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پێشەکی:
پەیامی هەموو جۆرە خوێندنێک لە تەواوی بوارەکاندا چ زانستی سروشتی بن یان زانستی مرۆڤایەتی بەردەستی کردنی مرۆڤە و ئاسانکردنی ژیانیتی
وێڕای بەرز کردنەوی ئاستی ژیانی ،هەر لە بەر ئەوەیە شارستانیەتی مرۆڤایەتی هەردەم بەرەو پێش دەڕوات ،خودی ئەو پێشکەوتنەش وادەکات پرۆسەی
پێشکەوتنەکە هەردەم خێراتر بێت ،واتا ئەو پێشکەوتنەی بەر لە  150ساڵ روویدەدا زۆر لە سەر خۆتر بوو لەوەی ئەوڕۆ ،ئەگەر ئەوکات لە ماوەی
مانگێکدا دوو داهێنانی نوێ ئەنجامدرابان ئەوا ئێستا بۆی هەیە لە رۆژێکدا چەندین داهێنانی نوێ بێنە ئاراوە ،لە بەر ئەوەی هەر داهێنانێکی نوێ دەبێتە
هۆکاری خێرا دەرکەوتنی داهێنانی دوای خۆی ،نموونەیەکی زۆر سادەی ئەو راستیە داهێنانی کارەبایە (ئیلیکتریک) بێگومان کارەبا وای کرد زانایان و
داهێنەران و خەڵکانێکی زۆر کارەکانیان ئاسانتر و بەهێزتر لە جاران ئەنجامدەن لە لیەک و چەندین داهێنانی نوێ بێننە ئارا بە سوود وەرگرتن لە کارەباوە.
لەوانەیە زۆر خەڵکی سادە هەبن بڵێن خوێندنی زمان کارێکی زانستی نیە لەو کاتەی لەتەواوی زنکۆکانی جیهان بەشێکی هەرە سەرەکیە لە خوێندنی
زانکۆییدا تەنها مەگەر لە جۆرە زانکۆیانە نەبێت کە بەهۆی مەبەستێکی تایبەت دروست بکرێن و جیا بکرێنەوە وەک بۆ نموونە (زانکۆی هەولێری پزیشکی) لە
شاری هەولێر لە هەرێمی کوردستاندا ،چونکە هیچ جۆرە خوێندنێکی زانکۆی نیە کە هیچ ئامانجی بەدواوە نەبێت و هەر بۆ خۆش ی بێت و بۆ کات بەسەر بردن
بێت یان تەنها بۆ پێگەیاندنی مامۆستایانی زمان بێت بۆ قوتابخانە بنەڕەتی و ئامادەییەکانەوە ،ئەی باشە ئەو هەموو کۆنفڕانس و لێکۆڵینەوە و گۆڤار و
پەرتووک و فەرهەنگ و سەنتەر و کۆڕ و ............هتد چین کە لە بواری زماندا کاریان بۆ دەکرێت و ئەنجامدەدرێن؟ هۆیەکی لە بەر ئەوەیە کە زمان ئەو
هۆکارەیە کە هۆیە مرۆڤایەتی هزر و بۆ چۆن و دۆزینەوەکانی دادەڕێژێت و بە دوکومێنتی دەکات بەڵکو زمانیش بەهۆی پێشکەوتنەوە گۆڕانکاریان بەسەر
دادێت تاکو بتوانن لەگەڵ پێشکەوتنەکان بگونجێنن هەر لە بەر ئەوەیە هەمیشە فەرهەنگەکان بەپێی چاپە نوێکان ساڵ لە دوای ساڵ ووشەی نوێیان دێتە
ناویانەوە و ژمارەی لپەڕەکانیان فرە دەبێت ،هەر وەها زمان هەیە سەد ساڵ بەر لە ئێستا زۆر جیاوازی هەبوو لەگەڵ ئەوڕۆ وەک بۆ نموونە زامنی ئینگلیزی.
بە هەمان شێوە زانستی جوگرافیا بەگشتی و زانستی جیۆمۆڕفۆلۆجیا بە تایبەتی کە پسپۆڕانی جوگرافی یاخوود قوتابیانی زانکۆیی لەو بوارە کاتێک
بابەتی زانستی بنەماکانی جیۆمۆڕفۆلۆجیا دەخوێنن دواتر دەبێ بزانن ئەو زانیارەیانەی لە خوێندنی بنەماکانی وەریدەگرن لە رووی کرداریەوە سوودیان چییە؟
چۆن لە پێناو مرۆڤەوە لە پرۆژە جیاجیاکاندا سوودیان لێ وەردەگیرێت.
لەو پێشەکیە تیشک دەخریتە سەر چەند چەمکێکی گرنگ کە پێویستە بزانرێن لە بەر گرنگی ئاکاری و شارستانی و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی ئەو
چەمکانە کە لە جیهانی سەردەم و پێشکەوتوودا بوونەتە بنەمای هزری هەموو لقەکانی زانستەکان لە جیهاندا بە تایبەت لە جیهانی پێشکەوتوودا و بوونەتە
بە بەشێکی نەبڕاوە لە بنچینەی داڕشتنی هەموو پالن و پرۆژەکان لە وواڵتە پێشکەوتووەکاندا یان لە هەر وواڵتێکی کە کاربەدەستانی دڵسۆز و نیشتیمان
پەروەر و تێگەێشتوو و رۆشنبیرو و تەکنۆقراتیان هەبێت ،کە بێگومان هاوکات دەبێ گەلێکی هوشیار و رۆشنبیریشیان هەبێت کە بزانن واتای نیشتیمان
پەروەری چییە و واتا و سوود و فەلسەفەی چەمکە هزریە نوێکان چین لە بوارەکانی زانست و پالندانان و گەشەپێدانی وواڵت و کارکردن لە پێناو ئایندەیەکی
گەش و بەختەوەر و خۆش گوزەران کە ژیانێکی خۆش بۆ نەوەکانی داهاتووش مسۆگەر بکات ،واتا بە کورتی لە سەرەتادا دەبێ کار لە سەر پەرەپێدانی لیەنی
هوشیاری و هزری مرۆڤ بکرێت چونکە بەو کارە زۆرێک لە گرفتەکان چارەسەر دەبن لە بەر ئەوەی لە راستیدا هۆکاری زۆربەی گرفتەکان نزمی ئاستی
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مرۆڤایەتی مرۆڤ و کەمی هوشیاری و نزمی ئاستی ئاستی هەزریەوە هەیە ،چەمکەکان بریتین لە س ێ چەمکی سەرەکی کە لەو بڕگانەی خوارەوە تێشکیان
دەخرێتە سەر.

 -1کارکردن بەشێوازی تیمی فرە پسپۆڕی:
راستە لە وانەیە یەکێک بڵێت ئایا دەکرێ پسپۆڕانی جوگرافی یاخوود پسپۆڕانی جیۆمۆڕفۆلۆجی کاری ئەندازەیی ئەنجامدەن لەو کاتەی
ئەندازیارانی پسپۆڕی ئەو بوارە هەن بۆ ئەنجامدانی ئەو پرۆژانە؟ ،لە وەاڵم دەڵێین لە تەواوی وواڵتە پێشکەتووەکان تا بەشداری نەکرا بە پسپۆڕە
جوگرافیەکانەوە شان بە شانی چەندی پسپۆڕانی گرنگی دیکەوە کە بایەخی زۆریان لە سەرخستنی پرۆژە ئەندازیاری و ستراتیژیەکاندا هەبوو ئەوا لە پێشوودا
ئەو پرۆژانە لە چەندین نموونەی بەرجەستە کە لە ناوەرۆکی ئەو کارە زانستیە هاوپێچ کراون روو بە رووی شکست و زیان و مەترس ی گیانی و ماڵی گەورە
دەهاتنەوە لەو کاتەی ئەو پرۆژە ئەندازیاریانە پرۆژەی زەبەلحن و گوژمەی سەدان ملیۆن و دۆلر و بگرە پتریشیان پێویستە بۆ ئەنجامدانیان بۆیە بۆ خۆ
دوورخستنەوە لەو مەترسیانە و لە تێچووی سەربار و لە رادە بەدەرەوە و لە پێناو بێ کێشە ترین پرۆژە و زۆرترین قازانجی فرە لیەنەوە ئەوڕۆ لە تەواوی
وواڵتە پێشکەوتووەکاندا بە شێوازی تیمی فرە پسپۆڕی کار لە پرۆژە ئەندازیاریەکانەوە دەکرێت ،کە جگە لە ئەندازیاران جوگرافیناسان و جیۆلۆجی ناسان و
پسپۆڕانی خاک و هایدرۆلۆجیا و  ...هیدیکەش بەشداریان پێ دەکرێت لە پێناو سەرخستنی پرۆژەکاندا ،و ئەوەی پەیوەندی بە جوگرافیناسانەوە هەبێت
هەروەها بە جیۆمۆڕفۆلۆجیناسانەوە ئەوەیە کە هەردەم بۆ چوون و تێڕوانینیکی گشت لیەنەیان هەیە لە لێکۆڵینەوەکانیان و هەردەم بە دوای
پەیوەندیەکانی پرۆژەکاندا دەگەڕێن بەو فاکتەر و هۆکارانەی دیکەی کە کار لە سەر پرۆژەکانەوە دەکەن لە تەواوی لیەنە سروشتی و مرۆییەکانی
دەوروبەری ناوچەی ئەنجامدانی پرۆژەکاندا ،نەوەک تەنها تەماشای بابەتی ئەندازیاری دروست کردنی پرۆژەکانەوە بکەن وەک دانانی پالنەکان و ەرگرتنی
پێوانەکان و دابین کردنی کەرەستە و توانای ماڵی و مرۆیی پێویستەوە بە رەچاوکردنی تەنها تایبەتمەندیەکانی پێگە تایبەتەکانەوە بە رووبەری پێویستی
پرۆژەکانەوە.
جیۆمۆڕفۆلۆجیای پڕاکتیکی واتا چۆن سوود وەرگرتن لەو زانیاریە جیۆمۆڕفۆلۆجی و جیۆلۆجیانەی کە لە سەر هەر شوێنێک کۆ دەکرێنەوە لە
بواری ئەنجامدانی پرۆژە ئەندازیاریەکان و زاڵ بوون یان کەم کردنەوەی مەترسیە جیۆمۆڕفۆلۆجی و سروشتیەکان و لە بواری پالنداندانان و پەرپێدانی شار
و لدێی و لەبواری ژینگەیی و بوارە سەربازیەکان و سوود ووەرگرتن لە سامانە سروشتیەکان و کەرتە ئابووریەکانەوە وەک کشتوکاڵ و پیشەسازی و
گەشتیاری و خزمەت گوزاری واتا هەر پرۆژەیەک کە پەیوەندی بە ژیان و گوزوەرانی مرۆڤەوە هەبێت و لە سەر زەوی یان لندسکەیپی هەر ناوچەیەک
ئەنجامبدرێت کە بواری لێکۆڵینەوە و بایەخ پێدانی زانستی جیۆمۆڕفۆلۆجیا و جیۆمۆڕفۆلۆجیای پڕاکتیکیە.
 -2هاوسەنگی ژینگەیی :
بابەتێکی زۆر گرنگ کە دبێ زۆر جێگەی بایەخ پێدانی پالن داڕێژەران و بەر پرسیارانی راستەقینە بێ لە هەر وواڵتێک بابەتی هاوسەنگی ژینگەییە
( )environmental balanceلە راستیدا لە ناوەڕاستی نەوەتەکانی سەدەی رابردوو بابەتی بەشداری پێکردنی رەهەندە ژینگەییەکان لە پرۆسەی پالن رێژیدا لە
سەر ئاستی جیهاندا بوونە مایەی بایەخی پالن دارێژەران و بەرە بەرە رادەی هوشیاری بە پێویستی ئەو باوەڕە گەشەیکرد بە تایبەت بە هۆی پەیوەندی نێوان
چااڵکیە مرۆییەکانەوە لە بابەتی گەشەکردندا لە هەموو بوارەکاندا لە گەڵ بەفیڕۆدانی بێ سنووری دەرامەتە سروشتیەکان و بەکاربردن و توانا بڕینی
ژینگەوە ،ئەو بایەخ پێدانە زۆر گەشەی کرد و چەندین شێواز و دیمەنی وەرگرت وەک دەرکەوتنی پرسەکانی بەڕێوەبردنی پالندانانی ژینگەیی ،پالندانانی
بەردەوامی پێدراو ( )sustainable developmentو پالندانانی ژینگەیی و شارە سەوزەکان ،هاوکات پێشتر هەر لە ساڵی 1960ەوە چااڵکی دەزگا نێو
دەوڵەتیەکانی لە نێوانیاندا نەتەوە یەکگرتووەکان و بانقی نێو دەوڵەتی پێشکەوتنی زۆریان بە خۆوە بینی بوو و چەندین کۆنگرەی تایبەت بە رەهەندەکانی
گەشەپێدانی ئابووری و کاریگەریە ژینگەییەکانی و چۆن پاراستنی دەرامەتەکان دەرخەری راستی قۆناغەکانی بایەخدان بە رەچاوکردنی باری ژینگە بوون لە
نێو پرۆژە ئابووری و پالن رێژیەکاندا.
کەوایە هاوسەنگی ژینگەیی واتای چیە؟
مەبەست لە هاوسەنگی ژینگەیی واتای توانای ژینگەی سروشتیە لە سەر مسۆگەر کردنی ژیانە لە سەر رووی زەویدا بی دروست بوونی گرفت و مەترس ی لە
سەر ژیانی مرۆڤ ،ئەو هاوسەنگیە ژینگەییە بێگومان بەشێکە لەو هاوسەنگیە ووردەیە کە لە سیستەمی گەردووندا هەیە ،بەو واتایەی کە توخم و پێدراو و
2

دەرامەتەکانی ژینگە بەو رێژە دیاریکراوانە پارێزی لە بەردەوامی بوونی خۆ دەکەن کە لە بنەڕەتدا خوای گەورە خۆی دایناوە ،بەاڵم کارتێکردن و دەست
تێوەردانی مرۆڤ گەێشتە قۆناغە هەرە مەترسیدارەکانەوە ،کە لە هەندێ بار و دۆخدا توانای سیستەمە ژینگەییەکانی تێپەڕاندیە لە سەر بەرگە گرتنی یەو
گۆڕانکاریە ژینگەییانە بەڵکو گەیشتۆتە ئاستێک کە بووتە هۆی ئەنجامدانی شلەژانی ژینگەیی بەشێوەیەک کە مەترس ی خستۆتە سەر ژیان و مانەوەی مرۆڤ
لە سەر رووی زەویدا)1(.
لە راستیدا بابەتی هاوسەنگی ژینگەیی بابەتێکی زۆر گرنگە و بایەخی زۆری پێدەدرێت لە وواڵتە پێشکەوتووەکاندا ،لە بەر ئەوەی پاراستنی ئەو
هاوسەنگیە واتای پاراستنی ژیان و مانەوەی مرۆڤ لە سەر زەویدا دەگەیەنێ وەک ئاماژەی بۆ کرا لە بەر ئەوەی هەر جۆرەک لە جۆرەکانی گیان لەبەران بە
هەموو شێواز و قەبارە و دەرکەوتنەکانیان (ئاژەڵ ،باڵندە ،مێروو ،رووەک ،تەنانەت شێوە سادەکانی ژیانیش) هەر هەموویان رۆڵ و ئەرک و فەرمانێکیان
هەیە کە پێی هەڵدەستن کە تەواوی کەری یەکترن و بە هۆی ئەو تەواو کاریەوە ژیان بە شێوەیەکی تەندروستەوە بەردەوام دەبێت لە سەر رووی زەویدا ،وە
کاتێک هەر جۆرێک لە جۆرەکانی ژیانی ئاماژە پێکراودا تووش ی مەترسیەک دەبێتەوە یان نامێنێت ئەو کات شڵەژانێکی گەورە رووبە ڕووی هاوسەنگی ژینگەیی
و ژیان دەبێتەوە لە سەر گۆی زەویدا ،ونموونەی زۆر و بەڵگەی زۆر هەن بۆ سەملاندنی ئەو راستیە زانستیانە ،لەبەر ئەوە ئەو خاڵە لە ئەنجامدانی پرۆژەکان
بە هەند وەردەگیرێت ،لە بەر بەرزبوونەوەی ئاستی هوشیاری ژینگەیی لە وواڵتە پێشکەوتووەکاندا ،بە تایبەت دوای دەرکەوتنی چەندین کێشەی ژینگەی کە
بوونە هۆی مەترس ی لە سەر ژیان لە لیەک و بوونە هۆی گۆڕانی ژینگە و هەروەها تەنانەت زیان گەیاندن بە ئابووری وواڵتیشەوە ،بۆیە لە چەندەها پرۆژە
دووبارە دەستکاری دیزاینی پرۆژەکان کرانەوە وەک بۆ نموونە لە بەربەست و بەنداوەکان و تەواوی پرۆژەکانی دیکە.
 -3گەشەپێدانی بەردەوامی پێدراو:

sustainable developemnet

ئەو چەمکە چەمکێکی زۆر گرنگە رەهەندێکی ئابووری و کۆمەاڵیەتی لە رەهەندێکی نێو دوڵەتیەوە ،کە بەهۆیە نەتەوە یەکگرتووەکان نەخشەی
گەشەپێدانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی و ژینگە لە سەر ئاستی جیهانەوە کێشا ،کە ئامانجی باشتر کردنی ژیان و گوزەرانی هەموو تاکێکە لە کۆمەڵگادا ،هەروەها
پێشخستنی هۆکارەکان و ئامرازەکان و شێوازەکانی بەرهەم هێنانە و بەڕێوەبردنێتی بە شێوەیەک کە نەبێتە هۆی بە فیڕۆدانی دەرامەتە سروشتیەکانی زەوی،
تا باری بەدەر لە توانای بەرگەی زەوی نەنرێت ،و تا نەوەکانی داهاتووی مرۆڤایەتیش بێ بەش نەکرێن لەو دەرامەتانە( ،واتا دابین کردنی پێداویستیەکانی
نەوەی ئێستا بێ بە فیڕۆدانی مافەکانی نەوەکانی داهاتوو و وبێ بەش کردنیان) واتا فرە رۆیی نەکرێت لەو دەرامەتە سروشتیانەی کە لە بەر دەستی
مرۆڤایەتی ماون لەسەر ئەو هەسارەیەدا)2(.
لە بەر ئەوە گرنگە خوێنەو بزانێت کە لە پێناو ئەنجامدانی هەر پرۆژەیەک ئەو لیەنە رەچاو بکرێت ،لە بەر ئەوەی زۆربەی دەرامەتەکانی سەر
زەوی خەسڵەتی نوێ نەبوونەوەیەهان هەیە ،و زۆربەی ئەو دەرامتە بە بڕێکی تا رادەیەکی زۆر جێگیر دا هەن لە ناو و لە سەر زەویدا و زۆرێک لەو دەرامەتانە
بە تێپەڕبوونی سەدان ملیۆن ساڵدا دروست بووینە ،و ئەگەر بێت و هۆشماندانە بەکار نەهێنرێن ئەوا بە ئاسان دروست نابنەوە و بەڵکو پێویستیان بە
سەدان ملیۆن ساڵی دیکە هەیە تا نوێ ببنەوە یان دروست ببنەوە وەک بۆ نموونە خاک یان نەفت یان گازی سروشتی.....هتد .و ناکرێ ئەگەر تەکنۆلۆجیا و
توانا و هێز و دەسەاڵتی پێویست هەبوون لە بەر دەستی هەندێ کەس و هەندێ قەوارەی رامیاری لە جیهاندا فرە رۆیی بکرێت لە بەکار بردنی دەرامەتە
سروشیەکاندا ،چونکە ئەو کات مەبەستی ئەو جۆرە بەکارهێنانە تەنها دەوڵەمەند بوونی بێ پاساو و داکردنی پارە دەبێت کە بێگومان ئەو کارە هێمای بوونی
کێشەی ئاکاری و ئەخالقی گەورە دەگەیەنێت.
جا وەک لە پێشوو باس ی لێ وەکرا ئەوڕۆ لە تەواوی وواڵتە پێشکەوتووەکانی جیهان کار کردن لە پرۆژە ئەندازیاریەکان هەر لە سەرەتاوە و بەر لە
دانانی پالنەکانی ئەو پرۆژانە و تا تەواوبوون و رادەستکردنیانەوە کارەکانیان لە ڕێگەی تیمی فرە پسپۆڕیەوە ئەنجامدەدرێن واتا بەشداری پێکردنی خەڵکانی
پسپۆڕ و شارەزایان لە چەندین بواری زانستی پەیوەندیدار بە هەر جۆرە پرۆژەیەکەوە وەک بوارەکانی جیۆلۆجیا و جیۆمۆڕفۆلۆجیا و خاک و ئەندازیاری و
هایدرۆلۆجیا و ژینگەیی و.....هتد و تەنانەت هەندێ لە بوارە مرۆییەکانیشەوە چونکە ئەو پرۆژانە بەر لە هەموو شتێک بۆ مرۆڤ و بۆ کۆمەڵگا دروست
دەکرێن ،بۆیە کارەکان تەنێ بە لیەنی ئەندازیاریەوە نابەسترێنەوە ،هۆی ئەو کارەش بە مەبەستی خۆ دوورخستنەوەیە بە رێژەیەکی بەرزەوە لەو ئەگەرانەی
خوارەوە:
 -1لە ئەگەر و پێشهاتە نەخوازراوەکان ئەوانەی بۆی هەیە ببن بە هۆکاری شکست هێنانی ئەو پرۆژانە لە مەودا نزیک و مام ناوەند و دوورەکاندا.
 -2ئەگەری بەرزکردنەوەی بڕ و گوژمەی پێویستی پرۆژەکان بە هۆی رەچاو کردنی هەموو لیەناکی تایبەت بە هەموو بوارە پەیوەندیدارەکانەوە.
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 -3ئەگەری درێژکردنەوەی ماوەی کارکردن ،یان ماوەی دیاریکراو بۆ ئەنجامدان و رادەستکردنەوەی پرۆژەکان.
 -4روودانی زیانی گیانی و ماڵی بۆ ئەو کەسانەی کاری تێدا دەکەن چ لە کاتی یان لەدوای تەواو بوونی پرۆژەکاندا یان بۆ ئەو کەسانەی لە بازنەی جوگرافی
ئەنجامدانی پرۆژەکاندا دەژین.
 -5روودانی زیانی ژینگەیی لە ناوچەی ئەنجامدانی ئەو پرۆژانە لە رووی سیستەمی ژینگەیی (ئیکۆلۆجی) و جۆراو جۆری ژیانی و ژیانی کێویەوە.
شایانی باسە ئەو پەرتووکە سوودی بۆ بوارەکان و بەشەکانی ئەندازەی ( تەلرسازی و شارستانی و ئاودێری رێگا و بان پردەکان) و بەشەکانی جیۆلۆجی و
هایدرۆلۆجی وژینگە و کشتوکاڵ وجوگرافیا و بوارەکانی دەرامەتە سروشتیەکانی وەک نەفت و گازی سروشتی و دەرهێنانی دەرامەتە سروشتیەکان و
هەروەها کۆلیژە سەربازیەکان و هیدیکەی هەیە.
ئەو پەرتووکە یەکەم پەرتەووکە بە زمانی کوردی نوسرابێت لەو ناوونیشان وپسپۆڕیە کە پێشتر بەرهەمی زانستی لەو شێوەیە بوونی نەبووە بە
زمانی کوردیەوە ،و لەبەر زۆری ناورۆکی ئەو پەرتووکە کراوە بە چەند بەشێک ئەوەیان بەش ی یەکەمە و دواتر بە پێی سروشتی ناورۆکی ئەو پسپۆڕیە بەشەکانی
دیکەی بە دوادادێت.

ئامانجی بابەتەکە:
ئامانج لەو بابەتە دەرخستن و دیاری کردنی رێگاکانی سوود وەرگرتن لەو زانیاریانەی کە لە بارەی جیۆمۆرفۆلۆجیای هەر ناوچەیەک وەردەگیرێن و کۆ
دەکرێنەوە و وەدەست دەهێندرێن بە شێوەیەکی سەرەکی لە پێناو:
 -١دامەزراندنی پرۆژەی ئەندازیاری جیا جیا بۆ ئەوەی مرۆڤ سوودیان لێ وەرگریت لە بوارە جیا جیاکانی کشتوکاڵ وپیشەسازی و نیشتەجێ بوون و خزمەت
گوزاری وسەربازی و رێگاوبان و ووزەو.....هتد.
 -٢رێگە گرتن یاخود زاڵ بوون بە سەر یان کەم کردنەوەی زیانەکانی ئەو کارەساتە سروشتیانەی کە روودەدەن کە مەترس ی لە سەر مرۆڤ و هەموو ئەو
شتانەی مرۆڤ دایاندەمەزرێنی لە پرۆژە ئەندازیاری و ستراتیژی و خزمەت گوزاریە جیا جیاکاندا وەک لفاوەکان و شەپۆڵەکانی تسۆنامی وهەرەس ی بنارەکان
لە ناوچە شاخاویەکان و بوومەلەرزەکان و گڕکانەکان و باهۆزە باراناوی و بایی و بەفریەکان.....هتد لە مەترس ی و کارەساتە سروشتیە جیاجیاکان.
 -٣پێشکەشکردنی هزر وکوولتوری سوود وەرگرتنی بەردەوامبوو لە دەرامەتە سروشتیە جیاجیاکان )(sustainable developmentلە پێناو ژێرانەترین سوود
وەرگرتن کە نەبێتە هۆی بە هەدەردان بەشێوەیەک کە خزمەتی نەوەی ئێستای پێ بکرێت و بەش وپێداویستیەکانی نەوەکانی داهاتووش رەچاو بکرێت و
پارێزگاری لێ بکرێ.
 -٤جەخ ت ت ت ت ت ت تتت ک ت ت ت ت ت ت تتردنەوە لەس ت ت ت ت ت ت تتەر لیەنە پراکتیکیەکت ت ت ت ت ت تتانی لێک ت ت ت ت ت ت تتۆڵینەوەی ت ت ت ت ت ت ت تتایبەت بە ئ ت ت ت ت ت ت تتاوزێ ی رووبارەکت ت ت ت ت ت تتان بە ت ت ت ت ت ت ت تتایبەت جەخ ت ت ت ت ت ت تتت ک ت ت ت ت ت ت تتردنە س ت ت ت ت ت ت تتەر
تایبەتمەنت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدیە مۆڕفۆمەتریە تک ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتان.
 -٥تیش ت ت ت ت ت ت ت تتک خس ت ت ت ت ت ت ت تتتنە س ت ت ت ت ت ت ت تتەر رۆڵ ت ت ت ت ت ت ت تتی تەکنۆلۆجی ت ت ت ت ت ت ت تتای س ت ت ت ت ت ت ت تتەردەم لە ئەنجام ت ت ت ت ت ت ت تتدانی لێک ت ت ت ت ت ت ت تتۆڵینەوە لە ب ت ت ت ت ت ت ت تتواری جیۆمۆڕفۆلۆجی ت ت ت ت ت ت ت تتا وەک تەکنیکت ت ت ت ت ت ت ت تتی
هەست کردن لە دوورەوە و سۆفتوێرە جیا جیاکانی سیستەمی زانیاریە جوگرافیەکان و هیتر.

