900تا  3000م وة بةثيَي ئةو بايةيةى
هةية [ثيَضةوانةى ئاراستةى فرِوَكةكةية تا خيَرايى باكة زياتر بيَت هيَزيَكى بةرزبوونةوةى زياتر
دةداك بة فرِوَكةكة].
لةكاتى رِاكيَشاندا ثيَويستة خيَرايى راكيَشانةكة شياو بيَت تا فرِوَكةكة بتوانيَت بةرزبيَتةوة كة
نابيَت خيَراي باكة لة خيَرايى دياريكراو زياتر بيَت .
هةندآ نيشانة هةن كة فرِوَكةوان و ئوَتوَمبيلةكان لة نيَوان يةك دا بةكاريان دةهيَ يَ ن بوَ زياد
كردنى يان كةم كردنى خيَرايى راكيَشانةكة.
لة كاتى راكيَشاندا ئوَتوَمبيلةكة بة بةكارهيَ انى هيَزيَكى زوَر فرِوَكةكة رادةكيَشت تا طوَشةى
فرِوَكةكة دةطاتة  30ثلة لة رووى زةوى يةوة ئب جا هيَزى راكيَشانةكة كةم دةكريَتةوة تا طوَشةكة
ئةبيَت بة ° 70ثلة ئةوسا طوريسةكة بةرئةدريَت (ويَ ةكانى . ) 23 – 22 – 21
ئةم ئوَتوَمبيلة تا رادةيةك نرخةكةى هةرزانة و ئةو بةرزيةى كة فرِوَكةكة دةيزاتى بة هوَيةوة
كةم ة لةو بةرزيةى كة بةهوَى فرِوَكةى راكيَشةرةوة دةبيَت ا لةبةرئةوةى ماوةى مانةوةى
فرِوَكةكة بةم وَرة راكيَشانة لة ئاساندا كةم ة ا مةطةر فرِوَكةوانةكة بةشارةزايى خوَى بتوانيَت
سةرضاوةيةكى سروشتى لة ئاساندا بدوَزيَتةوة بوَ بةرزبونةوةى زياتر و مانةوةى زياتر لة
ئاساندا دواى ليَكردنةوةى طوريسةكة .
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ئةو خيَرايةى كة فرِوَكةكان دةيزاتى 203كل  /لة كاتذميَريكدا بوَ ماوةى 1000كل  ,ساالَنةش
ذمارةى نوآ توَمار دةكريَت.
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خيَرايى راكيَشانى فرِوَكةكة زوَر طرنزة بةرادةيةكى طوجناو بوَ دابي كردنى راكيَشانيَكى سةالمةكا
ويَ ةكانى خوارةوة كاريزةرى خيَرايى بوَ فرِي ى فرِوَكةكان نيشان دةداكا بةالَم هةر وَرة
فرِوَكةيةكى ضاروَكةيى خيَرايةكى دياريكراوى طوجناوى هةية كة لة برِوانامةكةيدا يَزريكراوة .لة
كاتى بةكارهيَ انى ئوَتوَمبيل ب َو راكيَشان ثيَويستة ريَكةوت يَكى ثيَشوةخت هةبيَت لة نيَوان
فرِوَكةوانى فرِوَكةكة و شوَفيَرى ئوَتوَمبيلةكة لةسةر خيَرايةكة ثيَش دةستكردن بة فرِين
[ويَ ةكانى – .] 27 – 26 – 25
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ئةو فرِوَكة ضاروَكةيانةى بزويَ ةريَكى بضوكيان لةسةر بةس اوة ()Motor – glider
هةنديَك لةو فرِوَكة تازانة بزويَ ةريَكى بضوكيان لةسةر بةس اوة [وةك ثانكةى بضوك] كة
يارمةتى فرِوَكةكة دةداك بوَ فرِين و مانةوة لة ئاساندا بوَ ماوةيةكى دريَذتر .ئةم بزويَ ةرانة وا
ديزاي كراون كة تا ئةو كاتة كاردةكةن كة فرِوَكةكة دةطاتة بةرزيةكى شياو ئةو كاك كاثت ةكة
بزويَ ةرةكة دةكوذيَ يَتةوة و راى ئةكيَشيَتةوة بوَ ناو فرِوَكةكة و دواي ئةوة فرِوَكةوان لةو
بةرزيةدا ثشت بةسةرضاوةى سروشتى دةبةست بوَ مانةوة لة ئاساندا.
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طريةكان [[ ]Wheel Breaksاستوث]
طري ةكان بة ئاسايى لةسةر تايةكان دادةنريَن يارمةتى فرِوَكةوان دةدةن فرِوَكةكةى هيواش بكاتةوة
يان فرِوَكةكةى رابزريَت لة كاتى نيشت ةوة.

وَرآ طيَرِةكان دةطوَريَت بة طويَرةى

وَرى

فرِوَكةكانا بةالَم بةطشتى طيَرِةكان هةر وةكو طيَرِى [استوثي] ئوَتوَمبيل وان و زوَربةى طيَرِةكان
بة هيدروَليك كاردةكةن.

ضوَن ئةم فرِوَكانة لة ئاساندا ب بزو َي ةر دةميَ ةوة؟
كاتيَك ئةم فرِوَكانة دةفرِن لة بارودوَخى هةوايى ئاسايدا [ يَزرييدا] بةرةبةرة بةرزيةكةى كةم
دةبيَتةوةا بةالَم كاثت ى فرِوَكةكة بةشارةزايى خوَى دةتوانيَت كوَن وَلَى فرِوَكةكةى بكاكا
هةرضةندة فرِي ةكة هةر بةرةو خوار دةبيَت .ئةم فرِوَكانة وا ديزاي كراون كة دةتوانن ماوةيةكى
دريَذ لة ئاساندا مبيَ يَ ةوةا بةالَم بةرزيةكةى وردةوردة وون دةكاك .لة بارودوَخى ئاسايى
يَزريدا ئةم فرِوَكانة دةتوانن بوَ دوورى 8كل و بةخيَرايى 55كل  /كاتذميَردا بفريَت  ,زوَر كاك
هةوا لةو بةرزايةنةدا لة مجو وَلَداية بوَية فرِوَكةكة دةتوانيَت لةبةرزيةكى زياتر و ماوةيةكى
دريَذتر لة ئاساندا مبيَ يَتةوة و ئةم شةثوَلة هةوايةش ثيَى دةوتريَت [سةرضاوةى بةرزكردنةوةى
فرِوَكةكة].
لة كاتى بوونى بارودوَخى طوجناودا فرِوَكةوانى شارةزا و ثسثوَر دةتوانيَت بوَ سةدان كيلوَمةتر
بفرِيَت و بزةرِيَتةوة بوَ ب كةكانيان و زوَر ار مةوداى فرِين دةطاتة  1000كل ا س سةرضاوةى
سةرةكى هةن كة فرِوَكةى ضاروَكةيى سوودى ليَوةردةطريَت بوَ فرِين بوَ بةرزايةكان و مانةوةيان بوَ
ماوةيةكى دريَذتر.
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سةرضاوةكانى بةرزكردنةوةى فرِوَكةى ضاروَكةيى:
 .1بةرزبونةوة لة ناوضة طردوَلَكةكاندا []Hill Liftا كاتيَك لة ناوضةيةكى طردوَلَكةيى دا با
هةلَدةكاك و بكيَشيَت بة رووى طردةكاندا باكة بةرزدةبيَتةوة بوَ سةرةوة تةوذميَكى هةوا دروست
ئةبيَت لةبةردةم طردةكاندا و ئةطةر طردوشاخةكان بةرزبن شةثوَلةكان دريَذدةب ةوة بوَ ماوةيةكى
دوورتر بة هوَيانةوة فرِوَكةوان دةتوانيَت بةكاريان بهيَ يَت بوَ فرِين .لة ئةمريكاى باكور باش ين
زجنرية فرِين هةية بوَ دروست بوونى ئةم وَرة تةوذم و هةوايانة و تا ئيَستا توانراوة دوورى
1000كل توَمار بكريَت لةسةر ئةو شاخانة .

 .2وَرى دووةما بةرزبونةوةى طةرمةالَنى []Thermal liftا طةرمبوونى رووكةشى زةوى
طةورةترين سةرضاوةى بةردةستة بوَ فرِوَكةوانى ضاروَكةيى كاتيَك زةوى طةرم دةبيَت لة ئةجنامى
بةركةوت ى تيشكى خؤر بة هةواى نزيك سةر زةوى ضي يَك لة هةواى طةرم دروست دةبيَت و
بةرزد ةبيَتةوة و تةوذميَكى هةوا بوَ سةرةوة دروست دةبيَت و لةم كاتةدا ئةم فرِوَكانة دةتوانن
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ب ةشيَوةيةكى بازنةيى هةلَزةريَت لةو ناوضةيةدا كة تةوذمى ئةو هةواية دروست بوو بوَ بةرزى
 8000ث .
ئةم دياردةية زوَر ار لةسةر ويَستزةكانى وزةى كارةبا يان ئةو شويَ انةى كة ئاطريان تياية
دروست دةبيَت و فرِوَكةوانى شارةزا و ثسثوَر دةتوانيَت ئةو شو َي انة و ئةو دياردانةى تيا رودةداك
بدوَزريَتةوة .باش ين شويَ يش بوَ رووداوى ئةم دياردانة شويَ ة ملاويةكانة و ناوضةى قريتاو و
شارةكاننا شويَ ةخراثةكانيش ئةو شو َي انةن كة بة طذوطيا و ئاو داثوَشراون.
لةم وَرة ناوضانةدا كة دياردةى بةرزبونةوةى ثلةى طةرمى تيادا رودةداك فرِوَكةكة دةتوانيَت لة
ناوضةيةكى بازنةيةكى تةسكدا هةلَزةريَت بوَ ئةوبةرزيةى كة دةيةويَت و فرِوَكةوان دةتوانيَت لة
ناوضةيةكى طةرمةوة بوَ ناوضةيةكى طةرمى تر بفرِيَت .لة زستاندا فرِوَكةوان ثيَويستة بزةريَت
بوَ دوَزي ةوةى سةرضاوةيةكى تر بوَ بةرزبونةوةى فرِوَكةكةى بةدةر لة سود وةرطرتن لة طةرمى
روكةشى زةوى.
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 .3بةرزبونةوة بةهوَى شةثوَىل هةوايى شاخةكانةوة []Wave Liftا كاتيَك تةوذميَكى هةوا بة
شاخيَكى بةرز دةكةويَت لةو ديوةوة بة خيَرايى بةهيَزةوة بةرةوخوارةوة دةرواك ئي جا اريَكى تر
بةرزدةبيَتةوة و ئةم ثروَسةية بوَ زياد لة

اريَك دوبارة دةبيَتةوة لة بةرزيةكى تردا و لة

مةودايةكى دريَذتردا.
لةكاتى

ولَةى فرِوَكةكان لةسةر ئةو ناوضانة دةتوانن بةرزبب ةوة بوَ بلَ دتر و فرِين بوَ

مةودايةكى دوورتر لةطةلَ ئةو تةوذمةهةوايانةا بةالَم ئةطةر فرِوَكةكة بة ناوضةيةكى نةطوجناودا
برِواك ئةوا فرِوَكةكة بةرةو خوار دةفرِيَت و نزم دةبيَتةوة .زوَر اريش فرِوَكةى ضاروَكةيى بةم
تةوذمانة بةرز دةبيَتةوة بوَ ئةو بةرزايانةى كة فرِوَكةى ئاسايى دةيزات و يةكيَك لة فرِوَكةكان لة
بةريتانيا توانى بزاتة  40000ث لة كاتيَدا لة بةرزيةك زياد  10000ث ثيَويستة فرِوَكةوان
كوَلَةثشتى ئوَكسج هةلَبزريَت بوَ هةناسةدان و سةالمةتى خوَى.
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دياردة هةوايةكانى ديكةى يارمةتيدةرى بةرزكردنةوةى فرِوَكةكة
سةرضاوةيةكى تر كة فرِوَكةوانةكان بةكارى دةهيَ ن بوَ بةرزبونةوةى فرِوَكةكانيان ئةو شويَ انةن
كة نزيك دةرياكانن ئةويش بة سوود وةرطرتن لة دياردةى يةكانزريى هةواى ساردى سةر دةرياكان
بةهةواى طةرمى هاتوو لةسةر زةوييةوة و لة ه َيلَى بةيةكزةيشنت تةوذميَكى هةوايى دروست
دةبيَت كة فرِوَكةوانةكان بةكارى دةهيَ ن بوَ بةرزكردنةوةى فرِوَكةكانيان لةسةر ئةو ه َيلَةى نيَوان
هةردوو شةثوَلةكة .ئةم وَرة فرِي ة دريَذدةبيَتةوة بوَ مةودايةكى دريَذتر و بةرزيةكى زياتر.
[ويَ ةى ] 34
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بةشى شةشةم
هةىل كؤثتةر و هةىل ثؤرت
Helicopter & Heliport

ميَذووى هةىل كؤثتةر Helicopter
سالَى  1906هةردوو براى فةرةنسى ( اك و ويس بريضيت) هةستان بة تاقيكردنةوةيةك لةسةر
بالَوضكةى ( يحاك) هةىل كؤثتةريَك و تا سالَى  1907تةقةالى ئةو كةسانة طةشتة ئةو ئاكامةى كة
كاثت ى ئةو فرِؤكةية توانى بؤ يةكةجمار بفرِيَت تةنها بؤ بةرزى ( )0,6م و بؤ ماوةى يةك خولةكا
ئةم بةرزبونةوةيةكرا بةسةرةتاي ميَذووي فرِين بة هةىل كؤثتةر .
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سالَى  1907و رؤذى  13ى ديسمرب داهيَ ةرى فةرةنسى (كورنو) فرِؤكةيةكى هةىل كؤثتةرى ديزاين و
دروست كرد بةدريَذى 6م بة بزويَ ةريَكى  18كيلؤوات و توناى  18ئةسث و فرِؤكةكة بؤ بةرزى 0,3م
و ماوةى  20ضركة بةرزبووة .دواى ئةم هةولَة هةمان داهيَ ةر توانى فرِؤكة هةىل كؤثتةرةكةى بؤ
بةرزى 2م بةرز بكاتةوة لة سالَى  1911بوو ,هةولَةكان بةردةوام بوون تاسالَى  1916كة فرِؤكة
هةلَزةرايةوة و بوو بةهؤى تيَكشكاندنى ثةروانةكانى .
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فرِؤكةى هةىل كؤثتةر
ؤريَك لة فرِؤكةى ستونية كة بة ثالَ (دفع) بةرزدةبيَتةوة وا لة فرِؤكةكة دةكاك بةستونى
بتوانيَت بفريَت و بةستونى ب يشيَتةوة بؤ دواوة و ثيَشةوة و بةئاسؤيى بفرِيَت .ئةم رةوشة واى
كردوة فرِؤكةى هةىل كؤثتةر لة ناوضة قةرةبالَغةكاندا بةكاربهيَ ريَت يان لة ناوضة دورة
دةستةكاندا كة نةتوانريَت فرِؤكةكانى ترى ئاسايى بؤ بةكاربهيَ ريَت .
ووشةى  Helicopterوشةيةكى فةرةنسيية كة سالَى  1861لةاليةن (غوستاف دى بونتونى )
فةرةنسى دانراوة و بة يؤنانى بة واتاى (ثيَضا و ثيَس) ديَت يان (طيَذةلَؤكةا لولدان )ا و بةئي زليزى
بةواتاى (ثةروانةى) ديَت.
لةسةرةتاى دروستكردنى فرِؤكة ساآلنيَكى زؤر هةولَدرا ليَكؤلَي ةوة لة ؤرةها ريَزاى طواست ةوةى
ئاسانى بكريَت كة بتوانريَت برةو بة

ؤرى فرِؤكةكان بدريَتا تا طةيشت ة ئةو دةمةى كة

شيَوازيَك لة فرِؤكة دروستكرا ثيَى دةوترا ( )rotor craftكة توانى لة ئاساندا مبيَ يَ ةوة و
بفرِيَتا ناوى طشتى ئةم ؤرة فرِؤكةية بة (هةىل كؤثتةر) ناوزةندكرا .
بة طشتى ئةم ؤرة فرِؤكانة وا ثيَ اسة دةكريَن فرِؤكةيةكة ثةروانةدارة و دةتوانيَت بة ستونى
بةرزبيَتةوة و بفرِيَت لة هةمان كاتدا بة ستونى ب يشيَتةوة ئةم ؤرة مجو ؤلَة ستونية ثيَى
ئةوتريَت (  )Vertical takeoff and Landingبة كورتكراوةيى ثيَى دةوتريَت (.)VTOL
لةم ساآلنةى دوايدا ئةم ؤرة فرِؤكانة ثيَشكةوت يَكى تريان بةسةر دا هاك كة نيشت ةوة و فرِي يان
لة ماوةيةكى زؤر كورتدا ئةجنام دةدا كة ثيَى دةوتريَت ( STOL ) Short take of Landing
ا بؤ بةرزبونةوة و فرِي ى هةر هةىل كؤثتةريَك دوو ؤر هيَزى ثيَويستة :
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 Power Lift .1بةهؤى بزويَ ةرى فرِؤكةكةوة و دروست دةبيَت بؤ بكوكردنةوةى هةوا لةسةر
الشةى فرِؤكةكة .
 Mechanical Lift .2بةهؤى ئامرازةكانى سةرباأل و الشةى فرِؤكةكة و دروست ئةبيَت بؤ
يارمةتيدانى بؤ فرِين .

ال

فرِؤكةى هةىل كؤثتةر بة طشتى يةك بزويَ ةر يان دوو بزويَ ةرى هةية .ئةم بزويَ ةرة
بةس اوة بة ( )M.g.b()Main gear boxو دواى ئيشكردنى ئةو بةشة ()M.g.b
بةس اوة بة شةفتيَكى طةورةوة لة ئةجنامى خوالنةوةى بةهؤى ( )M.g.bدوو شةفتى تر
دةخوليَتةوة .
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 .1شةفتيَك كة بة ستوونى دةخوليَتةوة و بةس اوة بة ثةروانةى سةرةكى ( Main
 )Roterكة بةهؤى ( )Hubيَك واتة كؤمةلَيَك ديشل ئةو ثةروانةية دةخوليَ يَتةوة .لة
هةىل كؤثتةرى بضوكدا ثةروانةكة ( ) 3ثةرِة و لة هةىل كؤثتةرى طةورةدا تا ( )8ثةرِة
دةخولَيَتةوة.
 .2شةفتيَكى دريَذ بةرةو ثةروانةى دواوة واتة ثةروانةى كلكى فرِؤكةكة ( )Tail Rotorكة
لةرِيَزةى ( )T.G.B Tail Gear boxخوالنةوةى ثةروانةكة رِيَكدةخاك.
 .3هةنديَ فرِؤكةى هةىل كؤثتةر بؤكسيَكى نيَوةندى هةية ( )Middle gear boxلةناو
الشةى فرِؤكةكة خوالنةوةى ثةروانةى دواوة و شةفتةكةى رِيَكدةخاك.

طواست ةوة بة هةىل كؤثتةر
دوو ؤر طواست ةوة هةن بة هةىل كؤثتةر:
ؤرى يةكةم :طواست ةوة و ئؤثةرةيش ى تايبةك Private Operation
ؤرى دووةم  :طواست ةوة و ئؤثةرةيش ى بازرطانى commercial Operation
طواست ةوةى تايبةكا هةمان سروشت و ثيَويستى فرِي ى طشتى دةويَت  General Aviationلة
فرِؤكةى ئاسايدا.
طواست ةوةى بازرطانىا هةمان شيَوةى خشتةى كاركردن و ثيَويستى طواست ةوةى ئاسانى بازرطانى
دةويَت.
ئةو ؤرة كواست ةوانةى سةرةوةش بة قةبارةى فرؤكةكة ضةند شيَوازيَكن:
* طواست ةوةى قةبارة جبوك كة دةتوانيَت تا  6كةس بزويَزيتةوة.
* طواست ةوةى قةبارة ناوةند كة دةتوانيَت

 6تا 24
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كةس بزوازيَتةوة.

* طواست ةوةى قةبارة جبوك كة دةتوانيت

لة 24

كةس زياتر بزوازيَتةوة .

لةبةر ئةوةى هةىل كؤثتةر بةستونى بةرزدةبيَتةوة بؤية ثيَويستة ناوضةيةكى خالَى لةبةربةست
هةبيَت بؤ فرِي ى و نيشت ةوةىا هةروةها ئاراستةى نزيكبوونةوةشى ثيَويستة بةربةستى تيا
نةبيَت .
هةىل كؤثتةرةكان يان هةلَزرى يةك بزويَ ةرن و يةك ثةروانةن يان يةك بزويَ ةر و دوو ثةروانةن
يان دوو بزويَ ةرن .بؤ نيشت ةوةيان ذيَريَكى شيَوة فوكراوى وةك (ضووث)يان هةية بؤ نيشت ةوة
لة سةر ئاو يان دوو سكة لةم الوالى هةية لة ذيَرةوةا يان خلؤكى (تايةى) الستيكى هةية.
ئةطةر تاية بةكار هاك بؤ يارمةتيدانى نيشت ةوة ئةوا دوو تاية لة دواوةن .
( )Two main wheelو يةك تاية كة لة ثيَشةوة (.)Single Nose Wheel
بؤ ثاريَزطارى سةالمةتى فرِؤكةى هةىل كؤثتةر بة تايبةك ئةو فرِؤكانةى كة تةنها يةك
بزويَ ةريان هةية ثيَويستة لة رارِةوى فرِين بؤ شويَ ى مةبةست كة فرِؤكةكة ثيَدا دةفرِيَت
ناوضةيةك هة بيَت طوجناوبيَت ئةطةر بزويَ ةرى فرِؤكةكة وةستا يان ثةكى كةوك لة ئاساندا
بتوانيَت بة ثرؤسةى خوالنةوة ( )Auto Rotationب يشيَتةوة .
 Auto Rotationثرؤسةيةكة بة واتاى بةردةوامى خوالنةوةي ثةروانةى فرِؤكةكة دواى ئةوةى
بزويَ ةرةكة ثاوةرى تيَدا ناميَ يَت.
 هةىل كؤثتةر تواناى فرِي ى هةية بة خيَرا ى و بةرزيةكى كةم لة فرِؤكةكانى تر كة
ناتوانيَت بةخيَرايةكى زياتر لة فرِؤكةكانى تر بفريَت ا ضونكة خيَرايى زياتر دةبيَتة
هؤى دروست بوونى لةرزي ى زؤربةى بةشةكانى فرِؤكةكة كة دةبيَتة هؤى تيَكشكاندنى
ثةروانة و ريشةكانى .
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 فرِؤكةى هةىل كؤثتةر بريَكى زياتر لة فرِؤكةى تر سوتةمةنى دةويَت بؤ هةمان دورى لة
فرِينا بؤية لةاليةنى ئابوريةوة لة دواى فرِؤكةى ترةوة ديَت .
 زؤرترين خيَرايى كة هةىل كؤثتةر بيزات  320كيلؤمةترة لة يةك كاتذميَردا .
 فرِؤكةى هةىل كؤثتةر ناتوانيَت لة  3 – 2كاتذميَر زياتر بفرِيَت يان بؤ دورى  1000كل
ئةطةر اريَكى تر سوتةمةنى وةرنةطريَتةوة .
 قةبارةى فرؤكةى هةىل كؤثتةر لة نيَوان يةك نيشتوك (كورسى) تا فرِؤكةى طواست ةوةى
زةبةالح كة دةتوانيَت دوو بارهةلَزرى طةورة هةلَبزريَت ا فرِؤكةى سةربازى سؤنيتى
 mi26قورس ين فرِؤكةى هةىل كؤثتةرة كة كيَشةكةى  28تةن و دةتوانيَت قورسى 20
تةن كةل و ثةل هةلَبزريَت .

بةكار هيَ انى فرؤكةى هةىل كؤثتةر
وةك ووترا فرِؤك ةى هةىل كؤثتةر دةتوانيَت ضةند ئيشيَك بكاك كة فرِؤكةكانى تر ناتوانن بيكةن
بةهؤى بوونى تواناى فرِين و نيشت ةوة لة شويَ ى تةسكدا ا بةكاره َي انةكانى هةىل كؤثتةر لةم
خاآلنةى خوارةوة زياتر دةردةكةويَت :
 .1ثرؤسةى رزطاركردنى خيَرا :بؤ رزطاركردنى ئةو كةس و كةرةستانةى كة لة ناوضةى
رووداوةكان بة

دةميَ ن و دةتوانريَت بة دابةزين طريخواردوةكان بة (طوريس)رزطار بكريَن ا

هةروةها رزطاركردنى ئةو كةسانةى كة لة دةريادا ليَيان دةقةوميَت لةسةر ثشتى بةلةم و
يةختةكان يان لة كاتى الفاو يان لةسةر رووى بي ا بةرزةكان  ,هةىل كؤثتةر تواناى هةية نزيك ئةو
فرِؤكانة ب يشيَتةوة كة ليَيان ئةقةوميَت و بةكاربهيَ رين بؤ ثرؤسةى رزطاركردن بة تايبةك لةو
ناوضانةى كة سةخنت و بةئاسانى ناتوانريَت يارمةتي بدريَن .
102

 .2ضاوديَرى ئاسانى :فرِؤكةى هةىل كؤثتةر لة زؤر شاردا لةاليةن ثؤليسةوة بةكاردةهيَ ريَت بؤ
دةستزريكردنى تاوانباران و راونانى ئةوكةسانةى كة طومانليَكراون ا هةروةها بؤ ثاسةوانى
س ورةكان و ضاوديَرى قاضاخضى و ئةو كةسانةى س ورةكان دةبةزيَ يَ ن و كارى ناياسايى ئةكةن.
بةكارئةهيَ ريَت بؤ كؤن ؤلَكردنى ئةو ئؤتؤمبيالنةى كة بة خيَراييةكى زؤر لةسةر ريَزاكانى
دةرةوة دةرؤن و دةب ة هؤى رووداو و كارةساك .
زؤر لة ويَستزةكانى راديؤ و تةلةفزيون بةكارى دةهيَ ن بؤ طواست ةوةى راستةوخؤ لةسةر هةوا بؤ
رووداوةكان ا بؤ ويَ ةطرت ى فيليمى سي ةمايى و ثرؤسةكانى تؤيذي ةوةى زانستىا هةروةها بؤ
ضاوديَرى بؤرى طواست ةوةى طاز و نةوك و ه َيلَةكانى كارةباش بةكاردةهيَ ريَن  .بةكاردةهيَ ريَت
بؤ س ورداركردنى شويَ ى مجو ؤلَى ئاذةلَة كيَوييةكان
.
 .3طواست ةوة و كارى دروستكردن :فرِؤكةى هةىل كؤثتةر بةكاردةهيَ ريَت وةك ريَزايةك بؤ
طواست ةوةى كاآل بةنرخةكان ا باش ين ريَزاية بؤ طواست ةوةى كةسايةتية سياسيةكان لة ناو
وآلتدا.
بةكاردةهيَ ريَت بؤ ضاوديَرى هةلَكةندنى برية نةوتيةكان لة قوآلى دةرياكاندا كة كاريَكى تا
س وريَك مةترسيدارةا دةتوانيَت لةسةر سةكؤى بريهةلَكةندةكان ب يشيَتةوة .
فرِؤكةى هةىل كؤثتةر بةكاردةهيَ ريَت بؤ طواست ةوةى ثليَت و مشةكةكان كة قةبارة و كيَشي زؤر و
طةورةية كة ناتوانريَت بة ريَزاى زةمي ى بزوازريَتةوة بةهؤى طوريسيَك بةذيَر فرِؤكةكةوة
هةلَدةواسريَت و بة ئاساندا دةطويَزريَتةوة .

103

بةكاردةهيَ ريَت بؤ دانانى تاوةرى كارةبايى طةورةا دانانى بةشة قورسةكانى ثرؤذةكان ا بؤ
دارشت ى كؤنكريَت لة شويَ ى دورة دةستةكان .

 .4بؤ ثرؤسةكانى كشتوكالَ و

ةنزةلَةكان  :هةىل كؤثتةر بةكاردةهيَ ريَت بؤ تؤوكردنى

دانةو َيلَة و رشت ى دةرمانى ثاراست ى بةروبومة كشتوكالَيةكان .
 .5ثرؤسة سةربازييةكان :بةكاردةهيَ ريَت بؤ طواست ةوةى سةرباز و كةرةستة سةربازيةكان ا
طواست ةوةى دةبابة و ئاميَرة سةربازيةكان ا سيستمى ئةلك ؤنى لةسةر دةبةس يَت بؤ ضاوديَرى
كردنى مجو ؤلَى دوذمن .
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هةىل ثؤرك Heliport
هةىل ثؤرك شويَ يَكى ديارىكراوة لةسةر زةوى و شؤي ة سةختةكان و لةسةر ئاو يان لةسةر بي ا و
دا مةزراوةكان دروست دةكريَت لةطةلَ ثيَويستيةكانى تر وةك شويَ ى كارطيَرى و ئاراستةكردن و
ئاسانكاريةكان وةك هيلكارى و رووناككردنةوة  ,شويَ ةكة ئامادة بكريت كة بةكاربهيَ ريَت بؤ فرِين
و نيشت ةوةى هةىل كؤثتةرةكان .
هةىل ديَك (  – ) Helideckسةكؤيةكى ئامادةكراوة دةكةويَتة سةر بي ا يان دامةزراوةيةك
يان لة شويَ يَكى ئامادة كراو لة سةر ئاو .
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هةىل ستؤث ( - )Helistopشويَ يَكة ئامادةكراوة بؤ فرِين و نيشت ةوةى هةىل كؤثتةر بؤ فرآ
دانة خوارةوة يان دابةزاندنى ريَوا (ضةند كةسيَك ) و مشةك بؤ كاتيَك ثيَويست نةكاك
بزؤي ةرةكان بكوذيَتةوة.
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هةىل ثاد ( - )Helipadشويَ يَكة ئامادةكراوة و رووثؤشكراوة بة باشى بةكاردةهيَ ريَت بؤ
وةستاندن و راطرت ى هةىل كؤثتةرةكان بة مةبةستى اكسازى يان ئامادةكردن كة ماوةيةكى
زياترى ثيَويست بيَت .

ئةو فاكتةرانةى كة بؤ هةلَبذاردنى هةىل ثؤرتيَك طرنزن

بؤ هةلَبذاردنى شويَ ى هةىل ثؤرتيَك ( )Heliportلة ناوضةيةكى ناو شار و شارستانيدا ثيَويستة
ضةند خالَيَكى طرنط وةك :
 . 1هةلَبذاردنى باش ين شويَن بؤ مجو ؤلَ و هاتوضؤى ضاوةروانكراوا ثيَش يازكراو يان نةخشة بؤ
كيَشراو .
 .2شويَ يَكى خالَى لة بةربةست لة ناوضةى نزيكبوونةوة ( )Approachو ناوضةى يَهيَشنت يان
فرِين ( . )departure area
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 . 3شويَ يَك بيَت كةم ين ذاوةذاو و دةنزة دةنط دروست بكاك لةسةر ناوضةكانى نزيك و
دانيشتوانى ئةو دةوروبةرة .
 .4شويَ يَك بيَت كة بة ئاسانى و ئاسايى بتوانريَت بيزةيت بؤ هاتوضؤ (. )Easy to access
 .5شويَ يَك بيَت برِى تيَضونى كةم بيَت هةروةها هةرزان بيَت بؤ فراوانبوون .
 . 6شويَ يَك بيَت اليةنيكةم دوو ئاراستةى نيشت ةوة و نزيك بوونةوةى هةبيَت لةسةر ئاراستةى
 ° 90بةلةبةرضاوطرت ى ئةو ؤرة (با) يةى كة لة ناوضةكةدا هةية .
 .7شويَ يَك بيَت دوربيَت لة ناوضةى ثيَكدادان و بةيةكزةيشت ى هةىل كؤثتةر و ئامرازةكانى ترى
طواست ةوةى ئاسانى .
 .8شويَ يَك بيَت دوربيَت لة بي ا و دامةزراوةكان و نةبيَتةهؤكار بؤ كةمكردنةوةى مةوداى بي و
هةلَبةز و دابةزى هةوا (. )Visibility Turbulence
 .9شويَ يَك بيَت كة بتوانريَت تيايدا نيشت ةوةى كتوثرِى ( )Emergency Landingى تيا
ئةجنام بدريَت بؤ هةىل كؤثتةرة يةك بزويَ ةرةكان ). ( Single Engine helicopter
هةلَبذاردنى هةىل ثؤرك بة بةراوردكردن و ئاويَتةكردنى ئةو فاكتةرانةية كة باسكرا و باش ين
بذاردة ئةوةية كة سةالمةترين و ئاسان ين و خيَراترين ثرؤسةى طواست ةوة و فرِين و نيشت ةوة
بةدى بيَ يَت .
 ذاوةذاو  :يةكيَكة لة طرنز ين فاكتةرةكان كة دروست دةبيَت لة بةطةرخسنت و
كارثيَكردنى هةىل كؤثتةر و لة ريزى ثيَشةوةى فاكتةرةكانة كاتيَك نةخشة دادةنريَت بؤ
كارثيَكردنى هةىل كؤثتةر  .لةم بوارةدا دروستكةراني هةىل كؤثتةرةكان هةردةم لة
هةولَدان بؤ دؤزي ةرى ريَزا ضارةسةرةكان بؤ كةمكردنةوةى ذاوةذاو و دةنزة دةنزى هةىل
كؤثتةرةكان  .زؤرترين دةنزة دةنط لةسةر هيَلَى ئاراستةى فرِين و نيشت ةوةى هةىل
كؤثتةرةكان دروست دةبيَت ا بؤية ثيَويستة ئةم خالَة زؤر بةوردى لة بةر ضاوبزرييَت لة
كاتى بةكاره َي انى هةىل كؤثتةرةكان بةتايبةك لةسةر ناوضة قةرةبالَغة شارستانيةكان .
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 ثاراست ى ئاراستةكانى نزيكبوونةوة و يَهيَشنت)(Approach & departure pathا
ثيَويستة ئةو ناوضانةى كة هةىل ثؤرتيان تيا دروست دةكريَتا بكريَن بة ( )Zonesواتة
دابةش بكريَت بة ضةند ناوضةيةكةوة ( )Zoningيةكةم بؤ كؤن ؤلَكردنى ناوضةى
هةلَبذيَردراوى هةىل ثؤرتةكة و دةستكةوت ى باش ين سود بؤ كؤمةلَزا و دانيشتوان .
دووةم بؤ دابي كردنى باش ين ئاستى سةالمةتى بؤ ثاريَزطاريكردنى كايةى ئاسانى
دةوروبةر .
 مةوداى بي

و طيذةلَوكةى هةوا

( : )Visibility Turbulenceيةكيَك لةو

فاكتةرانة كة هةلَبذاردنى شويَ ى هةىل ثؤرتى لةسةر ب ياد دةنريَت كاريزةرى هةلَبةزو
دابةزى هةواية لةسةر سةربان و شويَ ة نزمةكانى نزيك بي ا و دامةزراوةكان  .ئةم
فاكتةرة طرنزة بؤ سةر بي ا بةرزةكان بؤ بةكارهيَ انى هةىل كؤثتةرا خؤ ئةطةر ديزانةر و
ثالنةرةكان لة طوماندا بوون ثيَويستة ناوضةكة ( )Flight checkبكريَت بة هةىل
كؤثتةريَك .
كةمى مةوداى بي

دووبارة فاكتةريَكى ترة كة ثيَويستة رةضاوبكريَت بؤ ئةو ناوضانةى

كة نزيكن يان لةسةر بي ا و دامةزراوة بةرزةكانن ا بة تايبةتى ئةو شو َي انةى كة ()100
ث

لةزةوبيةوة يان زياتر بةرزترن  .ضونكة شويَ ة بةرزةكان زؤر ار بة تةم

دادةثؤشريَت و زةوى ديار ناميَ يَت و مةوداى بي
مةترسييةوة .
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كةم دةبيَتةوة و سةالمةتى دةكةويَتة

هةىل ثؤرك ( )Heliportئاسانكارييةكة بةكاردةهيَ ريَت بؤ نيشت ةوة و فرِي ى هةىل كؤثتةرةكان
ا كة تيايدا شويَ يَكى تياية بؤ رِاطرت ى فرِؤكةكة ا هةروةها بوونى بي ا و دامةزراوة و
خزمةتزوزارى و ثاركى وةستانى ئؤتؤمبيليشة .