بەش ی یەکەم:
 -1بایەخی جیۆمۆڕفۆلۆجیا لە بواری دامەزراندنی پرۆژە ئەندازیاریەکاندا:
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بایەخی جیۆمۆڕفۆلۆجیا لە بواری دامەزراندنی رێگاوبانە سەرەکیەکانی ووشکانی و پردەکان و تونێلەکان و باڵەخانە ودامەزراوەکانی دیکە:

 -1-1-1جێ بە جێکاریە جیۆمۆڕفۆلۆجیەکان لە بواری دامەزراندنی رێگا وبانە سەرەکیەکانی ووشکانی:

رێگاوبانەکان بایەخێکی زۆریان هەیە چونکە هۆکاری بەیەک گەیاندنی سەنتەرەکانی جێنشینی و کارکردن و کات بەسەر بردن وهەموو ئەو
شوێنانەی مرۆڤ هەوڵی گەیشتنیان دەدات لە پێناو ئەنجامدانی چااڵکیە جۆراو جۆرەکانی بە شێوەیەکی گشتی هەروەها بۆ گواستنەوەی کەل و پەل
وپێداویستیە جۆراو جۆرەکان بە ماوە و تێچوون و کۆششێکی کەمەوە .هەر وەها جۆر و بڕ و چڕی و کوالیتی رێگا و بانەکان یەکێکن لە پێوەرەکانی دەرخستنی
رادەی پێشکەوتنی وواڵتانی جیهان ،لە هەمان کاتدا بە شادەماری چااڵکیە ئابووری وکارگێڕی وکۆمەاڵیەتیەکان دادەنرێن ،بۆیە وواڵتە پێشکەوتووەکان بەوە
جیا دەکرێنەوە کە چڕی و زۆری و درێژی (کم/کم)²و رووبەری (کم/²کم )²رێگا و بانەکان تیایاندا بەرزە هەروەها جۆراو جۆریان فرەترە و پێشکەوتووترە
تەنانەت لە رووی کوالیتیەوە کە گرنگی و بایەخی زۆری پێ دەدرێت ،وەک بۆ نموونە رێگای بەناوبانگی (ئۆتۆبان  (auto bahnلە ئەڵمانیا کە بە
پێشکەووتوترین رێگا و بانەکانی جیهان دادەنرێ ،کە رێگایەکی خێرایە (های وەی  )HIGH WAYدرێژیەکەی لە ( )1700کم تێپەڕییە ،لە رووی پرۆفایلەوە
ئەستووری چینی قیڕتاوەکە لە نێوان ( 85-55سم) دایە و هەر لە ساڵی  1930یەوە دەست بە دروست کردنی کرایە و تا ئێستاش بەردەوام درێژتر دەکرێت،
ئەو رێگایە بەرزترین رادەی بێ کێشەیی و سەلمەتی هەیە تا ئەو رادەی دەتواندرێ ئۆتۆمبێل تیایدا بە خێرایی تا ( )500کم لێبخوڕدرێت بە پێی ئەو
تاقیکردنەوانەی لە سەری کراوە تەنانەت بە ئۆتۆمبیلە وەرزشیە هەرە خێراکانەوە ،خزمەت گوزاری زۆر پێشکەوتووی بۆ دەستە بەر کرایە بۆ نموونە لە هەر
چەند کیلۆمەترێک دەزگای چاکردنەوەی ئۆتۆمبێل هەیە تەنانەت ئۆتۆمبێلی خزمەت گوزاری چاککەرەوەی خێرا وگەڕۆک لە هەموو ئەو دەزگایانە هەن ،هەر
وەها دەزگای چاک کردنەوەی کۆسپ و لەمپەرەکان هەن کە جێ بە جێ لە ماوەی چەند کاتژمێرێک چاک دەکرێنەوە لە گەڵ دەرکەوتنی هەر کێشەیەک لەو
ڕێگایانە هەروەها فڕۆکەخانەی هیلی کۆپتەریش بە هەمان ئەو مەودایانەی ئاماژیان بۆ کرا هەن کە بۆ کاری فریاکەوتن و بە هانا وەهاتنی بەرکەوتووان و
برینداران و زیان لێکەوتووانی رووداوەکانی هات و چۆ کە لەسەر ئەو رێگایە روودەدەن.
پێداویستیەکان و تێچووەکانی دروست کردن و ڕاکێشانی رێگاوبانەکان لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی دیکە جیاوازی هەیە لە ڕووی
جیۆمۆڕفۆلۆجیەوە بە پێی چەند هۆکارێک وەک:
 .1جۆری بەرزی و نزمیەکان (شاخ و دۆڵ و گرد و بان ودەشت وهەڵەت ...هتد)
 .2لێژی رووی زەوی.
 .3جۆری پێکهاتەی جیۆلۆجی و دامەزراوە جیۆلۆجیەکان.
 .4جۆری پێکهاتەکانی خاک.
 .5بڕ و کوالیتی ئاوی ژێر زەوی لە پێگەو و ناوچەی راکێشانی رێگاکان.
هەر جۆرە زەویەک یان پیکهاتە بەردەک یان خاکێک تایبەتمەندی خۆی هەیە کە دەبێتە هۆی گرتنە بەری رێگا چارەی خۆپارێزی پێویست لەکاتی راکێشانی
رێگاکان لە سەر ڕووی زەوی هەر ناوچەیەک ،ئەو ڕێگا چارانە لە لێکۆڵینەوە و بەدواداچوونەکانەوە وهەروەها ڕووپێوانە گۆڕەپانیە جیۆڵۆجی
وجیۆمۆڕفۆلۆجیەکانەوە بە دەست دەهێندرێن کە دەبێ ئەندازیاران وەریان گرن و پشتیان پێ ببەستن لە پێناو تەواوکردنی پرۆژە ئەندازیاریەکان بە
شێوەیەکی سەرکەوتوانە .بۆیە لە کاتی دروست کردنی رێگاوبانەکانی وشکانی بە هەموو جۆرەکانیانەوە لەگەڵ پرۆژە تەواوکارەکانیانەوە وەک پرد و تونێلەکان
....هتد ،دەبێ رەچاوی ئەوە بکرێ کە دەبێ لە سەر زەویەکی ساغ و بتەو و بەهێز و بەرگە گر و بارستە بەرزەوە دابمەزرێندرێن ،کە هاوکات دووربن لە
کێشەکانی داخورانی خاک وشیبوونەوەی کەڤرەکان بە هۆی پرۆسەی داخورانەوە یان هەر کێشەیەکی دیکەی بە هۆی تایبەتمەندیە فیزیایی و کیمیاییەکانی
خاک و کەڤر و ئاوی هەر ناوچەیەکەوە دروست دەبن.
لە خوارەوە تێشک دەخرێتە سەر دوو لەو هۆکارانەی لە سەرەوە ئاماژەیان بۆ کرا ئەوانەی کە گۆترا کاریگەریان لەسەر دروست کردنی رێگاکان
هەیە و لە سەر تێچوو و بڕی کاری پێویست و ماوەی خایاندراو لە پێناو تەواو کردنی ئەو پرۆژانە:
5

یەکەم -جۆری پێکهاتەی جیۆلۆجی و دامەزراوە جیۆلۆجیەکان:
سەبارەت بەو ناوچانەی زەویەکانیان بە پێکهاتە کەڤری کارستیەوە داپۆشراون (وەک پێکهاتە کلس ی و دۆڵۆمایتیەکان) ئەو ناوچانە بەردەوام
رووبەرووی پرۆسەکانی توانەوەی ئەو چینە کەڤرانە دەبنەوە بەهۆی ئاوی بارانەوە ،ئەوەی کە دەبێتە هۆی دروست بوونی چاڵی بازنەیی لە سەر رووی رێگاکان
کە لە دواتر بەرە بەرە فراوانتر و قووڵتر دەبنەوە بە شێوەیەک کە لە دواتر دەبنە هۆی دروست بوونی کێشە بۆ تێپەڕبوونی ئۆتۆمبیلەکان و روودانی رووداوی
نەخوازراو و مەترس ی لەسەر ماڵ و گیانی بەکارهێنەرانی ئەو رێگایانە ،بۆیە بەر لە راکێشانی رێگاکان پێویستیان بە کارەکانی کوتینەوەی زەوی و پڕ
کردنەوەیەتی بەو کەرەستانەی ریژەی کونیلەداریان کەمە وەک قوڕ یان بە چیمەنتۆ تا رێگەی داچۆڕانی ئاو نەدا بچیتە ناو چینە کەڤرەکانی بن رووی
رێگاکان و نەبێتە هۆی توانەوەی ئەو چینە کەڤرانە بەهۆی ئاوی بارانەوە ،بۆیە دەبێ بەردەوام بەدواداچوون بکرێ بۆ رێگاوبانەکان لەو ناوچانەی بەو جۆرە
کەڤرانە داپۆشراون بە مەبەستی دیتنەوەی ئەو چااڵنە و هەروەها ئەو شوێنانەی ئەگەری تێکچوونیان هەیە تا دەست بەجێ و بەر لە تەشەنە کردنی
گرفتەکان پڕ بکرێنەوە وچارەسەر بکرێن.

دووەم -جۆری بەرزی و نزمیەکان:
 -1ناوچە شاخاویەکان:
ناوچە شاخاویەکان سەختترین ناوچەن لە رووی دروست کردنی رێگاو بانەکانەوە بەهۆی سەختی سروشت و بەرزی ونزمیەکانی ئەو ناوچانە بە هۆی
پێویستی زۆرەوە بە کارەکانی راست کردنەوەی رووی زەوی و بە دەست هێنانی رێژەیەکی بەرزی ئاسۆیی بوونی ئاستی رێگاکان ئەوەی کە وا پێویست دەکا بە
رێژیەکی بەرز کارەکانی هەڵکەندن وپڕ کردنەوەی رووی زەوی تێدا ئەنجام بدرێت هەروەها ژمارەیەکی زۆری پردی گەورە وکچکە و قەنتەرە وتونێلی تێدا
دروست بکرێت (کە لە درێژەی ئەو بەشە ئەوانیش باسیان لێوە دەکرێت) ،ئەو شتەی کە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی گوژمەی ئەنجامدانی ئەو پرۆژانە لەو
ناوچانەدا .بۆیە یەکەم جار دەبێ ناوچەیەک هەڵبژێردرێت بۆ دروست کردنی رێگا کە کەمترین کێشەی تێدا هەبێت کە ببێتە هۆی دامەزراندنی ئەو پرۆژانە
بە کەمترین تێجوو و بەرزترین ئاستی سەلمەتی و لەبارترین کەش ی لێ خورین لۆ شوفێران و ئارامترین گەشت لە رێگەی ئەنجامدانی کەمترین کاری
هەڵکەندن و پڕکردنەوە و دروست کردنی پرد و قەنتەرە و دەروازی ئاوڕۆکردن رێکاری راگیرکردنی بنارەکان لە رووی کاریگەری هێزی راکێشانی زەوی ئەوانەی
دەبنە هۆی روودانی کردارەکانی خلیسکانی چینە کەڤر وهەرەس هێنانی بنارەکان و رووچوون وخزینی خاک کە گەورەترین کێشەی رێگاوبانەکانن لە ناوچە
شاخاویەکاندا و بەردەوام هۆکاری روودانی مەترس ی گەورە و خوێناویان لێ دەکەوێتەوە لەسەر خەڵک و لەسەر پرۆژە ئەندازیاریەکان بە رێگاوبانەکانەوە
تەنانەت جاری وا هەیە دێهاتی بەر فراوان دەکەونە بەر ئەو مەترسیانەوە لەو ناوچانە لە سەرانسەری جیهاندا ،لەسەر ئەو بنەمایە پێویستە هەندێ رێکاری
خۆ پارێزی گونجاو وشیاو بگیرێتە بەر لەو ناوچانە بە مەبەستی رێگرتن یان کەمکردنەوەی مەترسیەکان لەو ناوچانە وەک:
 .1جێگیرکردنی ئەو خۆل و کەرەستانەی لە سەر هەردوو ل تەنیشتی رێگاکاندا هەن تا تووش ی کێشەی خزینی لەسەر خۆ نەبنەوە.
 .2پۆشین و تێکردن و رژاندنی هەندەک کەرەستە بۆ ژێر وناو وبەسەر هەردوو ل تەنیشتی رێگاکە بۆ کەم کردنەوەی رێژەی ش ێ تێیدا تا هەل نەرەخسێندرێت بۆ
روودانی پرۆسەکانی خزینی خێرای زەوی و بنارەکان.
 .3رێک کردن و تەخت کردنی سەرە و لێژی رێگاکە تا رۆیشتنی ئۆتۆمبێل بە سەری دا ئاسان بێت.
 .4هەڵبژاردنی ئەو ناوچانەی کە سەرە ولێژیان کەمە بۆ راکێشانی رێگاوبانەکان بە شێوەیەک کە هاو تەریب بن لە گەڵ هێڵە کۆنتۆریەکان * یاخود بە ناوچەی
زەوی نێوان دۆڵەکانەوە تێپەڕن لە لپاڵی شاخەکاندا.

بە گشتی بە س ێ شێوە رێگا وبان بۆ ئەو ناوچانە ڕادەکێشرێن کە ئەوانەن:
 -1بە رێگەی پێچ کردن بە سەر بنار و بانی شاخەکاندا (نموونە :هاوینە هەواری سەربەن(سەاڵحەدین).
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 -2بە ناو جەستەی شاخەکانەوە لە رێگەی هەڵکەندنی تونێل.
 -3لە ناو دۆڵەکانەوە بە دەوری شاخەکاندا.
هەر وەها چەند رێگا چارەی دیکەش هەن بەاڵم بە گشتی لە هەموو بارێکدا پرۆژەکانی راکێشانی رێگاکان لە ناوچە شاخاویەکان تێچوو و کۆشش وماوەی
زۆرتریان پێویستە تا ئەنجام بدرێن ،بۆ نموونە لە چیاکانی هیمالیا و لە وواڵتی نیپالدا دووری نێوان هەر دوو شاری داران و دانکۆتا تەنها  18کیلۆمەتەرە لە
راستیدا بەاڵم درێژی ئەو رێگەیەی بە یەکیان دەگەیەنێ دەگاتە  65کم.

-2

دەشتە الفاو کردەکان:
بە گشتی لە رووی بنەماوە دەبێ ئەو ناوچانە بە ئاسان ئەو پرۆژانەیان تێدا ئەنجام بدرێت لە چاو ناوچەکانی دیکە بە هۆی تەختی رووی زەوی تیایاندا ،بەاڵم
لە راستیدا وا نیە بەڵکو کێشەی زۆری بەر جەستە ونا بەر جەستە دێنە پێش لە کاتی جێ بەجێ کردنی پرۆژەکان وەک:

 -1ئەو ناوچانە خاکێکی نێشتەنی کردی فشەڵی یەک نەگرتووی گوازراوەی کەم بەرگەیان هەیە ،بۆیە تووش ی داکەتن (تەپین) دەبنەوە بە تایبەت بە هۆی
تێپەڕینی ئۆتومبیلە بار هەڵگرەکانەوە ،بۆیە پێویستیان بە کارەکانی چاککردنی تایبەتمەندیەکانی خاک یان گۆڕینی هەیە.
 -2بوونی تۆڕی کەناڵەکانی ئاودێری لەو ناوچانە کە لە گەڵ رێگاکان یەکتر دەبڕنەوە پێویستی بە دروست کردنی چەندین قەنتەرە و پرد هەیە کە کار لە سەر
تێچووی دروست کردنی رێگاکە دەکا.
 -3هەندەک لەو دەشتانە چەند دەریاچەیەکی کەوانەیی و زەڵکاو لە خۆیان دەگرن کە رێگر دەبن لە راکێشانی رێگاکان بەناویاندا ،لە بەر بەرفراوانیان و کەمی
بەرگەی پێکهاتەی بەرد وخاکەکانیان لە بەر تێر ئاوبوونیانەوە کە بە ئەستەم دەتوانرێ پردی تێدا دروست بکرێ ،بۆیە پێویستە لە دووری ئەو ناوچانە و لە
شوێنی خودان تایبەتمەندی باشتر وتێچوو و گرفتی کەمتر رێگاو بانەکان راکێشرێن بەاڵم بێگومان ئەو کات درێژیان فرەتر دەبێ.
 -4بەرزی ئاستی ئاوی ژێر زەوی تیایاندا بە هۆی ئاودێری بەردەوام و بەرزی ئاستی ئاوی رووبارەکان بەتایبەت لە وەرزی لفاوەکاندا کە کات لە سەر
تایبەتمەندیەکانی خاک دەکا دەرەنجام کاریگەری خراپیان دەبێ لە سەر رێگاکان.
 -5بەر دەوام روو بە ڕووی لفاوی رووبارەکان دەبنەوە کە دەبێتە هۆی تێکدانیان بۆیە دەبێ لە پێناو خۆپاراستن لەو گرفتە ئاستی رێگاکان بەرز بکرێنەوە تا
ئاستی س ێ مەتریان زیاتریشەوە .ئەو کارە بێگومان تێچووی زۆری دەوێ.
 -6پێچە رووباریەکان کاریگەریان لە سەر ئەو رێگایانە هەیە کە بە رۆخ رووبارەکانەوە دا تێپەڕدەبن ،و دەبنە هۆی درێژبوونەوەی رێگاکان بە پێی گەورە وگچکەیی
پێچە رووباریەکان ،بەڵکو لەو شوێنانەی کە رێگاکان لە لووتکەی پێچەکان نزیک دەبنەوە روو بە ڕووی مەترسیەکانی راماڵین دەبنەوە.
لەوە ڕا دەر دەکەوێ راکێشانی رێگاکان لە دەشتە لفاو کردەکاندا تووش ی گەلەک ئاریشە دەبنەوە کە دێ بیتە هۆی زۆرتر کردنێ تێچووەکانیان تا چارەسەر
بکرێن ،بەڵکو لەوانەیە بە ئەستەم بتواندرێ هەندیکیان چارەسەر بکرێت وەک لفاوەکان کە مرۆف تا ئێستا ناتوانێ کۆنتڕۆڵیان کا وێڕای کۆشش ی
بەردەوامی مرۆڤ لەو بوارەدا.
 -3بانەکان:
بانەکان یەکیکن لە بەرزی ونزمیە سەرەکیەکانی سەر رووی زەوی و خاوەن پێکهاتە و شێوەی جۆرا جۆرن ،هەندێکیان تەخت و رێکن و هەندێکیان
سەر روو سەخت و هەڵەتن ،تەنانەت پێکهاتە بەردی خودان بەرگەی جیاوازیشیان تێدایە ،و هەر یەک لەو جۆرانە گرفتی دیاریکراویان هەیە لە رووی
دامەزراندنی رێگاو بانەکاندا کە لەو بەشە باسیان لێوە دەکرێن:
آ -تەختە بانەکان:
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هەندێ لە بانەکان لە پیکهاتەی بەردینی کلس ی و تەباشیری پێکدێن ،یان هەر جۆرێکی دیکە لە بەردە نیشتەنیەکان ،کە توانای توانەوەیان هەیە
لە ناو ئاودا لە ناوچە شێدارە فرە باراناویەکاندا ،ولەئەنجامی بوونی هەندێ شوێنی نزم یان چاڵ و درز و کەلێن لەسەر رێگاکانی یان لە تەنیشت رێگاکان ئاوی
باران لەناویاندا کۆ دەبێتەوە و کار لە سەر تواندنەوەی پێکهاتەی رێگاکان دەکات و دواتر چینی سەرەوەی رێگاکە شەق دەکات و ئیدی ئاو پەیتا پەیتا بۆ
چینی ژێرەوە دادچۆڕێت و کار لە سەر بێ هێز کەردنی و دواتر داتەپینی دەکات.
تێپەڕ بوونی بارهەڵگرە گەورە وقورسەکان گرفتەکە گەورەتر دەکا و کار لەسەر فراوان کردنی چاڵ و درزەکان و داتەپینی ئەو شوێنانە دەکا تا
دەگاتە ئاستێک وای لێ دێ لە توانای ئۆتۆمبێلە کچکەکاندا نەبێت بە سەریاندا تێپەر ببن.
ئەو دیاردەیە لە هەندێ لەو شارانە روودەدات کە بە شێوەیەکی تەندروست وکارا تۆڕەکانی ئاوەڕۆکردنی ئاوی بارانی وئاوی قورسیان تێدا نیە ،بۆیە
ئاوی مااڵن و ئاوی باران بەسەر شەقام و جادەکاندا دەڕۆن و لە شوێنە نزمەکاندا کۆ دەبنەوە ،وتا ماوەیەکی زۆر تێایاندا دەمێننەوە کە دواتر دەبنە هۆی
تێکدانی بەشێک لەو جادانە بە دروست کردنی چاڵ و تاسەی خودان دیمەنێکی شێوێنکارانە بۆ ئە شەقامانە ،کەوایە زۆر گرنگە پسپۆڕان و ئەندازیران
ووریای ئەو راستیانە بن لە کاتی پالن داڕشتن بۆ دروست کردنی رێگاکان بەتایبەت لە رووی پلەی لێژیەوە کە دەبێ لێژاییەکی گونجایان هەبێ بۆ ئاوەڕۆ کردنی
ئاو بە شێوەیەکی سروشتیانە لە جادە لوەکیەکانەوە بەرەو جادە سەرەکیەکان و لە وێوەشەوە بەرەو ئەو ئاوەڕۆیانەی کە بۆ دوور لەو رێگایانە ئاو
دەگۆازنەوە.
ب -بانە سەخت و پچڕپچڕەکان:
هەندێ لە بانەکان بە وە جیا دەکرێنەوە رادەی تەختاییان کەمە سروشتێکی شەپۆاڵویان هەیە بە هۆی ئەو گرد وبانە کچکانەی لە خۆیانەوە دەگرن لە
شێوەی دیاردەی (مێساکان)ی ودۆڵە خودان قەبارە ودووراییە جیاوازیەکان ،بۆیە راکێشانی رێگاوبان لەو جۆرە بانانە رووبە رووی هەندەک گرفتی وا دەبنەوە
کە پێویستیان بە چارەسەرکردن و رێگاچارە هەیە ،کە لە هەندێ شوێن هەندەک گرد و بانی کچکە پێش بە کارکردن دەگرن ،لەو دۆخەدا یان ئەوەتا دەبێ
ئەو دیاردانە ل ببرێن تا پارێزی لە ئاست و رێکێ رێگاکە بکرێت یان رێڕەوی رێگاکە دەگۆڕدرێت لەکاتی ئەگەر پێکهاتەی ئەو دیاردانە ملاوی یان هەندەک
دیاردەی کارستیان لە خۆ دەگرت کە دیارە دەبنە هۆی داتەپینی رێگاکان لە ئایندەدا ،لە کاتی نەبوونی توانای ئەنجامدانی ئەو رێگا چارانە ئەو کات رێگا چارەی
دیکە دەگرترێنە بەر وەک چاککردنی باری ئەو دیاردانە بەو ماددانەی هێز و بەرگەیان پێدەخشن وەک بەردە رەق وهێزادارەکان وبارستە کۆنکریتیەکان.
بەاڵم لە ئەگەری بوونی نزمایی و نەورایی لە رێگەی راکێشانی رێگاکاندا پێویست دەکات ئەو دیاردانە پڕ کرێنەوە تا دەگەن بە ئاست ورێکی پێویست بۆ
دروست کردنی رێگاکە بە پێی پالنی دانراو لە لیەن ئەندازیارانەوە .بەڵکو لەوانەیە پێویست بەوە بکات جۆری پێکهاتەکانی شوێنی رێگاکان بگۆڕدرێن بەو
جۆرانەی خاوەن تایبەتمەندی لە بار وتەندروستەوە بکرێ بۆ راکێشانی رێگاکان.
لە هاتنە پێشەوەی دۆڵەکانیش پێویست بە دروست کردنی پرد و قەنتەرە هەیە بە شێوەیەکی گونجاو لەگەڵ رێگاکان و بەرزاییەکی وایان هەبێت
کە بەرزتر بێت لە ئاستی بەرزترین شەپۆڵی لێشاوەکانی (سیول) دوای بارانە لە رادە بەدەرەکانەوە بۆ خۆ دوور خستن لە مەترسیەکانیان ،چونکە هەمیشە
ژمارەیەکی زۆر لە پردەکانی ناوچە بیابانیەکاندا بەو هۆیەوە وێران بوونە لە پێشوودا ،هاوشێوەی باران و لفاوەکانی ناوچە و دەورووبەری شاری جەددە لە
شانشینی سعوودیادا کە زۆر ساڵ روودەدەن و دەبنە هەواڵی دەزگاکانی راگەیاندن.

ج -بانە خودان پێکهاتە فشەڵەکان:
زۆر جار پێکهاتەی سەر رووی بانەکان لە رووبەرێکی بەرفراوانی بیابانەکاندا لە پێکهاتەی فشەڵەوە پێکدێن لە لم و خاکی لۆیس (لۆس) کە بەرگەیان
کەمە و تێچووی راکێشانی رێگاکان بە هۆیەوە بەرز دەبێتەوە لەبەر تێچووی کارەکانی لبردنی ئەو پێکهاتانە و گۆڕینیانەوە بە جۆری دیکەی باشتر و
گونجاوتر .هەندێ جاریش لەوانەیە ملەکان بە ئەستووریەکی زۆرەوە بن کە لبردنیان ئەستەم و سەخت دەبێت وەک بیابان چارەکی بەتاڵ (الربع الخالی) لە
دوورگەی عەرەبدا و دەریاکانی لم (بیحاڕ الریمال) لە بیابانی ئەفریقیادا.
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بەاڵم دیسان ئەگەر هات و رێگا وبانێشیان تێدا راکێشرا ئەو ناوچانە گرفتەکی گەورەیان هەیە کە خۆی لە جوواڵن و گواستنەوەی لم و خاکەوە
دەنوێنێ بە هۆی باکانەوە لە ئەنجامدا تووش ی کێشەی ژینگەیی و کێشەکانی هات وچۆیان دەکەنەوە ،ئەوەی یەکەمیان کار لەسەر سنووردارکردنی مەودای
بینین دەکەن وێڕای پیسکردن و تێکدانی ژینگە بەاڵم ئەوەی دووەمیان دەبێتە هۆی کەڵەکە بوونی لم لەسەر رێگاکانەوە بە بڕێکی زۆرەوە کە دەبێتە هۆی
پەک خستنی پرۆسەی هات و چۆ بەڵکو روودانی رووداوە نەخوازراوەکانی کە زیانی گیانی و ماڵیان لێ دەکەوێتەوە.
ئەو دیاردەیە بۆ نموونە زۆر جار لە ویالیەتی نیڤادای ئەمریکیەوە روودەدات و هەمیشە لیەنە پەیوەندیدارەکان هەڵدەستن بە لبردنی ئەو گردە ملانە،
هەر جارە بە بڕێکی جیاوازەوە بە پێی هێزی باهۆزە باییەکانەوە ،کە بڕی ملی لبراو بە بڕی لە نێوان  4000-1500م ³دەخەملێندرێت هەر چەندە هەوڵێکی زۆر و
بێ هوودە دراوە لە پێناو جێگیر کردنی لم لەو بیابانەدا بەاڵم ئەو هەواڵنە هەمیشە سەرناگرن.
لە پێکهاتە فشەڵەکانی دیکەی ناوچە بیابانیەکان زەویە سەبخاویەکانن (سەبخات) کە لە ناوچە نزم و ئاوزێڵیەکانی بیابانەکاندا هەن و بە هۆی
کۆبوونەوەی ئاوی بارانی باریو بەسەر ئەو ناوچانەدا و بە بەهەڵمبوونی ئەو ئاوەوە کە لە سەرەتا هەر ئەو ئەو نیشتەنی و خوێیە جیا جیانەی لەگەڵ خۆیدا
هێناوە دروست دەبن ،کە وایە ئەو ناوچانە پێکهاتەیەکی فشەڵیان هەیە وە لە بەر نزمی ئاستی ئەو ناوچانە بەشێوەیەک کە ئاستی ئاوی ژێر زەوی تیایاندا
نزیک دەبێتەوە لە ئاستی رووی زەویەوە بۆیە ئەو ناوچانە شێوەی زەویەکی روو زبر یان کێڵدراو وەردەگرن لەبەر ووشکی چینە تەنکەکەی سەرەوە و روو بە
روو بوونەەوەی بە کاریگەری با و گەرمیەوە بۆیە ئەو چینە دادەکشێت هاوکات هەندێ بەش ی بەرز دەبێتەوە وشێوەیەکی پچڕ پچڕ بە رووی زەوی ناوچەکە
دەبەخشێت (وێنە) ئەو ناوچانەش بەرگەیان زۆر کەمە ،ئەستەمە رێگاو بانی تێدا دروست بکرێت مەگەر تەنها دوای رێگاچارەی زۆر بە تێجووی بەرزەوە
نەبێت.