ضةند ؤرى هةىل ثؤرك هةن ()Heliport Classification
-1هةىل ثؤرتى سةربازى ) :(Military Heliportsبة طشتى ئةم ؤرة لةاليةن كةرتى
سةربازييةوة بةكارديَت و ب ةماكانى دروستكردنى الى كةرتة سةربازيةكانة كة ؤريَك لة
قةدةغةى لةسةرة بؤ طواست ةوةى شارستانى .

 .2هةىل ثؤرتى فيدرالَى واتة (دةولَةتى)

( :)Federal Heliportئةم

ؤرةيان لةاليةن

دةسةآل تةكانى ناوةندةوة بةكاردةهيَ ريَت و خزمةتزوزارييةكان ثيَشكةش دةكريَن بةو
طوجناوة بؤ ريَكخراوةكة يان حكومةتةكة .
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ؤرةى

 .3هةىل ثؤرك بؤ بةكاره َي انى تايبةك ( :)Private –use Heliportلةم

ؤرةياندا

خزمةتزوزارييةكان تةنها لةاليةن خاوةندارى هةىل ثؤرتةكةوة ثيَشكةش دةكريَت  .ئةطةر
خاوةنداريَتى طشتيش بيَت بةآلم خزمةتةكانى س وردارة وةك ثؤليس و بةرطرى شارستانى .
 .4هةىل ثؤرك بؤ بةكاره َي انى طشتى ( :)Public – use Heliportخزمةتزوزاريةكان لةم
ؤرةدا بؤ هةموو اليةك كراوةية و هيس مؤلَةتيَكى ثيَش وةختةى ناويَتا بةآلم بةكاره َي انى
س وردار دةكريَت بؤ ضةند ؤريَك و قةبارةيةك لة هةىل كؤثتةر .

 .5هةىل ثؤرتى بازرطانى ( :)commercial Service Heliportئةم ؤرة لة هةىل ثؤرتى
طشتى بةشيَوةبةك ديزاين دةكريَت كة بؤ هةىل كؤثتةرةكانى بوارى بازرطانى بةكاردةهيَ ريَت
هاوشيَوةى فرِؤكةخانة شارستانيةكان ا بؤ طواست ةوةى ريَوا و طةشتياران كة ساآلنة بتوانن
ذمارةيةك كةس بزويَزنةوة يان بؤ طواست ةوةى كاآل و مشةك .
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 .6هةىل ثؤرتى كةسى ( :)Personal –use Heliportلةم ؤرةدا خزمةتزوزارييةكان تةنها بؤ
خاوةنى هةىل ثؤرتةكةية .
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ب ةماى ديزاي ى هةىل ثؤرك و ثيَكهاتةكانى دوو ؤرن:
 .1بؤ هةىل ثؤرتى بضوك تيادا ناوضةى كؤتايى  Final approachو شويَ ى نيشت ةوة
لةخؤدةطريَت .
 .2بؤ هةىل ثؤرتى طةورة تةكسى ()Taxiwayا شويَ ى ثاركي ى هةىل كؤثتةرةكان ا بي اى
تريمي الَيش لة خؤدةطريَت زة لةوةى كة لة خالَى ( )1دا هاتووة .
هةىل ثاد دةكريَت لة فرِؤكةخانةكاندا دروست بكريَت كة نزيك بة ويَستزةى ضاوديَرى ئاسانى و
ويَستزةى سوتةمةنى و يةكةكانى ترى خزمةتزوزارى بيَت .
لةسةر هةندآ لة بي ا بةرز و هةوربرِةكان هةىل ثاد  Helipadدادةنريَت بؤ كاتى كتوثر ِِا
طرِطرتن بؤ ضؤلَكردن  Evacuationبةمةبةستى رزطاركردنى سةرنشي انا كةرتى ثؤليسيش
فرِؤكةى هةىل كؤثتةر بةكاردةهيَ يَت هةروةها لةسةر ثشتى كةشتيةكانيش  Helipadدروست
دةكريَت .
 Helipadلة نزيك نةخؤشخانةكان يان سةرنةخؤشخانةكان دروست دةكريَت بؤ بةكاره َي انى
لةثرؤسةكانى رزطاركردن و فرياكةوتن لة ناوضة دورة دةستةكانةوة يان ناوضة كارةساتبارةكان .
بةطشتى شويَ ى  Helipadبة كؤنكريَت دروست دةكريَت و لة ناوةراستدا نيشانةيةك وةك
بازنةيةك و ثيتى  Hدائةنريَت ا بؤ ئةوةى لة ئاسانةوة ببي ريَت .
 Helipadهةر بةتةنها لةسةر زةوى تةخت دروست ناكريَت ا بةلَكو لة ناوضة سةهؤلَبةندةكان
يان لة ناوضة شاخاوى و سةختةكانيش دروست دةكريَت .
بةرزترين  Helipadكة لة ه دستان دروستكراوة لةسةر روبارى (سياتشن) بةستو لة بةرزى
21000ث (6400م) لةسةر رووى دةرياوة .
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طةورةترين نيشتزةى (مهبط) هةىل كؤثتةر لة يهاندا لة كةنداوى مةكسيك دروستكراوة لة شارى
مور ان كة تيادا  46شويَ ى نيشت ةوةى هةىل كؤثتةرى تيا دروستكراوة كة بةكارئةهيَ ريَت بؤ
ثشتزريى سةكؤكانى نةوتى دةريايى .
هةىل ثادى هةلَزرياو يان ( ولَةكَ) هةية كة بةهؤى هةىل كؤثتةرةوة دةطوازريَتةوة بؤ شويَ يَك كة
طوجناو بيَت تا كاتى تةواوكردنى ث رؤسةكةا ئةوكاك هةىل ثادةكة ئةطوازريَتةوة .ئةم ؤرة بؤ كاتى
الفاو ا كارةساتى سروشتى ا هةرةسى بةفر ا ثرؤسةى سةربازيش بةكاردةهيَ ريَت .
ناوضةى نزيك بوونةوةى كؤتايى و بةرزبونةوة (FATO )Final Approach & Take of
ئةم ناوضةية ئةو شويَ ةيةكة فرِؤكة هةىل كؤثتةرةكة تيا دةفرِيَت يان تيا دةنيشيَتةوة .بةثيَى
ستاندةرى  FAAدياري ةكراوة شيَوةى ناوضةكة ضؤن بيَت ضوارطؤشة بيَت يان الكيَشةا بةآلم
 ICAOدياريكردوة دةبيَت ئةو شويَ ة بازنةيى بيَت و بةرووبةريَك بيَت كة تيايدا هةموو الشة و
ثةروانةكان تيا يَزاى بيَتةوة .لةبةر تةثوتؤز و هةلَكردنى طةردةلول و طيَذةلَؤكة لة كاتى فرِين و
نيشت ةوة ثيَوستة شويَ ةكة روثؤش كرابيَت بة شيَوةيةك كة نةبيَتةهؤى بةرزبونةوةى تؤز و
خؤلَ لة كاتى كارثيَكردن و نيشت ةوةى هةىل كؤثتةرةوةا هةروةها رووثؤشى شويَ ةكة ثيَويستة بة
ؤريَك بيَت كة ئاوى باراناوى تيا نةوةستيَت و نةبيَتة هؤى ثرذاندنى ئاو لة كاتى نيشت ةوة و
فرِي ى فرِؤكةكة .
دريَذى و ثانى ئةو شويَ ة واتة ( )FATOبؤ هةىل ثؤرتيَك كة بة ئاميَر كؤن ؤلَكرابيَت ا واتة
) (Precision – instrument operationبة ثانى  300ث و دريَذى  1225ث هةروةها
دوورى ئةو ناوضةية لة هةر اليةكةوة ()150ث وةك ناوضةى خالَى ديارى بكريَت .
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رارةوى بةرزبونةوة و نزيك بونةوة )(Approach take off path
هةىل ثؤرتةكان ثيَويستة النيكةم يةك رارِوى ئاراستةى بةرزبونةوة و نزيك بونةوةيان هةبيَت كة
خالَى بيَت لة هةر بةربةستيَك .لةسةر ب ةماى ئاراستةى (با) ى هةميشةيى ديزاي كرابيَتا
هةروةها دةكريَت ئاراستةيةكى تريش هةبيَت بؤ بةكاره َي انى هةىل كؤثتةرةكان بؤ نيشت ةوة و
فرِين لة كاتيَكدا ئاراستة ب ةرةتييةكة بةهؤى باى ئاراستةبرِ يان هةر ؤرة بايةكى تر ريَزربيَت
بؤ بة كاره َي ان بؤ سةالمةتى .
ياريدةدةرة بي راوةكان )(Visual Aids
لة هةىل ثؤرتدا دوو ؤر ياريدةدةرى بي راو بةكاردةهيَ ريَن و مةبةستيش بؤ ئاسانكارى كاثت ى
فرِؤكةكةية بؤ نيشت ةوةى سةالمةتى و بي ي ى سةرزةوى لة ناوضةى  Approachو نيشت ةوة .
 .1هيَلكارى ( :)Markingلة ب ةرةتدا ثيَويستةكانى هيَلكارى ثيَكديَت لة رةنزكردنى
ضوارطؤشةيةك لة ناوةرستدا لةطةلَ ثيتى ( )Hلةسةنتةرى ناوضةى (نيشت ةوة و بةرزبونةوة) .لة
هةىل ثؤرتى نةخؤشخانةكاندا كرؤسيَك ( )+بةرةنزى سثى لةطةأل ثيتى ( )Hدروست دةكريَت .
سةنتةرالي ى ه َيلَى تةكسى وةى و س ورى ئةثرون بة ه َيلَى زةردى نةثضراو و دةورى ئةثرون بة
ه َيلَى زةردى ثضرِثضرِ رةنط دةكريَن .
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رةنزى ه َيلَى سةنتةرى ناوضةى نيشت ةوة و بةرزبونةوةى ( )FATOبة رةنزى سثى ثضرِثضرِ و
ه َيلَى دةورى ناوضةكة بةرةنزى سثى نةثضرِاو دروست دةكريَن .
 .2رووناككردنةوة ( :)Lighting of Heliportبؤ ئةو كاتانةى كة تاريكة ضةندين ؤر رووناك
كردنةوة دانراوة بة ياوازى شيَوازى بةكاره َي انى هةىل ثؤرتةكة .ئةو هةىل ثؤرتانةى كة بةخشتة
مجو ؤلَيان زؤر لةسةرة ضرِيةكى زياترى لة رووناككردنةوة ثيَويستة .
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بةزؤرى رووناككردنةوة لةو ناوضانة ثيَويستة كة ناوضةى نزيكبونةوة و نيشت ةوةى كؤتاية
هةروةها ضةند طلَؤثيَكى زةرد لة دةورى ناوضةى  FATOدائةنريَت كة هةريةكةيان بة دورى 25
ث لةيةك دورن وةك لة ويَ ةكةدا نيشان دراون .
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هةروةها ضةند

ؤريَكى تر رووناككردنةوةى بةسوود بةكاردةهيَ ريَنا وةك رووناككردنةوةى

ئاراستةى نيشت ةوة و رايَ مايى بي ي ى ئاراستةى نيشت ةوة ا هةروةها ضراوغي ( )Beaconى
هةىل ثؤرك .
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هةىل ثؤرتى شو َي ة بةرزةكان Elevated Heliport
هةنديَكجار ريَك اكةويَت هةىل ثؤرتيَك لةسةر شويَ يَكى نزم يان كراوة دروست بكريَت ا لةبةر
نةبوونى شويَ ى طوجناو يان زةوىا بؤية دةكريَت ئةو هةىل ثؤرتة لةسةر ثاية يان شويَ ى بةرز
دامبةزر يَت وةك لةسةر رووى بي ا بةرزةكان  .لةم كاتةدا رووبةرى شويَ ى نيشت ةوة و بةرزبونةوة
هةمان رووبةرى ثيَويستة وةك لة شويَ يَكى ئاسايدا دروست بكريَنا بةآلم رووبةرى FATO
دةكريَت بضوك بيَت و ثيَويست بة س ور ناكاك و ثيَويستة رةضاوى بي ا و دامةزراوةكانى نزيك
بةشويَ ةكة بكريَت .

119

هةىل ثؤرك لة فرِؤكةخانة شارستانيةكاندا
ذمارةيةكى زؤر لة هةىل كؤثتةرةكان فرِؤكةخانة شارستانيةكان بةكاردةهيَ ن بؤ خزمةتزوزارى
طواست ةوةا بؤية ثيَويستة رةضاوى شويَ ى نيشت ةوة و فرِي ى ئةو هةىل كؤثتةرانة بكريَت كة لة
ناو فرِؤكةخانةكاندا بةكاردةهيَ ريَن بة شيَوازيَك كة :

 .1ثاريَزطارى طةورةترين مةوداى

ياكردنةوة ( )Separationلة مجو ؤلَى فرِؤكةكانى تر

بكريَت لة فرِؤكةى بالَ يَزر ) (Fixed wing Aircraftبؤ بةرطرتن لة ثيَكدادان لة كاتى
فرِين و نيشت ةوة بة هةىل ثؤرتةكة .
 .2ئةو شويَ ة زؤر نزيك بيَت لة تريمي الَى ريَواكان (  )Passenger Terminalو شويَ ى
( )CHECK – INى فرِؤكةخانةكة بؤ كةم كردنةوةى دورى شويَ ةكة زوو طةيشنت .
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 .3تيَكةلَ ةبوونى رِارِةوى تاكسى واتة (رِووى هيَواش بونةوةى فرِؤكةكان) لة نيَوان فرِؤكةكانى تر و
هةىل كؤثتةرةكانا ضونكة تةكسى هةىل كؤثتةرةكان هيواش ن .
بؤ هةردوو فرِؤكةى هةىل كؤثتةر و فرِؤكةى شارستانى كة ) (VFRبةئؤثةريةش

بةكارهيَ را

دورى ه َيلَى سةنتةرى فرِطة بؤ ناوضةى نزيكبونةوة و فرِين  FATOبة دورى  700ث
دةست يشانكراوة ا كراوة ئةطةر رادار بةكارهيَ را و ئؤثةريةش

بة ) (IFRبةر ةستةكرا بؤ

نيشت ةوة دورى  2500ث وةك ثيَويست دانراوة .
دورى ئةثرونى هةىل كؤثتةر لةسةنتةرالي ى فرِطةوة هةمان دورى ئةثرونى فرِؤكةكانى ترة
لةسةنتةرالي ى فرِطةوة كة لةاليةن  ICAOيان  FAAدياريكراوة .
دةكريَت سةربانى تيَرمي الَةكان يان زةوييةكانى نزيك ئةثرونى فرِؤكةخانة يان ئةو زةويانةى
نزيكن لة تيَرمي الَ بةكاربهيَ ريَنا وةك شويَ ى نيشت ةوة و فرِين بؤ هةىل كؤثتةرةكانا واتة
.FATO

ناوضةى خالَى بؤ ئؤثةرةيش ى هةىل ثؤرك
بؤ هةر ؤريَك لة هةىل ثؤرتيَك شيَوة و ؤريَك لة ناوضةيةكى خالَى بؤ ئؤثةرةيشن
ديزاين دةكريَتا وةك لةويَ ةكةدا ديارة ناوى بةشةكانى ناوضةكة نوسراوةا ناوضةى
ثاراست ى هةىل ثؤرك واتة  Heliport Protection Zoneناوضةيةكة لةسةر زةوى
هةر لة قةراغى ناوضةى  FATOو لةبةرزى  35ث وة لة ناوضةى  FATOوة .
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بةشى حةوتةم
تيَكردنةوةى بةنزين لة ئامساندا لة فرِؤكةوة بؤ فرِؤكة

بؤ ثرؤسة سةربازيةكان يان رزطاركردن و طةياندنى يارمةتىا يان ثرؤسةكانى سؤراغ و
بةدواداضوونى كارةساك و رووداوةكان وادةخوازيَت فرِؤكةكان بؤ ماوةيةكى زياتر لة ئاساندا
مبيَ ةوة ب ئةوةى ب يش ةوةا بؤية ثيويَست بة وةرطرت ى بةنزين دةكاك زياد لة اريَك.
يةكةجمار ئةم ثرؤسةية لةاليةن هةردوو ئةفسةرى سةربازى عةقيد لويل مسيس و هاوريَكةى
ؤن ريضارد لة رؤذى  27حوزيرانى  1923ئةجنام درا بة بةكاره َي انى دوو فرِؤكةى (ئةيركو دى
ئيَس – .)4
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لة ثرؤسة سةربازيةكاندا تيَكردنةوةى بةنزين بة فرِؤكةكان لة ئاساندا بةمةودايةكى فراوان
بةكاردةهيَ ريَت ئةويش بؤ بةردةوامى ةنط و زيادكردنى توانا سةربازيةكان لةسةر زةوى.
ووآلتانى ثيشةسازى لة هةولَى بةردةوامدان بؤ برةودان بةم ؤرة ثيشةسازية لة بوارى دروست
كردنى فرِؤكة بؤ داب

كردنى باش ين و سةالمةترين ريَزة بؤ تيَكردنةوةى بةنزي ى فرِؤكةكان

لة ئاساندا بة بةكاره َي انى تةك ةلؤ ياى تازة و ضارةسةركردنى ئةو كيَشانةى كة لة فرِؤكةكانى
سةرةتادا دةركةوتبوو.
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فرِؤكةكانى (  F – 110Aبؤمب هاويَذا  B – 66فرِؤكةى سةربازى F – 100ا لة يةك كاتدا و لة
ئاساندا لة فرِؤكةى  )B – 50 Jبةنزين وةردةطرن.
لويل مسيسا لة تشري ى دووةمى سالَى  1892دا دايكبووة و  1945دا كؤضى دوايكردووةا لة
فرِؤكةوانة ئةمريكةكان بوو كة توانى وةك يةكةم كةس هةستيَت بة ثيَدانى بةنزين بة فرِؤكة لة
ئاساندا بة هاوكارى هاوريَكةى ( ؤن ريضارد) لة رؤذى  27حوزيران  1923بة بةكاره َي انى ()2
فرِؤكةى (ئةيركؤ دى ئيَس –  )4و ذمارةيةكى ثيَوانةى بةدةسته َي ا كة بؤماوةى  37كاتذميَر لة
ئاساندا مبيَ يَتةوة .لةم كارةدا تواناى برِى  687طالؤن بةنزين بداك بة فرِؤكةكة  38طالَؤن رؤنى
بزويَ ةر بؤ هةمان فرِؤكة بزوازيَتةوة.
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لويل سس طيانى لةدةستدا دواى كةوت ة خوارةوةى لةسةر ئةسثةكةى لةشارى كاتالي ا هةريَمى
ئةريزؤنا.
لةم رؤذطارة دا ثيَدانى بةنزين لة فرِؤكة بؤ فرِؤكة يةكيَكة لة قورس ين ئةركة راه َي انةكانى
فرِؤكةوانية سةربازيية روسيةكان كة لة ئيَستادا هةلَدةسن بة رِاه َي ان لةسةر يَبة يَكردنى ئةو
كارة لة بةرزى  5 – 2كل و بة خيَرايى  600 – 500كل لةيةك كاتذميَرداا لةو كاتةدا هةردوو
فرِؤكةكة بؤ ماوةى  15 – 10م لة يةك نزيك دةب ةوة.

هةر بؤ زانيارى دوو ؤر بةنزين هةن بؤ فرِؤكةكان:
يةكةم  : JETA -بريتية لة نةوتى كريوس ب باراف و قورقوش و بةثيَى تايبةمتةنديية
هونةرية نيَودةولَةتيةكان بةرهةم دةهيَ ريَت.
دووةم  : JEB -ؤريَكة سوك ة لة ؤرى يةكةم و تواناى بةرطةطرت ى ثلةى طةرماى زؤر نزمى
هةية.
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بةشى هةشتةم
هؤكارى كةوتنةوةى رووداوى فرؤكةكان
هةرضةندة تةك يك ى دروستكردن و بةطةرخسنت و كؤن ؤألكردنى فرِؤكة ثيَش كةوت يَكى
بةرضاوى بةخؤوة بي يوة لة دةيةكانى رابوردوداا بةآلم رووداوةكان هةر دةقةومن و هؤكارةكانيش
بةطشتى بةم خاآلنةى خوارةوة بةندن :
 هؤكار كة ثةيوةندى هةبيت بة مرؤنةوة

 هؤكارى ثةيوةست بة فرِؤكةكةوة
 هؤكارى ثةيوةست بة بارودؤخى كةش و هةواوة
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 هؤكارى ناديار

ئةجنامى هةر هؤكاريَك لةو هؤكارانة يان كؤى دوان يان زياتر يان دةبيَتة هؤى رووداوى فرِؤكةكان
يان قةومان ( .)Aircraft incidents & accidents
بةثيَى ئامارةكان كة لة ئةجنامى ليَكؤلَي ةوةكان دةركةوتوون ريَذةى هةريةك لةو هؤكارانة نزيكن
لةم ريَذانةى خوارةوة.
 %73,5هةلَةى دةستةى فرِؤكةوان (مرؤن).
 %26,5هةلَةى تر .
 %12,1 كةموكورِى دروستكردنى (فرؤكة)
 %1,6 هؤكارى ضاكسازى (فرؤكة  +مرؤن)
 %5,3 بارودؤخى كةشوهةوا (طةردوونى)
 %4,3 ضاوديَرى ئاسانى (مرؤن)
 %3,2 بةركةوتن بة بالَ دة (طةردونى)
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لة هةندآ حالَةتدا فرؤكة رووبةروى هةندآ كردةوةى تريؤرستى و تةقاندنةوة دةبيَتةوةا وةك
دانانى بؤمب بةهؤكارى سياسىا تاوان ا دةستكةوتى سودى كؤمثانياى د َل يايى  ...هتد.

منونةى كردةوةى تريؤر وةك رووداوةكانى  11ى سيَثتةمبةرى  2001ى ئةمريكا
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شويَ ى كةوت ةوةى رووداوى فرِؤكةكان
لة هةندآ ليَكؤلَي ةوةدا دةركةوتووة كة شويَ ى كةوت ةوةى رووداوةكان بةم شيَوةيةى خوارةوةية:
 %28 كاتى بةرزبونةوة و هةلَزةران )(Climbing
 %41 كاتى نزم بونةوة و نيشت ةوة )(Descending – Landing
 %31 كاتى فرِين لة ئاساندا ))En route (Cruising

لةو هؤكارانةدا دةردةكةويَت كة نزيك  %70ى ريَذةى رووداوةكان لة كاتى بةرزبونةوة و
نيشت ةوةى فرِؤكةكان روودةداك و زؤربةى ريَذةكةش دةطةرِيَتةوة بؤ هةلَةى مرؤيى .
رِووداو و قةومانةكانى فرِؤكة لةم سةردةمةى ئيَستادا طرنزييةكى تايبةتى ثيَدةدريَت لةسةر
ئاستى نيشتمانى و حكومى لةهةمان كاتدا رِووبةريَكى فراوانى لة دةزطاكانى رِاطةياندا
داطريكردووةا تةنانةك واى ليَهاتووة هةردوو رِؤذ يان رِؤذىجاريَك هةوالَى رِووداويَكى فرِؤكة بالَو
دةكريَتةوة.
لةو رِؤذةوة ئادةميزاد دةستيكردووة بةبةكاره َي انى فرِؤكة كؤمةلَزاى مرؤنايةتى ضةندين شارةزاو
ثسثؤرِى طةورةى لةدةستداوة كة لةبوارى فرِي دا كةم ويَ ة بوون و رِؤحى خؤيان بةخشييوة بةو
بوارة تا مرؤن بتوانيَت سود لةفرِين وةربزريَت .لةطةلَ زؤربوونى رِووداوى فرِؤكة مرؤنةكان
دركيان بةوةكردوة كة ثيَويستة ليَكؤلَي ةوة بكريَت لةهؤكارةكانى رِووداو يان قةومان( Incident
.) and Accident
رِووداو (  ) Incidentتووشبوونى مرؤنة بةزيانيَك كة نةبيَتة هؤى مردنى يان نةبيَتة هؤى
زيانيَكى طةورة لةمالَ و كةل و ثةلةكان لة ئةجنامى هةلَةيةكى مرؤيى يان تةك يكى لة فرِؤكةيةك
قةومان(  ) Accidentكةوت ةوةى مةترسيةكة كة لة ئةجنامدا مرؤن لةناوبضيَت يان كةوت ةوةى
زيانى طةورة لةفرِؤكةيةك يان كةلوثةل يان وون بوونى فرِؤكةكة.
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ئةو فاكتةرانةى يارمةتيدةرن بؤ رِووداوى فرِؤكة
هؤكارى رِووداو يان قةومان هةردوو فاكتةرى مرؤيى و فاكتةرى كةموكورتى تةك يكى و ضةند
فاكتةريكى تري تيَدا بةشدارة ا بؤية لةكاتى دابي كردنى سةالمةتى ئاسانى و سةالمةتى
زةمي ى بؤ ئةو فاكتةرانة ثيَويستة زانيارى و ئاطادارى تةواو هةبيَت .
هؤكارةكانى رِووداوى فرِؤكة لةو خالَةوة دةستثيَدةكاك كة نةتوانريَت ثيَويستيية ريشةييةكانى
بةطةرِخست ى فرِؤكةكة دابي بكريَت .هةر لة ديزاي ى فرِؤكةكة و ئاميَرة يارمةتيدةرةكان و
دروستكردنيان تا بةطةرِخسنت و ضاكسازى كة سةرضاوة دةطرن لةالوازى بةرِيَوةبةرايةتى رِاه َي انى
دةستةى كار و فرِؤكةوان لةسةر فرِؤكة .هةروةها الوازى ئةو كارمةند و دةستانةى بةرثرسيارن
لةضاالكيةكانى سةر زةوى فرِؤكةخانة و ئاميَرةكاميان.
لةكاتى رِووداو يان قةومانى فرِؤكة ثيَويستة بة وردى لة هؤكارةكان بكؤلَريَتةوة تا طةيشنت
بةهؤكارى سةرةكى.
بةطشتى هؤكارةكان ئةمانةن:
 هةلَةى مرؤيى
 كةموكورتى هونةرى ( تةك يكى )
 هةلَةى هةمة ؤر
 هؤكارة ناديارةكان
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 - 1هةلَةى مرؤيى ( ) Human Error
لة ئةزموونةكانى ثيَشووى رِووداوةكانى فرِؤكة و فرِين دةركةوتووة كة رِيَذةى زؤرى ئةو رِووداو و
قةومانانة كة دةكةونةوة ثةيوةسنت بةهةلَةى مرؤنةكانةوة .لةكاتى ليَكؤلَي ةوةكاندا لةهؤكارى
رِووداو يان قةومانةكاندا تيمةكان دةطةرِيَن بةدواى هؤكارى رِووداوةكة نةك بةدواى كةسيَك كة
بةرثرسياريَتى خبريَتة طةردن .

لةسةر دةستةى فرِؤكةوان و تيمةكانى ضاكسازى و ضاوديَرانى ئاسانى و بةرثرسةكان وة لةسةر
هةموو ئاستةكان ثيَويستة بزانن سةالمةتى ئاسانى (  ) Aviation Safetyضية؟ ثيَويستة
بزانن لة ضؤنيةتى رِوودانى ئةو كارةساتانة هةروةها ضؤنيَتى بةرطرتن لة رِوودانيان بؤ اريَكى
تر  ,ئةوةش بةدةست ديَت لة رِيَزةى فيَربوون و هؤشيار كردنةوة و بةرنامةى سةالمةتى و
رِاه َي ان و سةرثةرشتى.
ماندوبون لة ثلةى يةكةمدا ديَت كة دةستةى فرِؤكةوان توشى دةبن ثيَش فرِين يان لة كاتى
فرِي دا .
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هةنديَكجار كاثتين فرِؤكةكة ناتوانيَت (بةهةر هؤيةك بيَت) برِيَكى طوجناو ثشوو وةربزريَت لة
ئةجنامى بارودؤخيَك يان ماوةى طةشتى فرِؤكةكةى دووروو دريَذ بيَت ( زياد لة  14كاتذميَر) كار
ئةكاتة سةر تواناى كاركردنى ب وةستان يان ب بوونى ريَزا بؤ حةوانةوة ئةمةش دةطةريَتةوة بؤ
كؤمثانياكة كة بةكارهيَ ةرى فرِؤكةكةى لةبةر قازانج .
كةمتةرخةميش يةكيَكة لة هؤكارةكان كة دةطةريَتةوة بؤ طويَ ةدانى كاثت ةكة خؤى و لة خؤرازى
بوون و بةكةم سةيركردنى مةترسييةكان يان بةهؤى ةجنالَبوونى بة ئاميَرةكانى ناو فرِؤكةكة
يان طويَ ةدان بة بةرنامةكان يان باوةرى زؤرا وةك لة رووداوى سالَى  1962لة توركيا روويدا كا تيك
كاثت ى فرؤ ويستى منايش بة فرِؤكةكةى بكاك و فرؤكةكةى كيشا بة سةكؤى دانيشتوان و بووة
هؤى مردنى زياد لة  100كةس و سوتانى ضةندين فرِؤكة لةسةر زةوى فرِؤكةخانة .

هةلَة مرؤييةكان ئةم خاالَنةى خوارةوةش دةطريَتةوة:
 -1الوازى ئاستى رِاه َي ان يان نةكردنى رِاه َي ان .
 -2الوازى ئاستى سةرثةرشتيكردنى دةستةكان .
-3

يَبة يَ ةكردنى رِيَ ماى و رِيَسا و ياسا تايبةتةكان بةتايبةك ( ضيَك ليستةكانى
فرِؤكة).

 -4كةمتةرخةمى كةسةكان .
 -5بيَزاربوون و شةكةتبوون .
 -6دلَةرِاوكيَ و بريضوونةوة .
 -7ووردنةبوونةوة ( تةركيزنةكردن ) و ةجنالَى ميَشك بةشتى ترةوة .
 -8طويَ ةدان بة تةندروستى ةستةيى كارمةندان .
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هةلَةى دةستةى فرِؤكةوان
ئةم هؤكارة سةرةكى ترين هؤكارة لة رِووداوةكانى فرِؤكة ئامارةكان سةملاندويانة كة () % 73,5ى
رِووداو و قةوماوةكان لة فرِؤكةكاندا بةهؤى هةلَةى دةستةى فرِؤكةوانيةوةية  ,دةكريَت هةلَةى
دةستةى فرِؤكةوانى لةم خاالَنةى خوارةوةدا ضرِبكريَتةوة :
 ثابةندنةبوون بة يَ بة يَ كردنى رِيَكارةكان بة رِيَك و ثيَكى .
 خةيالَ رِؤيشنت و طويَ نةدان لةكاتى فرِي دا .
 هةلَة كردن لةكاردانةوةيةكدا .
 كةمى شارةزايى و رِاهيَ ان .
 هةندىَ شارةزايان ئةلَيَن ماندووبوون و شةكةك بوونى فرِؤكةوان وةكةمى ذمارةياندا
توشى هةلَة ئةبن .
 يان ئارةزووى كؤمثانياكان بؤ يَ بة يَ كردنى زؤرترين طةشت بة فرِؤكةكانيان بة
تايبةتى لة وةرزى طةشتكردندا بؤ بةدةست ه َي انى قازاجنى زؤر .
ئامارى يةكيَتى فرِؤكةوانى بةريتاني سالَى  1973دةرى خستووة كة لة ئةجنامى ماندووبوون و
كةم خةوى فرِؤكةوان بؤ كاتيَكى دريَذخايةن بووة بة هؤى لةدةستدانى طيانى  273كةس لة نيَوان
ساالَنى(. )1973-1966

 - 2كةموكورِي تةك يكى :
لةهؤكارةكانى رِووداوى فرِؤكةكان كةموكورِية لةضاكسازيةكاندا كة دةطاتة رِيَذةى  , % 1,6طويَ ةدان
بة ضاكسازى ثيَوةر و ذميَردةر ( عداد ) و بزويَ ةرةكان كة دةبيَتة هؤكارى رِووداوةكان.
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لةم كاتةدا ئةو اليةنةى يان ئةو كؤمثانيايةى ثيَوةر و ذميَردةرةكانى دروستكردوة بةرثرسياريتى
رِووداوةكة دةضيَتة ئةستؤى ا ضونكة ثيؤيستةَ ديزاي ى ئةو ئاميَرة بة

ؤريَك كرابيَت كة

رِيَزربيَت لة رِووداوى هةلَة :
بةدةر لةوةى سةرةوة كةموكورتى تةك يكى لة يةكيَك لةم خاالَنةى خوارةوة سةرضاوة دةطريَت:
 ديزاين
 ضاكسازى
 دروستكردن
 خراثى كةرةستةى دروستكردن
 هةلَةى تاقيزةى زانست طةرةنتى كةرةستةكان
136

 - 3كةموكورِي هةمةجؤر
هةنديَك فرِؤكة توشى رِووداو دةبن بةدةر لة هةلَةى مرؤيى يان كةموكورتى تةك يكى يان
كةرةستةى دروستكردن وةك:

 -1بارودؤخى كةش اسى:

خراثى كةشوهةوا هؤكارة بؤ رِووداو و قةومانةكان بة رِيَذةةى  % 5,3لةكؤى هؤكارةكان
بةثيَى ئامارى رِوداوةكانى فرِؤكة بؤ ئةو فرِؤكانةى كة لة ئاساندا دةفرِن تا بةرزى

( )34000سى و ضوار هةزار ثيَ .لةو بةرزاييةدا ضةند طؤرِانكاريةك رِوودةدن وةك :
 خيَرايى با
 ضرِى هةوا
 هةورو هةورة تريشقة

 تةم ومذ
 نزمبوونةوةى ثلةى طةرمي بؤ ذيَر  70ثلةى سةدى
 طؤرِانكارى لة فشارى هةوا
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ثياكيَشانى با َل دةكان
ئةم فاكتةرة مةترسيية لةسةر فرِي ى فرِؤكةكان لة ئاساندا ا تائيَستا بووةتة هؤكارى رِوودانى
ضةندين رِووداوى فرِؤكة و ضةندين كةسيش لةو رِووداوانةدا لة ناوضوون .رِةنط بيَت لةناوضوونى
مرؤنةكان بةهؤى رِوداوى بالَ دةكان كةم بن ا بةالَم زيانى مةزةندةكراوى ثياكيَشانى بالَ دةكان بة
رِيَذةى  %65كةمن كة تيايدا بالَ دةكة لةناو دةضيَت ا بةالَم زيانةكة طةورةتر دةبيَت كاتيَك
بزويَ ةرى فرِؤكةكة بالَ دةكة هةلَدةلوشيَت يان بالَ دةكة خؤى دةلكيَ يَت بة بزويَ ةرةكةدا يان
خؤى دةكيَشيَت بة شوشةى ثيَشةوةى كابي ةى فرِؤكةكة.
ئامارةكان وانيشان دةدةن كة تا ساالَنى رِابردوو ,كؤى زيانةكانى ثياكيَشانى بالَ دةكان بة فرِؤكة
شارستانيةكان بة  400مليؤن دؤالر مةندة دةكريَت .تةنها لة ئةمريكا بة  2,1مليار دؤالر
مةزةندةكراوة.
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مةترسى بالَ دةكان لةسةر زةوى نزيك رِارِةوى فرِي ى فرِؤكةكان (  ) Runwayزؤرةا بؤية
ثيَويست دةكاك لة دةوروبةرى فرِؤكةخانة دارستان و زةلكاو و شويَ ى كؤكردنةوةى بالَ دة نةبيَت.
بةردةوام ثيَويستة فرِؤكةخانة ضاوديَرى ئةو ناوضانة بكاك كة بالَ دةكان تيَيدا كؤدةب ةوة و
سيستةم و ئاميَرى تايبةك دادةنريَن بؤ رِاوكردن يان هةلَفرين يان قةدةغةكردنى نيشت ةوة و
نزيكبوونةوةى بالَ دةكان وةكا لةق لةق و دالَ و كؤتر و  ....ه  ,بةتايبةك لة ناوضةى فرِي ى
فرِؤكةخانةكان .