د -ناوچەی دەریاچە و زەڵکاوە ووشکەکان و رێرەوە رووباریە ژێر خاک کەوتووەکان:
سەر رووی زەوی بنکی دەریاچە و زەڵکاوە ووشکەکان بە نیشتەنیە فشەڵ وکەم بەرگەکانەوە داپۆشراون ،بۆیە تووش ی داتەپین و رووچوون دێنەوە لە
کاتی تێپەڕبوونی ئۆتۆمبیلەکان بەسەریانەوە ،لە بەر ئەوە پێویستە ئەو پێکهاتانە هەندێ کەرەستەیان تێکەڵ بکەن کە ببنە هۆی باشتر کردنی
تایبەتمەندیەکانیان ئەگەر نا بە پێکهاتەی باشترەوە بگۆڕدرێن.
هەروەها سەبارەت بە رێرەوی رووبارە ژێر خاک کەوتووەکان یان جێهێڵدراوەکان کە لە نیشتەنی فشەڵی ملیەوە پێکدێن کە بەرگەیان کەمە و بە چێنێکی
تەنکی قوڕین داپشراون ،بۆیە لە کاتی راکێشانی رێگاو بانەکان بەسەریان دا رووبەڕووی داتەپێن دەبنەوە ،لەوانەشە ئاستی تاسە دروست بووەکان بگەنە
رادەیەک کە ئەستەم دەبێت بۆ ئۆتۆمبێلە کچکە و مامناوەندەکان بەسەریانەوە تێپەڕ ببن ،هەروەها لەوانەیە تێچووی نۆژەن کردنەوەکان دووجای تێچووی
دروست کردنی رێگاکان بن.
ح -ناوچەکانی پێکهاتە بەفریەکان (شەختەییەکان-سەهۆڵیەکان):
ئەو جۆرە ناوچانەی لە پێشوودا بە بەفر یان بە نیشتەنیە بەفریەکان داپۆشراو بووون بە ناوچە فشەڵ و کەم بەرگە دەناسرێن ،چونکە کردارەکانی
بەستن و توانەوە کار لە سەر لواز کردن و بێهێزکردنی پێکهاتەکان دەکەن ،هەروەها بە هەمان شێوە سەبارەت بەو نیشتەنیانەی کە بەفر یان ئەو ئاوانەی
لەئەنجامی توانەوەیانەوە دەیانگوازنەوە ،بۆیە بۆ ئەوەی رێگاوبانیان بەسەردا رابکێشرێت پێویستە کەرەستەی قوڕینی نا کونیلەداریان تێ بڕژێندرێت تا ئەو
رادەی هێز و بەرگەیان بەرز دەبێتەوە.
جێگەی ئاماژەیە هەڵبژاردنی شوێنە گونجاوەکان بۆ دامەزراندنی رێگاوبانەکان تەنها پەیوەندیان بە پێکهاتەکانی سەر رووی زەویەوە نیە بەڵکو بە ئەوانی
ژێرەوەشەوە هەیە کە ئەوانیش هەر چەند بەهێز و بتەو و بی درز و کەلێن و شکان بن هاوکاری زیاتری بەهێز کردنی چینی سەرەوە وتەمەن درێژی رێگاکاە
دەدەن و بە پێچەوانەوە ،بۆیە هەمیشە دەبێ رەچاوی جۆری پێکهاتەکانی ناوچەکانی راكێشانی رێگاوبانەکان بکرێت.
-

پێکهاتەی سەرەکیەکانی دروست کردنی رێگاکان و پێداویستیەکانیان:
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آ -پێکهاتە سەرەکیەکانی رێگاکان:
مەبەست لەو بەشە ئەو چینە سەرەکیانەیە کە پرۆفایلی رێگاکان پێکدەهێنن کە لەهەمان کاتدا قۆناغە جیا جیاکانی دروست کردنی رێگاکان پێکدەهێنن کە
لە س ێ چینی سەرەکی پێکدێن ولە خوارەوە باسیان لێوەدەکرێت:
 -1چینی سەرەوە :بەش ی هەرە سەرەوەی رێگاکان پێکدهێنێت کە لە تێکەاڵوەیەک لە قیڕ وزفت و چیمەنتۆ و چەگڵ (چەو)ی قەبارە مام ناوەند یان لە بەردی
هاڕدراو پێکدێت کە بە گشتی بە ئەستووری 15سانتیمەتر (ئەستووریەکە پشت دەبەستێت بە رادەی قەرەباڵغی و جۆری ئەو بارهەڵگرانەی کە بەکاری
دەهێنن بە تایبەت بارهەڵگرە گەورەکان) ،کە بە بڕی دیاریکراو تێکەڵ دەکرێن تا رێگاکە تووش ی گرفت نەبێت لە داهاتوودا ،چونکە ئەگەر رێژەی قیرەکە
زۆرتر بوو تێکەاڵوەکە نەرم دەبێت و ئەگەری زۆری راکشانی هەیە لە وەرزی گەرمادا ،ئەگەر کەمێش بوو ورێژەی چەگل و بەرد تیایدا زۆرتربوو ئەو کات
رووی رێگاکە زبر دەبێت و رێژەی کونیلەداری بەرز دەبێت و رێگە دەدات بە داچۆڕان ئاو بەناویدا و دەبێتە هۆی تێکدانی رێگاکە ،وبەمەبەستی تیپەڕاندنی
ئەو گرفتانە دەبێ ئەو کەرەستانەی بەکاردێن لەو چینەدا ئەو تایبەتمەندیانەی خوارەوەیان تێدا هەبێ:
آ -کەرەستەی رەق وخودان بەرگەی پەستانی بەرزیان هەبێ.
ب -رادەی کونیلەدار و داچۆڕاندنی کەمی ئاویان هەبێ.
ج -زبری سەر رووی چینی چەگڵ (چەوو) وبەردە هاڕدراوەکان لە پێناو زۆرتر پتەو کردن و یەگکرتن رێگاکە.
د -کەمی رادەی کاریگەر بوونی کەرەستە بەکارهاتووەکان بە توخمەکانی ئاووهەواوە.
 -2چینی بنەڕەتی ناوەڕاست:
چینێکی بنەڕەتی ئامادە کرواوە لە باش تێکەاڵو کردنی چەگڵ و لم (زیخ) ەوە بە ئەستووری تا ( 60سانتیمەترەوە) کە لە سەر چینی خاکە تێر ئاو بووەکە
جێگیر دەکرێ ،زۆربەی قورسایی بارهەڵگرەکانی بە شێوەیەکی یەکسانی دەکەوێتە سەر بۆیە کاریگەری لە سەر چینی ژێر خۆی کەمدەکاتەوە ،لە بەر ئەوە
دەبێ زۆر بتەوو بێ و بەرگەی توخمەکانی ئاوو هەوا بگرێ ،بۆیە ووردە بەردە جیا جیا یەکێکن لە کەرەستەی خاوی ئەو چینە ئەگەر دەستیش نەکەوت ئەوا
چینی ژێرەوە بە چینە قوڕێکی خەستەوە دادەپۆشرێت جونکە کەمتر کارەیگەر دەبێ بە فاکتەرە دەرەکیەکانەوە.
 -3چینی بنەڕەتی الوەکی ژێرەوە (ژێربنەڕتیەکە):
ئەو چینە پێش هەموو شتەک دەبێ یەکەم جار کاری خۆشکردن و رێک کردن و تەخت کردنی پێویستی لۆ بکرێ دواتر بە کەرەستەی کەم نرخ دادەپۆشرێت
و بە شێوەیەکی باش دەپەسترێتەوە و دەکوترێتەوە بە ئامێرە قورسە تایبەتانەوە کە تایبەتن بە کاری دروست کردنی رێگاکان و پرۆژە هاوشێوەکانیان.
ب  -رێگا چارەو بنەما بنەڕەتیەکانی دامەزراندنی ڕێگاوبانەکان (پێداویستیە هونەری و شارەزایی و ئامادەکارەیە پێشوەختەکان):
بە گشتی ئەندازیاری شارستانی جەند خاڵەک رەچاو دەکات لە کاتی دامەزراندنی رێگاوبانە ووشکانیەکان کە کاریگەریان لەسەر تەمەنی رێگاکان هەیە و
دەکرێ لەو چەند خاڵەی خوارەوە پوخت بکرێنەوە:
 -1ئاستی بەرزی ناوچەکە لە سەر ئاستی رووی دەریاوە.
-2
-3
-4
-5

جۆری بەرزی و نزمی ناوچەکە.
جۆراو جۆری پلەی سەرەو لێژی رووی زەوی.
لەبەر دەست بوونی کەرەستەکانی دروست کردنی رێگا بە شێوەیەکی زۆر و بە رێژەیەکی بەرزەوە.
دووری و نزیکی شوێنی پێشنیارکراوی ئەو پرۆژانە لە ناوچە ئەو دیاردانەی دەبنە ئەگەری دروست کردنی مەترس ی لە سەریانەوە وەک کەنار دەریا و

دەریاچەکان و رووبارە گەورەکان و هەروەها سەبارەت بە ناوچەی بوونی گڕکانەکان و ناوچەی چااڵکی بوومە لەرزەکانەوە.
 -6تایبەتمەندیە فیزیایی و کیمیاییەکانی خاک لە ژێر رێگاکان.

10

 -7تایبەتمەندیە فیزیایی و کیمیاییەکانی ئاوی ژێر زەوی لە ناوچەکە ،و بڕی ئاوەکە ،وئاشنا بوون بەو رێگایانەی ئەو ئاوانە دەیانگرنە بەر لە ژێر زەویدا ،و زانینی
رادەی کاریگەری ئەو ئاوانە لە سەر رادەی توانەوەی کانزای ناو بەردەکان لە ژێر رووی رێگاکاندا.
 -8رادەی کاریگەر بوونی رێگاکە بە کرداری دابارین ،بە تایبەتی بەفر بارین ئەو شتەی کەوا پێویست دەکات پەرژینی تایبەتی لۆ دروت بکرێ لە رووی ئاراستە
گشتیەکانی هەڵکرنی با لە ل پاڵی رێگاکاندا بە مەبەستی رێگەگرتن لە داپۆشینیان بە بەفر وداخستنیان.
 -9تا چ رادەیەک سەر رووی رێگاکە کاریگەر دەبێت بە پرۆسەکانی کەشکاری و داماڵین.
 -10پێشبینی کردنی رادە و چڕی بەکار هێنانی رێگاکە و جموجۆڵی هات و چۆ (چونکە پەیوەندی بە بڕی ئەو پاڵە پەستۆ و بارستاییەی دەکەوێتە سەر رێگاکە).
 -11دانانی باشترین بژاردەکانی دروست کردنی رێگاکە لە رووی درێژی و سەلمەتی و تەختیەوە لە پێناو باشترین خزمەت گەیاندن بە خەڵک وبە پرۆسەی
ئابووری وپەرەپێدانی ناوچەکە.
-

جۆرەکانی رێگاو بانە ووشکانیەکان:
هەموو ئەو جۆرانە دەگرێتەوە کە لە سەر ووشکانی دادەمەزرێن و رادەکێشرێن وەک رێگەی ئۆتۆمبێل و هێ ی ئاسنینی شەمەندەفەری نەریتی و کارەبایی
هەروەها میتڕۆ و تڕام وەی.

 :2-1-1پردەکان (رۆڵی جیۆمۆڕفۆلۆجیای پڕاکتیکی لە دروست کردنی پردەکان):

ئەو پرۆژانە لە پرۆژە تەواو کاریەکانی پرۆژەکانی هات وچۆ وگواستنەوە وبە یەک گەیاندنی سەر ووشکانین بە گشتی ،رۆڵی زۆر گرنگیان هەیە،
چونکە هیچ پرۆژەیەکی رێگاوبان نیە لە سەرانسەری جیهان چەندین پردی لەگەڵ دروست نەکرابێت لە تەواوی ناوچە جیۆمۆڕفۆلۆجیە جیاجیاکاندا بێ
جیاوازی.
لە مێژووی مرۆڤایەتیدا دروست کردنی پردەکان لە سەر روبارە خودان قەبارە جیاجیاکانەوە و لە ژینگەی جیۆمۆڕفۆلۆجی جیاجیاوە کارێکی
بوێرانە سەركێشیانە بووە ،چونکە کارەکانی دروست کردنی پایە و ستووندەکان کە جەستەی پردەکانی لەسەر دادەنرێت لە ناو ئاوی رووبارەکانەوە ئەنجام
دەدرێت ،ئەوەش بێگومان کارێکی سەختە و شارەزایی وکارامەییەکی تایبەتی دەوێ ،لە تەواوی وواڵتانی جیهان بە کوردستانیشەوە پردی مێژوویی هەن کە
گەواهیدەری توانا و ویست وکارامەیی مرۆڤن کە هەمیشە هەوڵی خۆ گونجاندن وخۆ رێکخستن لەگەڵ سروشت دەدات وگوێ نەدات بەو بەربەست کۆسپ
و تەگەرانەی دەیخاتە بەر دەمی.
لە رۆژگاری ئەوڕودا دروست کردنی پردەکان پێشکەوتنی زۆر گەورەیان بە خۆوە بینیە بە تایبەت لە لیەن کۆمپانیا ئەندازیاریەکانی وواڵتە
پێشکەوتووەکاندا ،بۆیە ئەوڕۆ چەندین دیزاینی ناوازەو و سەر سوڕ هێنەر لە سەرانسەری جیهانی پێشکەوتوو و هەروەها لە واڵتە دەوڵەماندەکانێش
دروست دەکرێن.
پردەکان بە چەندین شێوە و دیزاینەوە دروست دەکرێن وەک لە دواتردا باسیان لێوە دەکرێت ،وهەڵبژاردنی جۆری پردەکان بە شێوەیەکی گشتی
کارێکی ئارەزوو مەندانە نیە بەڵکو پەیوەندی بە چەند فاکتەر و هۆکارێکەوە هەیە وەک:
 -1جۆر و شێوەی جیۆمۆڕفۆلۆجی و تۆپۆگرافیا و لێژی رووی زەوی ناوچەی دامەزراندنی پردەکان.
 -2هەروەها بە جۆری رووبارەکانەوە لە رووی بڕی لە بەر رۆیشتنی ئاو لە ناو رووبارەکان و پانی رێڕەوەکانیانەوە( .مەرج نیە پردەکان تەنها بە مەبەستی بە یەک
گەیاندنی کەنارەکانی هەردوو لی رووبارەکان بەیەک بگەیەنێت چ لە سروشت یان لە ناو سەنتەرەکانی شارستانیدا وەک تەنانەت پردەکانی نێوان هەندێ
جار دوو لووتکەی شاخەوە یان لە سەر دۆڵە ووشکەکانەوە یان لە دۆخی یەکتر بڕینی دوو رێگاوە یان بۆ هێڵەکانی ئاسنین وتڕام وەی بۆڕیەکانی نەوت و گازی
سروشتی....هتد )
-3

و هەروەها بە جیۆڵۆجیای ناوچەکە لە رووی دامەزراوە جیۆلۆجیەکان ( )structureوجۆری کەڤرەکان و لری چینەکانیانەوە.
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 -4رادە وچڕی بەکارهێنانی ئایا لە ناوچەی سەنتەرێکی جەنجاڵی کارگێڕی ودانیشتوان و خودان جووڵە وبزاڤێکی ئابووری بەهێزە یان بە پێچەوانەوە.
 -5بە جۆر و قەبارەی هۆکارەکانی گواستنەوەشەوە هەیە.
پێکهاتە سەرەکیەکانی پردەکان:
لە رووی بنەماوە پردەکان لە جەستەی پرد و لە پایەکانەوە پێکدێن ،پایەکان قورساییی جەستەکان و ئەوەی سەر جەستەکان دەگوازنەوە بۆ چینە بەردە
بنەڕەتیەکانەوە .جۆری ئەو هێزانەی پایەکان دەیانگوازنەوە پشت بە شێوە ودیزاینی پردەکە دەبەستن ،لە سەر ئەو بنەمایە پرەدەکان بۆ س ێ جۆری سەرەکی
پۆلێن دەکرێن بەو شێوەیە:
 -1پردە سادەکان:
ئەو جۆرە هاوشێوەی سەکۆکانن ئەوانەی لە هەردوو الوە پارسەنگ کراون بە هۆی پایەکانەوە ،ئەو پایانە هەڵدەستن بە گواستنەوەی کێش و قورسایی
جەستەی پردەکە و قورساییەکانی سەر جەستەکە بە شێوەیەکی ستوونیەوە بۆ ئەو چینە بەردە بنەڕەتیانەی لەسەری دامەزراون .هەندێ جار ئەگەر هات
و پردەکە لە زیاتر لە یەک سەکۆ پێکهات بوو ئەو کات ناوەندە پای بۆ دروست دەکرێ بە مەبەستی هەڵگرتنی زۆربەی قورسایی پردەکە ،ئەو جۆرە پردانە زۆر
لە تۆڕی رێگا وبانە خێراکان ()high waysبەکار دێن.

 -2پردە پەیکەریەکان :
شێوەی کەوانەییان یان نزیکە کەوانییان هەیە بە شێوەیەک کە وا دەکات هێز وقورساییەکان بە شێوەیەکی ستوونی و ئاسۆیی بە سەر پایەکانەوە دابەش
دەبن ،ئەو جۆرانە پردی کانزایین بەاڵم جاری واش هەیە لە کۆنکریتی بە شیشبەند کراو و کەرەستەی دەکەشەوە دروست دەکرێن.
 –3پردە هەڵواسراوەکان :پایەکان لەو جۆرە پردانە بە سەر ئاستی پردەکانەوە بەرز دەبنەوە و دواتر تێل و کێب ی ئاسنین بە سەر جەستەی پردەکانەوە
رادەکێشرێن کە لەو بەر ولەو بەری پردەکانەوە بە پارچە کۆنکریتی مەزنەوە دەبەسترێنەوە ،ئەو کێبڵە ئاسنینانە توند و گورج دەکرێن بە مەبەستی راکێشانی
پایەکان بەرەو سەرەوە و هەروەها کەم کردنەوەی کێش ی جەستەی پردەکان لەسەر پایەکانیان بەڵکو خۆیان بەر پرس دەبن لە هەڵگرتنی زۆربەی قورسایی
جەستەی پردەکان.

ئەو هێزانەی دەکەونە سەر چینە کەڤرە بنەڕەتیەکان گەورە و زۆرن و کار لە سەر زیاتر لە یەک ئاراستە دەکەن ،ئەو هێزانە پشت بە جۆری ئەو
پردەی کە داواکراوە دروست بکرێ ،بۆ نموونە ئەو پردانەی کە لەگەڵ هێڵە خێراکان دروست دەکرێن هەمیشە لە جۆری سادەکانن (ساکارەکانن) ئەوانەی
پایەکانیان (مەبەست لێرە زیاتر پارسەنگەکانی هەردوولی پردەکەیە) کە هەمیشە لە بەرزایی کەڵەک کراوی تێکەڵەی خۆڵ وچەگڵ بەستراو وجێگیر کراو بە
کۆنکریتەوە ،یان ئەوەتا ناوەندە پارسەنگە کۆنکریتیەکانی تێدا بەکار دێت یان هەردوو جۆری تێدا بەکار دێت.
ئەو رووپێو ولێکۆڵینەوە جیۆڵۆجیانە پێویستە ئەنجامدرێن بەر لە دەست بەکار کردن لە پرۆژەکەدا پێویستە ئەستووری چینی پۆشاکی خاک و
قوواڵیی بەردە بەهێز وبتەوەکان بزاندرێت ئەوانەی کە دەشێن وەک بەردی بنەڕتی بناغەی پرۆژەکە دابنرێن .یان دیاریکردنی باشتری قوواڵیی کە زەویەکەی
تیایدا توانای هەڵگرتن کێش ی پردەکەی هەبێت.
لەوکاتەی دەبێ رەچاوی ئەوەش بکرێت رێگە نەدرێت بە روودانی شێوان لە چینە بەردەکانی بناغەدا بە هۆی پەستان کردنەوە بەتایبەت ئەگەر
ئەو پەستان کردنە نا یەکسان بوو لە نێوان پایەکاندا (پارسەنگەکاندا) ،چونکە ئەو شتە دەبێتە هۆی شکانی پردەکە یان روودانی درز و قلێشان تیایدا.
لێرەدا رۆڵی کاری جۆلۆجی و جیۆمۆڕفۆلۆجی زانەکان دێتە پێشەوە بۆ زانینی سروشتی چینە کەڤرەکانی ژێر رووی زەوی و رادەی توانای
بەرگەگرتنیان و زانینی باشترین رێگاکانی چارەسەرکردنیان.
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بەاڵم لە دۆخی ئەو پردانەی لە سەر دۆڵە پان و فراوانەکانەوە دروست دەکرێن چ ئەگەر بەشێک بن لە رێگایەکی خێرا یان بۆ پەڕینەوە لە
رووبارەک کارەکان زۆر سەخت و ئەستەم دەبن ،چونکە زۆە جار ئەو جۆرە دۆاڵنە ناوچەی لوازی تەکتۆنی پێک دەهێنن ،سەرباری ئەوەی ل تەنیشت و
لپاڵەکانیان روو بەرووی هەڵوەشان و داماڵین دەبنەوە ،بۆیە بەدواداچوونە جیۆڵۆجیە وهایدرۆلۆجیەکان لەو دۆخەدا ماوەیەکی درێژ دەخایەنن لە پێناو
دیاریکردنی شیاوترین جێگا بۆ دامەزراندنی پردەکە کە خودان باشترین و زیاترین رادەی جێگیری جیۆڵۆجی بێ و ئەگەری دروست کردنی بە کەمترین تێچوو
تێدا بە دی بێت .لەو جۆرە پردانەش دیسان پێویست بەوە دەکات پایە کۆنکریتیەکان (پارسەنگەکان) لە قوواڵییەکی زۆر و لە سەر چینە کەڤرە خودان
بەرگە زۆرەکانەوە دروست بکرێن.
دیاریکردنی جۆری چینە کەڤرەکانی ژێر پایەکان و دیاریکردنی رادەی بەرگە گرتنیان و رادەی پەستانیان بەسەر یەکتردا وهەروەها دیاریکردنی بڕی
ئەو داتەپینەی کە پێشبینی روودانی دەکرێت لە کارە هەرە گرنگ و پێویستەکانن .جێگەی ئاماژەیە جیاوازی پێکهاتەی کانزایی بەردەکانی یان تەنانەت لە
تایبەتمەندیە فیزیاییەکانیشیانەوە دەبێتە هۆی جیاوازی هەڵس و کەوت کردنی پێکهاتەی بەردینی ژێر پایەکان و لە دواتردا روودانی شکان و درز و لێکترازان
لە جەستەی پردەکاندا ،زۆر جاریش سروشتی کەسانی پسپۆڕ ناچار دەکەن بە گۆڕینی دیزاینی پردەکە بارودۆخی خوازراو و مەرجەکانی ساغی و
سەلمەتیەوە)3(.

 :3-1-1تونێلەکان :

پێشەکی:
مرۆڤ لە کۆنەوە شارەزایی دەربارەی دروست کردنی تونێلەکان پەیا کردیە ،چونکە وەک دیارە لە کۆنەوە ،لە هەزاران ساڵ بەر لە ئێستا تونێلی جیا جیا
هەڵکەندراون وەک بۆ نموونە ئەو ئەو تونێالنەی لە پەرستگاکان و کۆشک و تەلری میر و پاشاکاندا وەک ئەوەی لە شوێنەوارە مێژوویەکاندا دەردەکەون،
هەروەها ئەو تونێالنەی کە لە پێشوودا بۆ مەبەستە سەربازیەکانەوە دروست کرابوون یان بۆ مەبەستی شاردنەوەی گەنجینەکان یان بە مەبەستی ئەوەی
وەک رێگایەک بۆ گەیشتن بە گۆڕستانەکان بە تایبەت وەک هەندێ لە گۆڕستانە مێژوویەکانی هەندێ لە شارستانیە کۆنەکانی دەری دەخەن وەک
شارستانیەتی چینی بە تایبەت گۆڕی ئمپراتۆری یەکەمی چین وەک نموونەیەک ،هەروەها لە هەندێ لە شارستانیەتەکانی دیکەی وەک فرعۆنیەکان......و
هیتر .هەروەها بۆ چەندین مەبەستی دیکەش لە شوێنەوارە مێژوویەکاندا نموونەی زۆر هەن.
هەر وەها کوردیش بێگومان وەک میللەتێکی خاوەن شارستانیەتی رەسەن کە لە تەواوی شارەکانی کوردستانی گەورە شوێنەوارەکانی تێدا باڵوبۆتەوە ،لە
راستیدا کوردستان مۆزەخانەیەکی گەورەیە ،لە بواری تونێلەکانیشەوە ئەو نموونانەی پێشوو باسکراوی تێدا دەردەکەون بەاڵم نموونەی هەرە دیاری تایبەت
بە تونێلەکان لە کوردستانی باشوور دیاردەی کارێزەکانە کە لە زۆر شار ودێهاتی باشووری کوردستاندا باڵوبووینەتەوە بە تایبەت کارێزەکانی شاری هەولێر کە
بە هۆیەوە لە بەستی بەستۆڕەوە ئاوی بۆ شاری هەولێر دابینکراوە بە هەڵکردنی تونێلێک بۆ ئەو مەبەستە لە نزیک گوندی قەڵەموورتکێ تا ناوەڕاستی قەاڵی
هەولێر ،هەر ئەوەش بوو وەک هۆکارێکی گرنگی خۆڕاگری ئەو شارە بوو لە بەرامبەر گەمارۆدانی سوپای هۆلکۆ بۆ ئەو شارە.
هەر وەها لە باکووری کوردستان شاری کاپادۆکیای ژێر رووی زەوی گەورەترین بەڵگەی دێرینی گەواهیدەری شارەزایی و توانای گەلی کوردن لەو بوارەدا هەر
لە بەر ئەوەشە هەندێ لە سەر چاوە مێژوویەکان بە تایبەت سەرچاوە عەرەبیەکان کوردیان بە جۆرێک لە جنۆکە ناساندووە کە سەرپۆشیان لەسەر لدراوە،
چونکە لەو شارە پێشتر بە هۆی زۆری دوژمنانیان لەو شارەی ژێر رووی زەوی دەژیان کە تەواو لە ژێر رووی زەویدایە ،بۆ مەبەستە جیا جیاکان دەهاتنە
دەرەوە بەاڵم ئەوەی بووە هۆی ئەوەی بەو شێوەیە بناسێندرێن ئەوە بوو کە لە کاتی شەڕ وجەنگەکان دوای ئەوەی زەبریان لە دوژمنانیان دەدا کە دوایی
دوژمنانیان بە دوایان دا هاتبان بۆ تۆڵە کردنەوە ئەوا نەیان دەدۆزینەوە ئەو شتەی دەبووە هۆی سەرسوڕمان و نیگەرانی زۆر لیانەوە .بڕوانە ئەو وێنەی
خوارەوە.
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ئەوڕئەورۆش لە دوای هەزاران ساڵدا تونێلەکان دیاردەیەکی شارستانی دەنوێنن لە ژیانی مرۆڤ و شارستانی مرۆڤایەتیدا لە تەواوی واڵتانی جیهاندا ،بەڵکۆ
بزافی بیناسازی لە ژێر زەوی بوو بە شتێکی گرنگ و باو و باڵو و هەمیشە لە تەشەنەکردنی بەردەوام دایە بۆ مەبەستە خزمەت گوزاری و ئابووری و سەربازی
ورامیاریەکانەوە  ......هتد .ئێستا دەبینین کە حەشارگەکان و کۆگاکانی ژێر زەوی و وێستگەکانی درست کردنی کارەبا (ئیلیکتریک) و وێستگە ئەتۆمیەکان و
کارگە خاوەن بایەخ و گرنگیە تایبەتەکان هەر وەها هێڵەکانی گواستنەوی گازی شل بۆ مااڵن و تۆڕی تونێلەکانی میتڕۆ بە مەبەستی چارە سەرکردنی
کێشەکانی هاتو چۆ لە شارەکان وبۆ دابین کردنی خزمەتگوزاریەکی خێرا لەو بوارەدا هەر وەها بە مەبەستی ئاسان تیپەڕین بە ناوچە شاخاویە سەختەکندا
بە بڕینی ناوقەدی ئەو شاخانە و لە بری بڕینی چەندەها پێچی زۆرەوە لە هەردوو دیوی شاخەکاندا یان خولنەوە بە دەوران دەوریانەوە ،کە مەوداو ماوە و
تێچوونی وکۆشش ی زۆریان پێویستبوو ،هەر وەها بەر بەستەکان پێویستیان بە دروست کردنی تونێلی تایبەت هەیە چ بۆ دانانی وێستگەکانی کارەبا یان بۆ
گواستنەوەی ڕێڕەوی ئاوی رووبارەکان بە شێوەیەکی کاتی بۆ رێڕەوێکی دیکە تا کاتی تەواو بوونی دروست کردنی بەنداوەکان .هەر وەها زێرابەکان دیسان
پرۆژەی دیکەن کە خزمەتکاریە گرنگەکانی نشینگەکانی مرۆیین لە شارو دێهاتەکاندا و دەیان پرۆژە و دامەزراوەی دیکە کە لە ژێر زەوی دروست دەکرێن بە
مەبەستی چارەسەر کردنی کێشەکانی پالن دانان و خزمەت گەیاندن بە خەڵک لە سەرانسەری جیهاندا.

بەدواداچوونە جێۆلۆجیەکان بۆ دەستنیشانکردنی شوێنگەی گونجاوی تونێلەکان:
بە دوادا چوونە جیۆلۆجیاکان رۆڵی بنەڕەت دەگێڕن لە دیاریکردنی باشترین شوێنگەی گونجاوی دروست کردنی تونێلەکان و ئەو رێگا گشتیانەی کە وەری
دەگرن و دیری کردنی باشترین شێواز بۆ دروست کردنیان .ئەو کارە کاریگەریەکی زۆری هەیە بۆ کەم کردنەوەی تێچووی گشتی دامەزرانیان و هەروەها فرە
کردنی رادەی سەلمەتی تونێلەکان.
مەبەست لە بە دوا داچوونە جیۆلۆجیەکان تەنها رووپێوی جیۆلۆجی پێکهاتەی بەردەکانی سەر رووی زەوی و کاریان لە سەر ئاشکراکردنی پێکهاتەکانی ژێر
رووی زەوی نیە بە تەنها بەڵکو روووپێوی فیزیاییش دەگرێتەوە بە بەکارهێنانی یەکێک لە رێگا جیۆفیزیاییە شیاوەکانەوە وێڕای هەڵکەندنی بیری تاقیگەیی و
هەندێ جاریش پێویستی هەیە بە لدانی بەشێک لە پؤشاکی خاک بە مەبەستی دەرخستنی سروشتی ئەو کەرەستە وبەردانەی لە بنەوەی ئەو پۆشاکەن (لە
ژێرەوەن).
هەموو ئەو کارانە لە پێناو دروستکردنی وێنەیەکی ووردو تێر و تەسەلن دەربارەی بارودۆخی جیۆلۆجی ژیر زەوی ناوچەی هەڵکەندنی تونەلەکان و
دەورۆبەریانەوە ئەنجامدەدرێن .بەاڵم وێڕای ئەو بەدوا داچوونە و لێکۆڵینەوە زۆر و چڕانەوە زۆە جار پێشهاتی جیۆلۆجی جۆر بە جۆر لە کاتی هەڵکەندنی
تونێلەکان دێنە پێش کە دەبنە هۆی دەرخستن و ئاشکراکردنی هەندێ بارودۆخی جیۆلۆجی دیارینەکراو لە پێشوودا کە دیسان دەبێ سوود لەوانەش
وەرگیرێت لە پێناو چاککردنی وێنەی جیۆلۆجی ناوچەکە.
لە بە دواداچوونە جیۆلۆجیەکاندا ئەو مەبەست و ئامانجانەی خوارەوە وەدەست دەهێندرێن:

توێژینەوەیەکی تێر و تەسەل دەربرەی پێکهاتە و دامەزراوە جیۆلۆجیەکان لە گەڵ روون کردنەوەیەکی ووردی تایبەتمەندیە سروشتی و
-1
میکانیکیەکانی بەردەکان و ئەو کەرەستانەی کە لێیانەوە پێکهاتوون بە شێوەیەک بتواندرێ پشتی پێ ببەسترێ لە دیری کردنی ئەو رێگایەی کە تونێلەکە
دەیگرێتە بەر لە ژێر رووی زەویدا.
توێژینەوەیەکی تێر وتەسەل دەربارەی بارودۆخی هایدرۆلۆجی ناوچەی رێڕەوی تونێلەکە و ناوچەی دەوربەری ،کە تیایدا بڕی ئەو ئاوەی پێشبینی
-2
دەکرێ داچۆڕێتەوە ناو تونێلەکە لە دوای دروستکردنیدا ،هەروەها دیاریدردنی ئەو بەردانەی کە رێگە دەدەن بە تێپەڕبوونی ئاو بەناویاندا و دیاری کردنی
رادەی سوێری ئاوەکە ،هەروەها دەستنیشان کردنی جۆری ئایۆناتی ناو ئاودا (چونکە ئەو ئایۆناتە لەوانەیە کارلێکی کیمیایی زیان بەخشیان هەبی بۆ
ناوپۆش ی کۆنکریتی تونێلەکە) سەرباری توێژ کردنی کاریگەری دروست کردنی تونێلەکە لەسەر بار و دۆخی هایدرۆلۆجی ناوچەکانی دەوروبەری تونێلەکە وەک
کاری گەری لە سەر ئاستی ئاوی ژێر زەوی.
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دوای ئەوەی کە شوێنگەی تونێلەکە دیاری دەکرێ لە بە دواداچوون و رووپێوە جیۆلۆجیە سەرەتاییەکاندا دەبێ پسپۆڕانی جیۆمۆڕفۆلۆجی و
-3
جیۆلۆجی بە شێوەیەکی وورد ئەو دیاردە جیۆلۆجیانە دیاری بکەن کە کاریگەری زۆریان هەیە لە سەر دیاری کردنی کە تونێلەکە لە ژێر زەویدا دەیگرێتە بەر
بۆ نموونە .دەبێ شوێنگەی بەردە داماڵراوەکان و شوێنگەی شکان و لێکترازانەکان و ئەو بەردانەی جومگە و ناوبڕو شکانیان تێدا زۆرە بۆ ئەوەی تا بکرێ
خۆیان لێ بە دوور بگیرێت .و ئەگەر هاتوو هیچ رێگای دیکە نەبوو تەنها بە ناو ئەو جۆرە بەردانەوە نەبێ ،ئەو کاتە وا باشە رێڕەوەکە بە شێوەیەکی ستوونی بە
ناو ئەو بەردانە تێپەڕیت ،یان پێشنیاری چارەسەریان بۆ بکرێت دوای دیاری کردنی شوێنگەی ئەو دیاردانە بە شێوەیەکی وورد و ئەنجامدانی
هەڵسەنگاندنێکی وورد و گونجاو بۆیانەوە.
 -4لە دیاریکردنی رێرەوى تونێلەکەدا دەبێ رەچاوى شوێنگەى دەروازەى تونێلەکە بکرێ کە دەبێ دووربێت لە بنارە ناجێگیرەکاندا یان لەو بنارانەى کە
لەوانەیە جێگیرى خۆیان لەدەست بدەن لەکاتى هەڵکەندنى تونێلەکەدا.
-5ئەستوورى ناوپۆش ی تونێلەکە و شێوازى دروستکردنی وجۆرى ئەو کەرەستانەى کە بەکار دەهێندرێن لە دروستکردنی وئەو ئاسن وشیشانەو وئەو
پاڵەپەستۆیەی کە دەکەوێتە سەرى ،بڕو سروشتی ئەو پاڵەپەستۆیە دەگەڕێتەوە بۆ جۆرى ئەو بەردانەی کە تونێلەکە دەیانبرێت وهەروەها بۆ قوواڵیى
تونێلەکە لە ژێر رووى زەویدا  .بۆیە دەبێ توێژى دابەشبوونى ئەو پاڵەپەستۆیە بکرێت لە شوێنگە جۆراو جۆرەکانى تونێلەکە ،ومەزەندەی جۆرى ئەو هێزانە و
ئەو پاڵەپەستۆیانە بکرێت لە قوواڵییە جیاوازەکاندا ودیاریکردنی خەسڵەتە میکانیکى و وکیمیاییەکانى بەردەکان بکرێ
 -6ئامادەبوونى پسپۆرانی جیۆمۆڕفۆڵۆجی وجیۆڵوجی لە شوێنگەى کارکردندا ولە کاتی هەڵکەندن و دروستکردنی تونێلەکە بایەخی زۆرى هەیە بۆ
بەردەوامبوونى کارکردن بە شێوەیەکى وورد وخێرا سەربارى کەمکردنەوەى ئەگەرەکانى روودانى رووداوەکان و رووبەرووبوونەوەى مەترسیەکان ،چونکە ئەو
پسپۆڕانە وێنەیەکى پێشوەخت دادەنێن دەربارەى بارودۆخی جیۆڵۆجی و تایبەتمەندیە میکانیکیەکان و سروشتیەکانى بەردەکان لەپێش هەڵکەندن و
ولەکاتیدا ئەو کات ئەندازیار دەتوانێ ئامادەکاریەکانى خۆى ئەنجامبدات بۆ هەڵکەندن .
 -7لە سوودەکانى دیکەى بەدواداچوونە جیۆمۆڕفۆلۆجی وجیۆڵۆجیەکان مەزەندەکردنى بڕى کەرەستە بیناسازیەکانە کە ئەندازیار پێویستی پێ هەیە لە
دامەزراندن و ناوپۆشکردنى تونیلەکە .هەر وەها دابینکردنی کەرەستە بیناسازیەکان لە شوێنی کارکردندا بە پێویست دادەنرێت لە پێناو بەردەوامبوون و بە
ئاسان کارکردندا بە تایبەت ئەگەر هاتوو شوێنگەى تونێلەکە دوور بوو لە سەرچاوەى ئەو کەرەستە بیناسازیانە.
 -8هەروەها لە بە دواداچوونە جیۆمۆڕفۆڵۆجیەکان وجیۆڵۆجیەکانی دیکەدا توێژکردنی تێرو تەەسەلە دەربارەى ئەو زەرەرو زیانانەى کە لە وانەیە بوونى
تونێلەکە بیگەیەنێتە ناوچە نزیکەکانى نیشتەجێبوونى دانیشتوان ،هەر لە گۆڕینی ئاستی ئاوى ژێر زەوى ووشک کردنی کانیاوەکان کە بێگومان بەکارهێنان و
سوودی زۆریان هەیە .یان ئەو هەژین ولەرزین و لەقین و ئەو رووچوون و تەپینەى کە خانوو و دامەزراوەکان تووش ی دەبن لە کاتی هەڵکەندن و بڕینی
تونیلەکە.
لەو قسانەى پێشوودا دەردەکەوێت کە یەکەم هەنگاو کە ئەنجام بدرێت لە هەر پرۆژەیەکی راکێشانی تونێلێک لە ئەنجامدانی بەدواداچوونە
جیۆڵۆجیە پێویستەکانەوە دێت بۆ تاقیکردنەوەى شوێنگەکە لە پێناو ئامادەکردنی راپۆرتێکی پشت ئەستوورکراو بەنەخشەى جیۆلۆجی لە گەڵ
دروستکردنی هەندێ کەرتی جیۆلۆجی  ( Geologic cross sectionsدرێژە بڕگە وپانە ٍبڕگە) کە پەیوەندیان بە رێگای پێشنیار کراوى تونێلەکە هەیە .کە
لەرێگەى ئەوانەوە باشترین شوێنگە وهەروەها رێرەوەکانی تونێلەکە دیاریدەکرێت .هەر لەسەر نەخشە باشترین وشیاوترینی شوێنگەکان دیاریدەکرێت.
رێگاکانی هەڵکەندنی تونێلەکان:
یەک لە ئامانجەکانی توێژینەوە جیۆڵۆجیەکان وجیۆمۆڕفۆلۆجیەکان هاوکارى کردنە لەگەڵ ئەندازیارى پسپۆڕ بۆ تاقیکردن وهەڵبژاردنی باشترین
رێگا بۆ هەڵکەندنی تونێل چونکە خێرایی وسەرکەوتنی ئیشکردن بە شێوەیەکى راستەوخۆ پشت دەبەستێت بەو لێکۆلینەوە تیروتەسەالنەى کەباشترین رێگا
دیاریدەکەن بۆهەڵکەندنی تونێل و سروشتی دینگەکان وجۆرى ناوپۆشکردن.
رێگا گشتیە سەرەکیەکانی هەڵکەندنی تونێلەکان:
باشترین شێواز و رێگا بۆ هەڵکەندنی تونێلەکان پشت بەسروشتی بەردەکان دەبەستێ وبەو شێوەى خوارەوە:
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-1

هەڵکەندنی تونێل لەناو بەردە بەهێزەکاندا:

لەو جۆرە بەردانە پێویست ناکات بە دروستکردنی دینگە وکۆڵەگەى کاتى بەتایبەتی ئەگەر هاتوو ئەشکەوتەکە بەرتەسکبوو .یان لەوانەیە بەڕادەیەکى کەم
بەکاربێن هەر بۆ راگرتنی کەوتنە خوارەوەى بەردەکانى بنمێچی (سەقفى) تونێلەکە.
-2

هەڵکەندى تونێل لە ناو ئەو بەردانەى خاوەن هێزو بەرگریەکى مامناوەندین:

لەو حاڵەتە کۆڵەگە ودینگە بەکاردێن بۆ رێگە گرتن لەکەوتنە خوارەوەى بەردەکانى بنمێچ (سەقف) ودیوارەکانى تونێلەکە ،پرۆسەى دانانی ئەو
ناوپۆشکردنە کاتیە کەمێک ماوەى دەوێت بەاڵم بە رادەیەکى زۆر زۆر پێویستە هەر بۆ پاراستنی تونێلەکە و ئەو کەسانەى لە ناویدا ئیشدەکەن.
-3

هەڵکەندن لە ناو بەردە فشەڵ وبێهێزەکاندا:

لە ناو ئەو جۆرە بەردانەدا واپێویستدەکات دینگەو کۆڵەگەى کاتی بەکار بهێندرێن لەگەڵ ناوپۆشکردنی جێبەجێی (راستە وخۆی) تونێلەکان بە کۆنکریت بۆ
ئەو بەشانەى کە تەواوبوونە لە تونێلەکە پێش ئەوەى دەست بکرێت بەهەڵکەندنی بەشێکى دیکە.
سروشتی بەردەکان رۆڵیان هەیە لەدیاریکردنی شێوەو رێگاى هەڵکەندن والدانی بەردەکانی تونێلەکە ،چونکە لەوانەیە هەڵکەندنەکە لە رێگەى
الدانى رووکارى(واجهە) تەواوى بەردەکانى تونێلەکەبێت وهەنگاو بەهەنگاو .یان بەالدانى بەردەکانى نیو روو لە بەرەى دەرەوەى تونێلەکە(نیو واجیهە)
وکۆڵەگەو دینگە دادەنرێن ،لەدواییدا دەستدەکرێت بەالدانی نیوەکەى دیک ،یان دەکرێ بەش ی سەرەوەى هەڵکەندرێ لەگەڵ وەرگرتنی رێگاچارەى
خۆپارێزی پێویست  ،لەدواییدا دەست دەکرێ بە هەڵکەندنی نیوەکەى دیکە(نیوەى خوارێ).
بەاڵم لەحاڵەتى مامەڵەکردن لەگەڵ بەردو کەرەستە فشەڵەکان ،ئەوکات دەروازەى بچووک هەڵدەکەندرێن کەسنوورو دیوارەکانى رۆخ و تەنیشتەکانى
تونێلەکە دەنوێنن ولەدواییدا بەشێوەیەکی هەمیشەیی ناوپۆشدەکرێن ،ئەوجار دەستدەکرێ بەالدانی ئەو بەشەى کە دەکەوێتە ناوەڕاستەوە  ،یان چەند
َ
کونێک لێدەدرێن بە تێرەى بچووکەوە ،ئەو بەشانەى کە تیایاندا دیوارەکانى تونێلەکە دەنوێنن ناوپۆشدەکرێن بەاڵم بەشەکانی دیکە هەموو الدەدرێن.
بەاڵم شێوەى کارکردن وخودی پرۆسەى هەڵکەندنەکە یان ئەوەتە بەرێگەى بەکار هێنانى تەقەمەنى دەبێت یان بەهۆى ئامێرەکانى هەڵکەندنەوە
دەبێت(کرێنە هایدرۆلیکیەکان کە تەکنەڵۆژیایەکى پێشکەوتوویان هەیە) یان بەرێگەى هەردووکیان .بڕى ئەو تەقەمەنیانەى کەبەکار دەهێندرێن لەالیەن
شارەزایانەوە مەزەندە دەکرێت کە ئەوانیش لە رێگەى رەچاوکردنى سروشتی بەردەکان و شێوازى کارى هەڵبژێردراوەوە دەبێت لە هەڵکەندندا.
بۆ نموونە لەهەڵکەندنى تونێل بەشێوازى هەڵکەندنى رووگەیی (واجیهەى تەواو) تەواو ،لە سەرەتادا چاڵى لوولەکى درێژ لێدەدرێن لە واجیهەى
تونێلەکەدا وتەقەمەنى دەکرێتە ناویان ودەتەقێندرێنەوە .لە حاڵى حازردا شارەزایی ولێزانینێکى زۆر گەورە دەستەبەرکراوە لە رووى چونیەتى دابەشکردنى
چاڵە لوولەکیەکاندا و رادەى قوواڵییان و ئەو دووریەى کە دەکەوێتە نێوانیان وبڕى ئەو تەقەمەنیانەى کەبەکار دەهێندرێن بەشێوەیەک کەشارەزایان
دەتوانن بەردەکان الدەن وچاڵەک لە ناویان دروست بکەن کە ئەو چاڵە هیچ شێوانێکى تێدا نەبێت کە ببێتە هۆى دروستکردنى گرفت لەکاتى کارى
ناوپۆشکردندا.
 :4-1-1رۆڵی جیۆمۆڕفۆلۆجیا لە دەست نیشانکردنی شوێنگەی بەربەست و بەنداوەکان:

پێشەکی:
هەر چەندە بەیەکەوە ناویان دێ بەاڵم جیاوازی هەیە لە نێوان بەربەست و بەنداوەکان لە رووی واتاوە ،گرنگی ئەو روونکردنەوەیە لەوە دایە کە
زۆرێک لە خوێنەرانی ئەو بوارە وەک یەک چەمکی جیا نەکراوە بەکاری دەهێنن ،بە کورتی بەربەست واتا رێگە گرتن لە تێپەڕبوونی ئاو لە هەر ناوچەیەکدا جا
بە هەر رێگەیەک بێت ،واتا دروست کردنی ئەو هۆکارەی یان ئەو دامەزراوەی کە رێگە لە رۆیشتنی ئاو دەگرێت ،بەلم بەنداو واتا ئاوی بەند کراو ،واتا ئەو
ئاوەی کە لە دوای دروست کردنی بەربەستەکە کۆ دەبێتەوە و گۆماوێک یان دەریاچەیەک پێکدەهێنێت ،بە هەر قەبارە و بڕ و پانتایی و قوواڵیی و رووبەرێک
بێت.
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ئەو دامەزراوە ئەندازیاریانە بایەخیان یەک جار زۆرە و وواڵتانی جیهان بەمەبەستی گەشە پێدانی ئابووریانەوە پەنایان بۆ دەبەن چونکە
سوودەکانیان هەمە جۆرن ،وەک بۆ زاڵ بوون بە سەر کەمی ئاو و گواستنەوەی ئاوی فرە لە پێویستی ناوچەیەک بۆ ناوچەیەکی کەم ئاوەوە ،و بۆ کشتوکاڵ
و بەرهەم هێنانی ووزەی کارەبا ،و زاڵ بوون بە سەر لفاوەکان ،و رێگە گرتن لە فەوتان و لە دەستانی چینی سەرەوەی بە پێتی خاک ،هەروەها بۆ مەبەستە
گەشتیاری و پیشەسازیەکان و مەبەستەکانی بەکارهێنانی رۆژانەی مرۆڤ و.....هتد هەر وەها هەندێ جاریش مەبەستی سیاسیش هەیە لەدروست
کردنیانەوە وەک بەکارهێنانی ئاو وەک کارتێکی فشار لەسەر وواڵتانی دیکەی کەم ئاو و خودان بارودۆخی ئاوو هەوایی ووشکەوە ،ئەو راستیەی کە بە روونی
لە مەبەستەکانی هەر دوو وواڵتی ئێران و تورکیا دەردەکەوێت کە هەمیشە نیازەکانیان لە رووی مەبەستە رامیاری و سترتیژیەکانی خۆیان لە بارەی دروست
کردنی بەربەست و بەنداوەکان ناشارنەوە و بەرگێکی نهێنی پێ ناپۆشن ،و بۆ دڵنیا بوون لە راستی ئەو بابەتە خوێنەر دەتوانێ سەردانی دەیان ماڵپەڕی
ئینتەرنێت بکا و گەڕان بەدوای ئەو بابەتە بکا ،وێڕای خوێندنەوەی سەدان و هەزاران لێکۆڵینەوە لە جۆرە جیاجیاکانی ئارتک ی باڵوکراوە لە گۆڤارە زانستیە
ئەکادیمیەکان یان لە شێوەی ماستەر نامە و تێزەکانی دکتۆرادا کە بە چەندین زمانەوە نوسراون ،هەر لە زمانە سەرەکیەکانی جیهانەوە بگرە لە ئینگلیزی و
فەڕەنس ی و ئەڵمانی و ئیسپانی و ئیتاڵی و رووسیەوە ،تا دەگاتە زمانەکانی گەلنی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە کوردی و تورکی و فارس ی و عەرەبیەوە .کورد گوتەنی
ئاوو و ئاوەدانی.
کەوایە هۆکاری هەرە راستەقینەی دروست کردنی بەربەرست و بەنداوەکان لە سەرانسەری جیهان بە شێوەیەکی گشتی دابین کردنی ئاوە بۆ
بەکارهێنانەکانی دانیشتوانی جیهان کە ژمارەیان لە هەڵکشان و تەقینەوە دایە کە هاوکاتە لەگەڵ بەرزبوونەوەی ئاستی شارستانی و پێشکەوتن و رێژەی
خوێندەواری و تەندروستی و رۆشنبیریەوە ،هەروەها سوود وەرگرتنە لە ئاوی سازگاری باران و نێو رووبار و دۆڵ و بەستەکان هەر وەها خۆ پاراستنە لە زیان
و مترسیەکانی ئەو جۆرە ئاوانە و زاڵ بوونە بە سەر ئەو گۆڕانکاریە ئاو هەواییانەی کە کاریان لە سەر سەرانسەری جیهان کردووە کە بوونەتە هۆی دووبارە
دابەش کردنەوەی جوگرافی بڕی ئاوی سازگار لەنێوان وواڵتانی جیهاندا ،بە سوود وەرگرتن لە توانا سروشتی و مرۆییەکانی هەر ناوچەیەک لە سەر رووی
زەوی.
لەپێناو وەرگرتنی بیرۆکەیەک لە سەر جیاوازی دابەشبوونی لە بەر دەست بوونی ( )Availability of freshwater in the world in 2000ئاوی
سازگار لە جیهاندا لە ساڵی  2000دا بڕوانە نەخشەی ژمارە ( ) کە لیەن پەیمانگەی سەرچاو و دەرامتەکانی جیهان ئامادەکرایە ،لەو نەخشەیەدا دیارە کە
هەر چەند بەرەو رەنگی پرتەقاڵیەکە ووشکترین ناوچەکانی جیهان دەنوێنێت دواتر رەنگە زەردەکە کە هەردووکیان تەواوی وواڵتانی باشووری ئاسیا و
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست جگە لە تورکیا و باکوور و رۆژهەاڵتی وبەشێکی بەرچاوی ناوەڕاستی ئیفریقیا هەر وەها بەشێکی بەرچاوی ناوەڕاست و رۆژهەاڵتی
کیشوەری ئۆروپا دەنوێنن ،هەر لە نەخشەکەدا ئاماژە بەوە دەکا کە هەردوو وواڵتی مسڕ و میرنشنە ئێکگرتیە عەرەبەکان ووشکترین وواڵتانی جیهانن لەو
کاتەی کە هەردوو وواڵتی سۆرینام لە ئەمریکای لتینی و ئایسالند لە باکووری ئۆروپا دەوڵەمەند ترین وواڵتانی جیهانن بە سەر زەوی و ژێر زەویەوە ،جێگەی
ئاماژەیە ئەو نەخشەیە تەنها پەیوەندی بە ووشکی بارودۆخی ئاووهەوای وواڵتان نیە بەڵکو لە هەمان کاتدا پەیوەندی بە چڕی دانیشتوان و رادەی پێویستی بە
ئاوەوە بە هۆی پێشکەوتنی پیشەسازی و ئاستی شارستانیەوە ،وەک لە وواڵتانی ناوەڕاستی ئۆروپا و کۆریای باشوورەوە دەردەکەوێت.

بایەخی بەربەست و بەنداوەکان:
پێش هەموو شتێک دەبێ ئەوە بزاندرێت کە بڕی ئاوی سازگار لە جیهاندا جێگیرە بەاڵم ئەوەی ەگۆڕێت ژمارەی دانیشتوانی جیهانە ،گۆڕانی رادەی
پێویەتی بوون بە ئاو ،گۆڕانی شێوازی بەکار هێنانە ،گۆڕانە ژینگەییە و ئاو وهەواییەکانە کە بە هۆکاری مرۆڤەوە دابەشبوونی جوگرافی ئاوی سازگار
دەگۆڕێت ،ئەگەر چی لە پێشەکیەکە ئاماژەی پێ کرا ،بەربەست و بەنداوەکان بە مەبەستی رێکخستنی ئاوەڕۆکردنی رووبارەکان و رێڕەوە ئاویەکان وکۆنتڕۆڵ
کردنی (پێش پێگرتنی  -جلەو گرتنیی -بن دەست کردنی) لفاوە گەورە و ئاست بەرزەکان و خۆ دوور خستنەوە لە مەترسیەکانیانە .بەوەی دەریاچەیەکی
دەست کرد لە دواوەی جەستەی بەر بەستەکە پێکدێت کە ئاو بۆ مەبەستەکانی رێکخستنی ئاودێری کردن زەویە کشتوکاڵیەکان و دامەزراندنی پرۆژە
گەشتیاریەکان تێدا گڵ دەدرێتەوە ،زۆر جاریش سوود لە ووزەی ئاوی بەنداوی بەربەستەکان وەردە گیرێت بۆ مەبەستی بەرهەم هێنانی ووزەی کارەبا
(کارۆئاوی) بە سوود وەرگرتن لە جیاوازی بەرزی ئاستی ئاو لە پێش و لە دواوەی بەربەستەکان.
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شارستانیە کۆنەکان لە مێژوودا ئاشنای بەربەستەکانیان هەبوو وەک لە چین و هیند و تەواوی ناوچەکانی جیهان چونکە ئەو شتە پەیوەندی بە
دەرامەت ئاو وبەکارهێنانە جیا جیاکانی هەیە چ بۆ بەکارهێنانە كشتوکاڵیەکان یان بۆ بەکارهێنانی مااڵن یان بۆ زاڵ بوون بەسەر گرفتی کەم ئاوی لە وەرزە
ووشک وساڵە ووشکەکان لە وواڵتە ووشکەکاندا یان بۆ خۆ پاراستن لە مەترسیەکانی لفاو لە ناوچە ووشک و شێدارەکان بە گشتی ،واتا ئەو بیرۆکەیە
هەبووە و شتێکی نوێ نیە بەاڵم تەنها تواناکی دروستکردنیان پێشکەوتنی گەورەیان بە خۆوە بینیوە لە سەردەمی ئێستادا .بۆیە بەکارهێنانی دەستەواژەی (کێ
بوون یەکەم کەسانی کە دایان هێناوە یان دروستیان کردووە؟)شێوازێکی هەرزەکارانەیە لە بیر کردنەوە.
ناوچە جیا جیاکانی کوردستانی گەورەش بە گشتی گواهیدەری ئەو راستیەن ،ئەوەی کە بە روونی دەبینرێ لە سەرانسەری ناوچە دێهاتیەکانی کوردستان
ئێستاش ی لەگەڵ بێ بە تایبەت لە ناوچە شاخاویەکاندا بەربەستی گچکەی بەردین بە پێی توانای خەڵکی دێهاتەکان دروست کراون کە بەشێکی زۆریان
بیرۆکەی گڵدانەوەی ئاویان لە سەر جێ بە جێ دەبێت بەلم لە پاڵ ئەوەدا سوودی دیکەشیان هەیە وەک خۆ پاراستن لە لفاو و لێشاوی دۆڵەکان بە تایبەت
لە دوای بارانە بە خوڕەکانەوە کە مەترسیەکی زۆری گیانی و ماڵی وژینگەییەیان بۆ سەر خەڵکی دێهاتەکان هەیە ،هەروەها بۆ رێگرتن لە داماڵینی خاکدا،
وێڕای ئەوەی کە سوودێکی دیکەی زۆر گرنگی هەیە کە خۆی لە خۆراکدانی ئاوی ژێر زەوی دەنوێنێت بۆ راگیرکردنی بڕی لە بەر رۆیشتنی ئاوی کانیاوەکان ،لە
دوای ساڵی  2003وە خەڵکی ژمارەیەکی زۆری بەنداویان دروست کردووە لە ناو زەویەکانی خۆیانەوە ولە سەر ئەرکی خۆیان(.وێنە)
بە گشتی زۆربەی بەربەستە دروست کراوەکانی بەر لە سەدەی بیستەمدا بە بچووکی قەبارە و کەمی و سنوورداری بەرزیانەوە جیا دەکرێنەوە.
بەاڵم لە گەڵ پێشکەوتنی مرۆڤایەتی و هەڵکشانی پێویستیانەوە بە ووزەی کارەبا و بۆ ئاوی شیاو بۆ خواردنەوە و بۆ ئاودێری کشتوکاڵی وێڕای بە کارهێنانە
پیشەسازیە هەمیشە لە هەڵکشانەکانەوە بۆ ئاوەوە قەبارەی بەربەستەکان گەورەتر بوون و شێوازی دروست کردنیشیان ئاڵۆزتر بوون و ژمارەیان بە
شێوەیەکی بەرچاو زۆر بوون لە ئەنجامی لە ئەو گۆڕانکاریە گەورانەی لە تەکنەلۆجیای بەکار هاتوو لە دروست کردنیانەوە هاتە ئاراوە کە پشتیان بە
پێشکەوتنی زانستی بوارە جیا جیاکانی پەیوەندیدارەوە هەبوون وەک لە بوارەکانی زانستەکانی ئەندازیاری و جیۆڵۆجیەوە ،ئەوڕۆ کاتێک بیر لە بیر کردنەوەی
بەربەستێک دەکرێت سەرەتا سەیری لیەنی تەقەتی (مەتانە) و جێگیری و بێ مەترسیەکانی دەکرێت بەر لە بیر کردنەوە لە پرس ی تێچووی ئابووریەوە.
لە راستیدا بەربەستەکان لە کەڵەکەبوونی بڕی یەک جار زۆری کەرەستە بیناسازیەکانەوە لە سەر رووبەرێکی سنووردار سەرباری کێش ی ئاوی
بەندکراو لە دواوەی بەر بەستەکە ،ئەوانە هەموو پاڵەپەستۆیەکی گەورە لە سەر بەردەکانی بناغەی ناوچەی بەنداوەکە پێکدەهێنن ،جا لێرەدا رۆڵی بایەخی
لێکۆڵینەوە و تاقیکردنەوە جیۆمۆرفۆلۆجی و جیۆلۆجیەکان لە دروست کردنی بەربەستەکان بە دەردەکەوەن ،چونکە ئێستا لی ئەنادزیاران تەواو روونە کە
ئەو لێکۆڵینەوە و تاقیکردنەوە جیۆمۆرفۆلۆجی و جیۆلۆجیانە بەر دامەزراندنی بەربەستەکان هەر وەها راوێژە جیۆلۆجی و جیۆمۆڕفۆلۆجیەکان لە کاتی
دامەزراندیانەوە بایەخی یەک جار زۆریان هەیە لە پێناو سەرخستنی کارەکە و دڵنیابوون لە بێ کێشە و مەترسیەکانی بەربەستەکانەوە سەرباری جوان و بێ
وەستان بەردەوامبوونی کار کردن لە ماوەی دیاری کراوی ئەنجامدانی پرۆژەکەدا.
زانیاری گشتی لە سەربەنداوەکان لە جیهان و لە کوردستاندا:
ژمارەی بەربەستەکان بە شێوەیەکی بەرچاو رووی لە هەڵکشان کردووە ،لەو کاتەی ژمارەیان لە تەواوی جیهان لە ساڵی  1949دەگەیشتە  5000بەربەست
بەاڵم لە ساڵی  2000بازێکی گەورەیدا و گەیشتە  45000هەزار بەربەست و ژمارەیان ئێستا کە سەرەتای ساڵی  2018یە بە پێی داتاکانی سایتی کۆمسیۆنی
جیهانی بەربەستە مەزنەکان ( 4)International Commission On large Dams( ()ICOLDگەیشتە ( )58519بەربەست بڕوانە خشتەی ژمارە ( ) ،لە
خشتەی ئاماژە پێکراودا دیارە کە لەو ژمارەیە  23842بەربەستیان تەنها لە وواڵتی چیندا هەن ،بەو پێیە چین پێشەنگی وواڵتانی جیهانی گرتیە لە رووی
ژمارەی بەربەستەکانەوە ،لە دوای ئەو بە جیاوازیەکی زۆرەوە وواڵتە یەلگرتووەکانی ئەمریکا بە پلەی دووەم دێت بە ژمارەی (  )9265بەربەست .هەرچەندە
تێبینیمان لە سەر ئەو خشتەیە هەیە لە بەر ئەوەی بۆ نموونە ناوی هەردوو وواڵتی کۆریا روون نەکردۆتەوە لەبەر ئەوەی هەردوو وواڵت توانای بەرچاو و
تەکنەلۆجیای پێویستیان هەیە بۆ ئەو مەبەستە ،لە خشتەکەدا تەنها نوسراوە کۆماری کۆریا ،هەروەها لە درێژەی خشەتەکەدا ئاماژە بە وواڵتی سووریا
نەکرایە کە وەک ئاشکرایە هەندێ بەربەستی گەورەی لێیە وەک بەربەستەکانی تشرین و تەبەقە.
هەر لە خشتەیە ئاماژە پێکراودا ،دەردەکەوێت کە هەردوو وواڵتی تورکیا و ئیران لە ریزبەندی  10و 11یەمەوە دێن لە دوای یەکدا و ژمارەی
ەربەستەکانیان دەگاتە  972بەربەست و  802بەربەست لەو کاتەی عیڕاق لە پلەی پەنجاو حەفتەمین دێت بە ژمارەی تەنها  30بەربەست ،وێڕای ئەوەی کە
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وواڵتێکە ئەگەر هەرێمی کوردستانی لێ بترازێ تەواوت ئەو وواڵتە ناوچەیەکی بیابانی و ووشکە و تێکڕای بارانی سااڵنەی تیادا نزمە و پێویستی زۆری بە ئاو و بە
دروست کردنی بەربەستەکانەوە هەیە.
دەبێ ئەوەش بگوترێت کە وێڕای ئەوەی ژمارەی بەربەستەکان ئاماژە بە پێشکەوتن و توانا و هێزی ئابووری وواڵتان دەکەن بەاڵم ئەو راستیە
مەرجیش نیە راست بێت بۆ هەموو وواڵتەکان وەک وواڵتانی باکووری رۆژئاوای ئۆروپا و رووسیا کە وواڵتانی پێشکەوتوون بەاڵم لەو ریزبەندیە لە چاو
هەندێ وواڵتی بە رواڵەت کەمتر پێشکەوتوو و بەتوانا لە دواوە ترن ،جا ئەوە پەیوەندی بە ڕادەی پێویستی راستەقینەی ئەو وواڵتانە هەیە بۆ بەربەست و
بەنداوەکان کە دیارە ئاوو هەوایەکی باراناوی وفێنک و فرە رووباریان هەیە ،هاوکات فرە تواناشیان هەیە بۆ دەستەبەر کردنی هەندێ لەو بەکارهێنانەکانی
بەنداوەکان وەک ووەی کارەبا و ....هتد.
جۆرە سەرەکیەکانی بەربەستەکان:
دەتواندرێ چەندین پۆلینکاری بۆ هەر دیارەدەیەک یان هەر بابەتێک بکرێت بە پێی مەبەستی ئەو لیەنەی ئەو پۆلێنکاریە ئەنجامدەدات یان پە
پێی ئامانجی هەر لێکۆڵینەوەیەکدا بە گشتی ،بەربەست و بەنداوەکانیش بەهەمان شێوە بە گوێرەی مەبەست لە دروست کردنیان چەند جۆرێکیان هەیە،
بۆیە بە پێی دیزاین و بە پەێی شێوە و پێی ئەو کەرەستانەی لە درستکردنیان بەکاردێن چەندین جۆریان هەیە ،هەروەها بە پێی بەرزی یان قەبارەیانەوە ،ئیدی
بەو شێوەیە ،جا سەبارەت بە پۆلێنکاری یەکەم کە تایبەتە بە بەکارهێنانی بەربەست و بەنداوەکان واتا ئەو مەبەستەی بۆی دروست دەکرێن چەند
جۆرێکیان هەیە وەک:
جۆری بەربەست و بەنداوەکان بە گوێرەی مەبەست لە دروست کردنیانەوە:
 -1ئەو بەربەستانەی کە بۆ کۆنتڕۆڵ کردنی ئاستی ئاو دروست دەکرێن وەک ئەوانەی لەسەر رووبارەکان بۆ مەبەستە کشتوکاڵیەکان دروستەدەکرێن بۆ ئەوەی
ئاستی ئاوی رووبارەکە بەرز کرێتەوە تا ئاوەکە بچێتە سەر لق و کەناڵ و جۆگەڵە لوەکیەکانەوە ئەوانەی دەکەونە پێش ناوچەی بەربەستەکانەوە ،یان
ئەوانەی بەمەبەستی راگرتنی ئاستێکی دیاریکراوی ئاستی ئاو دروست دەکرێن بۆ مەبەستی کەشتیوانی رووباری یان دەریایی وەک بەربەستەکانی کەناڵی
پەنەما لە واڵتی پەنەما کە هەر دوو زەریای ئەتلەس ی و هێمن بە یەک دەبەستنەوە.
 -2ئەوانەی لە سەر رووبارە خودان رێڕەوە زۆر لێژەکانەوە دادەمەزرێن بە مەبەستی سنووردار کردنی خێرایی ئەو جۆرە رووبارانە و هەروەها سنووردار کردنی
تواناکانیان لەسەر داماڵینی زوەی وخاک.
 -3ئەوانەی بە مەبەستی گڵدانەوەی ئاوی لفاوەکانەوە دادەمزرێندرێن بۆ زاڵ بوون بەسەر مەترسیەکانیانەوە بە تایبەت لە وەرزی بارانەوە.
 -4ئەوانەی بە مەبەستی دروست کردنی ووزەی کارەبا دروست دەکرێن بە سوود وەرگرتن لە جیاوازی ئاستی ئاو لە پێش و لە پاش بەربەستەکە کە بە هۆیەوە
تۆرباینەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا دەکەونە کار.
 -5ئەوانەی بە مەبەستی بەرز کردنەوەی ئاستی ئاوی ژێر زەوی یان خۆراکدانی ئاوزێڵەکانی ئاوی ژێر زەوی بەکاردێن لە رێگەی بەرز کردنەوەی ئاستی ئاوی رووبار
و ئاوی سەر زەوی بە گشتی تا ئاوەکانیان دا بچوڕێنەوە ناو پێکهاتە بەردەکانی دەورو بەری رووبارەکان.
 -6ئەوانەی کە فرە بەکارهێنانیان هەیە بۆ ئەوەی چەند بەکارهێنانێک لە یەک کاتدا لەوانەی پێشوو باسیان لێوەکران ئەنجامبدەن.
لە خوارەوە زانیاری تەواو بە ژمارە لەو شێوانەدا دەربارەی جۆرەکانی بەربەستەکان
جۆری بەربەست و بەنداوەکان بە گوێرەی ئەو کەرەستانەی لە دروست کردنیان بەکاردێن:
بە پێی ئەو کەرەستانەی لە دروست کردنی بەربەستەکان بەکاردێت ئەو جۆرانەی خوارەوەیان هەیە:
Masonry Dams
 -1بەربەستە کۆنکریتیەکان:
ئەو بەربەستانە دەگرێتەوە لە کۆنکریت دروست دەکرێن ،قورساییان زۆرە بۆیە لەو ناوچانە درست دەکرێت کە پێکهاتە جیۆلۆجیەکانیان بەردە
بەهێز و بەرگە بەرزەکانەوە پێکدێن ،ئەو جۆرانەی خوارەوە لە خۆیانەوە دەگرن
آ -بەربەستە کێش بەرزەکان:

Gravity Dams
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ئەوانە لە بەربەستە زەبەلحەکانن ،پشت بە قورسایی کێشیان دەبەستن لە پێناو جێگیرکردنی خۆیان ،تەوەرێکی ڕاست یان تۆزێک چەمێندراو بە
ئاراستەی دەرچەی ( شوێنی هاتنی ئاوی رووباەکەوە ،یان ناوچەکانی هەڵقواڵنی رووبارەکانەوە) یان هەیە ،هەر وەها لە پانە بڕگەکانیانەوە وا دەردەکەوێت
کە هاوشێوەی سێگۆشەیەکی وەستاون (وێنە).
ب-

بەربەستە کۆڵەگەییەکان (دینگەییەکان یان دینگەدارەکان) Buttress Dams

هاوشێوەی دیوارێکی کۆنکریتین ،لەو رووەی رووەو دەرچەی (دەرەی) رووبارەکاندا ( شوێنی هاتنی ئاوی رووباەکەوە ،یان ناوچەکانی هەڵقواڵنی رووبارەکانەوە)
لە پرۆفایلیانەوە لە ئاستی ستوونی لدەدەن (لە هێ ی هێزی راکێشان لدەدەن) کە بەو هۆیە زۆربەی کێش ی ئاوی بەنداوەکە هەڵدەمژن بەاڵم لە رووەکەی
دیکەی دیواری بەربەستەکە دینگە و کۆڵەگەی کۆنکریتیان (ستوون و پارسەنگی کۆنکرتیتیان) بۆ دروست دەکرێت (بڕوانە شێوە ( )) بۆ پارێزی کردن لە
بەربەستەکە و رێگڕی کردن لە رووخانیانەوە واتا ئەو دینگانە بۆ بەهێز کردن و راگرتنی دیواری بەربەستە کۆنکریتیەکان دروست دەکرێن ،ئەو بەشە لە
چەندەها کۆڵەگە پێکدێت کە بە شێوەیەکی ستوونی لە سەر جەستەی سەرەکی دیواری بەربەستەکە دروست دەکرێن (واتا گۆشەیەکی راستەوانە لە
نێوانیان دروست دەکەن) و کار لەسر جێگیرکردنی دەکەن بەوەی کە هێزی پاڵەپەستۆی ئاوەکە بۆ بەردە بنەڕەتیەکانی ژێر بەربەستەکە دەگوازنەوە .ئەو
دینگانە چەند جۆرێکیان هەیە کە لە دروست کردنیان رەچاوی توکمەیی و توند و پوندی و تێچوویان دەکرێت .ئەو جۆرە بەربەستانە بە زۆری لە ناوچە
سەختەکاندا بەکار دەهێندرێن لە بەر بە ئەستەم گەیاندنی کەرەستە بیناسازیەکان بۆ ئەو جۆرە ناوچانە ئەو کارەی دەبێتەی هۆی بەرزکردنەوەی تێچووی
نرخەکانیانەوە .هەر بۆ زانیاری ئەو جۆرە بەربەستانە بژاردیەکی پەسەندکراوترن و پتر پەنایان بۆ دەبردرێت بە بەراوورد بە بەربەستە کێش بەرزەکان لە بەر
ئەوەی کەمتر پێویستیان بە کەرەستەی تەلرسازیە (بیناسازیە).

ج  -بەربەستە کەوانەییەکان

Arching Dams

ئەو بەربەستانە پێکدێن لە دیوارێکی کۆنکریتی کەوانەیی بە ئاراستەی دەرچەی رووبارەکانەوە ( بڕوانە شێوە ( )) ئەو شێوە کەوانەییە کار لە سەر
گواستنەوەی بەشێکی گەورەی پەستانی ئاوی بەنداوەکە دەکات بۆ دیوار و لپاڵەکانی ئەو دۆاڵنەی کە بەربەستەکە خۆی پێیانەوە راگرتووە ،لەو کاتەی
بەشەکیی دیکەی پەستانی ئاوەکە بۆ بەردە بنەڕەتیەکانی بنک و ژێر بەربەستەکە دەگوازێتەوە ،بۆیە دەبێ بەردەکانی لپاڵ و دیوارەکانی دۆڵەکە خودان هێزی
بەرز و توانا و بەرگە گرتنی گەورە بن.
 -2بەربەستە کەڵەکیەکان:

Embankment Dams

ئەو جۆرە بەربەستانە لە سەرانسەری جیهاندا روویان لە هەڵکشانە بە تایبەت لە دوای شێستەکانی سەدی بیستەمەوە لە بەر سانایی دروست کردنیان و بە
هۆی پشت بەستنیان بەو کەرەستە خاوانەی کە هەر لە ناوچەی دەمەزراندنی ئەو پرۆژانە دەستەبەر دەبن ،سەرباری ئەوە بوارێکی فراوانتر دەدەن بە
بابەتی هەڵبژاردنی شوێنی شیاو و گونجاو بۆ دامەزراندیان .لە بەر ئەوەی بەند وپێویستیان بەو بارودۆخە جیۆلۆجی و جیۆمۆڕفۆلۆجیانە نین کە بەربەستە
کۆنکریتیە مەزنەکان پێویستیان پێویستیان پێی هەیە .لەو ئامارەی کە لە لیەن کۆمیتەی جیهانی بەربەستە مەزنەکان لە کۆتایی شەستەکان باڵوکرایەوە
تیایدا دەرکەوت کە لە کۆی ژمارەی (  )925بەربەست کە لە ماوەی نێوان سااڵنی  1965تا  1968لە شوێنە جیاجیاکانی جیهان دروست کران ( )700
بەربەستیان بەربەستی کەڵەکین ،و ژمارەکەی دیکە کە دەمێنتەوە بەربەستی کۆنکریتی بوون .هۆکاری ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو پێشکەوتنە زانستیانەی کە لە
بواری تێگەێشتن وهەروەها لە بواری چارەسەرە پێشنیارکراوەکانی ئەو دیاردانەی کە پەیوەندیان بە میکانیکای خاکەوە وەدەست هاتوون ،بە شێوەیەک کە
وای لێهات لە توانادا هەبێت بەربەستی وا لە کەڵەکی خۆڵ (خاک) ەوە دروست بکرێن کە بەرزیان هاوشێوەی بەرزایی بەربەستە کۆنکریتیەکان بن بە
تێچوویەکی ئابووریانە و بەشێوەیەکی فرەتر و تەقەت و جێگیرەوە .بە گشتی بەربەستە کەڵەکیەکان بە سەر دوو جۆردا دابەش دەبن کە بریتین لە:
Homogenous Dams
آ -بەربەستە کەڵەکیە خودان پێکهاتە ئاوێتەکان:
ئەو جۆرە بەربەستانە لە تەنها یەک جۆری کەرەستە تەلرسازیەکان (بیناسازیەکان) دادەمەزرێندرێن ،وئەو جۆرە بەربەستانە بە شێوەیەکی رێژەیی کەمتر
باڵوبوونەتەوە لە جیهاندا چونکە زۆر بە دەگمەن ئەو کەرەستە خاوانەی کە لە هەمان جۆرن لە یەک شوێن دا بە بڕێکی گونجاودا هەن کە بای ئەوە بن
بەربەستێكیان بە تەواوەتی پێ دروست بکرێ.
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بە لنی کەمەوە دووو جۆری کەرەستەی تەلرسازی (بیناسازی) لە دامەزراندنی ئەو جۆرە بەربەستانە بەکاردێن ،بێگومان سەر باری ئەو
کەرسەتانەی دیکە ئەوانەی کە لە چاککردنەوە و چارەسەریە پێگەییەکان بەکاردێن لەو شوێنانەی بۆی هەیە ئاویان لێ بچێت یان ئەو کەرەستانەی کە بۆ
رێگرتن لە دزە کردن ئاو بەناو جەستەی بەربەستکەدا بەکار دەهێندرێن.
ب -بەربەستە کەڵەکیە خودان پێکهاتە نا ئاوێتەکان:

Embankment Dams

ئەو جۆرە بەربەستانە زۆر باڵوترین جۆری بەربەستەکانن ،لە چەندین پشتێنە لە کەرەستە تەلرسازیەکان (بیناسازیەکان) پێکدێن .هەر
پشتێنەیەک پێگەیەکی دیاریکراوی لە جەستەی بەربەستەکەدا هەیە بە پێی ئەو مەبەستەی کە بەربەستەکەی بۆی دانراوە ،ئەوەش پەیوەندی بە
تایبەتمەندیە میکانیکیەکانی کەرەستە تەلرسازیە بەکار هاتووەکانەوە هەیە ،بەشێوەیەک کە جێگیری و راگیری بەربەستەکە مسۆگەر بکات و بە تێچوەەکی
کەمترەوە .هەروەها بە پێی توانا پشت بەو کەرەستە تەلسازیانەوە دەبەسترێت کە لە دەور و بەری بەربەستەکە یان لە شوێنە نزیکەکانەوە دەستە بەر دەبن.
(بڕوانە شێوە( )).
ج -بەربەستە کەڵەکیە کۆنکریتیەکان :
ئەو جۆرە بەربەستانە لە دروستکردنیان کەرەستەی تەلرسازی کەڵەکەیی و کۆنکریتی بەیەکەوە بەکاردەهێندرێت ،کە زۆربەی جارەکان بەربەستەکە بە
شێوەیەکی بنەڕەتی کەڵەکەییە بەاڵم لە هەندێ بەشیدا دیوارە کۆنکریتیەکان بەکار دەهێندرێن .یان لەوانەیە هەندێ جار کارەکە بە پێچەوانەوە
ئەنجامدەدرێت بە پێی رەچاو کردنی لیەنی پارێزی و تەقەتیەوە وەک بارودۆخی جیۆلۆجی و جیۆمۆڕفۆلۆجی و تێچووە ئابووریەکانەوە( .بڕوانە شێوە( )).
 -3بەربەستە الستیکیەکان (مەتتاتیەکان)

Rubbery (Rubberish) Dams

ئەو جۆرە بەربەستانە لە رووی کرداریەوە لە ژاپوونەوە جێ بە جێ کران بەاڵم لەراستیدا بیرۆکەی ئەو جۆرە بەربەستانە لە سەرەتادا لە دانان و
پێشنیارکردن وتاقیکردنەوەکانی زانایانی وواڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکابوو لە پەنجاکانی سەدەی بیستەمدا بەاڵم ژاپوونیەکان هەڵسان بە دەستپێشخەری
راستەقینە وکارا بۆ ئەوەی ئەو خەونە بکەن بە راستی لە رێگەی پێشخستنی تەکنەلۆجیای پیشەسازی لستیق (مەتتات ) rubber -و کەرەستەکانی ریشاڵ
(  ،)fiberژمارەیەکی زۆر لەو جۆرە بەربەستانە لە ژاپوون کەوتنە کار دواتر لە هەندێ لە وواڵتەکانی ئاسیادا باڵوبوونەوە وەک هیند و دواتر لە وواڵتانی
ئۆروپای رۆژهەاڵت دواتر ئیدی لە وواڵتانێکی بەرچاوی زۆر ناوچەی جیهان باڵو بوونەوە.
 ئەو جۆرە بەربەستانە بەوە جیا دەکرێنەوە کە : -1کار پێکردنیان فرە ئەگەر و خۆش و ئاسان گێڕن.
 -2بەرگری دژ بە بوومەلەرزەکانیان هەیە.
 -3بەرگەی زۆری فاکتەر وکارلێکە کیمیاییەکانیان و فاکتەرەکانی داخورانیان هەیە.
 -4بەرگەی هەموو جۆرە بارودۆخە کەش وهەواییەکان دەگرن.
 -5بارودۆخێکی گونجاو دابین دەکەن بۆ کارکردن بە هاوشێوەی بەربەستە کێش بەرزەکان یان وەک بەربەستەکانی پاڵپشتی کردن ،هەروەها دەش ێ هەندێ لە
تەکنیکەکانی تایبەت بە جێبەجێ کردنی ئەو بەربەستانە لە داهاتوودا برەویان پێ بدرێت بۆ ئەوەی بتواندرێ تەکنیکی بەربەستە فرە دەروازەییەکانی تێدا جێ
بە جێ بکرێت بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی سنووردار بۆ مەبەستەکانی کار پێکردن و بەرهەمهێنانی ووزەی کارەبا کاریان پێ بکرێت.
 -6توانای بەکارهێنانی فراوانیان هەیە بۆ ئەوەی یان تەواو رێگە لە ئاو بگریرێت لە ناو بەنداوەکاندا لە هەندێ ماوەی دیاریکراوی ساڵدا بۆ بەند کردنی ئاو
تیایاندا ،یان هەر تەخت بکرێن (بە داگرتنی یان بەتاڵ کردنی ئەو ئاوەی یان ئەو بایەی کە تێیانکراوە) لە ماوەی دیکەی ساڵدا بە مەبەستی ئاو بەڕێکردن بە
شێوەیەکی تەواو یان سنووردارەوە و بەچەندین ئاراستەوە بە پێی پێداویستیەکانی بە گەڕ خستن لە لیەن کارگێڕانەوە ،بۆیە ئەو بەربەستانە چەندەها
خزمەت بەو پرۆژانەی خوارەوە دەگەیەنن وەک:
آ -ئاودێری و خۆ پارێزی لە لفاوەکان و رێکخستنی ئاستی ئاو لە کەناڵە سروشتی و دەستکردەکاندا ( جۆگەی ئاودێری و خۆێ پااڵوتن).
ب -بەکارهێنان و چۆن ئاوەڕۆکردنی ئاوی ژێر زەوی.
ج -کۆنتڕۆڵکردنی ناوچەکانی هەڵکشان و داکشانی ئاوی دەریا.
ء -دروست کردنی چەند گۆماوێک بۆ مەبەستە گەشتیاریەکان.
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ه – بۆ کار پێکردن وەک پێشگرێکی کارا و باش بۆ گەمارۆدانی ئاوی سوور و پیس بوو و ناوچەکانی باڵو بوونەوەی نەوت لە کەشتیە شکست پێکەوتووەکانی
گواستنەوەی نەفتدا.
و -بۆ گرتنی دروازەی ناوچە هەستیارەکانی ئەو دۆاڵنەی دەکەونە ناوچە نەوراییەکان و نزمەکانی هەندێ ناوچەی تۆپۆگرافی دیاریکراو بۆ پاراستنی دامەزراوە
شارستانیەکان و پرۆژە دامەزراوەکانی دیکە لەو جۆرە ناوچانەدا.
 مەبەستی بنەڕەتی لە دروستکردنی ئەو بەربەستە مەتتاتیانە:بیرۆکەی بنەڕەتی ئەو پرۆژانە کە پێشبینی دەکرێ شۆڕشێک لە بواری دیزاین کردنی بەربەستەکان و بوارەکانی وەبەرهێنانی دەرامەتە ئاویەکان لە رۆژگاری
ئێستادا بەرپا بکات لە سەر بنەمای ئەوە بنیات نراوە کە:
 - 1جیهان بە گشتی و وواڵتە تازە پێگەیشتووەکان بەتایبەتی پێویستی زۆریان هەیە بە پرۆژەی بەربەستە بچووک و مام ناوەندەکانەوە بە شێوەیەک بتواندرێت
کە لە بارودۆخی لفاوەکان بە ئاسانی و بە خێرایی بەتاڵ بکرێن بە مەبەستی پاراستنیان و مسۆگەرکەر کردنی وێران نەبووونیان.
 – 2بتواندرێت لە میانی پرۆسەی بەتاڵ کردندا چ بە شێوەیەکی تەواو بێ یان نا تەواو نیشتەنیە هەڵواسراوەکان و ئەوانی بنکی بەنداوەکان بە قەبارە
جیاوازەکانەوە بەتاڵ بکرێن و باک بکرێنەوە چونکە کاریگەریان لە سەر کەم کردنەوەی توانا و قەبارەی گشتی بەنداوەکە هەیە ،بۆیە ئەو جۆرە بەربەستانە
بە یەکێک لە رێکارە کاریگەرەکانی دەربازبوونە لە دیاردەی نیشتەنیکردن و کۆبۆنەوەی لیتە لە بنکی رووبار و دەریاچەکان کە لە هەمان کاتیشدا بە تێپەڕبوونی
کات بە هۆی کەڵەکە بوونیانەوە دەبنە هۆی کەم کردنەوەی قەبارەی ئاوی ژێر زەوی و هەروەها کەمکردنەوەی توانای بنەڕەتی بەند کردنی ئاو لە ناو
بەنداوەکاندا.
 – 3تێچووی دامەزراندنیان کەمە بە پێوەرە ئابووریەکاندا بە بەراوورد بە گوژمەی دامەزراندنی بەربەستەکانی دیکە سەرباری تێچووە گونجاو ولەبارەکانی
دابین کردنی پێداویستیەکانی بەردەوامی پێدان و پاراسستنیان ،هەروەها بە ئاسان و خۆش دیزاین و ئاسان گێڕن لە رووی دامەزراندنەوە بە تایبەت لەو
ناوچانەی کە بەوە جیا دەکرێنەوە کە بناغەکانیان بارو دۆخێکی ئاڵۆزیان هەیە و پێویستیان بە رێگە چارەی زۆر تێچوو هەیە بۆ چارەسەر کردنیان.
-

بنەمای بنەڕەتی دیزاینی ئەو بەربەستانە:
ئەو بەربەستانە دەش ێ بە هەوای پەستراو یان بە ئاو پڕ بکرێن کە دەکرێ پرۆسەکانی پڕ کردن و بەتاڵ کردنێ تەواو یان نا تەواو لە میانی

چەندەها سیستەمی کۆنتڕۆل کردنی خودان توانای بەرزەوە ئەنجام بدرێت ،کە دەتواندرێت لە سەر کۆمپیوتەر پرۆگرام سازیان بۆ بکرێت یان بتوانرێت بە
شێوەیەکی کاتی بە رێگاکانی دیکە کاریان پێ بکرێت.
جەستەی ئەو بەربەستانە لە یەک پارچە یان لە دوو پارچە یان چەندەها پارچەی خودان ژوور و بۆشایی ناوخۆیی پێک دێن ،دەتوانرێ یەکێ لەو
پێکهاتانە هەڵبژێردرێت بە پێی گونجاویەوە لەگەڵ بارودۆخە جیۆمەتریەکانی ( پێوانەکان و رەهەندەکانی زەوی (ئەندازەیی)) ناوچەی روووبارەکانەوە لە (پانی،
قوواڵیی ،قەبارەی ئاوەڕۆکردن) هەروەها بارودۆخە سروشتی و جیۆلۆجیەکانی رێڕەوی رووبارەکە وناوچەی تێپەڕبووونی روووبارەکە .بۆیە جەستەی
بەربەستەکە بە شێوەیەکی گشتی لە ناوەوە بۆ چەند بەش ی جیا جیا دابەش دەکرێن کە دەکڕێ هەموویان بە یەکەوە بە پڕ کراوی بهێڵدرێنەوە یان تەنها
هەندێکیان پڕ بکرێن یان لە لیەک لە لکانیان بەتاڵ بکرێن تا بەرزایی سنووردارەوە یان بە تەواوەتی تا ئاستی بنکی رووبارەکە بەتاڵ بکرێن.
 گرفتە سەرەکیەکانی ئەو جۆرە بەربەستانە:لە گرنگترین گرفتەکانی ئەو جۆرە بەربەستانە ئەوانەن:
 -1پێوستیان بە هەندێ تەکنیکی تایبەت هەیە بۆ جێگیر کردنی جەستەی بەربەستەکان لە سەر بنکی رووبارەکان ،چونکە ئەو گرفتە بە ووردترین و
سەخترین قۆناغەکان دادنرێت هەروەها زۆربەی کاتی خایاندراو بۆ دانانی ئەو بەربەستە ئامادانەیان پێویستە .بۆیە شوێنگە گونجاوەکانی هەڵکەندنی
بناغەکان هەڵدەبژێدرێن ،هەروەها دیاریکردنی شوێنگەی کاری کۆنکریت و چیمەنتۆ کردنەکان بە مەبەستی جێگیر کردنی بادلۆ و بناغەکان کە بێگومان بە
شێوازێکی نا ئاساییەوە ئەنجام دەدرێن.
 – 2یەکێک لە گرفتە سەرەکیەکانی دیکە ،پاراستنی ئەو مەتتاتەیە کە لە دروست کردنی ئەو بەربەستانە بەکاردێن لە کاریگەریەکانی تیشکی خۆرەوە ،لەو
رووەوە چەندین تەکنیکی تایبەت برەو پێدران بە مەبەستی بەرزکردنەوەی کوالیتی وتایبەتمەندیەکانی مەتتاتەوە بە بەکارهێنانی هەندێ کەرەستەی کیمیایی
تایبەتەوە.
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 بۆیە پێویستە کار، – لە گرفتە لوەکیەکانی دیکە گرفتی پاراستنی ئەو جۆرە بەربەستانەیە لە دەستکاری وکارە پشێوێنی و کارە نابەرپرسیارەکانی هاواڵتیانە3
لەسەر بەرز کردنەوەی ئاستی رۆشنبیری و تێگەیشتنی زانستی گردبوونەوەکانی دانیشتوانی ناوچەکانی دەوروبەری ئەو دەستکەوت وپرۆژە تەکنۆلۆجیە
.پیویست و بنڕەتی و گرنگ و بەسوودانە بکرێت
:جۆرەکانی بەربەستەکان بە پێی بەرزیانەوە
◼ High Dam or Large Dam
◼ If the height of the dam is bigger than 100m
◼ Medium Dam
◼ If the height of the dam is between 50m and 100m
◼ Low Dam or Small Dam
◼ If the height of the dam is lower than 50m
:جۆرەکانی بەربەستەکان بە پێی قەبارەیانەوە
•
•

By size
International standards (including the International Commission on Large Dams, ICOLD)
define large dams as higher than 15 m (49 ft) and major dams as over 150 m (490 ft) in
[48]

height. The Report of the World Commission on Dams also includes in the large category,
dams, such as barrages, which are between 5 and 15 m (16 and 49 ft) high with a reservoir
[41]

capacity of more than 3 million cubic metres (2,400 acre⋅ft).
[49]

•

The tallest dam in the world is the 300 m-high (980 ft) Nurek Dam in Tajikistan.

•

http://www.icoldcigb.net/GB/world_register/general_synthesis.asp?gclid=EAIaIQobChMI6Mu697Hm2AIViJ0
bCh2pqgSMEAAYASAAEgKQ8fD_BwE
1. Large (Big) dam
2. Small dam
◼ International Commision on Large Dams, (ICOLD) assumes a dam as big when
its height is bigger than 15m.
◼ If the height of the dam is between 10m and 15m and matches the following
criteria, then ICOLD accepts the dam as big:
◼ If the crest length is bigger than 500m
3
◼ If the reservoir capacity is larger than 1 million m
3
◼ If the flood discharge is more than 2000 m /s
◼ If there are some difficulties in the construction of
foundation
:پێکهاتەی بەربەستەکان بە گشتی
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هەر بەربەستێک لە چەند پێکهاتەیەک پێهاتووە کە کار و ئەرکی هەر هەموویان تەواوکەری یەکترن ،چونکە بەیەکەوە کار لەسەر کۆنتڕۆل کردنی ئاوی
بەنداوەکان و گواستنەوەیان بە ناو بەربەستەکاندا دەکەن ،کە بێگومان هەمیشە بە چەند شێوازێکی جیا جیاوە دەبێت .دیزاین کردنی ئەو پێکهاتانە
پێویستیان بە چەندەها لێکۆڵینەوە وپشکنین و بەدواداچوونی تێر وتەسەلەوە هەیە بەتایبەت ئەوانەی پەێوەندیان بە ئاوی ژێر زەوی و بەرزی ونزمیەکان و
سەرباری جیۆلۆجیای ناوچە و پێگەی بەربەستەکەوە هەیە ،هەروەها ئەزموونی دروست کردنی ئەو پێکهاتانەی لە ئەنجامی ئەو زانیاریانەی کە بە دەیان
ساڵ کۆبوونەتەوە و بوونەتە بنەمایەک بۆ سوود لێ وەرگرتن لە لیان دەزگا زانستیەکان و کۆمپانیا جێبەجێکارەکانەوە .لە خوارەوە پوختە باسکردنێکی
هەندێ لە پێکهاتەکان دەخرێنە روو:
-

بەربەستی رێگۆڕین:

Coffer Dam

بەربەستێکی ساکارە لە سەر رێڕەوی رووبارەکە دادەمەزرێت لە شوێنێک کە دەکەوێتە پێش شوێنگەی هەڵبژێردراوی بەربەستە سەرەکیەکە بە
ئاراستەی دەرچەی رووبارەکە ( واتا شوێنی هاتنی ئاوی رووبارەکەوە ،یان ناوچەکانی هەڵقواڵنی رووبارەکانەوە) ،کە مەبەست لە دروست کردنی گۆڕینی
ڕێڕەوی رووبارەکەیە لە ڕێڕەوی سروشتی و ئاسایی خۆیدا تا بوار بدرێت بە کار کردن و دامەزراندنی بەربەستەکە .بەاڵم گواستنەوەی ئاوی رووبارەکە
پەیوەندی بە سروشتی ئەو دۆڵە هەیە کە رووبارەکەی بەناودا دەڕوات .بۆیە کاتێک رووبارەکە بەناو دۆڵێکی قوولەوەدا تێپەڕێت گواستنەوەی ئاوی رووبارەکە
لە رێگەی هەڵکەندنی تونێلەوە بە ناو دیوار ولپاڵەکانی دۆڵەکەوە دەبێت .بەاڵم ئەگەر رێڕەوەی رووبارەکە بە ناو دۆڵێکی نا قوولەوە (تەنکەوە) (واتا دەورە
نەدرا بوو بە چیا وشاخە بەرزەکانەوە) تێدەپەڕی ئەوکات گواستنەوەی ئاوی رووبارەکە لە رێگەی هەڵکەندنی کەناڵێک یان لە ڕێگەی بۆڕیە خودان تیرە
گەورەکانەوە دەبێت .بەاڵم ئەگەر هاتوو بەربەستەکە لە جۆری بەربەستە کەڵەکییەکان بوو ئەو کات شوێنگەیەک بۆ بەربەستی رێگۆڕین هەڵدەبژێردرێت کە
لە دواتردا ببێتە بەشێک لە بەربەستە سەرەکیەکە دوای تەواوبوونی پرۆژەکە ،بڕوانە وێنەی ژمارە () و ( ) و ( ).
-

رێڕەوی ماس ی:

Fish Ladder

بابەتی دامەزراندنی هەر بەربەستێک لە سەر رێڕەوی هەر رووبارێک واتای رێگە گرتنە لە کۆچکردنی سروشتی ماسیەکان یان هەر راگرتنیەتی بە
یەکجاری ،ئەو کارەش بێگومان زیان بە لیەنی ژینگەیی و جۆراجۆری ژیانی و سامانی ماس ی دەگەیەنێت ،بۆیە لە پێناو پاراستنی سامانی ماس ی هەر لەناو
بەنداوەکە رێکاریەک دادەنرێت کە هاوکاری ماسیەکان بکات بۆ ئەوەی لە نێوان ئەو دیو و ئەو دیوی بەربەستەکە بێن ە بچن ،ئەو پێکهاتەیە پێی دەگوترێت
رێڕەوی ماسیەکان.