 - 4هؤكارى ناديار
زؤر ار هؤكاريَكى دياريكراونية بؤ رِوودانى قةومان و تيَكشكاندنى فرِؤكةكان و تيمةكانى
ليَكؤلَي ةوة و ثشك ي يش ناطةنة ئةجنام ا بؤية لةم كاتةدا ئةو هؤكارانة لة ذيَر ناوى (هؤكارى
ناديار ) ثؤليَن دةكريَن .
لةم باسةدا ووردتر ليَكؤلَي ةوة لة اليةنى فرياكةوتن و

ارةسةرى

رووداوةكان دةكةين .

ئةجنامى ئةم ليَكؤلَي ةوةيةش باسى فيَربوونى ضؤنيةتى ثاراست ى فرِؤكةكان دةكةين لة مةترسى
سوتان و طرطرتن و ضؤنيةتى كوذاندنةوة و فرياكةوتن لةطةلَ ئامادةكارييةكان لة فرِؤكةخانةكان
بةشيَوةيةكى ريَك ثيَك بؤ ثاريَزطارى لة ذيانى سةرنشي ان و فرِؤكةكان .
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طرِطرت ى فرؤكةكان
طرِطرت ى فرِؤكةكان يان سوتاندنيان لة كاتة كتوثرِيةكاندا روو دةدةن بؤية ثيَويست دةكاك
ئامادةكاريةكى باش هةبيَت بؤ بةرةوثريضونى كوذاندنةوةى فرِؤكةكة و رزطاركردنى سةرنشي ان
لة فرِؤكةكاندا ا طرطرتن لةم شويَن و كاتانةدا روودةداك:
 .1لة شويَ ى ضاوةروانياندا لةسةر ئةثرون ( لة ناو فرِؤكةخانة) .
 .2لة هةنزةرةكاندا ( لة ناو فرِؤكةخانةدا) .
 .3كاتى بةرزبونةوة و نيشت ةوة ( لة ئاسان و سةرزةوى) .
 .4لة شويَ ةكانى دةرةوةى فرِؤكةخانة .
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ثياكيَشانى فرِؤكة بة شو َي كدا زياتر دةبيَتة هؤى تيَكشكانى تانكى سوتةمةنى فرِؤكةكة ا بكو
بونةوةى و طرِطرت ى لةم كاتةدا بوونى شلةمةنى تر كة لة ناو فرِؤكةكةدا هةية و بة كار
دةهيَ ريَت بؤ بةطةرخست ى سيست و ئاميَرةكانى طرِدةطرن  .طرِطرت ى فرِؤكةكة زياتر دةبيَت
كاتيَك ئاطرةكة لة تةنةطةرمةكانى فرِؤكةكة نزيك دةبيَتةوة يان كةوت ةوةى شؤرتى كارةبا بةهؤى
شكان يان قرتان يان بوونى كةموكورِيةك لة كارةبايى فرِؤكةكةدا .
هةروةها لةبةر نةبوونى سيستمى ( )Earthلة نيَوان ئؤتؤمبيلى ثركردنى سوتةمةنى فرِؤكة
(باوزةر) و زةوى بارطةى كارةبايى زياد دةبيَت زؤر ار دةبيَتة هؤى ئاطركةوت ةوة .
مةترسيي لةوةداية طرِطرت ى فرِؤكة لة ماوةيةكى زؤر كةمدا روودةداك كة دةبيَتة مةترسى طةورة
لةسةر ذيانى ئةو كةسانةى كة لة فرِؤكةكةدان  .بؤية كارى زؤر دةكريَت بؤ دابي كردنى ريَزا و
ريَكارى تايبةك بؤ بةرةو ثريضونى كتوثرِ و لة كاتى خؤيدا لةكاتى رووداوى سةر زةوى يان
كةوت ةخوارةوة بؤية ثيَويستة ئةوةى كة لة تواناداية بكريَت بؤ ثاراست ى ذيانى كةسةكان بؤ
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زانياريش قةبارةى طرِطرتن و سوتانةكة لةطةأل قةبارةى سوتةمةنيةكة هاوشان دةبن ا بؤية تا
قةبارةى سوتةمةنييةكة زؤر بيَت ثرؤسةى كوذاندنةوة و فرياكةوت ةكةش قورس تر دةبيَت .
دةتوانريَت ئةو مةترسيانةش كةم بكريَتةوة لة ريَزةى دابي كردنى ئامرازى تايبةك بة بةرطرتن
لة طرِطرتن لة ناو فرِؤكةكة تا ئاستيَك وةك دانانى سيستمى ثاراسنت لة خالَة هةستيارةكانى ناو
فرِؤكةكة و توانا و بةرطةطرت ى تةك يكيةكانى سوتةمةنى بؤ طرِ و بؤريةكانى طةياندنى
سوتةمةنى وا ىلَ بكريَت كة مةترسى كةم بكريَتةوة .
هةروةها طرنزة لة ثرؤسةكانى فرياكةوت دا ثيَوةرةكانى دةرباز بوون ( )Exitيةكبخريَن و تواناى
كردنةوةى دةرطاكانى رزطار بوون لة ناوةوة ئاسان بكريَت .

لةطةلَ ئةوانةى باسكرا ثيَويستة ئاميَر و ئامراز و كةرةستةى تايبةك بة كارمةندانى
ئاطركوذاندنةوة داب بكريَت وةك تةور ا برِةر و مشار و  .....هتد بؤ رزطاركردنى ئةوانةى كة لة
ناو فرِؤكةكةدان  .طرنزة رِاه َي انى بةردةوام بةو كارمةندانة بكريَت بؤ كوذاندنةوة و فرياكةوتن و
رزطاركردنى كةسةكان و بةكارهيَ انى ئةو كةرةستة و ئاميَر و ئامرازانةى كة بةكار دةهيَ ريَن بؤ
كوذاندنةوة و فرياكةوتن و رزطاركردن .

طرنزى رِاهيَ ان
رِاه َي ان يةكيَكة لةو ريَزا و فاكتةرة يارمةتيدةرانةى بؤ ثرؤسةكانى كوذاندنةوة و فرياكةوتن
لةسةر ئةو كةرةستة و ئامرازانةى كة بةخيَرايى بةكاردةهيَ ريَت بؤ دابي كردنى د َل يايى بؤ
سةرنش و ئةو كةسانةى كة بةكارى دةهيَ ن .
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رؤلَى دةسةآلتى فرِؤكةخانة
ثيَويستة ثرؤسةكانى ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن لة ذيَر سةرثةرشتى راستةوخؤى دةسةآلتى
كارطيَرى فرِؤكةخانةدا بيَت كة بةرثرسيارة لة دابي كردنى هةموو ثيَداويستيةكانى كوذاندنةوة
بةثيَى ثؤلَي ى فرِؤكةخانةكة .
فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى سليَمانى لة بوارى تواناكانى ئاكر كوزاندنةوةو فرياكةوتن و بةث ى
ثاشكؤى ذمارة  )Annex 14( 14ى ريَكخراوى ئايكاو ( )ICAOثؤلي ى ()9ى وةرطرتوة
وثيَويستة بةثيَى ئةو ثؤلي ة ثيَويستيةكان داب بكريَت .
 بؤ دل يابوونيش ئةطةر سةيرى ئةو ثيَداويستيانة بكريَت كة لة فرِؤكةخانةى سليَمانيدادابي كراون ا دةبي نزيك بةو ثيَداويستيانةية كة بؤ ثؤليَن لة سةرةوة ديارى كراون ا بؤية ئةو
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ثؤلي ةى كة فرِؤكةخانةى سليَمانى بؤ خؤى دابي كردوة بةثيَى ( )Annex 14ئاطركوذاندنةوة و
فرياكةوتن ثيَويستة بةبةردةوامى ) (Updateبكريَت.
 هةروةها لةسةر فرِؤكةخانة ثيَويستة كارمةندى تةواو و راهيَ راو لةطةلَ دةستة و ريَكخراوىثسثؤر و شارةزا دةستةبةر بكاك لة بوارى ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوت ى فرِؤكةكان .
 دروستكردنى ويَستزةيةكى سةرةكى بؤ ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن كة نزيك بيَت لة ناوةراستىفرِطةى سةرةكييةوة و هيس بةربةستيَك نةبيَت كة ريَزربيَت لة طةيشنت و ولَةى ئؤتؤمبيلةكانى
ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن بؤ كؤتايةكانى فرِطةى سةرةكى لة كاتيَكى ثيَوانةيى دا ( لة 120
ضركة تيَ ةثةريَت) .لة دوورترين شؤي ى ناو فرؤكةخانةوة نابيَت لة ( )202ضركة زياتر بيَت .
 دابي كردنى ئاميَر و ئامرازى تايبةك بة ئاطركوذاندنةوة و ثرؤسةكانى فرياكةوتن و رزطاركردنبؤ ذي زةى فرِؤكةخانة و دةوروبةرى و ناوضةكانى نزيك بة فرِؤكةخانة ا وةك بةلةمى رزطاربوون
بؤ دةرياضة و رووبارةكانى نزيك بة فرِؤكةخانة يان هةر ناوضةيةكى ترى نزيك بة فرِؤكةخانةا
وةك شاخ و دةشت و بيابان  .ثيَويستة كارمةندان رِاه َي ان لةسةر ئةو ئاميَر و ئامرازانة بكةن بؤ
ئاسان بةكارهيَ انيان لة كاتى رووداوةكان .
 داب كردنى ئؤتؤمبيلى تايبةك بة طةيشنت بة ناوضة دوور و سةختةكانى سةرشاخ و دؤأل وبيابانةكان كة رةوشى تايبةتيان هةبيَت و لة تواناياندا بيَت بةرطةى ئةو ذي زانة بزرن  .ئامانج
لةو ثيَداويستيانة خيَرا فرياكةوتن و رزطاركردنى كةسةكانة لةو رووداوانةى كة لةو ناوضانةدا
روودةدةن .
 هةماهةنزى لةطةلَ اليةن و ريَكخراو و دةستةكانى ترى كوذاندنةوة و فرياكةوتن بكريَتا وةك(بةرطرى شارستانى شار – هيَزى ثؤليس – ئيَشكزرةكانى ناوضةكان – نةخؤشخانةكان –
هيَزةكانى سوثا – هيَزةكانى ثاراست ى س ور – هةر هيَزيَكى تر لة ناوضةكاندا بيَت ) .ئةو
هةماهةنزيةش لةريَزةى ريَكةوتن و طفتوطؤى ثيَشوةختةوة دةكريَت و باش ة بةشيَوةى نوسراو
بكريَت لة نيَوان دةسةآلتى فرِؤكةخانة و ئةو اليةنانة بؤ يارمةتيدانى خيَرا و كارا لة كاتى
رووداوةكاندا .
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 ريَكخست ى نةخشةيةكى روون بةناوضةكانى ناو فرِؤكةخانة و دةرةوةى فرِؤكةخانة ئةوةندةىس ورى بةرثرسياريَتى فرِؤكةخانةية بةثيَى رِيَ ماييةكانى دةسةآلتى فرِؤكةوانى ووآلتةكة (ليَرة
دةسةآلتى فرِي ى عيَراق ثيَويستة ديارى بكاك) و نةخشةكانيش بةسةر اليةنةثةيوةنديدارةكاندا
دابةش بكريَت و روون بكريَتةوة بؤيان .

نةخشة ى (: )Grid Map

بؤ ناو س ورى فرِؤكةخانة .
أ-
بؤ ناوضةكانى دةرةوةى فرِؤكةخانة .
ب-
بؤ هةربةشيَك ثيَويستة شويَ ة ديار و ناسراوةكانيان لةسةر ديارى كرابيَت ا وةك نةخؤشخانة و
ب كةى ثؤليس لةطةلَ نزيك ين و ئاسان ين ريَزا بؤ طةيشنت بة شويَ ى رووداوةكة .

(نةخشةى  Grid Mapى فرِؤكةخانةى نيَودةولَةتى سليَمانى
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 داب كردنى ئامرازى ثةيوةندى كارا و هيَلَى طةرم لة نيَوان بةشة سةرةكييةكانى بةشدار بوو لةثرؤسةى ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن و رزطار كردن .
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 ئةوةى ليَرةدا طرنزة بوتريَت بةثيَى ريَ ماييةكانى ريَكخراوى فرِي ى شارستانى هةرفرِؤكةخانةيةك ثابةندكراوة بة بوونى ثالنيَكى تايبةك بة دؤخةكانى كتوثرِى لةذيَر ناوى
( )Emergency Planبؤ بةرةو ثريضونى هةر حالَةتيَكى نةخوازراو  .رووداوةكانى فرِؤكة
بةشيَكى طرنزة لة ثالنةكة و بؤ سةرثةرشتيكردنى ثالنةكة دةستةيةكى تايبةك دروست دةكريَت
لةذيَر ناوى (دةستةى كتوثرِى) كة بةرثرسى يةكةمى فرِؤكةخانة سةرؤكايةتى دةستةكة دةكاك
وةك لة خوارةوة نوسراوة لةم بةشانة ثيَك ديَت :

 .1دةستةى كتوثرِى تايبةتى ناو فرِؤكةخانة









سةرؤكى دةستة – بةرثرسى يةكةمى فرِؤكةخانة ) بةريَوةبةرى طشتى)
يَزرى سةرؤكى دةستة – بةرثرسى بةرطرى شارستانى فرِؤكةخانة
ئاسايشى فرِؤكةخانة  -ئةندام
تةندروستى فرِؤكةخانة  -ئةندام
كةشتيةوانى ئاسانى  -ئةندام
ضاالكى زةمي ى فرِؤكةخانة – ئةندام
تةك يكى فرؤكةخانة  -ئةندام
طواست ةوة و خزمةتزوزارييةكان  -ئةندام

 نويَ ةرى ه َيلَة ئاسانييةكان – ئةندام

 .2دةستةى كتوثرِى طشتى فرِؤكةخانةى نيؤدةولةتى سليمانى
لةدةستةى كتوثرِى ناو فرِؤكةخانة و ئةم بةشانةى خوارةوة ثيَكديَت:
 سةنتةرى هةماهةنط و فرياكةوت ى سليَمانى JCC
 ب كةى تةندروستى بةكرة ؤ – راثةرِين
 ب كةى بةرطرى شارستانى بةكرة ؤ – راثةرِين
 فةرماندةيى هيَزى ثيَشمةرطة (سةربازى)
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بؤ ئاسان ترى فرياكةوتن ثيؤيستة كورتةيةك لة ديزاين و ؤرى فرِؤكةكان بزانريَت :
فرِؤكةكان هةمة ؤرن و دةتوانريَت ضةند ثؤلي يَك بكريَت :

 فرِؤكةى شارستانى .
 فرِؤكةى شةرِكةر  -سةربازى .
 فرِؤكةى ثةروانةدار – هةىل كؤثتةر .
لةاليةكى ترةوة ثؤَلي يَكى تر هةية بؤ فرِؤكةكان بةم ؤرةى خوارةوة و لةسةر ب ةماى كاركردن
يان بةكاره َي ان :
 فرِؤكةى بازرطانى  -طةشتيار و ريَوان .

148

 فرِؤكةى بارهةلَزر


 فرِؤكةى بةرطرى شارستانى – بؤ ئاطركوذاندنةوة
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 فرِؤكةى ئةمبوالنس – بؤ فرياكةوت ى تةندروستى

150

 فرِؤكةى كشتوكالَى – بؤ رشت ى دةرمانى كشتوكالَى

 فرِؤكةى ب فرِؤكةوان
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 فرِؤكةى رِاه َي ان .

 فرِؤكةى ضارؤكةيى
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بؤ مةبةستى ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوت ى سةر ةم ئةو ؤرة فرِؤكانة طرنزة ؤرى ئةو
سوتةمةنيية بزانريت كة بةكار دةهيَ ريَت بؤ بةطةرخست يان ا لة هةمان كاتدا لةسةر
كارمةندانى ئاطركوذاندنةوة و رزطاركردن ثيَويستة ياوازى نيَوان فرِؤكةكان بزانن ا ضونكة
فرِؤكةى سةربازى هةلَزرى ضةندين بؤمب و موشةكة كة دةتةق ةوة لة كاتى كةوت ة خوارةوة يان
طرِطرت يان .
بةآلم فرِؤكةى شارستانى ضةندين كةس لة ناو فرِؤكةكةن و قةبارةى ئةو سوتةمةنيةى كة
هةلَدةطريَت زؤر زياترة لة فرِؤكةكانى تر .
زاني ى ؤرى فرِؤكةكة يارمةتي دةرة بؤ دانانى ثالنيَكى كتوثرِى بؤ رزطاركردن يان ثاريَزطارى
كردنى فرِؤكة .

ثيَكهاتةى فرِؤكة Air Craft Construction
دواى ضةند هةوأل و تاقيكردنةوة ئي جا مرؤن توانى ديزاي ى فرِؤكة بكاك و دروستيشي بكاك بة
تةك يكيَكى تايبةك و بةرز و بزاتة ئةو شيَوةيةى كة هةية ا ا فرِؤكةكة خاوةنى بالَى يَزري بيَت
وةك فرِؤكةكانى (بؤي غ  )A320 , A 319 , Airbus 380, 747,737يان خاوةنى بالَى
ولَةك بيَت وةك هةىل كؤثتةر.
ديزاي ى فرِؤكةى بالَدارى يَزري بةزؤر شيَوةكراوة ا بةآلم لة ب ةرةتدا لة س بةش ثيَكهاتووة:
 .1الشةى فرِؤكة و ثيَشى كابي ة)(Fuselage
 .2بالَةكانى فرِؤكة )(Wings
 .3يةكةى كلك )(Rear Tail
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 .1الشة و ثيَشي فرِؤكة Aircraft Body

الشةى فرِؤكة و ثيَش :شويَ ى فرِؤكةوان و ئةو شو َي ةي كة تةواوى ئاميَر و سيستمى كؤن ؤلَ و
ئامرازةكانى تيَدا دادةنريَتا هةروةها لةطةلَيدا ئةو شويَ ةية كة رِيَواكان (كةسةكان) تيَدا

دادةنيشن لةطةلَ شويَ ى انتا و طةجني ةكان و هةلَزرى بزويَ ةرةكانة .

الشة لة تؤريك (شبكة ) شيش كة لةسةر شيَوةى بازنةيى دروستكراوة هةر لة ثيَشةوة تا
ناوضةى كلكى فرِؤكةكة لةطةلَ ضةند شيلمانيك وةك رايةل لةسةر بارى دريَذى وةك ثشتيوان كة
بة ئاسؤيى دانراون ا هةردوو شيشى ستونى و ئاسؤيى تؤريَكى تؤكمةيان ث دروست كراوة كة
بؤدى فرِؤكةكةى لةسةر ب يادنراوة .
روثؤشى الشةكة بة تةنيَك داثؤشراوة و بةثيَى كيَشى ثيَويست دانراوة كة يارمةتى تؤكمةيى
الشةكة دةداك  .الشةى فرِؤكةكة يَزاى دانيشت ى طةشتيار و ريَواكان و دانانى كاآل و مشةكةكانة .
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 .2بالَةكانى فرِؤكة Wings

لةسةر شيَوةى رِاطريك بؤ هةلَزرت ى بالَةكان و لةسةر سةنتةرى الشةكة دةبةس يَت يان لةم
سةرى بالَى راست بؤ ئةوسةرى بالَةكةى ترى دةبةس يَتةوة  .بالَةكان كؤن ؤلَى بةرزبونةوة يان
نيشت ةوةى فرِؤكةكة دةكةن بةهؤى ضةند شاثةرِ و ثةرِةكةوة  ,ئةستورى و شيَوازى بالَى
فرِؤكةكان ياوازن بة ياوازى ؤرى فرِؤكةكان و دريَذى و بةست ى بالَةكان  .رووى ضةماوةى
سةرةوةى بالَةكان بة ثارضةشيشى بةهيَز دةبةس يَتةوة بة قؤلَةكانةوة .

بةست ةوة و تيَثةربوونى تؤرةكانى الشة و بالَةكانى فرِؤكةكة و بةست ةوةى قؤلَ و بةشةكانى تر
بةشيَوةيةك د ةكريَت كة لة ئةجنامدا وةك يةك ثارضة كاردةكةن و بؤ سةالمةتى فرِؤكةكة وا
بةهيَزو تؤكمة دةكريَت كة ثةستانى هةوا و طؤرانكارييةكانى ئاسان و ولَة و خيَرايةكان هيس
كار نةكاتة سةر سةالمةتى فرِؤكةكة .
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 .3يةكةى كلك Rear Tail

كلك :سيست و ئاميَرةكانى كؤن ؤلَكردنى ثيَضكردنةوة و بةرزبونةوة و دابةزي ى فرِؤكةكةى تيا
دانراوة .
كلكى فرِؤكةكة بةهةمان شيَوةى الشةى فرِؤكةكةية و كلكى فرِؤكة يارمةتى يَزريكردن و
لةنكةر و باآلنسى فرِؤكةكة د ةداك لةسةر بارى دريَذى لةكاتى فرِي ى فرِؤكةكة لة ئاساندا كة
بةهؤى ضةند بةشيَكى ولَةكةوة دانراوة لةبةشى دواوةى فرِؤكةكة و لةسةر كلكى بة هؤيانةوة
دةتوانريَت كؤن ؤلَى ثيَضكردنةوة و خوالنةوةى فرِؤكةكة بكاكا هةروةها شانةكى كلكى فرِؤكةكة
كؤن ؤلَى ئاراستةى فرِؤكةكة دةكاك .

بةشة سةرةكييةكانى فرِؤكة Aircraft Main parts
دروستكردنى فرِؤكةكان ياوازن بة ياوازى ؤر و الشة و مةبةست و ئةو كةرةستانةى كة ليَيان
دروستكراونا هةنديَكيان طةورةن ةند بزؤي ةريكيان هةيكة نزيك بة  600كةس هةلَدةطرن و
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هةنديَكيان بضوكن يةك بزويَ ةريان هةية  .هةنديَكيان سةربازين و هةنديَكيشيان ؤريَكن كة
دروست دةكريَتا

لةسةر ئاو دةفرِن (طائرات مائيه) ا بالَى هةندآ فرِؤكة لة مادةى ديورالوم
هةنديَكى تريان لة فايبةر يان ئةلةم يَوم دروست دةكريَت .
لةسةر كارمةندانى ئاطركوذاندنةوة ثيَويستة زانيارى تةواويان هةبيَت لةسةر ؤرى فرِؤكةكان و
ثارضةكانيان لةطةلَ ئةركى هةرثارضةيةك و ئةو كةرةستةيةى ليَى دروست دةكريَت  .هةروةها
تواناى ئةو كةرةستانة بؤ طرِطرتن و تؤكمةيى و رةقى و بةهيَزى هةر ثارضةيةك يان بةشيَك لةو
فرِؤكانة بؤ كاتى برِين و شكاندنى لة كاتى رزطاركردندا .

ؤرةكانى بزو َي ةرةى فرِؤكة Engines
يةكيَك لةبةشة طرنط و سةرةكيةكانى فرِؤكة بزويَ ةرةكانن كة بؤ بةدةستهيَ انى هيَزى ثا َل انى
فرِؤكةكة بةكار دةهيَ ريَت (بؤ هةوا راكيَشان و ثالَثيَوةنان بؤ دواوة تا فرِؤكةكة بةخيَرايى بؤ
ثيَشةوة جبولَيَت)ا دوو ؤر بزويَ ةر هةنا يان بستؤنية كة بة هةوا يان شلةمةنى سارددةكريَتةوة
يان توربي ى يان موشةكيية .
 .1بزويَ ةرى بستؤنى Piston Engine
 .2بزويَ





ةرى تؤربي ى Turbine Engine
بزويَ ةرى فيشكةى تؤربي ى Turbojet
بزويَ ةرى تؤربي ى ثةروانةدار Turbofan
بزويَ ةرى ثةروانةيى تؤرب Turboprop
بزويَ ةرى ستونى تؤرب Turbo shaft

 بزويَ ةرى فيشكةيى ثةستؤكى Rocket
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 .1بزويَ ةرى بستؤنى :هاوشيَوةى بزويَ ةرى ئؤتؤمبيلة ئاسايةكانة ا ئةم بزويَ ةرة
هةلَدةسيَت بة سورِانةوةى ثانكةيةك (ثةروانةيةك) كة لةسةر بةشى ثيَشةوةى فرِؤكةكة
يَزريكراوة ا بةآلم لة فرِؤكةدا هةلَدةسيَت بة راكيَشانى هةوا لة ثيَشةوة بؤ دواوة بؤ
ثالَ ان بة فرِؤكةكةوة .
 .2بزويَ ةرى تؤربي ى :دوو ؤرن يان وزةيةكى خوالنةوة هةلَدةستيَت بة خوالنةوةى ثةروانةكانى
فرِؤكةكة يان هيَزيَكى فيشكةيى هةوايةكى طةرم بؤ دواوة بةكاردةهيَ ريَت كة ثيَويست بة
ثةروانةكان ناكاك .
بزويَ ةريَكى ئاسايى لةم بةشانة ثيَك هاتووة:
Compressor
أ -ثةستيَ ةر
Fan
ب -ثةروانة
ك-
ث-
ج-

ذوورى سوتاندن (توون) Combustor
Turbine
تؤرب
Exhaust nozzle
ئةكزؤز (ثرِوكيَ ةر)

ثةستيَ ةر  : compressorضةند ثانكةيةكة ثةرةكةى بضوكى هةية يةك لة دواى يةكن بؤ
ثةستاندنى هةوا و بةرزكردنةوةى رادةى ثةستانةكة بةكاردةهيَ ريَت .
ذوورى سوتاندن (توون)  :Combustorبة ضوونة ذوورةوةى هةوا دةدريَتة بةر ثرذةيةكى
سوتةمةنى لة ريَزة ى ضةند لولةكيَكى وردةوة و دواى دةدريَ ة بةر بريسكةيةكى كارةبايى (شرارة)
لةسةر شيَوةيةكى بازنةيى و ثلةيةكى طةرمى نزيك بة  2700ثلةى سةدى لةو كاتةدا هةواكة
ئةكش و لةو ثلةى طةرمايةدا ثالَى ثيَوة دةنريَت بؤ تؤربي ةكة .
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تؤرب  : Turbineبة خوالنةوةى تؤربي ةكان ثةستيَ ةر و ثانكةكان دةخوليَ ةوة و دةبيَت
بةهؤى لكاندنيان بة ديشلى (بادراوى) بزويَ ةرةكانةوة .
ئةكزؤز (ثرِوكيَ ةر)  :Exhaust nozzleئةو شويَ ةية كة هيَزى ثالَ ةر ( )Thrnstى ليَوة
دةردةضيَت و ليَوةى هةواى طةرمى ثالَ ةر بؤ دواوةى دةدةضيَت و تيَكةلَى دةكاك لةطةلَ هةواى
سارد لة دةرةوةى بزويَ ةرةكان .

طةجني ةكانى سووتةمةنى (:)fuel stores or Tanks
هةلَزرت ى سوتةمةنى لةناو فرِؤكةدا لةشويَ ى ؤراو ؤر ئةجنام دةدريَت و شويَ ةكان بةهؤى
بؤرى و نالظةوة (زمانةوة) بةيةكةوة بةس اونةتةوة  .ئةو شويَ انة لةذيَر بالَ و الشة و كلكى
فرِؤكةكةدا هةلَدةطرييَت يان لة ذيَر سكى فرِؤكةكةدا لة تةنيشت شويَ ى هةلَزرت ى كاآل و
مشةكةكاندا دادةنريَت و زؤر ار قةبارةى ئةو سوتةمةنى ية دةطاتة  200,000دوو سةد هةزار ل .

ؤرة سةرةكييةكانى طةجني ةكانى سوتةمةنى فرِؤكة:

دةتوانريَت ئةو شو َي انة و ؤرةكانى بكريَن بةم ؤرانةى خوارةوة :
 .1طةجني ةى (تؤكمة) يان رةق (الصلبة) Rigid Tanks
 .2طةجني ةى تةواوكارى (التكاملية) Integrative Tanks
 .3طةجني ةى نةرم (املرنة) Flexible Tanks
 .4طةجني ةى يةدةك (االحتياطيه) Auxiliary Tanks
طةجني ةى تؤكمة :زياتر بة ئةلةم يؤم ديوارةكانى دروست دةكريَت بؤ بةهيَزى و بةبؤريةكى
دةرةضةيى هةواوة (ت فيس) بةس اوة  .لةذيَر بالَ و الشةى فرِؤكةكةدا يَزريكراون بؤ بةدور
خست ةوةى لةسةر ضاوةى كارةبا .
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طةجني ةى تةواوكارى :ئةم طةجني انة زياتر لة بالَ و ناوضةى كلكى فرِؤكةكةدا دانراون و
بةتةنيَكى سوك دروست دةكريَن بؤ هةلَزرت ى ذمارةيةكى زياتر ريَوا و طةشتيار ا لة كاتى
رووداودا ئةم طةجني ةية نزيكن لة طرطرت ةوة .
طةجني ةى نةرم :ئةم طةجني ةية بريتية لةضةند شةلَتةيةكى نةرم لة ثالستيك دروستكراون يان
هةر تةنيَكى ترى نايلؤن و بةئاسانى لة ذيَر بالَ و الشةى فرِؤكةكة دةبةس يَت .
سوودى ئةم ؤرة طةجني انة ئةوةية كة بةرطرى لة بةركةوتن و فشار دةكةن مةطةر بةر تةنيَكى
رةق بكةون يان بةر ستونيَكى تيذ يان زبر .
طةجني ةى يةدةك :زؤر لة فرِؤكةكان بة تايبةتى فرؤكة سةربازييةكان ضةند طةجني ةيةكى
يةدةك هةلَدةطرن بؤ مانةوةى زياتر لة ئاساندا و زياتر بة ذيَر بالَ و الشةى فرِؤكةكةوة
ئةبةس يَ و دواى بةكارهيَ انى بةنزي ةكة فري ئةدريَ ةخوارةوة .
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طةجني ةكانى سوتةمةنى و شلةمةنييةكان:

طةجني ةكانى رؤن





Oil Tanks

دةرةضةى رزطارى (كتوثرِى) Emergency Exits
Batteries
باتريةكان
Fuel Tanks
تةنكى سوتةمةنى
Escape Chute
دةرضةى قوتاركردن

 هيدرؤليك

Hydraulic Oil
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دةرطا و دةروازةكانى ناو فرِؤكةيةكى ريوا ( بازركانى بؤ كةشتياران)

 .1دةرطاى ريَواكان
 .2دةرطاى باركردن
 .3دةرطاى كتوثرِى
 .4دةرطاى كتوثرِى لةطةلَ ثةيذةى رزطاركردن

دةرطاكان:
زؤر طرنزة كارمةندى بةرطرى شارستانى شارةزايى تةواوى هةبيَت لة شويَ ى دةرطاكانى هةر ؤرة
فرِؤكةيةك بؤ زووتر فرياكةوت ى ئةو كةسانةى كة لة ناو فرِؤكةكةدا طرييان خواردوة .
بة ئاسايى دةرطاكانى هةر فرِؤكةيةك لة هةر دوو ديوى فرِؤكةكةوة هةن ا لة فرِؤكة
شارستانيةكاندا دةرطاى سةرةكى نزيكة لة ثيَشةوةى فرِؤكةكة يان لة ناوةراست يان نزيك كلكى
فرِؤكةكةوة و لة ذيَرةوة بةثيَى ؤرى فرِؤكةكة .
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لة هةندآ فرِؤكةدا ضةند دةرطايةكى نائاسايى هةن بةشيَوةيةك ديزاين دةكريَت كة دةرطاكة لة
كاتى كردنةوةيدا خبزيَت و دريَذ بيَتةوة و بكشيَت ئي جا دةكريَتةوة بؤ ئاسانكارى و سةالمةتى
زياترى كةسةكان .
دةرطاكانى هةر فرِؤكةيةك لة ناوةوة بةشيَوةيةك دادةخريَن كة زؤر تؤكمة دةبن و ناكريَت لة
دةرةوة بكريَ ةوة .

ثةجنةرةكانى فرِؤكة :
ثةجنةرةكانى فرِؤكةك ان بةشيَوةيةكى زؤر تؤكمة دروست دةكريَن لة مادةيةكى ثالستيكى روون ا
لة فرِؤكة نويَيكاندا ثةجنةرةكان بضوك دروست دةكريَن ا بةآلم بةهيَزترة  .ئةم ثةجنةرانة
دةست ادةن بؤ ضونة دةرةوة لة فرِؤكةكة ا بةآلم ضةند دةرطايةكى تايبةك هةن بؤ دةربازبوون لة
فرِؤكةدا وةك لة ويَ ةكاندا دةردةكةون .
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كابي ةى فرِؤكة:
سةر ةم ئاميَر و سيست كؤن ؤلَى سةر فرِؤكةكةى تيَدا دانراوة كة يا ية لة شويَ ى طةشتيار و
ريَوان بةهؤى دةرطايةكى ناوةوة ياكراونةتةوة لةيةك ى ا تيايدا نيشتوَكى (كورسيةكى) كابت ى
فرِؤكةكةى تيا دانراوة ا لةم كابي ةيةدا تةواوى ئامرازةكانى بةطةر خسنت و كؤن ؤل كردنى
فرِؤكةكة لة ثيَش و سةرى شويَ ةكة يَزري كراوة .
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لة فرِؤكة سةربازيةكاندا سةرقاثيَك هةية لةسةر كابي ةى كابنت بؤ ضونة ناو و يان دةرضون لة
كابي ةكة و ئاميَريَكى تيا دانراوة كة كابت ى فرِؤكةكة بةهؤى سثرنيَكةوة بتوانيَت خؤى دةرباز
بكاك و بضيَتة دةرةوةى فرِؤكةكة لةكاتى ثيَويستدا يان كةوت ةخوارةوةدا .

ئةو كةرةستانةى الشةى فرِؤكةكانى ليَ دروست دةكريَت:
كارمةندانى بةرطرى شارستانى ثيَويستة زانيارى تةواو يان هةبيَت لةسةر ؤرى ئةو كةرةستانةى
كة الشةى فرِؤكةكانى ليَدروست دةكريَت بؤ ئةوةى لة كاتى رووداو و طرِطرت دا رِيَزا و كةرةستةى
كوذاندنةوةى ئاطركة ديارى بكةن و بزانن تا ض ئاستيَك ئةو كةرةستانة ثلةى طرطرت يان هةية .
هةندآ لةو كةرةستانة ئةمانةن:
 .1سةبيكةى ئةلةم يؤم
 .2سةبيكةى مةط يسيؤم
 .3سةبيكةى تيتانيؤم
 .4ئاس ى دذة ذةنط – Stainless steel
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 .5ديورالوم
 .6فايربطالس – كربون فايرب – اراميد فايرب
 .7تةختة Plywood -
 .8ثالستيك و نايلؤن
 .9كةتان
 .10كةرةستةى تر وةك ميالم
– ت زسنت – م ز يز  ....هتد .

– خارص

– سليلؤز – كادميوم – كروم – زيو – ئاسن – نيكل

سةرضاوةى مةترسيةكان لة ناو فرِؤكةدا :
أ-

سةرضاوة سةرةكييةكان وةك:
 بزويَ ةرةكان .
 سوتةمةنييةكان.
 تةنكييةكانى سوتةمةنى .
 سيستمى هيدرؤليكى .
 سةرضاوةى كارةبا .
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ب-

سةرضاوة تايبةتةكان:
 كةرةستةى دابرِى طةرمى و دةنط .
 سةبيكةكان .

ك-

سةرضاوة مةترسييةكانى طواست ةوةى كةرةستةكان :
 طواست ةوةى كةرةستةى تيشكاوى و تةقةمةنى .
 طواست ةوةى كةرةستةى كيمياوى .