-

الفاوگە (رێڕەوە ئاویەکان):

spillways

لفاوگەکان بە مەبەستی کۆنتڕۆل کردن و بەڕێکردنی ئەو ئاوەی کە زۆرترە لە توانای بەنداوەکە بۆ ئەمبارکردن بەتایبەت لە وەرزی لفاوەکاندا.
جێگەی ئاماژەیە شوێنگە وشوێن و قەبارەی ئەو رێڕەوانە پەیوەندی راستەوخۆیان هەیە بە قەبارە وجۆری بەربەستەکە و بەرزی و نزمیەکان وجیۆلۆجیای
ناوچەی دەوروبەری بەربەستەکە ،وێڕای شارەزایی پێشووتر دەربارەی رووبارەکە و بڕی ئەو ئاوەی لە وەرزی لفاوەکاندا بۆی دێت .پوختەی باس ئەوەیە ژمارە
وقەبارەی ئەو رێڕەوانە بەو شێوەیە دەبێت کە بتوانن بە زووترین کات ئەو بڕە ئاوە کە لە توانای ئەمبارکردنی بەربەستە زۆرترە لە کۆڵ بەنداوەکە (بەڕێکات)
بکاتەوە بەر لەوەی هیچ زیانەک بە بەربەستەکە و بە پێکهاتە پاشکۆکانی بگەیەنێت لە بەر ئەوە لە ئاستێک دروست دەکرێت کە نزمتربێ لە ئاستی هەرە
بەرزی هەر بەربەستێک ،واتا ئەگەر بەربەستێک بەرزیەکەی بۆ نموونە  900مەتر بوو لە سەر ئاستی رووی دەریا ئەوا دەوی لفاوگەکە لە ئاستی 880
مەترەوە دروست دەکرێت لە پێناو ئەوەی بە هیچ شێوەیەک ئاستی ئاو نەگاتە سەر کۆتا بەرزایی بەربەستەکە( .بڕوانە شێوە ( ))
-

دەرگاکان :

Gates

ئەو دەرگایانە هەر بە جەستەی بەربەستەکە دروست دەکرێن دەکرێ ژمارەیەکی زۆر یان کەمیان لێ دروست بکرێت(بڕوانە شێوە ( ))بۆ مەبەستی
کۆنتڕۆل کردنی ئاو بکەن لە بەربەستەکاندا ،واتا بۆ بەردانەوەی ئاو لە رێگەیانەوە.
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وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا:

Hydroelectric Power Plants

ژمارەیەکی زۆر لە بەنداوەکان تەنها بە مەبەستی بەرهەم هێنانی ووزەی کارەبا دامەزراون .چونکە وەک ئەوەی زانراوە بەرهەم هێنانی کارەبا لە رێگەی
کارۆئاویەوە ئاسانترین رێگا و کەم خەرجی ترینە و یەکێکە لە کەمترین هۆکارەکانی پیسکردنی ژینگە .بۆیە وەک باوە وێستگەی ووزەی کارۆئاوی هەر لە بەش ی
خوارەوە لە لی پێشەوەی بەربەستەکە یان لە دووری مەودایەکی کەمەوە لەو شوێنە دادەنرێت بە پێی بەرزی و نزمیەکانی ناوچەکە .ئەو ئاوەی کە بەکاردێت
بۆ دروست کردنی ووزەی کارەبا لە رێگەی بۆڕی خودان تیرەی گەورەوە کۆنتڕۆل دەکرێن و ئاراستە دەکرێن بەرەو تۆڕباینەکانی دروست کردنی کارەبا کە لەناو
جەستەی بەربەستەکە دادەنرێن ،لە بەش ی سەرەوەی ئەو بۆڕیانە ڤالڤی ) )Valvesدادەنرێن بە مەبەستی کۆنتڕۆل کردنی تێپەڕینی ئاو بەناویاندا .شوێنگەی
ئەو تۆرباین وڤالڤیانە زۆر جار لە ناو جەستەی بەربەستکە دایە بە شێوەیەک بتواندرێ کۆنتڕۆل بکرێت .جا تێپەڕبوونی ئاو بەناو ئەو ڤالڤیانە کە لە ژێر
تۆرباینەکاندان ئەو ڤالڤیانە دەجوڵێنێت لە گەڵ هێزی ئاوەکە کە بە لێژی بەرەو ڤالڤیەکان شۆڕ دەکرێنەوە تۆرباینەکان ووزەی کارەبا دروست دەکەن کە
دواتر بە هۆی بگۆڕەوە دەگوازرێنەوە بۆ سوود لێ وەرگرتن.
تونێلەکان:

tunnels

تونێلەکانیش وەک یەکێک لە پێکهاتە پاشکۆکانی بەربەستەکان بەکاردەهێندرێن ،لە دەرەوی جەستەی بەربەستەکە بەڵکو لە سەر لپاڵ و دیوارەکانی دۆڵی
تەنیشت بەناوەکە لێدەدرێن ،و هەندێ جار لەوانەیە لە لتەنیشتێکی جەستەی بەربەستەکە دروست دەکرێت ،قوفل و ڤالڤی لە بەش ی پێشەوەیان بۆ
دادەنرێت بۆ کۆنتڕۆل بڕی ئاوی تێپەریوو بەناویدا .هەروەها ئەو تونێلە بۆ راگرتن ودەستکاریکردنی ئاستی ئاوی ناو بەنداوەکە یان بۆ خۆراکدانی بە پرۆگرام
کراو بۆ رووبارەکە لە دواوەی بەربەستەکە هەر وەها بۆ هاوەڵ پرۆژە ئاودێریەکانی بەربەستەکە بەکاردەهێندرێن.

رۆڵی جیۆمۆڕفۆلۆجیا لە دیاریکردنی شوێنگەی بەربەست و بەنداوەکان:
لە بەر ئەوەی پرۆژەکانی دامەزراندنی بەربەست و بەنداوەکان پرۆژەی مەزنن و تێچوویان زۆر بەرزە کە دەیان ملیۆن دۆلریان تێدەچێت ،بۆیە لە
پێناو رێک و دروست دامەزراندنیان لێکۆڵینەوە و پشکنینی جیۆلۆجی و جیۆمۆڕفۆلۆجیە تێر و تەسەلە پێش وەختەکان بەشێکی گرنگن لە تەواوی ئەو
پشکنین و لێکۆڵینەوە زۆرانەی لە بوارە جیاجیایانەی کە بۆیان ئەنجامدەدرێت ،لە بواری جیۆمۆرفۆلۆجیەوە دەبێ رەچاوی ئەو خااڵنەی خوارەوە بکرێت:
 -1سەرەتا دەبێ توێژینەوەیەکی جیۆڵۆجی و پشکنینێکی جیۆفیزیای تێر و تەسەلی بۆ بکرێت بە مەبەستی دەستنیشانکردنی پێکهاتە جیۆلۆجیەکانی ناوچەکە
وجۆری بەردەکان ودیاری کردنی تایبەتمەندیەکانیان ،هەروەها دەستنیشان کردنی دامەزراوە جیۆلۆجیە سەرەکی و لوەکیەکانی ناوچەکە (چەماوە (پێچە)
سەرەکی و لوەکیەکان ولێکترازانە سەرەکی و لوەکیەکان و سیستەمی جومگە و ناوبڕی ناو بەردەکان).
 -2ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەیەکی تێر وتەسەل دەربارەی جیۆمۆڕفۆلۆجیا و هایدرۆلۆجیای ناوچەکە بە بەکارهێنانی نەخشە و تەکنیک و بەرنامەی کۆمپیتەری
تایبەت بەو بوارانەوە و دواتر داڕشتنی نەخەی جیۆمۆڕفۆلۆجی و هایدرۆلۆجی تایبەت بە ناوچەکە کە تەواوی زانیاریەکانی دەربارەی ئەو دوو لیەنەیان
تێدابێت و رووی تەواوی ناوچەکە دەرخەن.
 -3ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەی ژینگەیی دەرباری بارو دۆخی ژینگەیی ناوچەکە ،تا لە رۆشنایی ئەنجامەکەی باشترین بژاردەکانی دیزاینەکانی دروست کردنی
بەربەستی پێشنیارکراو هەڵبژێردرێت کە کەمترین مەترس ی ژینگەیی لێ بکەوێتەوە یان لە هەمان کاتدا باشترین خزمەت بە لیەنی ژینگەیی ناوچەکە بکات لە
بەر ئەوەی هەر ناوچەیەک بۆ خۆی سیستەمێکی ژینگەیی تایبەت بە خۆی هەیە و دەبێ بپارێزرێت ئەگینا دەبێ لە ئایندەدا باجی شوێنەوارە خراپەکانی
بدرێتەوە ،لە جیهاندا نموونەی زۆر هەن کە گرنگی ئەو خاڵە دەردەخەن.
 -4زانیاری دەبارەی سیستەمی ئاوەڕۆ کردنی تەواوی رووبار وڕێچکە ئاویەکانی ناوچەی ئەو ئاوزێڵەی کە ئاوەکانی روودەکەن ناوچەی بەربەستە پێشنیارکراوەکە
لە پێناو گرتنەبەری رێگاچارەی خۆ پارێزی پێویست بۆ پاراستنی بەربەستەکان لەوەی دووچاری هەرەس هێنان و رووخان ببنەوە ،هەروەها بۆ خۆ دوور
خستنەوە لە گرفتە تەکنۆلۆژیەکانی دیکەی پەیوەست بە دروست کردنی بەنداوەکانەوە.
برایان کێڕک  Bryan Kirkلە ساڵی  1929ئاماژەی بەوەدا کە بە گشتی پێنج خاڵی سەرەکی هەن کە رەچاو کردنیان دەبێتە هۆی دیاری کردنی
شیاوترین شوێنگە بۆ دامەزراندنی بەنداوەکان تیایاندا کە پێکدێن لەوانەی خوارەوە)5( :
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آ -دەبێ بەنداوەکە بکەوێتە سەر رێڕەوێکی رووباری لە ناوچەی ئاوزێڵێکی خودان قەبارەیەکی گونجاو و لەبار ،واتا دەبێ ئەو ئاوزێڵەی پێشبینی دەکرێت لە
دواوەی بەربەستەکە دروست بێت قەبارەیەکی گەورەی هەبێت و دەریاچەیەکی گەورەی لێ دروست بێت واتا دەبێ رەچاوی سوودی ئابووری پرۆژەکە بکرێت.
ب -دەبێ ناوچەکە دەروازەیەکی بەر تەسکی هەبێت ،وبنکەکەی پێکهاتبێت لە جۆری بەردە بەهێز و بەرگە بەرزەکانەوە ،تا بتواندرێت بەربەستەکە بە ئاسانی
و بە گوژمە و تێچوونێکی ئابووری کەمەوە دابمەزرێندرێت.
ج -دەبێ لە توانا دا هەبێ لفاوگەیەکی بۆ دروست بکرێت یان کەناڵێکی رووباری دەستکرد لە رۆخ بەنداوەکە دروست بکرێت بە مەبەستی بەردان و
ئاوەڕۆکردنی ئاوی فرە لە توانای بەندکردنی بەنداوەکە لە کاتی بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی کۆکراەوە و ئەمبارکراو لە بەرزترین ئاستی توانای بەنداوەکە بۆ
گڵدانەوەی ئاو بە پێی ئەو دیزاینەی بۆ دانراوە.
پ -لە بەر زۆری بڕی ئەو کەرەستە تەلرسازیانەی کە پێویستن بۆ دروست کردنی بەنداوەکەدا ،دەستەبەر بوونی ئەو کەرەستانە لە نزیک شوێنگەی
بەربەست و بەنداوەکە سوودێکی زۆر بە پرۆژەکە دەگەیەنێت لە رووی تێچوونەوە ،وەک بۆ نموونە ئەو بەنداوانەی کە لە خۆڵەوە دروست دەکرێن.
ح -دڵنیا بوونی لە تەمەن درێژی بەنداوەکە ،لە رێگەی خەمالندنی یاخود زانینی بڕی ئەو نیشتەنیانەی کە سااڵنە پێشبینی دەکرێت لە دوای تەواوبوونی
پرۆژەکە لە بنی بەنداوەکە کۆ ببنەوە کە بێگومان کاریگەریان هەیە لە سەر کەم بوونەوەی توانا و قەبارەی گڵدانەوەی گشتی ئاو لە بەنداوەکەدا.
ئەو خااڵنە بە گشتی دەبێ رەچاو بکرێن لە کاتی بڕیاردان لە سەر دامەزراندنی هەر بەنداوێک ،بەاڵم بێگومان هەر بەنداوێک بۆ خۆی
تایبەتمەندی خۆی هەیە بۆیە ئەو کاتە دەبێ لە هەر ناوچەیەکدا رەچاوی ئەو تایبەتمەندیانە بکرێت ،لە چەندەها رووەوە وەک تایبەتمەندیەکانی
جیۆلۆجیای دامەزراوەیی ( )structureو جۆری پێکهاتەی بەردەکان و جۆری چینە کەڤرەکانەوە هەروەها جیۆمۆڕفۆلۆجیا و هایدرۆلۆجیای ناوچەکە و
جۆری خاک و ئاو وهەوا لە رووی بڕی باران و بڕی بە هەڵم بوون و....هتد .هەر وەها چەندین ووردەکاری دیکە کە دەبێ بە ووردی رەچاو بکرێن و پێوان و
ژماردنی و ووردیان بۆ بکرێ.
بۆ نموونە ئەگەر بەردەکانی ناوچەکە لە بەردە قسڵیەکان بوون (جیڕی – کلس ی) کە خودان رادەیەکی بەرزی کونیلەدارین ،دەبێ ئەو خااڵنەی
خوارەوە رەچاو بکرێن:
 -1دەبێ سروشتی پێکهاتە جیۆلۆجیەکانی ناوچەکە رەچاو بکرێت.
 -2زانیاری دروست کۆ بکرێتەوە دەربارەی تایبەتمەندیە کیمیایی و فیزیاییەکانی بەردەکان لە رێگەی ئەنجامدانی شیکاری تاقیگەیی لە تاقیگە تایبەتکاندا وەک
بۆ نموونە تاقیگە تەلرسازیەکان (بیناسازیەکان).
 -3لە دواییدا گرتنە بەری رێگا چارەی تایبەت بە مەبەستی دەستەبەرکردن ومسۆگەر کردنی درێژترین تەمەن بۆ بەنداوەکە و بۆ دڵنیابوون لەوەی کە ئاوی ناو
بەنداوەکە دوچاری تکانەوە یان داچۆڕان (وون بوون بەناو چینە بەردەکاندا) نابنەوە و بە ڕێژەیەکی بەرزەوە ببن بە ئاوی ژێر زەوی لە بەر بەرزی رێژەی ئاوی
وون بوو بەو هۆکارە.
ئەو چارەسەریانە زۆر پێویستن ،وهەر جۆرە درێخی کردنێک لەو کارە ئامادەکاریانە بە هیچ شێوەیەک نابێ پاساوی بۆ ببیندرێتەوە ،چونکە ئەو
جۆرە پرۆژانە پرۆژەی زۆر مەزنن و بە پرۆژە ستراتیژیە هەرە مەزنەکان دادەنرێن و پەیوەندی راستەوخۆیان هەیە بە ئاسایش ی نەتەوەیی هەر وواڵتێک ،بۆیە
هەر درێخی و کەمتەرخەمیەک لە ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە سەرەتایی و پێش وەختەکاندا دەبێتە هۆی کەوتنەوەی شوێنەواری خودان کاریگەری پێچەوانە لە
جیاتی سوود لێ وەرگرتن لە بەر بەرزی و زۆری ئەو پارە و توانایانەی کە لە پێناو ئەنجامدانی ئەو پرۆژانە بەکاردێن کە لەنێوان دەیان ملیۆن تا سەدان ملیۆن
دۆلر تێدەپەڕێنن بەڵکو ملیارها دۆلریش ،بۆیە بوونی هەر هەڵەیەک دەبێتە هۆی روودانی شکست لە جەستەی بەربەستکەدا کە دیسان پێویستی بە
جەندەها ملیۆن دۆلر و یۆرۆی دیکە هەیە بۆ چاککردنەوەی ئەو شکستانە کە دەکرا لە جیاتی ئەو بە فیڕۆ چوونە بێ سوودەی پارە بۆ مەبەستەکانی نۆژەن
کردنەوە پرۆژەی مەزنی دیکەی پێ ئەنجامدرابا.
نموونەیەکی کۆن هەیە لە وواڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە سەر بەنداوی هڵز باڕ ( )Hills bar damکە لە سەر رووباری تەنەس ی دامەزراوە لە
دووری  12میل لە رۆژئاوای شارۆچکەی شاتانۆگا ،سەرپرشتیارانی پرۆژەکە هەڵنەستان بە ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەی جیۆڵۆجی پێشوەختەی تێر و تەسەل
بەڵکو لێکدانەوەی هەڵەیان ئەنجامدابوو و هەڵنەستان بە ئەنجامدانی کاری هەڵکەندنی پێویست بە مەبەستی پشکنین و توێژکردنی قوواڵیی زیاتر لە ناو
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چینە بەردەکاندا بە مەبەستی وەرگرتنی سامپ ی جۆراوجۆر لەو قوواڵییانەوە تا کاری شیکاری تاقیگەییان بۆ ئەنجامدرێت لە پێناو ئاشکراکردنی تایبەتمەندیە
فیزیایی و کیمیاییەکانی بەردەکان لە قوواڵییە زۆرەکانەوە ،بۆیە لە کاتی کار کردن لە پرۆژەکەدا چەندەها درز وکەلێن و شکان و قلێشانی گەورە لە بنک و
لکانی بەنداوەکە پەیدا بوون ئەو کارەی بووە هۆی شکستهێنانی پرۆژەکە لە رووی ئەندازیاریەوە ،هەروەها لە رووی ئابووریەوە ،بۆیە سەیر دەکەین کە لە
سەرەتاوە گوژمەی پرۆژەکە بە  3ملیۆن دۆلر مەزەندەکرابوو بە مەرجێک بە ماوەی  2ساڵ تەواو بێت ،بەاڵم لەبەر هۆکاری ئاماژە پێکراودا پرۆژەکە لە
کۆتاییدا  12ملیۆن دۆلری تێچوو و  8ساڵی خایاند تا تەواوبوو.
هەر وەها سەبارەت بە دامەزراندنی بەنداوەکان لە ناو دۆڵی ئەو رووبارانەی کە پێشتر بەفرگرەکان ( glaciersدۆڵی بەستەڵەکین کە بە درێژایی
ساڵ بە بەستەڵەکەی بەستوو داپۆشراون) دایان پۆشیبوون پێویستە توێژینەوەی جیۆڵۆجی وورد ئەنجامدرێت دەربارەی بار و دۆخی ژێر رووی زەوی ،چونکە
لە وانەیە بەنداوەکە لە سەر دۆڵ و رێڕەوە رووباریە ژێر رووی زەوی کەوتووەکان دامەزرێندرێت ،کە بێگومان ئەو دۆاڵنە پڕن لە نیشتەنیە سەهۆڵبەندیەکان
ئەوانەی مەترس ی درزدار بوون و تەقین و شەق بوون زەوی بنی بەنداوەکەیان لێدەکەوێتەوە و لە ئەنجامدا توانای بەنداوەکە بۆ بەند کردنی ئاو بە
شێوەیەکی بەردەوام و بۆ ماویەیکی زۆرەوە تیایدا کەم دەبێتەوە ،هەروەها تەنانەت جەستەی خودی بەنداوەکە دوچاری درزدار بوون و داڕمان دەبێتەوە و
هەرەس دەهێنێت.
 :5-1-1رۆڵی جیۆمۆرفۆلۆجیا لە دەستنیشانکردنی شوێنگەی فڕۆکەخانەکان)6( :

فرۆکەخانەکان لە دامەزراوە ئەندازیاریە هەرە گرنگەکانن لە بەر ئەو رۆڵە گرنگە ستراتیژیانەی دەیانگێڕن لە لیەنە سیاس ی و کارگێڕێ و ئابووری (بە
تایبەت لە رووی بازرگانی وکشتوکاڵی و گواستنەوە...هتد) وکۆمەاڵیەتی و سەربازی و مرۆڤایەتیەوە هەروەها لە رووی لیەنی دیکەشەوە ،لە هەموو ئەو لیەن
و رووانەوە رۆڵی یەکجار گرنگ دەگێڕن لە ژیانی تاک و کۆمەڵگا و لە ژیانی گەلن لە سەرانسەری جیهاندا ،هەر وەها ئەو دامەزراوانە لەو پرۆژانەن کە
سەروەری و شکۆمەندی وواڵتان دەنوێنن لە هەمان کاتدا ،وێڕای ئەوەی کە بە دەروازەی سنووری دادەنرێن بەاڵم جیاوازی سەرەکیان لە گەڵ دەروازە
سنووریە وشکانی و دەریاییەکاندا لەو چەند خااڵنەی خواروە دەردەکەوێت:
 -1لەو کاتەی دەروازە سنووریە وشکانیاکان رێگای گەیشتنن تەنها بە یەک واڵتەوە بە شێوەیەکی راستەوخۆ بۆ هەر دەروازەیەک ولە ودەروازە دەریاییەکان
( )Ports or harborsتەنها رێگەی گەیشتنن بەو وواڵتانەی کە خۆشیان دەروازەی دەریاییان هەیە ،بەاڵم لە هەر یەکێک لە فڕۆکەخانەکان دەتواندرێ
پەیوەندی بە تەواوی وواڵتانی جیهانەوە بکرێت.
 -2زۆر خێراترن لە هەموو هۆکارەکانی دیکەی گواستنەوە ،کە سوودی زۆری هەیە بۆ گواستنەوەی ئەو شمەک و کااڵیانەی کە خێرا تێکدەچن و پێویستیان
بە بارودۆخی تایبەتی هەڵگرتن هەیە لەو کاتەی نرخیشیان زۆر بەرزە وەک داو ودەرمان ،بەتایبەت ئەوانی تایبەتن بە نەخۆش ی شێرپەنجە وهیتر هەروەها
سەبارەت بە بازرگانی گۆڵ هەروەها سەوزەمەنیەکان ،هەروەها بۆ کەیسە فریاگوزاریە خێراکان بۆ گواستنەوەی خەڵکانی نەخۆش ی کوشندە یان کەسانی
تووش بوو بە رووداوە دڵتەزێنەکان کە پێویستیان بە رزگارکردنی خێرا هەیە چونکە تەنانەت کەم چرکەیەک خێراتر ئەگەری رزگارکردنیان لە مردن زۆرتر
دەکات.
 -3بە بەرواوورد لە گەڵ هۆکارەکانی دیکە ،ئامارەکان دەریانخستووە کە هۆکاری گواستنەوەی ئاسمانی لە هەموو ئەوانی دیکە کەم مەترسیتر و تەقەت تر و
کەم زیان تر و کەم رووداوترن.
هەرووەها جەندەها جیاوازی دیکە بەاڵم پێویست ناکات تیشک بخرێتە سەر هەموویان تا بابەتەکە تێکهەڵکێش نەبێت لەگەڵ بابەتی جوگرافیای
گواستنەوە.
بۆیە بە مەبەستی دیاریکردنی شوێنگە گونجاوەکانی دامەزراندنی فڕۆکەخانەکان ،چەندین فاکتەری جیۆلۆجی و جیۆمۆڕفۆلۆجی وهیدیکەی
جۆگرافی جیا جیا هەن کار لە سەر دیاریکردنی ئەو شوێنگانە دەکەن .سەرە ڕای گرنگی و بایەخی بوونی فڕۆکەخانەکان لە نزیک شارە گەورەکانەوە کە لە
دیارترینی فاکتەرەکانی دیاری کردنی شوینگەی فڕۆکە خانەکان دادەنرێن یان ئەو ناوچە ستراتیژیانەی خودان شوێنگەی جیاوکار و نایابن بۆ مەبەستە
سەربازی و جەنگیەکانەوە ،یان ئەو شوێنگانەی کە زۆر کەم دیارەدەی تەم و مژیان تیادا رووودەدات ،بەاڵم هەندێ فاکتەری جیۆمۆڕفۆلۆجی دیکە هەن کار
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لە سەر دیاریکردنی شوێنگەی گونجاوی فڕۆکەخانەکان دەکەن هەروەها لە سەر شێوەی زەمینەی فڕۆکەخانەکان و رادەی فراوانی رووبەرەکانیان و
ڕاکشانیانەوە دەکەن .کە خۆیان بە گشتی لەو چەند خاڵەی خوارەوە دەنوێنن:
 -1هەڵبژاردنی ناوچەیەکی دەشتایی روو تەخت یان خودان لیژاییەکی کەم بۆ شوێنگەی دامەزراندنی فڕۆکەخانەکە.
 -2ئەو ناوچانەی هەڵدەبژێردرێن بۆ دامەزراندنی فڕۆکەخانەکان نابێ سنوور و دەوروبەرەکانیان بە بەرزایی و زنجیرە شاخاویەکان یان هەر دیاردەیەکی بەرزی
دیکەوە دەورە درابن ،چونکە کارەکانی هەستان و دابەزینی فڕۆکەکان ئەستەم دەکەن و ئەگەری بەرکەوتنی فڕۆکەکان بەو دیاردانە هەیە .
-3

بتواندرێت رێڕەوە سەرەکیەکانی هەستان و نیشتنەوەی فڕۆکەکان  Runwaysبە هەموو ئاراستەکانەوە دروست بکرێت.
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رەچاوکردنی سروشتی ئاوەڕۆکردنی رووبارەکان و بەستەکانی ناوچە هەڵبژێردراوەکە لە گەڵ رەچاو کردنی تایبەتمەندیە گشتیەکانی ئاوی ژێر زەوی

تیایدا.
 -5شارەزابوون دەربارەی رادەی ئەگەری روو بە رووبوونەوەی زەوی فڕۆکەخانەکە بە مەترسیەکانی لفاوەکان و لێشاوەکانەوە.
 -6بتواندرێ بە ئاسان پێداویستیەکانی فڕۆکەخانەکە لە ئاو و سووتەمەنی و پێداویستیەکانی دیکە دابین بکرێت.
ئەو خااڵنەی سەرەوە بە گشتی دەبێ رەچاو بکرێن لە کاتی بیر کردنەوە لە دامەزراندنی هەر فڕۆکەخانەیەک بەاڵم بێ گومان سروشتی بەردەکان و
تایبەتمەندیە جیۆمۆڕفۆلۆجی وجیۆلۆجیەکان لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی دیکە جیاوازیان هەیە کە مەرجی جیاواز دەخەنە بەر دەست بۆ دروست کردن
و ئامادەکردنی زەوی فڕۆکەخانەکان هەروەها ئەو رووبەرەی کە دەستەبەری دەکەن بۆ دامەزراندنیان ،کە لە ئەنجامدا کار لە سەر رادەی فراوانی و
گەورەیی فڕۆکەخانەکان دەکەن ،بۆیە پێویستە ئاماژە بە تایبەتمەندیە گشتیەکانی فڕۆکەخانەکان بکرێت ئەوانەی لەو ناوچە جیۆلۆجی و جیۆمۆڕفۆلۆجیە
جیاوازانەوە دادەمەزرێندرێن لە رووی پەیوەندیانەوە بە دامەزراندنی فرۆکەخانەکانەوە.
جۆرەکانی فڕۆکەخانەکان7:

فڕکەخانەکان بە پێی ئەو مەبەستەی بۆی دادەمەزرێن پالنیان بۆ دادەڕیژرێت ،چونکە هەندێکیان بۆ گواستنەوەی ناوخۆیی یان دەرەکی
دادەمزرێن هیتریش هەن کە بۆ مەبەستی سنووردارەوە دروست دەکرێن و بە فڕۆکەخانە لوەکیەکان ناودەبرێن ،وەک فڕۆکەخانە سەربازیەکان یان
کشتوکاڵیەکان یان ئەوانی بە مەبەستی وێنەگری (فۆتۆگرافی ) کەشیەوە یان هەر جۆرە بەکارهێنانێکی دیاریکراوی دیکە ،لە سەر ئەو بنەمایە پالنی دروست
کردنی رێڕەواەکانی تایبەت بە هەستان و نیشتنەوەی فڕۆکەکان دادەەڕێژرێت بە پێی جۆری فڕۆکە و پلەی گەرما و بەرزی زەوی فڕۆکەخانەکە لە سەر ئاستی
روووی دەریا و لری رووی زەوی ،بە گشتی درێژی رێڕەوەکان بەو شیوەی خوارەوەیە:
 -1فڕۆکەخانە لوەکیەکان :کە درێژی رێڕەوەکانیان لە نێوان  1000 – 500مەتردایە.
 -2فڕۆکەخانەی خۆجێی (خۆماڵی)  :کە درێژی رێڕەوەکانیان لە نێوان  1300 -1000مەتر دایە.
 -3فڕۆکەخانە سەرەکیەکان :کە درێژی رێڕەوەکانیان لە نێوان  1800 -1300مەتردایە.
 -4فڕۆکەخانە گەورەکان بۆ گەشتەکانی ناوخۆی کیشوەرەکان  :کە درێژی رێڕەوەکانیان لە نێوان  2300 -1800مەتردایە.
 -5فڕۆکەخانە زۆر گەورەکان بۆ گەشتەکانی نێوان کیشوەرەکان :کە درێژی رێڕەوەکانیان لە نێوان  3300 -2300مەتردایە.
لە رووی دیزاینەوە ریڕەوەکان بە چەندین شێواز دروست دەکرێن ،یان تاک رێڕەون یان دوانەیی تەریب یان لە سەر شێوەی پێتی  Vئینگلیزین و
هەر فڕۆکەخانیەک چەندین دام و دەزگای پێویستە کە رووبەرێکی زۆر فراوانیان پێویستە کە بۆی هەیە بگاتە  20کم ،²و بەاڵم لە فرۆکەخانە گچکەکان
کەمترە بێگومان .هەروەها پۆلێنکاری دیکەش هەیە کە لە سەر بنەمای شێوازی خزمەتگەیاندنی فڕۆکەخانە کەیە .بە سەرنجدانە سەر
خشتەی ژمارە ( ) ئاشنای درێژترین ڕێڕەوی فڕۆکەخانەکانی جیهان دەبین.
 :1-5-1-1یەکەم :ئەو فڕۆکەخانانەی لە سەرزەوی نیشتەنیەبەفریەکانەوە دروست دەکرێن:
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ئەو جۆرە زەویانە بەو تایبەتمەندیانەی خوارەوە جیا دەکرێنەوە:
 -1بە ئاسان دەتواندرێت رێڕەوە سەرەکیەکانی فڕۆکەخانەکە بە ئاراستە جیاجیاکانەوە رابکێشرێن.
 -2سەر رووی زەوی فڕۆکەخانەکە دەکەوێتە ژێر کاریگەری سروشتی ئاوەڕۆی رووباری ناوچە بەفریەکانەوە کە پەیوەندیان بە مۆرفۆلۆجیای رووبارە
کەزیکراوەکان (رووبارە پەلککراوەکانەوە) و خاکە ژێر زەوی بەستوەەکانەوە هەیە  .Perm Frosting and Braiding Riversلە سەر ئەو بنەمایە چەند رێگا
چارەیەکی ئەندازیاری پێویست وەردەگیرێن بە مەبەستی دوورکەوتنەوە لەو گرفتانەی کە لە ئەنجامی شەق شەق بوون و درزدار بوونی زەوی فڕۆکەخانەکە
روودەدەن .لەو دۆخەدا پێویستە ژێر زەوی فڕۆکەخانەکە بە هەندێ کەرەستە ناوپۆش بکرێت و هەندێ کەرەستەی تایبەت تێکەڵی خاکی ژێر زەوی
فڕۆکەخانەکە بکرێت تا ببێتە هۆی باشکردنی تایبەتمەندیەکانی زەوی فڕۆکەخانەکە لە رووی یەک گرتووی و قایمیەوە.
 -3سەر رووی زەوی فڕۆکەخانەکە بەوە جیا دەکرێتەوە لەو ناوچانە کە رادەی رێکی و تەختایی زۆر بەرزە واتا لێژیان زۆر کەمە تەنها لەو ناوچانە نەبێ کە
زەویەکانیان لە کەڵەکە بەفریەکانەوە پێکهاتوون ،هەروەها ئەوانەی بە دیاردەکانی ئەسکەر  askerو کەیم  cameداپۆشراون ،کەوا وا پێویست دەکات ئەو
نیشتەنیانەیان لێ ل ببردرێت و پاشان کارەکانی تەخت کردن و کوتینەوە و ناوپۆشکردنی زەویان تێدا ئەنجام بدرێت.
 -4لە خاڵە ئەرێنیەکانی ئەو جۆرە ناوچانە زۆر روو بە رووی مەترسیەکانی لفاوەکان و تەم و مژ نابنەوە.
 -5دەتواندرێت بە ئاسانی ئاوی پێویست بۆ فڕۆکەخانەکە دابین بکرێت بە هۆی ئەو بیرە ئیرتیوازیانەی کە دەشێت لە تەنیشت زەوی فڕۆکەخانەکە
هەڵبکەندرێن لە بەر دەوڵەمەندی ئەو جۆرە ناوچانە بە ئاوی ژێر زەویەوە.
ئەو فڕۆکەخانانەی لە سەردەشتە الفاو کردەکاندا دادەمەزرێندرێن:
ئەو جۆرە زەویانە لە رووی دامەزراندنی فڕۆکەخانەکان تیایاندا بەو تایبەتمەندیانەی خوارەوە جیا دەکرێنەوە :
 -1رادەی راکشانی رێڕەوە سەرەکیەکانی فڕۆکەخانەکان و ئاراستەکانیان و رادەی فراوانیان لە سەر رادەی فراوانی دەشتە الفاو کردەکانەوە دەوەستێت.
 -2ئاستی ئاوی ژێر زەوی تیایاندا بەرزە و لە سەر رووی زەوی فڕۆکەخانەکان نزیکن.
 -3رووی زەوی فڕۆکەخانەکان بەوە جیا دەکرێنەوە کە زۆر تەخت و راست و رێکن.
 -4ئەگەری روو بە رووو بوونەوەی زەوی فڕۆکەخانەکان تیایاندا لەگەڵ مەترسیەکانی الفاوەکان بەرزە بە تایبەت بە پێی دووری و نزیکیانەوە لە رووباررە گەورە و
سەرەکیەکانەوە ،بۆیە دەبێ بەربەستی دەست کرد تیایاندا دروست بکرێت لە دەوران دەوری فڕۆکەخانەکان بە مەبەستی پاراستنیان لە مەترس ی الفاوە گەور
و ئاست بەرزەکانەوە.
 -5بە ئاسان دەتواندرێت پێداویستیەکانی فڕۆکەخانەکان بۆ ئاو لە رێگەی رووبارە نزیکەکانەوە دابین بکرێت یان لە رێگەی بیرە ئیرتیوازیەکانەوە ئەوانەی
دەشێت لە ناو چینەکانی نیشتەنیە رووباریە الفاوکردەکانی نزیک ناوچەی زەوی فڕۆکەخانەکە هەڵبکەندرێن.
ئەو فڕۆکەخانانەی لە سەربەردە کارستیە (قسڵیەکانەوە – یان کلسیەکانەوە) دادەمەزرێندرێن:
ئەو جۆرە زەویانە بەو تایبەتمەندیانەی خوارەوە جیا دەکرێنەوە:
 -1دەتواندرێ بە ئاسانی رێڕەوە سەرەکیەکانی فڕۆکەخانەکە بە ئاراستە جۆراو جۆرەکانەوە رابکێشرێن.
 -2سەر رووی زەوی فڕۆکەخانەکە روو بە رووی هەندێ مەترس ی دەبێتەوە کە لە ئەنجامی سیستەمی ئاوەڕۆکردنی ناوچە کارستیەکان دروست دەبن وەک
دروست بوونی چاڵ لە سەر رووی زەوی بۆیە پێویستە بەردەوام یەو چااڵنە بدۆزرێنەوە وچاک بکرێنەوە و چارەسەری پێویستیان بۆ ئەنجام بدرێت ،بەڵکو
دەبێ پێش وەختە دەبێ ئەو گرفتە چارەسەر بکرێت.
 -3زوەی ئەو ناوچانە زۆر تەختن بە شێوەیەکی رێک گۆڕان بە سەر پلەی لێژیەکەی دادێت (چونکە لێژایی رێک کاریگەری لە سەر تەختایی ناکات)
 -4بە دەگمەن الفاو تیایاندا روودەدات ،بە تایبەت ئەگەر هاتوو پرۆسەکانی ناوپۆش کردن و رژاندنی کەرەستەی پێویست بۆ ژێر زەوی فڕۆکەخانەکە ئەنجام
بدرێت بە مەبەستی چارەسەر کردنی باری زەویەکە هەروەها ئەگەر زەویەکەش بە شێوەیەکی باش بکوترێتەوە.
 -5لە وانەیە بە ئەستەم بتواندرێت ئاوی پێویست بۆ مەبەستە جیاجیاکان بۆ فڕۆکەخانەکان دابین بکرێت ،بە هۆی بەرزی رادەی کونیلەداری بەردە کلسیەکان
و دووری ئاستی ژێر زەوی لە سەرر رووی زەویەوە ،چونکە ئەو خەسڵەتە رێگە دەدات بە ئاو تا دا بچۆڕێتەوە تا زۆرتر بە ناو قوواڵیی چینە بەردەکاندا بڕۆاتە
خوارەوە.
ئەو فڕۆکەخانانەی کە لە سەر دەشتە دەریاچەییەکاندا دادەمەزرێندرێن:
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بێ گومان ئەو جۆرە زەویانەش چەند خاڵێکی جیاوکاری خۆیان هەیە بۆ مەبەستی دامەزراندنی فڕۆکەخانە تیایاندا کە دەکرێ لەو خااڵنەی خوارەوە کۆیان
بکەینەوە:
 -1دەتواندرێ بە ئاسانی رێڕەوە سەرەکیەکانی فڕۆکەخانەکە بە ئاراستە جۆراو جۆرەکانەوە رابکێشرێن.
 -2سەر رووی زەوی ئەو ناوچانە زۆر تەختن و لەبارن بۆ فڕۆکەخانەکان.
 -3ئەگەری روودانی الفاوی لە ناکاو تیایاندا نیە هەروەها بەدەگمەن تەم و مژ تیایاندا روودەدات تەنها مەگەر لە نزیک دەریاچە گەورەکانەوە نەبێت.
 -4زەوی فڕۆکەخانەکە پێویستی بەوە هەیە کە کەرەستەی تایبەتی تێ بڕژێندرێت بە تایبەت ئەەو کەرەستانەی کە راددەی یەکگرتوویان بەرزە وەک کەرەستە
قوڕیەکان چونکە زەوی ئەو ناوچانە رێژەیەکی بەرزی چەگڵیان تێدایە کە ئەوەش دەبێتە مایەی بەرزی رادەی بۆشایی لە ناو زەوی و خاکی ئەو ناوچانە ،کە
ئەگەر ئەو گرفتە چارەسەر نەکرێت و بە هێز نەکرێت ئەوا لەگەڵ خستنی پاڵە پەستۆ بە سەریاندا دەبێتە هۆی دروست بوونی بەرزی و نزمی لە سەر
زەویەکە بێگومان ئەو شتە لە فڕۆکەخانەکان ئەگەر بە کەمترین رێژەوەش بوونیان هەبێت مەترس ی گەورەیان لێدەکەوێتەوە.
ئەو فڕۆکەخانانەی لە زەوی سەکۆیە رووباریەکان (پەیژە رووباریەکان) دروست دەکرێن:
زەوی ئەو ناوچانە بەو خااڵنەی خوارەوە جیا دەکرێنەوە:
 -1سنوورداری زەوی پێویست بو دروست کردنی فڕۆکەخانەکان.
 -2ئاوی بارانیان باش تێدا ئاوەڕۆ دەکرێ.
 -3رووبەڕووی مەترس ی لفاوەکان نابنەوە چونکە بەرزترن لە ئاستی رووبارەکان.
 -4کاریگەر نابن بە ئاووی ژێر زەوی چونکە پێکهاتە بەردینەکانی لە چینەکانی سەرەوەیاندا هاوکاری گڵدانەوە و ئەمبارکردنی ئاو نادەن ،وێڕای ئەوەی کە
بەرزن و دوورن لە سەرچاوەکانی ئاوی ژێر زەوی.
 -5توانای بەرگەی پێکهاتە بەردەکانی بەرزن.
ئەو فڕۆکەخانانەی لە زەوی بانە بەردینە روو تەختەکان دروست دەکرێن:
بانە روو تەختەکان بە چەندین تایبەتمەندی جیا دەکرێنەوە وەک:
 -1بوونی رووبەرێکی زۆری رووتەخت و فراووان.
 -2توانای بەرگەیان بەرزە بەتایبەت لە ناوچە ووشکەکاندا بەاڵم بەرگەیان کەمترە لە ناوچە شێدارەکاندا بەتایبەت ئەوانەی لە کەڤری کارستیەوە پێکدێن.
 -3رووبەڕووی مەترسیەکانی الفاو نابنەوە.
 -4ئاویان تیادا کەم دەست دەکەوێت.
 -5زۆر جار رووبەڕووی باهۆزە ملی و زیخیەکان دەبنەوە پتر لە ناوچەکانی دیکە.

 چەند نموونەیەک لە فڕۆکەخانەکانی جیهان لە ناوچە جیۆمۆڕفۆلۆجیا جیا جیاکاندا:ئەو فڕۆکەخانەیە تەنها یەک رێڕەوی هەیە لە سەر ئەو بانە دامەزرایە وەک لە وێنەکە دیارە و ناوچەکەی بە چیاکانی زنجیرەی رۆکی دەورەدرایە ،دیارە کە
زەوی فڕۆکەخانەکە لە مەودایەکی کەم بە هەڵدێری خودان لێژاییە زۆرەوە کۆتایی دێت .درێژی هەڵدێرەکە لە دەوری  300مەترە و بە رووباری سان میگێل
کۆتایی دێت .ئەو فڕۆکەخانە ناووبانگێکی خراپی هەبوو بە هۆی ئەوەی لە ناوەڕاستەوە تووش ی داتەپینێکی گەورە هاتبوو ،بەاڵم لە دوای نۆژەن کردنەوەی لە
ساڵی  2009وە جارێکی دیکە متمانەی فڕۆکەوانان و کۆمپانیاکانی فڕۆکەوانی بە دەست هێناوە .جێگەی ئاماژەیە رێنماییەکانی (فڕۆکەوانی بێ کێشەی نیو
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چیاکان  )Mountain flying savelyرێنمایی تایبەت بە فڕۆکەوانان و فڕۆکەخانەکان دەکات لە رێگەی پەرتووکێکی رێنمایی تایبەت کە رێگەنەدەن بە دابەزین
و هەڵفرین فڕۆکە خودان یەک بزوێنەر یان فڕۆکە سووکەکانی خودان دوو بزوێنەر لە کاتی شەدا هەڵفڕن یان بنیشنەوە ،یان تەنانەت بە رۆژیش بڕیاری
فڕین بدەن ئەگەر هات و خێرایی با لە بەرزاییە زۆرەکانەوە لە  55کیلۆمەتر ( ) 30 knotsپتربوو .هەروەها لە رێبەرەکەدا هاتووە ئەگەر هات و مەودای بینین
 15میل (دەوری  )24ی تێپەڕنەدەکرد نابێ فڕۆکەکان هەڵفڕن.
فڕۆکەخانەی تنزینگ – هیالری لە وواڵتی نیپالدا:
تەنها بۆ کەسانی سەرکێش دامەزراوە ،لە بەر ئەوەی شوێنی فڕۆکەخانەکە زۆر بەرزە و دەکەوێتە شاروچکەی لۆکال لە رۆژهەاڵتی نیپال ،لە نزیک
زنجیرە چیاکانی هیماالیا ،درێژی رێڕەوەکەی دەگاتە  ٤٦٠مەتر ،و تەخت نیە بەڵکو بە رێژەی  ٪12لێژ دەبێتەوە ،ئەو شتەی وادەکات کە تەنها لەالیەن
هیلکۆپتەرەکان و فڕۆکە گچکە خودان باڵە جێگیرکراوەکان بەکاربێت..
فڕۆکەخانەی دوورگەی بارا لە سکۆتلەندا دیمەنێکی سەرنج راکێش ی هەیە و ناوبانگێکی فراوانی هەیە 75،ساڵە گەشتی رێکخراو وبە خشتە
کراوی هەیە دەکەوێتە سەر کەنارەکانی باکوووری ئەو دوورگەیە ،س ێ رێڕەوی هەیە کە بە ستوونی کۆنکریتی دیاریکراون تا لەگەڵ ئاراستە جیاجیاکانی با
رێک بکەون ،و پێویستە فڕۆکەوانان بەر لە نیشتنەوە زانیاری لە بارەی کەش و هەوا و لە بارەی هەڵکشان و داکشانی ئاوی دەریا وەرگرن ،چونکە بەو
هۆیەوە رۆژی دوو جار وون دەبێت و ژێر ئاوی دریا دەکەوێت بە هۆی دیاردەی راکشانی ئاوی دەریاوە.
فڕۆکەخانەی مالێی نێودەوڵەتی:
بەڕای فڕۆکەوانان ،دابەزین لەو فڕۆکەخانەیە ئەرکێکی قورسە ،چونکە تاکە رێڕەوە قیڕتاوکراوەکە تەنها دوو مەتر لە سەر رووی دەریا بەرز دەبێتەوە و بە
درێژایی دوورگەی هۆڵ هوڵی ئایاڵند رادەکشێت ،ئەوەش واتای ئەوەیە کە کەمترین هەڵە لە لێکدانەوەکان بۆی هەیە ببێتە ئەوەی فڕۆکەکە بکەوێتە ناو
قوواڵییەکانی زەریا هیندیەوە.
فڕۆکەخانەی جوانشۆ ئێراسکین:
ئەو فڕۆکەخانەیە دەکەوێتە دوورگەئ سابا لە دەریای کاریبیدا ،رێڕەوی ئەو فڕۆکەخانەیە بە کورترین رێڕەو دادەنرێت لە نێوان هەموو ئەو فڕۆکەخانانەی
کە لە سەر ئاستی بازرگانی لە جیهاندا هەن (واتا لە نێو فڕۆکەخانە فەرمیەکان) بڕوانە وێنە ژمارە ( ) .درێژی رێڕەوی ئەو فڕۆکەخانەیە تەنها  396مەترە لەو
کاتەی تێکڕای درێژی رێڕەوی فڕۆکەخانەکان لە جیهان بە شێوەیەکی گشتی لە نێوان ( )2400 -1800مەترە ئەوەش واتای ئەوەیە تەنها فڕۆکە گچکەکان
ئەوانی دەتوانن لە ماوەیەکی کەمدا خێرایی خۆیان کەم بکەنەوە دەتوانن لەو فڕۆکەخانەیە بنیشنەوە .تاکە رێڕەوی ئەو فڕۆکەخانەیە لە س ێ الوە بە
شێوەێەکی سەیر و ترسناک روو لە ئاوی دەریای کاریبیەوە دەکەن ،لەو کاتەی لە الی چارەمیدا بە گردە بەرزەکانەوە دەورەدراوە .جا لە بەر ئەو هۆکارانە و
سەرباری کورتی رێڕەوەکەی رێگە نادرێت بە دابەزینی فڕۆکە خودان بزوێنەرە نەفاسەکان تێیدا بنیشنەوە.
 کاریگەری جیۆمۆڕفۆلۆجیا لە سەرئاو وهەوای خۆجێی شوێنگەی فڕۆکەخانەکان:پەیوەندیەکی بەهێز هەیە لە نێوان تایبەتمەندیە جیۆمۆڕفۆلۆجیەکانی هەر ناوچەیەک لە گەڵ تایبەتمەندیە کەش وهەواییەکان تیایدا ،وەک
ئاشکرایە کە بە شێوەیەکی گشتی بەرز بوونەوە و نزم بوونەوە لە سەر ئاستی رووی دەریا یەکێکە لە تایبەتمەندیە جێۆمۆڕفۆلۆجی هەر ناوچەیەک کە کار
دەکاتە سەر توخمەکانی کەش و ئاو و هەوا وەک پلەی گەرما و پەستانی با و بڕ و جۆری دابارین و تەنانەی رێژەی ش ێ ،هەر وەها جگە لەوە فڕۆکەخانەکان
لە ناوچەی جیۆمۆڕفۆلۆجی جیا جیا دروست دەکرێن وەک دەشتەکان و بانەکان و ناوچە شاخاویاکان و بیابانەکان و کەنار دەریاکان و ناوچە سارد و نزیک
جەمسەریەکان و ....هتد ،جا هەر یەکێک لەو ناوچە و ژینگە جیۆمۆڕفۆلۆجیانە تایبەتمەندی ئاو هەوایی تایبەت بەخۆیانەوە هەیە کە پشت بە
تایبەتمەندیە جیۆمۆڕفۆلۆجیەکانیانەوە دەبەستێت ،وەک بۆ نموونە شنە بای دۆڵ و چیاکان لە ناوچە شاخاویەکاندا بەڵکو لەوانیە بارو دۆخی ئاووهەوایی
تایبەتتریشیان تێدا دروست دەبێت بە پێی ئەو تایبەتمەندیانەوە وەک دروست بوونی دیاردەی ناو نراو بە رەشە با لە ناوچەی حەوزی شاری سلێمانی و
دەشتی شارەزوور لە هەرێمی کوردستان هەر وەها لە ناوچەی بانی دیانا لە قەزای سۆران لە پارێزگای هەولێر .هەروەها دیاردەی شنە بای دەریا و ووشکانی لە
ناوچە کەنار دەریاییەکاندا ،و چەندین نموونەی دیکەی سەملێنەری بوونی پەیوەندی بەهێزی نێوان تایبەتمەندیە جیۆمۆڕفۆلجیەکان بە تایبەتمەندیە ئاو و
هەواییەکانی هەر ناوچەیەکدا.
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لێرەدا هەر لە درێژەی ئەو باسە هەندێ نموونەی دیکەی وورد تر سەرەو روو دەکرێن ،بۆ نموونە چڕی با ،چڕی با کاریگەری هەیە لە سەر
دیاریکردنی درێژی رێڕەوەکە لەگەڵ رەچاوکردنی جۆری ئەو فڕۆکانەی پتر رێڕەوەکە بەکار دەهێنن ،و بەشێوەیەکی گشتی هەرچەند فڕۆکەخانەکە بەرزتربن لە
سەرر ئاستی رووی دەریا پێویستی بە رێڕەوێکی درێژتر هەیە لەوەی لە سەر ئاستی رووی دەریاوە بێت ،لە بەر ئەوەی لەگەڵ بەرزبوونەوە لە ئاستی رووی دەریا
چڕی با کەمتر دەبێتەوە کە دەبێتە هۆی الواز کردنی بڕی بەرزکردنەوە والواز کردنی توانای بزوێنەری فڕۆکەکان ،لە بەر ئەوە هەمان ئەو فڕۆکەی کە لە
فڕۆکەخانەیاک هەڵدەفڕێت کە لە سەر ئاستی رووی دەریایە بە هەمان کێش و بارەوە پێویستی بە رێڕەوێکی درێژتر هەیە لە فڕۆکەخانیەکی دیکە بۆ هەڵفڕین
ئەگەر هات لە سەر ئاستی  500مەتر بێت لە سەر ئاستی رووی دەریاوە هەروەها هەر وەها بە کەشێکی گەرمتر و بایەکی چڕتر ،لە بەر ئەوە زۆربەی
فڕۆکەکان خشتەی تایەتیان تێدایە کە لە الیەن کۆمپانیا دروست کەرەکانیانەوە بۆیان دابین کرایە کە تیایاندا هەموو ئەو هەموارکردنە تایبەتانەی تێدا
روونکرایتەوە کە فڕۆکەکان پێویستیان پێی هەیە لە فڕۆکەخانە جیاجیاکانەوە بەتایبەت لە رووی پلەی گەرماوە.
لە سەر کەشتی فڕۆکە هەڵگەرکاندا پشت بە گۆڕاوەکانی گوڵی باکان ( )Wind Roseلە میانی سیستەمی دیاریکردنی شوێنگەی جوگرافی و یەکتر
بڕەکانی زانیاریەکانی کەش و سەقای تایبەت بە ناوچەی نیشتنەوەی کەشتیە فڕۆکە هەڵگرەکانەوە لە نێو پانایی دەریا و زەریاکاندا تا یاراستە نیشتنوەی پێ
هەموار بکرێت بە شێوەیەک کە گونجاو بێت لە گەڵ هەڵفڕین و فڕۆکەکان و هەمیشە شێوەی وەستانەکە هەمواردەکرێتەوە بە پێی گۆڕانی ئارراستەی با لە
بەر کورتی رێڕەوەکان لە سەر بانی کەشتیە فڕۆکەهەڵگرەکان و لە ێناو دابین کردنی بەرزترین هێزی بەرزکردنەوەی سەربارری پێویست سەرباری دابین کردنی
(( سیستەمێکی پاڵنانی لە پێش فڕۆکەکان و سێستەمێکی راکێشان لە دواوە )) بۆ هاوکاریکردنی فڕۆکەکان لە سەر هەڵفڕین و دابەزین مەودا کورتەوە لە
سەربانی ئەو فڕۆکە هەڵگرانەوە
لە بەر ئەو هۆکارانەی لە پێشوو باسکران وێڕای کارەیگەر بوونی زۆری دروست کردنی فڕۆکەخانەکان بە لیەنی جیۆمۆڕفۆلۆجیەوە لە هەمان
کاتدا دیاریکردنی ئاراستەی رەێرەوەکانی فڕۆکەخانەکان پشت بە لێکۆڵینەوەی تێر و تەسەل دەبەستێت دەربارەی ئاراستەکانی با لەە ناوچەی
دامەزراندنیانەوە ،وهەروەها بە ئاراستەی بای باو (ئەوەی فرە دووبارە بوونەوەی هەیە) و هەروەها بڕی خێرایی باکان لە ماوە جیاجیاکانی ساڵدا ،هەر لە
زانیاریەکانی کەشناس ی ئەو ناوچەیەدا (هەر بۆ زانیاری هەر فڕۆکەخانەیەکە وێستگەیەکی کەشناس ی تایبەت بە خۆی دەبێت دوای دروست کردنیەوە)
هەموو ئەو زانیارانەی باسکران وێڕای ئەوانەی تایبەت بە رادەی جێگیڕیان و هەروەها دەستنیشان کردنی ئەگەرەکانی روودانی بارودۆخە ناجێگیرەکانی کەش
و هەوا ،هەموو ئەو زانیاریانە لە هێڵکارەیک دەنوێندرێن کە پێی دەگوترێت (گوڵی بایەکان) کە پوختەی ئەو زانیاریانەی تێدا دەنوێندرێت بڕوانە شێوە ژمارە (
)) لەگەڵ رەچاوکردنی پەستانی بای ناوچەی هەڵبژاردراو و پەیوەندی بە بەرزی ونزمی لە سەر ئاستی رووی دەریا و چڕی با لە پێناو دیاریکردنی درێژی
رێڕەوەکە.
تێچووی دروست کردنی رێڕەوەکان:
فڕۆکەخانەکان بە گشتی و رێڕەوی فڕۆکەخانەکان بە تایبەتی تێچووی یەکجار زۆریان تێدەچێت کە دەگاتە ملیارها دۆالر وەک لە گرێبەستەکان
واژۆی لە سەر دەکرێت و رادەگەیەندرێت ،جا لەو رووەوە الی خەڵکێکی زۆر لە گەڵ پرۆژە ئەندازیاریەکانی دیکە بەراوورد دەکرێت وەک رێگا خێراکان و
هەندێ پرۆژەی دیکە بەاڵم ئەو بەراوورد کردنە لۆجیکی نیە چونکە کارکردن لە سەر دروست کردنی رێڕەوی فڕۆکەخانەکان زۆر لەوە ئاڵۆزترە ،چونکە ئەو
رێڕەوانە دەبێ زۆر توکمە دروست بکرێن بە ڕادەیەک کە کاری نۆژەن کردنەوەیان لە داهاتوودا زۆر ئاسان بن و زۆر نەخایەنن و یەکێک لەو کارانە الدانی ئەو
الستیقەیە (مەتات) کە لە چەرخی (تایەی) فڕۆکەکانەوە جێدەمێنن بەهۆی لەمپەر گرتنی فڕۆکەکان لەکاتی پرۆسەکانی دابەزینیانەوە ،هەروەها هەموو ئەو
شتانەی دیکەی کە بەهۆی بەکار هێنانی زەوی فڕۆکەخانەکەوە کە لە سەر رێڕەوەکان کۆ دەبنەوە.
هەروەها ئەو رێگایانە دەبێ توانای بەرگەیان زۆر بێت لە بەرامبەر پرۆسەکانی دابەزینی فڕۆکە کێش قورسەکان و ئەو ئۆتۆمبێالنەی بەرەدەوام لە
سەری دێن ودەچنیان هەبێت ،بۆ نموونە دەبێ توانای بەرگە و هەڵس و کەوت کردنیان هەبێت لە گەڵ فڕۆکە ئێرباس  Air Bus A380کە ناوەندی کێش ی
دەگاتە  500تۆن هەروەها خراپی بارودۆخی کەش و سەقا تا سەر رووی رێگای رێڕەوەکە تووش ی تێکچوون نەبنەوە .سەرباری ئەوەی شوێنی راستەقینەی
رێڕەوەکە دەبێ تا قوواڵیی  20پێ هەڵدەکەندرێت پێش ئەوەی ئیشەکە دەست پێ بکات ،دواتر ئەو چاڵە بە بەردە شاخ و بەردە زوور و چەوی درشت و وورد
و زیخ و بەرد و کۆنکریت و دواجار قیڕتاو دەکرێت.
وێڕای ئەوەی کە پێویستی بە پارە وسەرمایەکی زۆر هەیە بۆ کڕین یان بە کرێ گرتنی رووبەرە زەویەکی گەورە و فراوان بۆ فڕۆکەخانەکە ،شان بە
شانی کارەکانی روخاندنی هەندێ لەو باڵەخانانەی کە بەر زەوی پێشنیار کراو بۆ فڕۆکەخانەکە دەکەون بۆ دەستبەر کردنی رووبەرێکی گونجاو ،سەرباری
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تێچووی دامەزراندنی تونێلەکان و تاوەرەکان و رێڕەو و کۆلیدۆرەکان و سیستەمی رووناکی و سیستەمی دابەزینی خۆ ئاراستەکەر لە فڕۆکەکان
( .)Instrument Landing Systemجا بێگومان هەموو ئەو پرۆسانە هۆکارەی سەەرەکی زۆر درێژ خایاندنی ماوەی دامەزراندنی فڕۆکەخانەکانن.