 سوتاندنى تاية و ناو ثؤشةكان .
 سةرضاوةكانى ناو فرِؤكة .
 سةرضاوةى طرطرتن لة ناو كابي ةى فرِؤكة .

مةر ى طواست ةوةى كةرةستة مةترسييدارةكان:
 .1ثيَويستة كؤمثانياى طواست ةوة زانيارى تةواوى هةبيَت لةسةر مةترسى ئةو كةرةستةية .
 .2ثيَويستة ثالنيَكى كتوثرِى (  )Emergency planهةبيَت بؤ رووبةرووبونةوةى هةر
كارةساتيَك كة لة ئةجنامى ئةو كةرةستانة دروست دةبيَت بةثيَى ريَساكانى . IATA , ICAO
 .3ثيَويستة ئةو كةرةستانة بةشيَوةيةك هةلَزريابيَنت كة تؤكمة و زانراو بن .
 .4ثيَويستة ئةو كةرةستانة لة كاتى طواست ةوةدا تةواوى دؤكؤميَ ت و مةنةفيَستةكانيان
لةطةلَدابيَت كة بةثيَى ساميلى  IATAريَكخرابن .
 .5ثيَويستة ئةو كةرةستانة طواست ةوةيان بة ئاساندا قةدةغةى لةسةر نةبيَت بةثيَى
ريَ ماييةكانى . IATA
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دروست كردنى الشةى فرِؤكة:

ئةطةر بزةريَ ةوة بؤ سةرةتاكانى دروست كردنى فرِؤكة و بةشةكانى دةبي بؤ يةكةم ار و
سةرةتاكانى الشةى فرِؤكة لة تةختة دروست كرا و بةكاره َي انى تةختةى صوان ()Plywood
هةنزاويَكى طةورة بوو لة ثيَشكةوت ى دروست كردنى فرِؤكة بةهؤى سوكى كيَشةوة لةطة َل
تؤكمةيى بةآلم لةبةر ئةوةى تةختة بة ئاسانى دةسوتيَت دروست كردنى فرِؤكة بة تةختة كةم
بةردةوام بوو و لةطةلَ دةست كةوت ى كةرةستةى باش و بةهيَزتر و سوك لة كيَشدا وةك
ئةلةم يؤم بوو بة يَزرةوةى تةختة لة دروست كردنى فرِؤكةدا .
وةك دةزانريَت فرِؤكة لة دوو بةشى سةرةكى ثيَك هاتووة .
 .1الشة و كلك .
 .2بزويَ ةرةكان .
الشة و كلكى فرِؤكة :لة بةدةن و كلك و بالَةكان ثيَك ديَت و لة دروستكردنى ئةو بةشانةدا
ثيَويستة رةضاوى دوو خالَ بكريَتا يةكةم سوكى لةكيَش ا دووةم بةهيَزى هةرضةندة ئةلةم يؤم
تةنها خالَى يةكةمى تيَدا هةية ا بةآلم كةم هيَزة  .بؤ ضارةسةرى ئةم كيَشةية ثيَويستة
كةرةستةيةكى ترى تيَكةلَ بكريَتا وةك سةبيكة بةكاربهيَ ريَت كة لة ئةلةم يؤم و مةط سيوم
دروستكرا ثيى دةوتريَت (ديورالوم ) كة هةردوو سوكى و هيَزى تيدا بوو ا بةآلم كةرةستةيةكة
كة بة ئاسانى و خيَرايى طرِى دةطرك لة ثلة طةرمية بةرزةكاندا .
بزويَ ةرةكان :بةرزترين ثلةى طةرما لة ئةجنامى كاركردنى بزويَ ةرةكان دروست دةبيَت كة زؤر
ار ثلةى طةرماكةيان دةطاتة نزيك  3000س هةزار كالَفن .
الشةى فرِؤكة لة ريَزاى طةجني ةى سوتةمةنييةوة برِيَكى زؤرى سوتةمةنى هةلَدةطريَت كة لة
هةندآ فرِؤكةكان وةك ( )B -747دةطاتة  70تةن .ؤرى ئةو سوتةمةنيية ؤرى كريؤسي ى
سوكة كة رةوشةكةى بة ؤريَكة زؤر بة ئاسانى دةبيَت بة هةلَ و زوو طرِدةطريَت و لة
بةرزايةكاندا نايبةستيَت تارِادةيةيى ثلةى زؤر نزمةكانيش كة دةطاتة  58ثلةى ذيَر سفرى سةدى .
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هةروةها الشةى فرِؤكة كورسى و نيشتوك و يَزاى ريَوا و طةشتيارةكانى تيادانراوة كة لة ؤريَك
قوماش دروستدةكريَت و فؤميَكى تيَكةلَكراوة و ديوار و ياكةرةوةكان سةر ةميان كةرةستةى
ثالستيك .

هؤكار و دةرفةتةكانى كةوت ةوةى طرِطرت ى فرِؤكة:
 .1بةركةوتن ( :)Clashئةطةر فرِؤكةيةك بةهةر هؤيةك بيَت بةر زةوى بكةويَت يان بةر
فرِؤكةيةكى تر بكةويَت يان بةر شاخيَك بكةويَت ئةو بةركةوت ة دةبيَتة هؤى شكاندن يان كون
بوونى بةشيَك لةالشةى فرِؤكةكة و شكاندنى بزويَ ةرةكةى ا دواتر دةبيَتة هؤى رذاندنى
سوتةمةنى يةكةى و هؤكار بؤ طرِطرت ى سوتةمةنييةكةى و سوتانى الشةكةى .
 .2خشاندن  :frictionئةطةر فرِؤكةيةك خبزيَت لةسةر رووى فرِطة ( )Runwayلة كاتى
نيشت ةوة يان لة كاتى فرِين بةهؤى خراثى بارودؤخى كةشوهةواوة يان هةر كةموكورِيةك لة
سيستمى تاية و خلؤكةكانى يان هةلَةيةكى مرؤيى ا لةو كاتةدا ئةو بةشةى كة دةخشيَت بةزةويدا
طةرم دةبيَت و دةبيَتة هؤى طرِطرت ى فرِؤكةكة .
 .3هةورةتريشقة  :Lighteningئةطةر فرِؤكةكة لة ئاساندا رووبةروى هةورة تريشقة بيَتةوة و
ثريشكيَكى كارةبايى دروست دةبيَت و طرِدةطريَت .
 .4رذاندنى سوتةمةنى :بةهؤى كةموكورِى تةك يكى يان ثرذةى كارةبايى بزاتة سوتةمةنييةكة
دةبيَتة هؤى طرِطرت ى فرِؤكةكة .
 .5نيشت ةوةى هةلَة :لة قؤناغةكانى كؤتايدا نيشت ةوةى فرِؤكة يان بة هةلَة نيشت ةوة دةبيَتة
هؤى طرِطرت ى فرِؤكةكة .
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 .6كةموكورِى بزويَ ةر :هيس شتيَك لة دروستكراوى مرؤن ب كةموكورِى نية و بزويَ ةريش وةك
هةر كةرةستيَكى تر تايبةمتةندى طرِطرت ى تيَداية .
 .7كةموكورِى تةك يكى :هةندآ كةموكورِى تةك يكى هةن ب ئةوةى ث بزانريَن دةب ةهؤى
طرِطرتن .
 .8هةلَةى كارثيَكردن :بةهؤى كةموكورِى يان هةلَةى بةكارهيَ ةر يان هةلَةى يةكيَك لة دةستةى
فرِؤكةوانى بؤ سيستمةكانى بةطةرخسنت و دةبيَتة هؤى طرِطرتن .
 .9هةلَةى مرؤيى :وةك هةلَةى ضاكسازى لةاليةن تةك يكانةوة يان بةكاره َي انى كةرةستةى يةدةكى
بةسةرضو يان هةلَزرت ى كةرةستةى سوتيَ ةر .
 .10هةلَةى نةزانراو  : Unknownهةندآ لة سوتاندن و طرِطرت ى فرِؤكةكان هؤكارةكانى
نةزانراوة .

رِيَزاكانى ضارةسةرى طرِطرت ى فرِؤكةكان:
بةرطرى شارستانى فرِؤكةخانةكان ثيَويستة هةردةم ئامادةبن بؤ كؤذاندنةوةى دوو
طرِطرتن :
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ؤر لة

يةكةم  :بي او دامةزراوةكان .

دووةم:فرِؤكةكان
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بؤ هةر يةكيَك لةو دوانة ثيَويست بة ئامادةكردنى ضةند كةرةستة و ئاميَر و ئامراز دةكاك لةطة َل
رةضاوكردنى كورترين ماوة بؤ كوذاندنةوةى ئاطرةكة كة ثيَويستة كوذاندنةوة و فرياكةوت ى
كةسةكان لة هةمان كاتدا دةست ث بكاك .
ثيَويستة ثيَش ئةوةى كاثت ى فرِؤكةكة ضارةسةرى رذاندنى سوتةمةنييةكة بكاك كارمةندانى
بةرطرى شارستانى بتوانن فرياى كوذاندنةوة و ساركردنةوةى فرِؤكةكة بكةون .كةم لة 90
ضركة كة تيايدا تةواوى تةن و كةرةستةكان دةتويَ ةوةا تا كارمةندان دوابكةون لة كوذاندنةوة
زيانةكان زياتر دةبن و كةسانى زياتر طيان لةدةست دةدةن .
ثيَويستة كارمةندانى بةرطرى شارستانى فرِؤكةخانة لة رِاه َي ان و مةشقى بةردةوامدا بن لةسةر
زؤربةى سي اريؤكان و دؤخةكان بؤ ئةوةى هةميشة لة ئامادةكاريدابن بؤ رووبةروو بونةوةى هةر
كارةساتيَك يان رووداويَك .

سةرةتاي سوتانى فرِؤكة

روودانى طرِطرت ى فرِؤكة زياتر روودةداك ئةطةر فرِؤكةكة بةرزةوى بكةويَت و بةركةوتن و
خشاندنى بةزةويدا دةبيَتة هؤى دروستبوونى ثلةيةكى طةرماى بةرز و دةبيَتة هؤى طرطرت ى
فرِؤكةكة لة ضةند ضركةيةكدا .

كوذاندنةوةى سوتان

باش ين ريَزة بؤ كوذاندنةوةى ئاطرةكة كةم كردنةوةى ثلةى طةرمايةتى بة ساردكردنةوة و
بةرطرتن لة طةيشت ى ئؤكسج بؤ ئاطرةكة و داثؤشي ى الشةكة بة رووثؤشيَك لة مادةيةكى دابرِ
و داثؤشي ى فرؤكةكة بةو مادةية .
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طرِطرت ةوة

زؤر ار روود ةداك دواى كوذاندنةوةى ئاطرةكة لةسةر فرِؤكةكة اريَكى تر طرِةكة دووبارة
ئةبيَتةوة لة ئةجنامى تيشكى دروست بوو لة تةنيَكى نزيك ئاطرةكةوة كة طةرميةكةى بةرزبؤتةوة
و دةبيَتة هؤى طرطرت يَكى دووبارة .

ئةو كةرةستانةى بة ئاسانى طرِدةطرن
بةنزين – ئؤكسج – هيدرؤليك – شلةمةنى بةكارهاتوو بؤ البردنى بةفر و سةهؤأل –
كةرةستةى طريس كردن  /بةنزين مةترسيدارترين مادةية بؤ سوتاندن ئةطةر سةرضاوةيةكى
طرطرت ى ليَوة نزيك بيَت .

رِيَزاكانى ئاطركوذاندنةوة :
 .1بة كاره َي انى دووةم ئؤكسيدى كاربؤن  : Co2ئةم طازة لة ضةند لولةيةكى ثةستيَ راودا
هةلَد ةطرييَت كة ناسوتيَت و لةكاتى رذاندنى ئةو طازة و دةرضوونى لة لولةكاندا لةسةر شيَوةى
تةميَك دةردةكةويَت و رووى فرِؤكةكة دادةثؤشيَت و ريَزة لة هةوا دةطريَت بزاتة رووى فرِؤكةكة
و ئاطرةكة دةكوذيَتةوة .
ئةطةر ئةم طازة زؤر بةضرِى بةكاربهيَ ريَت دةتوانيَت خراث ين ئاطر بكوذيَ يَتةوة لة كةم ين
كاتدا بةآلم يةكيَك لة (عةيبةكانى )ئةو طازة ئةوةية كة دةبيَتة دروستبوونى تةميَك كة مةوداى
بي كةم دةكاتةوة ا بؤية ثيَويستة كارمةندةكان بزانن لة شويَ ى طوجناو بوةسنت كة بة
ئاراستةى با بيَت و كاريزةرى طازةكة بةباش ين شيَوة كار بكاك .
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(عةيبيَكى) ترى ئةوةية ئةطةر ئةو مادةية مبيَ يَتةوة لةسةر رووى فرِؤكةكة ثلةى طةرماكةى وةك
ثلةى طةرماى بةنزي ة كة مبيَ يَتةوة مةترسى دووبارة دروست دةبيَتةوة ا بؤية ساركردنةوةى
رووثؤشةكة بةزووترين كاك ثيَويستى رادةبةدةرة بؤ بةرطرتن لة دووبارة بوونةوةى ئاطرةكة .

 .2بؤدرة  :Chemical Powderئةو بؤدرةية مادةيةكى كيمياويية لة ناو لولةدا هةلَدةطرييَت لة
ذيَر فشاريَكى بةرزدا و دةر دةثةريَت لة كاتى كردنةوةى سةرقاثةكةى و رووثؤشةكةدا ئةثؤشيَت و
رآ لة ئؤكسج بزريَت و ئاطرةكة بكوذيَ يَتةوة .
(عةيبةكانى) ئةم ثؤدرةيةش وةك طازى دووةم ئؤكسيدى كاربؤ واية .
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 .3كةف  :Fomiteتيَكةلَةيةك لة ئاو و مادةيةكى كيمياوى لي ج لةذيَر ثالَةثةستؤيةكدا تيَكة َل
دةكريَت و مادةيةكى كةفى ضرِى ليَدروست دةبيَت و روثؤشى فرِؤكةكة دا ئةثؤشيَت و نايةلَيَت
ئاطرةكة زياد بكاك و دةكوذيَتةوة .

مادةى كةفيش (عةيبى) هةية مادةيةكى ساردكةرةوةى تةواو نية و ناتوانيَت زؤر بةخيَرايى
بةكاربهيَ ريَت .
ليَرةدا ئةركى كارمةندانى بةرطرى شارستانى لةوةدا دةردةكةويَت كة كوذاندنةوةى ئاطرى فرِؤكة
تةنها لة كوذاندنةوةى ئاطردا تةواو نابيَت بةآلم دةبيَت ئاو بةكاربهيَ ريَت بؤ ساردكردنةوةى
الشةكة و كؤتايى ه َي ان بة سوتانى فرِؤكةكة .
كاتى بةكاره َي انى ئاو لةذيَر فشاريَكى زؤردا بةهؤى سيستمى تايبةتةوة دةرذيَ ريَت لةسةر شيَوةى
ثرذةيةكى وردا دةردةضيَت و ئةو طةرديالنة تواناى داثؤشي ى ئاطرةكةى هةية و ساردى دةكاتةوة.
بةكاره َي انى ئاو دةبيَتة هؤى ثاراست ى كارمةندان لة كاريزةرى طةرماى طرطرت ةكة و
يارمةتيدانيان بؤ رزطاركردنى سةرنشي ةكان .
كارمةندانى بةرطرى شارستانى ثيَويستة ئةوةندة دوور بوةسنت لةسةر ضاوةى طرطرت ةوة
تابتوانن سةالمةتى خؤيان و ئاميَرةكانى ئاطركوذاندنةوة بثاريَزيَت .
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ئاطادارى لة بةكارهيَ انى ئاوى زؤر
بةنزين مادةيةكة كة سوك ة لة ئاو ا سةر ئاو دةكةويَت و لةم كاتةدا ثيَويستة سوود لةمانة
وةربزرييَت :
 . 1ئةطةر ئاوةكة زؤر بوو دةبيَتة هؤى رونى بةنزي ةكة و نزيك بوونةوةى لةسةرضاوةى ئاطر و
طرطرت ةكة دووبارة بيَتةوة .
 . 2تةنها شويَن كة تيا دةتوانريَت ئاو بةزؤرى بةكاربهيَ ريَت كاتيَك ذيَر سكى فرِؤكةكة طر دةطريَت
بؤ ئةوةى يَزةى بةنزي ةكةى نةطريَتةوة و بةزوويى ئاطرةكة بكوذيَتةوة .

ب ةماى سةرةكيش ئةمانةن:
 .1بةكاره َي انى ئامرازى ئاطركوذاندنةوة و ئاو لةسةر شيَوةى ثرذة بؤ ساردكردنةوة نةك
هةردووكيان بةكاربهيَ ريَت لة يةككاتدا .
 .2نةه َيلَريَت ئاو بزاتة ئةو رووةى كة داثؤشراوة بة مادةى كوذاندنةوة ا ضونكة ئاو ئةو مادةية
الدةباك و رووةكة دووبارة رووة و سوتان دةبيَتةوة .

رزطار كردنى سةرنشي ةكانى ناو فرِؤكة
ماناى رزطاركردنى طيانى ئةو كةسانةي كة لة ناو فرِؤكةكان ا بؤية ثيَويستة ئةو ئةركة ثشتزوآ
نةخريَت بةهؤى ةجنالَبوون بة كوذاندنةوةى ئاطر و سارد كردنةوة  .ثيَويستة لةسةر تيمى
رزطاركةر كة ئامادةسازن و تيميَكى تايبةتن لة ناو تيمى بةرطرى شارستانى و كاتى طوجناو
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هةلَدةبذيَرن ا بةرثرسى تيمةكة كاتةكة ديارى دةكاك تا ئةو تيمة تايبةتة دةست بكاك بة
ثرؤسةى رزطاركردنى طيانى ئةو كةسانةى كة لة ناو فرِؤكةكةدا طرييان خواردووة .
ثرؤسةى رزطاركردن زمارة يةكة لة ئةركةكانى تيمى ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن بةتايبةتى لة
فرِؤكة طةورةكاندا كة ذمارةيةكى زؤر لة سةرنش هةلَدةطرِن .

ئامرازى ثةيوةندى communication & Alarm Requirements
ريَكخراوى فرِي ى شارستانى نيَودةولَةتى (ئايكاو) ضوارضيَوةيةكى طشتى بؤ ئامرازةكانى ثةيوةندى
بؤ كاتةكانى كتوثرِى فرِؤكةخانةكان داناوة كة ثيَويستة داب بكريَت و هةميشة لة كاردابن و بة
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تةندروستى كاربكةن بؤ باش و خيَراتر يَبة يَكردنى ثرؤسةكانى ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن
لة رووبةر بوونةوةى كارةساتةكانى ناو فرِؤكةخانة و رووداوةكانى فرِؤكة .ئةو ئامرازانة ئةمانةن:
 .1ه َيلَى تةلةفؤنى راستةوخؤى ناو فرِؤكةخانة
ه َيلَى تةلةفون بؤ دةرةوةى فرِؤكةخانة بؤ ثةيوةندى لةطةلَ ويَستزةكانى دةرةوة
 .3ه َيلَى ب تةل UHF
 .4ئامرازى ئاطاداركردنةوة (دةنط و رووناكى)
 .5ئامرازى ب تةىل هؤكى تؤكى
 .6ميكرؤفؤنيَك لة ويَستزةى ئاطركوذاندنةوة يان ذوورى ثرؤسةكان
 .7ميكرؤفؤن لة ناو ئؤتؤمبيلةكانى ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن
 .8ثيت و سز الَة شفريةكان
 .9ق ديل ( سز الَ بة ضرا و رووناكى )
 .10ئامرازى نيشاندانى دةستى وةك ئاآل
 .11دوورب (هةرضةندة ئةم ئاميَرة هى ثةيوةندى نيةا بةآلم يارمةتيدةرة بؤ ثرؤسةى طةرِان و
فرياكةوتن ) .
لةطةلَ ئةو ئامرازانةى سةرةوة ثيَويستة لة ناو فرِؤكةخانةكاندا تؤريَكى ثةيوةندى تؤكمة و
بةردةوام هةبيَت كة بتوانريَت بة ئاسانى و هةماهةنزى اليةنة ثةيوةنديدارةكان بةكاربهيَ ريَت .

ذوورى ثرؤسةكان Operation Room
لة هةر فرِؤكةخانةيةكدا و بؤ ريَكخسنت و كؤن ؤلَكردنى ثرؤسةكانى ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن
و رزطاركردن كة بةثيَى ثالنى كتوثرِى يَبة ىَ دةكريَت ثيَويستة ذووريَك يان يةكةيةك
دامبةزريَت كة ببيَت بة شويَ ى ئاراستةكردن و ضاوديَريكردنى رِيَ مايةكانى ئاطركوذاندنةوة و
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فرياكةوتن و رووداوةكان  .ئةو ذوورة ضةند ثيَويستيةكى بؤ داب بكريَت بؤ ئاسان
يَبة يَكردنى ئةو ئةرك و بةرثرسياريَتيانةى كة لة اليةن ليذنةى كتوثرِى فرِؤكةخانةوة
يَبة ىَ دةكريَت وةك :
 . 1ئامرازى ثةيوةندى ؤراو ؤرى تةلةفؤنى راستةوخؤا تةلةفؤنى بىَ تةل (هؤكى تؤكى )UHF
لة نيَوان ويَستزة و قولةى ضاوديَرى .
 .2نةخشةى تؤرى ( )Grid Mapبةثيَى رِيَ مايةكانى  ICAOو هاتوو لة دؤكؤميَ تةكانى
ثةيوةنديدار . Annex 14
 .3شويَ ى كؤبونةوة و ليَكؤلَي ةوة .
 .4ئامرازى خؤثاراسنت و ل و بةرط بؤ ئةندامانى ليذنةى كتوثرِى .
 .5ئامرازى تؤرض و رووناككردنةوة بؤ كاتى ثيَويست .
 .6ئؤتؤمبيلى تايبةك بؤ بةكاره َي ان لةكاتى ثيَويست بؤ ضوونة نزيك شويَ ى رووداو و
كؤن ؤلَكردنى يَبة يَكردنى ثرؤسةكان .
 .7سةرضاوةى كارةباى يةدةك ( )UPSو . Generator
 .8زةنزى ئاطاداركردنةوة .
 .9بلَ دطؤ .

ئؤتؤمبيلةكانى ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن
ثيَويستة لة ويَستزةى ئاطركوذاندنةوة و فرياكةوتن ضةند ؤرة ئؤتؤمبيليَكى ؤراو ؤر هةميشة
بوونيان هةبيَت و ئةو ئؤتؤمبيالنة بة بةردةوامى ضاوديَرى بكريَن و ضاكسازيان تيَدا بكريَتا بؤ
ئةوةى هةردةم لة ئامادةسازيدابن بؤ رووبةرووبونةوةى هةر رووداو و يان كارةساتيَك لةوانة :
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 .1ئؤتؤمبيلى ئاطركوذاندنةوة كة ضةندين ؤر و قةبارةى هةن ( Fire Fighting) Vehicles

 .2ئؤتؤمبلى فرياكةوتن ( ) Rescue Vehicle
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 .3ئؤتؤمبيلى سةركردة ( القيادة)
 .4ئؤتؤمبيلى كاردانةوةى خيَرا ()Rapid Intervention Vehicle
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 .5ئؤتؤمبيَلى ئةمبوالنس و ئاسانكارى تةندروستى

 .6تةنكةرى ئاو
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 .7ئؤتؤمبيلى رذاندنى كةف بةسةر فرِطةدا

هةر يةك لةو ئؤتؤمبيالنة كاريَكى تايبةتى هةية و بةكؤ هةمويان وةك يةك تي و لة كاتى ديارى
كراوى خؤياندا بةثيَى ئاراستة و رِيَ مايى سةرؤكى ليذنةى كتوثرِى يان يَزريةكةى يان ذوورى
ثرؤسةكان دة ولَيَن بؤ شويَ ى رووداوةكة و هةر تيميَك لةو ئؤتؤمبيالنة كارى خؤيان دةكةن.
زة لةو ئؤتؤمبيالنة و بةثيَى ثةيوةندى ذور ى ثرؤسةكان بة ويَستزةكانى دةرةوةى فرِؤكةخانة و
اليةنةكانى بةشدار لة ثالنى كتوثرِى ضةندين يارمةتى و ئؤتؤمبيل و تةنكةرى ئاو لة شويَ يَكى
دياريكراودا لة ذيَر كؤن ؤلَى ذوورى ثرؤسةكان و هةماهةنزى ئاسايشى فرِؤكةخانةدا كؤ
دةكريَ ةوة و لة ذيَر ئاراستةى ذورى ثرؤسةكاندا دادةنريَن بؤ يارمةتى تيمةكانى بةشداربوو لة
ثرؤسةى رووبةروو بونةوةى كارةساتةكة.
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ئةو كةرةستة و ثيَداويستيانةى لة ويَستزةى ئاطركوذاندنةوة دا ثيَويستة هةبن:

بؤ يَبة يَكردن و رووبةرووبونةوة ى هةر كارةساك و روودانيَك زة لةو ئؤتؤمبيالنةى كة
ئاماذةيان ثيَدراوة و يان ئةو ئا مرازى ثةيوةنديانةى كة باس كراونا وةك ئامرازى يةدةك و
ثيَويستى لة ويَستزةى سةرةكى ئاطركوذاندنةوة ثيَويستة سةر ةم ئةو ئامراز و كةرةستانة هةبن
بؤ برِين و شكاندن و كردنةوةى شويَ ةكانى فرِؤكة يان ديوار و دةرطا و شويَ ة داخراوةكان وةك:
 .1دي ةمؤى كارةباى هةلَزرياو لةسةر ئؤتؤمبيل
 .2برِةر (مشار) ى طةورة و بضوك دةستى و كارةبايى
 .3مةقةستى طةورة و بضوك
 .4ضةكوشى ؤراو ؤر و ثاض

 .5تؤرض و طلَؤثى سةيارة
 .6ل و بةرطى خؤثاراست ى ؤراو ؤر ( بةتايبةك ل و بةرطى زةنك)
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 .7كةف Foam
 .8بوتلى هةوا .
 .9بوتلَى دووةم ئؤكسيدى كاربؤن بة قةبارةى ياواز و كيَشى ياواز
 .10ئاميَرى ثركردنةوةى ثاودةر و هةوا
 .11ثاودةر
 .12ككوى خؤثاريَزى (خودة)

 .13ئاميَرى هةناسةدان.
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 .14دةستكيَش

 .15ثيَكو زمةى تايبةك
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 .16حةبل
 .17ثةيذةى ؤراو ؤر

 .18سؤندةى ؤراو ؤر
 .19ثيَداويستى تةندروستى سةرةتايى ( انتاى  First Aidا ئاميَرى ئؤكسج ا هةلَزر (نقالة)).
 .20ماسك بؤ دةموضاو
 .21بةتانى كوذاندنةوة
 .22ضةندين شتى ثيَويست ديكة
 .23وةرشةيةكى ضاكسازى تةواو بؤ ضاككردنى هةر كةموكورِيةك كة روودةداك لةو ئاميَرو ئامراز
و ئؤتؤمبيَالنة.
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ؤرى ئةو ماددانةى بؤ ئاطركوذاندنةوة بةكاردةهيَ ريَن:
 .1ئاو

Water

Foam
 .2كةف
Dry Powder
 .3ثاودةرى كيمياوى وشك
Chemical Agents
 .4كيمياوى وشك
Carbon dioxide Gases
 .5طازى دووةم ئؤكسيدى كاربون
Halogen ale Agents
 .6هةلَمى شلةمةنيةكانى هالون
بؤ زانيارى هةريةك لةو كةرةستانة كة بةكاردةهيَ ريَت بؤ ئاطركوذاندنةوة و ساردكردنةوة
ضةندين رةوشى ئةريَ ى و سوود بةخشيان هةن و لةطةلَيشيدا ضةندين عةيب و كةم وكورِيش.
بةكاره َي انى هةر كةرةستةيةك لةو كةرستانةى سةرةوة ريَزةى تايبةتى و ئاميَرى تايبةتى هةية
بؤ بةكاره َي انى و ريَسا و ريَزاى تايبةتيشيان بؤ دانراوة .

هيس دةستكرديَكى مرؤن بضوك بيَت يان طـةورة بـ (كـةم و كـورِي) نيـة ـا ئـةو كـةم و كورِيـة لـة
ســيمايدا دةربكــةويَت يــان لــة ئــةجنامى بةكاره َي انيــدا كــة دواى رؤذطاريَــك بةســةر ئةض ـيَت لــة
بةكاره َي انى ا فرِؤكةش كة بةدى هيَ ةريَكى طرنط و دةست كرديَكى ناوازةى هؤش و بـريى مرؤنـة
ضــةندة مــرؤن وردةكــارى تيَــدا بكــاك و ضــةند ئــامرازى كــؤن ؤلَ كردنــى تيَــدا دامبــةزريَت ضــةند
هؤكاريَك ئةم َي يَتةوة كـة يـان لـةدةرةوةى هؤشـى مـرؤن يـان لـةدةرةوةى دةسـتةآلتى مـرؤن ئـةبيَت
دروست بيَت و ببيَتة سةرضاوةى رووداو .
فرِؤكة بؤ مرؤنايةتى بؤتة هؤكار بؤ ضةندين رووداو و قةومانى كارةساك بار و طـةورة كـة تيايانـدا
سةدان كةس لة ناوضوون ا هةندآ هؤكارى ناديـار لـة رووداوةكـان واى كـردوة كـة مـرؤن دةكةويَتـة
ترس و دلَة راوك و تيارامان لةبةكاره َي انى فرؤكة .
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بةشى نؤيةم

ليستيك لة طةورة رِووداوةكانى فرؤكة و زيانةكانى
بؤ ئةوةى بزانريَت كة زيانى طيانى لة ئةجنامى رووداوةكانى فرِين و فرِؤكة ضـةندة زؤرة  ,باشـ ة
رِاطوزةريَــك بكريَــت بــة ( )10لــةو قــةومان و رووداوة مةترســى دارانــة كــةرويان داوة لــة ميَــذووى
فرِؤكةوانيدا كة ضةندين كةسى ئاساسيي و لة كةليشياندا ةندين بريمةند و سةركردة و مرؤنـي
تيَكؤشةر لةو رووداوانةدا لةكيس مرؤنايةتى ضوون .
 .1ســالَى  1979لــة ئــةجنامى تيَــك شــكانى فرِؤكــةي بــؤي ط  747كاتيَــك لةســةر فرِطــة كيَشــاى بــة
فرِؤكةيةكى تردا لة دورطةكانى كةنارى ئسثانيا لة ئاكامدا ( )583كةس لة رووداوةكةدا لـة ناوضـوون
ا ئةم رووداوة لة ميَذووى فرِؤكةوانيدا بة كارةساك بارترين و زؤرترين لة ناوضوون ئةذميَردريَ .
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 .2دواى  12خولةك لة فرِين لة فرِؤكةخانةى اوسكاى يابانى سالَى  1985فرِؤكةيةكى بؤي زى 747
لة بةشيَك لة بةشة ميكانيكةكانى كيَشةيةك رووى دا و دواى  32خولةك بوو بةهؤى تيَك شكان و
لة ( )524كةس لة ناو فرِؤكةكةدا ( )520كةسيان لةناو ضوون .
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 .3سالَى  1996و لة  12ى نؤنةمبةر فرؤكةيةكى بؤي ط  747ى سةر بة ه َيلَى ئاسانى سعودى لة
نيَودةهلى بةرةو ظهران بةرآ كةوك لة ئةجنامى ثياكيَشان بة فرِؤكةيةكى كارطؤى كازاخستان
سةر ةم سةرنشي ى هةردوو فرِؤكةكة كة ذمارةيان ( )394كةس بوو طيانيان لةدةستدا .

ؤرى ماكدؤنالَ دؤطالس  DC- 10لة
 .4فرِؤكةيةكى ه َيلَى ئاسانى توركى لة مارسى 1973
دةرةوةى ثايتةختى فةرنسا تيَك شكا سةر ةم دةستةى فرِؤكةوان و سةرنشي ةكانى كة ()346
كةس بوون لة ناوضوون.
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 .5لة  19ئاب  1980فرِؤكةيةكى ه َيلَى ئاسانى سعودى دواى فرِين لة فرِؤكةخانةى دةى كؤن
كابت ى فرِؤكةكة رايزةيان كة طرِ لة بةشيَك لة فرِؤكةكة بةرزئةبيَتةوة و سوتانى
فرِؤكةكة بوو بة هؤى لة ناوضوونى سةر ةميان لة ناو فرِؤكةكة كة ( )301كةس بوون .

 .6لة طةشتى ذمارة ( )191سالَى  1979فرِؤكةيةكى ه َيلَى ئاسانى ئةمريكى بةرةو فرِؤكةخانةي
ئؤهيَر لة شيكاغؤ ئةضوو لة دواى فرِين تيَك شكا و ( )585كةس لةطةلَ ( )12دةستةى فرِؤكةوان لة
ناوضوون لةطةلَ ( )2كةس لةسةر زةوى كاتيَك تيَك شكا و داى بةزةويدا .
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 .7سالَى  2001لة ئةجنامى تيَك شكانى فرِؤكةى ئيَرباص  A300كة بةرةو فرِؤكةخانةى نيؤرك
ئةفرِى ( )265كةس تيا لة ناوضوون .

 .8سالَى  1995ذمارةى ( )264كةس لة ناو فرِؤكةى ئيَرباص
ناوضوون لة كاتى نيشت ةوةى لة فرِؤكةخانةى ناطؤى لة يابان .
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 A300ى ه َيلَى ئاسانى صي ى لة

 .9فرِؤكةيةكى ه َيلَى ئاسانى ناجيريى ؤرى  DC-8سالَى  1991بة ( )261سةرنشي ةوة لة سؤكولؤ
لة ناجيرييا بؤ فرِؤكةخانةى ملك عبدالعزيز ى نيَودةولَةتى لة سعودية فرِى دواى بةرزبونةوة
تيَك شكا و سةر ةم سةرنشي ةكان لة ناوضوون.

 .10سالَى  )257( 1979كةس دواى تيَك شكانى فرِؤكةى  DC-10ى نيوزل دى لة ناوضوون لة
ئةجنامى ثياكيَشانى بة شاخيَك لة هؤلَةندا لة ناوضةى (قوطيب) خواروو .
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 . 11طةورةترين رووداو كة لة ئةجنامى بةكارهيَ انى فرِؤكة كةوتةوة ثياكيَشانى فرِؤكة بوو بة
تاوةرى بازرطانى يهانى لة نيورك لة  11سيبتمرب سالَى  2000بوو بة هؤى مردنى ( )2907كةس .

هةرضةندة رووداو و قةومانةكان زؤربةى ارةكان لة ئاساندا رووئةدةن رةنط بيَت هيس نةكريَت
بؤ فرياكةوت ى سةرنش و دةستةى فرِؤكةوانى بةآلم بؤ هةر رووداويَكيش ضةندين ليَكؤلَي ةوة
دةكريَت بؤ داب كردنى ئةوةندةى كة بكريَت بؤ دووبارة نةبوونةوةيان .
بةآلم ه ةنديَك لةو رووداوانة لةسةر زةوى يان كاتيَك كة فرِؤكةكة ئةطاتة سةر زةوى ثيَويستيان بة
فرياكةوتن هةية بؤية لة هةموو قؤناغةكانى فرِي ى فرِؤكةكاندا ؤريَك لة ريَكار و ريَ مايى هةية
بؤ فرياكةوت ى سةرنش و دةستةى فرِؤكةوان بؤ كةم كردنةوةى زيانةكان .
ئةو ( )10رووداو و قةوماو انةى كة لةسةرةوة خراية بةر ضاو تةنها بؤ مةبةستى زاني ى ئةو زيانة
طةورانةية كة لة مرنايةتى ئةكةون لة ئةجنامى كةم و كورِى يان هةلَةيك يان كردةوةيةك كة
زؤربةيان لة دةستكرد يان هةلس و كةوتى مرؤنن و ثيَويستة كاريان بؤ بكريَت بؤ بةرطرتن لة
روودانيان .
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