 :1-2رۆڵی جیۆمۆڕفۆلۆجیا لە بواری دۆزینەوەی ودەرهێنانی سامانە ئابووریەکان:
لەو بوارەدا زانستی جیۆمۆڕفۆلۆجیا رۆڵی زۆر گەورە و بەرچاو دەگێڕێت ،چونکە هەموو خاوە کانزاییەکان و کەرەستە خاوەکانی هەموو جۆرە
پیشەسازیەکان و کەرەستە خاوەکانی تەالرسازی و سەرچاوە نەریتیەکانی ووزە هەر لە زەویەوە دەردەهێندرێن واتا لەو شوێنەی کە بواری کارکردن و
توێژکردن و بایەخدانی زانستی جیۆمۆڕفۆلۆجیا وجیۆلۆجیایە ،بۆیە ئەو زانیاریە کەڵەکە بووانەی دەیان و سەدان ساڵەی لەو دوو بوارەدا بەدەست هاتوون
خزمەتی زۆر و بێ سنوور بۆ ئەو مەبەستە دەگەیەنن ،هەروەها بە پرۆسەی گەشەپێدانی ئابووری لە هەر وواڵتێکدا و بە هەر شوێنێکدا.
بە گشتی جۆری ژینگەی سروشتی لە هەر شوێنێکدا جۆری چااڵکی ئابووری لەو شوێنەدا دیاری دەکات بە پێی ئەو تایبەتمەندی و ئاسەنکاریانەی کە
خۆیان لە بنەڕەتدا لەو شوێنەدا هەن بۆیە هەر ئەوان مەرجەکانی بەکارهێنانیان بۆ مرۆڤ دیاری دەکەن ،بێگومان بۆ هەر شوێنێک بە شێوەیەکی جیاوازدا.
لەو رووەوە ڤیکتۆر کانزن  Victor Cansinدەڵێ نەخشەی هەر وواڵتێکم پێ بدە کە زانیاری تەواو و ووردی لە بارەی شوێنگە و ئاووهەوا وئاو و دیارەد
سروشتیە جیاجیاکان و دەرامەتەکان و توانا سروشتیەکانی تێدا بێت چونکە لە رۆشنایی ئەوانەوە دەزانرێت چ جۆرە مرۆڤێک لەو وواڵتە دەژێێت ،و ئەگەری
گێڕانی چ رۆڵێکی مێژوویی هەیە ،ئەو راستیە بە هەڵکەوت روونادات بەڵکو ویستی ئەو ژینگەیەیە (کە کاری خوای گەورەیە) دەیسەپێنێت ،جا ئەو راستیە
تەنها بە سەر ماوەیەکی دیاریکراو لە مێژووی ئەو وواڵتە دا جێ بە جێ نابێت بەڵکو بە سەر تەواوی مێژووەکەیدا)8(.
وەک ئاشکرایە دەرامەتە سروشتیەکان بە شێوەیەکی نا یەکسان و نا هاوسەنگ بە سەر بەشە جیا جیاکانی گۆی زەویدا دابەشبوونە ،بە هۆیە وواڵتانی
هەژار و هیدیکەی دەوڵەمەند بە دەرامەتەکانەوە هەن ،هەر وەها دەرامەتەکان لە شوێنی جیاوازیشەوە لە ناو توێکڵی زەویدا هەن ،هەندێکان هەر لە سەر
رووی زەوی یان لە نزیکیەوە و هەندێکیش لە قوواڵییە زۆرەکانەوەدا هەن و بەدەست هێنانیان پێویستیان بە کار کۆشش ی زۆرەوە هەیە.
دۆزینەوە و دیاریکردنی شوێنی هەبوونی ئەو دەرامەتانە پێویستی بە گەڕان وپشکنینی جێگایی هەیە ،هەر وەها بە هەموو ئەو هۆکارانەی لە بەر دەستن،
یەکێ لەو زانیاری و هۆکارانە زانیاریە جیۆمۆڕفۆلجیەکانن بە پشت بەستن بەو تەکنیکانەی لە رۆژگاری ئەوڕۆدا کە بەشێوەیەکی خێرا لە پێشکەوتن دان وەک
تەکنیکەکانی هەست کردن لە دوور و سیستەمی زانیاریە جوگرافیەکان و پشکنین و رووپێوی جیۆفیزیایی کە لە وواڵتی ئێمەدا ئەوەی سێیەمیان لەگەڵ
جیۆمۆڕفۆلۆجیا باس ناکرێت لەبەر تێکەاڵوی و تەماوی تێگەیشتن لە ناسنامە وبنەماکانی بابەتە جوگرافیە سروشتیەکانەوە کە ئەگەر بە هەوڵی پسپۆڕانی
ئەو بوارە نەبێت ئەوا هەر وەک بابەتێکی مرۆیی سەیر دەکرێت تەنانەت بوونی بەشە پڕاکتیکیە سروشتیەکانی زانستی جوگرافیا لە کۆلیژەکانی ئاداب و
پەروەردەدا هەڵەیە و نا رەواییە دژ بەو زانستە و دژ بەو بەشانە دەکرێت وەکو زانستێک لە هەمان کاتیشدا لە بەرامبەر پرۆسەی گەشەپێدانی ئابووەی
وواڵتیشدا.
لەو بەشدا تیشک دەخرێتە سەر رۆڵی جیۆمۆڕفۆلۆجیا لەو بوارەدا.
یەکەم  :رۆڵی جیۆمۆڕفۆلۆجیا لە دەرخستن و ئاشکرا کردنی شوێنی نیشتەنیەکانی خاوە کانزاییەکان :
خاوە کانزاییەکان بایەخی زۆریان هەیە لە ئابووری جیهان ،کە بەشێکی گرنگی سامانە سروشتیەکانن و شاراوەش نیە کە سەرچاوەی زۆر لە
کێشە سیاسیەکانن لە جیهانی ئەوڕۆدا ،بەکارهێنانەکانیان ناهێنە ژماردن و سەرچاوەی پیشەسازیە جۆراوجۆرەکانن ،هۆکارێکی گرنگی ئابووری و بازرگانین بە
هۆی داواکاری زۆرەوە لە سەر بەرهەمە پیشەسازیە پشت بەستوو بەو خاوە کانزاییانە ،و بەهایان هەمیشە لە هەڵکشاندایە بە هۆی سنوورداری بڕەکانیان
لە سروشتدا لەو کاتەی ژمارەی دانیشتوانی جیهان هەمیشە لە هەڵکشاندایە وێڕای بەرزبوونەوەی ئاستی ژیان یان رۆشنبیری و خوێندەواری گەلنی جیهان،
چ جای ئەوەی بەکارهێنانەکانیان هەردەم لە زۆربوون و فراوان بووندایە بە هۆی پێشکەوتنی تەکنۆلۆجی و زانستیەوە .بۆیە هەوڵێکی زۆر و بەردەوام هەیە بۆ
گەڕان بەدوایان و دۆزینەی یەدەگ و کێڵگەی نوێی ئەو خاوانە ،و رێگاکانی گەڕان و دۆزینەوەیان زۆرن پە پێی جۆراو زۆری پسپۆڕیە زانستیەکان ،و یەکێک
لەو زانستانە زانستی جیۆمۆڕفۆلۆجیای پڕاکتیکیە کە پشت بە ئاماژە کردە تۆپۆگرافی و جیۆمۆڕفۆلۆجیەکانەوە دەبەستێت سەبارەت بە شوێنی بوونی ئەو
خاوانە بە پشت بەستن بەو زانیاریانەی کە لەو بوارەدا لی پسپۆڕانی ئەو زانستە کۆبۆتەوە.
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لە جیۆمۆڕفۆلۆجیادا سوود لە شیکردنەوەی شێوەکانی دیاردەکانی سەر رووی زەوی و چۆن پەرەسەندن وگۆڕان بەسەر داهاتنیان وەردەگیرێت بو
دیتنەوەی سامانە کانزاییەکان چونکە)9( :
-1کۆ بوونەوەی هەندێ لە خاوە کانزاییەکان پەیوەندی بە شێوەیەکی جیۆمۆڕفۆلۆجی تایبەتەوە هەیە .یان ئەوەتا ئەو نیشتەنیە کانزاییانە دیمەنێکی
تۆپۆگرافی تایبەت بە خۆیان هەیە.
-2شێوەکانی رووی زەوی ئاماژە دەکەن بەو بارو دۆخە جیۆلۆجیەی بۆتە هۆی کۆ بوونەوەی هەندێ لە کانزاکان لە ژێر رووی زەویدا.
-3تێگەیشتن لە مێژووی جیۆمۆڕفۆ لۆجی ناوچەیەکی دیاریکراو سوودی دەبێت بۆ مەزەندە کردنی باشترینی ئەو بارو دۆخە سروشتیانەی کە یارمەتی دەرن لە
سەر کۆ بوونەوەی یان فرە بوونی رێژەی کانزاکان تیایاندا.
 :-1رۆڵی جیۆمۆڕفۆلۆجیا لە گەڕان بە دوای خاوە کانزاییەکاندا بە گشتی:
بۆی هەیە بە گشتی خاوە کانزاییەکان  Oresلە سەر ئاستی جیا جیای رووی زەویەوە هەبن ،و لەبەر ئەوەی بایەخی زۆریان هەیە بۆ مرۆڤ ولە بەر
پێویستی مرۆڤ بەو ئەو خاوە کانزاییانە بۆیە هەمیشە و لە دێر مێژووەوە مرۆڤ هەستاوە بە گەران بەدوایان و دیتنەوەیان و دەرهێنانیان و پوخت وپاکتاو
کردنیان و بەکارهێنانیان بۆ مەبەستە جیا جیاکانی خۆی.
بۆی هەیە ئەو خاوە کانزاییانە لە قوواڵیی زۆرەوە لە ناو چینە بەردەکانەوە هەبن و پێویستیان بە هەڵکەندنی چاڵ و کان و تونێلی دوور و درێژ و
قووڵەوە هەبی بۆ وەدەست هێنانیان ،ئەگەر چی ئەو پرۆسەیە مەترس ی زۆر و زیانی ئابووری زۆری هەیە بەاڵم لە بەر بایەخی زۆریەوە مرۆڤ دەستباری
نابێت ،هەروەها ئەو خاوانە بەشێوەیەکی بەرش باڵو لە ناو چینە کەڤرەکاندا هەن و بە بڕی جیا جیاوە ،بۆیە بەکارهێنانی هەندێکیان هەندێ جار سوودی
ئابووری نابێت لە بەر کەمی بڕی خاوەکانی.
کانزاکان شێوەی جیا جیا وەردەگرن لە ناو پێکهاتە کەڤرەکان ،هەندێکیان شێوەی چین چین وەردەگرن وهەندێکی دیکەیان لە سەر شێوەی
دەماری راکشاو لەناو جومگە و درز و شکانەکانی چینە کەڤرەکان باڵو دەبنەوە ،واتا شێوەی ناڕێک لە ناو کەڤرەکان وەردەگرن10.
چەند فاکتەرێک هەن کە کار لە سەر دابەشبوونی کانزاکان دەکەن لە سروشتدا کە بریتین لە:
 -1جۆری کەڤرەکان :جۆری کەڤرەکان جیاوازیان هەیە لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی دیکە ،و جۆری ئەو کانزایانەی لە ناو کەڤرەکاندا هەن
جیاوازیان هەیە لە جۆرە کەڤرێکەوە بۆ جۆرێکی دیکە ،بە دەڕبڕینێکی سادە وەک راستیەک کەڤرە ئاگرینەکان دەوڵەمەندن بە کانزا فلزیەکان ،و کەڤرە
نیشتنیەکان دەوڵەمەندن بە کانزا نا فلزیەکان.
 -2سەردەمی جیۆلۆجی :چونکە هەر سەردەمێک تایبەتمەندی دیاریکراوی خۆی هەیە ،کە رەنگدانەوەی لە سەر جۆری ئەو کانزایانە دەبێت کە
لەو سەردەمەدا دروست دەبن.
 -3جمو جۆڵەکانی توێکڵی زەوی :جموجۆڵەکانی توێکڵی زەوی کە رووبەڕووی چینە کەڤرەکان دەبنەوە هاوکات لە گەڵ کردارەکانی چەمانەوە
وتێکشکانی چینە کەڤرەکان کە هاوکات شوێنی کۆبوونەوەی کانزاکانن ،وێڕای ئەو گەرمی و پەستانەی بە هۆیانەوە دروست دەبن کە کار دەکەنە سەر
پێکهاتن و دامەزرانی جیۆلۆجی کەڤرەکان ،کە لە ئەنجامدا دەبنە هۆی گۆڕینی تایبەتمەندیەکانی هەندێ لە کانزاکان ودەرەنجام دەیانگۆڕن بۆ جۆرە کانزای
دیکە.
 -4کاریگەری کردارە جیاجیاکانی داماڵین :کە کار دەکەن لە سەر هەڵدانەوە ودەرخستنی کانزاکانی نزیک رووی زەوی دوای الدانی ئەو پێکهاتانەی
دایانپۆشیون ،یان لەوانەیە پێچەوانەکەی رووبدات ،کاتێک نیشتەنیە گوازراوەکان بە هۆی فاکتەرەکانی داماڵینەوە لە ناوچەیەکەوە بۆ ناچەیەکی دیکە
دبنە هۆی داپۆشینی ئەو کانزایانەی بۆی هەیە لە رووی زەویەوە نزیک بن ،یان ببنە هۆی گواستنەوەی نیشتەنیە کانزییەکان لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی
دیکە11.

خاوەکان و فلزە کانزاییەکان مەرج نیە تەنها لە سەر ووشکانی یان لە ناو توێکڵی زەویدا هەبن ،بەڵکو لە ناو ئاوی دەریاشدا هەن ،کاتێک کە
رووبارەکان نیشتەنیەکانی کانزا تواوەکان لە ناو ئاودا بەرەو دەریاکان هەڵدەگرن ،بە تایبەت ئەوکانزایانەی کە لە سەرەتادا بە هۆی تێپەڕبوونی ئاوی
رووبارەکان بە سەر کەڤرەکانەوە تواینەوە و داشۆراینەوە ،بۆیە لە توانادا هەیە زۆربەی کانزا فلزیەکان لە ناو ئاوی دەریادا وەدەست بهێندرێن بەاڵم پرۆسەی
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دەرهێنان و پاکتاو کردن و پوخت کردنەوەکە تێچووی زۆری دەوێ و قازانجی ئابووری کەمی دەبێ ،بەاڵم وێڕای ئەوە هەندێ لە کۆمپانیاکانی کارکردوو لە
بواری کانزاکان هەندێ لە جۆرەکانی خاوە کانزاییەکان لە ئاوی دەریا دەردەهێنن ،بەاڵم تا ئێستاش ئەو کۆمپانیایانە کار لە سەر پێشخستن و برەو دان بە
رێگاکانی دەرهێنانی دەکەن تا بگەن بە رێگەی ئاسانتر و هەرزانتر بۆ گەیشتن بەو خاوانە و بە تێچووەکی ئابووریانەوە12.

شایانی باسە گەڕان بە دوای نیشتنیە کانزاییەکان و دیاریکردنی شوێنگەکانیان پێویستی بە بەکارهێنانی هەموو ئەو توانایانە هەیە کە لە بەر
دەستدان بۆ مرۆڤ ،یەکێک لەو توانایانە ئاماژەکردە جیۆمۆڕفۆلۆجیەکانن ،ئەوەی کە بایەەخەکەی لە رێگەی ئەو خااڵنەی خوارەوە روونکراوەتەوە:
 -1تۆپۆگر افیای رووی زەوی :چونکە رووی زەوی کاریگەر دەبێت بە بوونی نیشتەنی و دەمارە کانزاییەکان بەوەی کە شوێنەوارەکانیان لە سەر
شێوە و دیمەنی رووی زەوی جێدهێڵن کە لە ئەنجامدا وێنەیەکی روون دەخەنە بەر دەست لە بارەی بنیاتی جیۆڵۆجی ناوچەکەوە ،و لە ئەنجامدا پێشبینی
بوونی هەندێ کانزای تایبەت دەکرێت بەهۆی شێوە و دیمەنی (لندسکەیپی) ناوچەکە.
 -2بوونی نیشتنیە بە ئۆکسان بووەکان :بوونی هەندێ لە کانزاکان لە سەر شێوەی نیشتنیە بە ئۆکسانبووەکان لە سەر رووی زەویدا یان لە ناو
پێکهاتە کەڤرەکانی نزیک رووی زەوی ،کە لە رێگەیانەوە دەکرێ پسپۆڕان بگەنە شوێنی بوونی ئەو کانزایانە13.

 -3پەیوەندی نێوان دیارەدەکانی رووی زەوی و دابەشبووونی نیشتنیە کانزاییەکان :چونکە نۆ جۆری نیشتەنیە کانزاییەکان بە پشت بەستن
بەو جۆرە پەیوەندیەوە دۆزراونەوە ،سەرەڕای جیاوازی سەرچاوەکانیانەوە وەک نیشتنیە لیتەییەکان و رووباریەکان و باییەکان و کەنار دەریاییەکان و
سەهۆڵبەندیەکان و دۆڵەکان ،هەروەها کانزای دیکە کە دەگەڕێنەوە بۆ پێکهاتەی جیاجیاوە14.

بۆ نموونە لە رووی جیۆمۆڕفۆلۆجیەوە لەوانەیە بە هۆی کۆبوونەوەی هەندێ لە نیشتەنیاکانی خاوە کانزاییەکان بەتایبەت لە نزیک یان لە سەر
رووی زەویدا هەندێ دیاردەی جیۆمۆڕفۆلۆگی تایبەت دروست دەبن ،ئەو دیاردانە ئاماژەن لە سەر ئەگەری بوونی کانزای جۆراو جۆری تێکەڵ بە نیشتەنیە
بەردینەکانەوە ،بۆ نموونە خاوەکانی ( قوڕقوشم و زینک) لە ناوچەی برۆکن هیڵ  Broken Hillلە ئوسترالیادا لە سەر شێوەی بەربەستی بەردینی بەرز لە
سەر رووی زەویەوە دەردەکەون ،هەر وەها لە ناو بەردەکانی ناوچەی سانتا بەربارا  Santa Barbaraلە وواڵتی مەکسیک دەمارەکانی کوارتزایت سەر
دەردهێناوە و بەرزتربوونەتەوە لە بەردەکانی ناوچەکەدا ،هۆیەکەش ی دەگەڕێتەوە بۆ بەرزی رادەی هێزی کوارتزایت بە بەراوورد لە گەڵ جۆرە بەردەکانی دیکە
لە ناوچەکەدا ئەو شتەی کە یارمەتیدەرە بۆ سووود لێ وەرگرتنی.
لەوانەشە هەندێ لە خاوە کانزاییەکان بەدرێژایی هەندێ لە بۆشاییەکانی ناو بەردەکان لە سەر روووی زەویدا خۆیان بنوێنن یان لە ناو درز و
کەلێنە قووڵەکانی کەڤرەکان ،بۆ نموونە دەمارەکانی کاڵسایت لە ناوچەی ئۆتمان  Oatmanلە ویالیەتی ئەریزۆنا لە ئەمریکا ،لە ناوچەی ئاوزێڵێکی داتەپیوودا
بە هۆی ئەوەی ناوچەکە رووبەڕووی پرۆسەکانی داتەپینی زەوی بووتەوە  .subsidenceبەاڵم ئەگەر ئەو خاوە کانزاییانە لە کاتی بە ئۆکسان بوونیانە پەیتا
پەیتا تووش ی چرچ بوونەوە هاتن ئەو کات دەستەواژەی چرچ بوونەوەی کانزایی  Mineralization Slumpبەو دیارەدەیە دەگوترێت ،ئەو دیاردەیە لە هەندێ
بەش ی جیا جیا لە ناوچەکانی سیڕا مۆجادا  Sierra Mojadeو لەبەرازاییەکانی بیسبی  Bisbeeلە ویالیەتی ئەریزۆنادا15بەرچاو دەکەو ،بڕوانە وێنەی ژمارە ( ).
 -4کاریگەری پرۆسەکانی کەشکاری و راماڵین :بە تایبەت ئەوانەی کە ماوەیەکی دوورو درێژ دەخایەنن و دەبنە هۆی دەرکەوتنی کانزاکانی نزیک
رووی زەوی ،وەک ئەوەی لە هەندێ وواڵت روودەدات ،بۆ نموونە لە بۆلیڤیا لە ئەمریکای باشوور ،کاتێک ئەو پرۆسانە بوونە هۆی دەرکەوتنی نیشتنیەکانی
ئاسن تیایدا.
 -5بوونی هەندێ نیشتەنی کانزایی تێکەڵ بەیەکتر وەک زێڕ و تەنەکە و پالتین لە ناو نیشتەنیەکانی دەشتە لفاو کردەکاندا 16.یان داپۆشینی
نیشتنیە کانزاییەکان بە نیشتەنی نوێتر وەک دەرهێنانی زێڕ بە لە بێژینگدانی نیشتەنیە رووباریە لفاوکردە کۆنەکانی رووبارە کۆنە کەوتووە ژێر کەڤرەکانی
سەردەمی سێیەمی جیۆلۆجیدا وەک لە ناوچەی کالماث و سیرانیڤادا لە کالیفۆرنیا.
 -6جۆری کەڤرەکان :هەندێ جار بوونی هەندێ لە کانزاکان بەندن بە بوونی هەندێ لە جۆری کەڤرەکان ،بۆ نموونە کانزا فلزیەکان بۆ کەڤرە
ئاگرینەکان دەگەڕینەوە کە سەرچاوەکانیان لڤا و ماگما گڕکانیەکانن (کەرستە گڕکانیە تواوەکان) ،کە لە قۆناغە سەرەتاییەکانی بە کریستال بوونی ئەو
کەڤرانەوە پپکدێن ،هاوکات لەگەڵ خۆ هەڵدانی تۆپەڵ و بارستە ئاگریناکان لە ناو توێک ی زەویدا هەندێ گاز و هەڵم پێکدێن کە هەندێ توخم لە خۆیانەوە
دەگرن و تێکەڵ بە پێکهاتەی هەندێ لە کانزاکان دەبنەوە ،بۆیە کاتێک ئەو هەڵمانە لەگەڵ ئەو ئاوانە یەک دەگرنەوە کە لە بەش ی سەرەوەی توێک ی زەوی
دادەچۆڕینە بەشەکانی خوارەوە کە ئەوانیش هەندێ توخمیان لەگەڵ خۆیان هەڵگرتیە ئیدی کارلێکێک لە نێوان توخمەکانی هەردوو ل روودەدات کە
دەبێت هۆی پێکهاتنی هەندێ کانزا لە شێوەی دەمار لە ناو کەلێن و درز و جومگەکانی ناو چینە کەڤریەکاندا.
بۆی هەیە هەندێ کانزا راستەو خۆ هەر لە ناو کەرەستە تواوە گڕکانیەکاندا پێکبێن وەک ماگناتایت و ئەملینایت و کڕۆمایت.
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بەاڵم کانزا نا فلزیەکانی وەک جپسۆم و فۆسفات و پۆتاس ئەوانە پتر پەیوەندیان بە کەڤرە نێشتنیەکانەوە هەیە سەرباری هەندێ کانزای فلزی
کە لەناو ئەو جۆرە بەردانەدا هەن17.
 -7جیۆمۆڕفۆلۆجیا کۆنی ناوچە جیاجیا کان :وێڕای بایەخداری بەرزی و نزمیەکانی سەر رووی زەوی بۆ ناسینەوەی نیشتەنی و دەمارە کانزاییەکان ،بەاڵم
لێکۆڵینەوە جیۆمۆڕفۆلۆجیە کۆنەکان  Paleo Geomorphologyئاماژە بە بوونی پێکهاتە کانزاییەکان لە ناو بەردی کۆمەڵگاکاندا (چەوە بارستەکردەکان (
املدملكات أو املجمعات) )*Conglomerate :دەکەن ،بڕوانە وێنە ژمارە ( ) کە دەگەڕێنەوە بۆ ماوەی کۆنی چاخی کامبریدا هەروەها بۆ بوونی هەندێ نیشتەنی
دیکە کە بۆ سەردەمی سێیەم (ماوەی سێیەم) دەگەڕێنەوە ،هەروەها نیشتەنی دیکە کە لە ناوچەی شۆستە دەریاییەکان کە بە ئاوی دەریا داپۆشراون لە
کاتی ئێستادا وەک ئەوەی لە دوورگەی جاوا لە ئەندوونیسیا و لەنارەکانی باشووری چین بەرچاو دەکەون18.
لەوانەشە بایەخی جیۆمۆڕفۆلۆجیا لە دۆزینەوەی نیشتەنی هەندێ لەو کانزایانە دەرکەوێ کە لە ئەنجامی پرۆسەکانی روودانی گۆڕان بەسەر خولە
جیۆمۆڕفۆلۆجیە کۆنەکان یان نوێکانەوە دەرکەوێ ،لە سەر بنەمای ئەوەی کەوا هەردوو پرۆسەی کەشکاری و داماڵین بەردەوام و بێ وەستان کار لە سەر
بەردەکانی سەر رووی زەوی دەکەن ،لەو کانزیانەش قوڕ و توێک ی قس ی رەقبوو (کلس ی) و بۆکسایت و هەندێ لە خاوەکانی مەنگەنیز و نیکل ،چونکە
باشترین ناوچەکانی کۆبوونەوەی ئەو کانزایانە ناوچەی دەشتە داماڵراوەکانن یان ئەو دەشتانەی کە لە قۆناغی بوون بە دەشتی داماڵراو نزیک دەبنەوە.
زۆرێک لە نیشتنیە کانزاییەکان لە ناوچەکانی بانە کۆنەکانی داماڵین باڵو دەبنەوە ،وەک نیشتەنیەکانی پایرایت و فلۆرایت و قوڕقوشم و نیکل و
مەنگەنیز ویۆڕانیۆم و ڤانادیۆم و مس ئەوانەی کە تەمەنیان لە نێوان سەردەمی پێش کامبری تا ماوەی سێیەمن19.
هەروەها تێگەیشتن لە بارودۆخی کۆنی جیۆمۆڕفۆلۆجیای هەرناوچەیەک بە گشتی یارمەتیدەرە لە گەێشتن بە شوێنی ئەو نیشتەنی و دەمارە
کانزاییانەی پێشبینی هەبوونیان لێ دەکرێت ،بۆ نموونە ئەنجامدانی شیکاری فیزیایی و کیمیایی بۆ خاک و دواتر گەڕان بە دوای سەرچاوی شوێنی
راستەقینەی ئەو کەڤرانەی لێی دروست بوونە ،هەر بۆ سەملاندنی ئەو خاڵە ئاماژە بە لێکۆڵینەوەکانی زانای فەرەنس ی (ترێکا) دەکەین لە ساڵی  1952لە
میانی گەڕانی بە دوای ئەڵماسدا لە ئەفریقیادا کاتێک هەندێ نموونەی  samplesخاکی وەرگرت دواتر گەڕا بە دوای ئەو بەردانەی کە خاکی شیکارکراوی لێ
دروست ببوو کە بۆی دەرکەوت سەرچاوەکە لە شوێنێکی دیکەیە دوور لە ناوچەی وەرگرتنی سامپڵەکاندا ،هەمان کار لە هەرێمی کوردستانیش ئەنجامدرایە
لە ناوچەکانی پێنجوین و ماوەت لە سااڵنی  1960و  1962لە میانی گەڕان بە دوای کانزاکانی نیکل و کۆباڵت و کڕۆمدا20.

 رۆڵی پرۆسەی کەشکاری لە دەستنیشانکردنی شوێنگەی خاوە کانزاییەکان:لە پێناو دۆزینەوەی خاوە کانزاییەکان پرۆسەی کەشکاری کاریگەریەکی گرنگی هەیە ،چونکە لەو کاتەی کاریگەری ئەو پرۆسەیە بەرپرسە لە
تێکشکاندنی نیشتەنیە بایەخدارەکانەوە بەاڵم لە هەمان کاتدا بەرپرسیشە لەوەی وابکات نیشتەنیەکانی ئەو خاوانە لە رووی زەوی نزیک بنەوە و بێنە بەر
دەستی مرۆڤەوە ،بە هاوکاری پرۆسەکانی داماڵینی چینەکانی سەرەوەی چینە کەڤرەکان ئەوانەی کە دەستی مرۆڤیان بە رێگا ئاساییەکان پێناگات.
ئاوی رۆیشتووی رووبارەکان دەتوانن هەستن بە کاری بە ئۆکسان کردن و داشۆرینی ( )Leachingکانزاکان لە بەش ی سەەوەی جەستەی سەرەکی
خاوەکان  Ores Bodyدواتر دیسان نیشتەنیە کانزاییەکان جارێکی دیکە لە شوێنی نزمترەوە بنیشێننەوە .جا ئەو پرۆسەیە بایەخی ئەو کات دەردەکەێت ئەگەر
هات و بەشەکانی سەرەوەی چینە کەڤرەکان لبران چونکە ئەو کات دەتواندرێت بەئاسان دەستی مرۆڤ بگات بە نیشتەنیەکانی خاوە کانزاییە سەرەکی و
لوەکیەکانەوە  Secondary and Primaryبە بڕی گونجاو وئابووریانە و ئاسانەوە.
کاتی بەرزاییەکانی وەک چیاکان روو بە ڕووی پرۆسەکانی داماڵین دەبنەوە هەندێ لە کانزاکان بۆ بنی رووبار و دەریاچەکان دەگوازرێنەوە تا لە
شێوەی نیشتەنی بنیشنەوە تیایدا ،وەک دیارە کە دەکرێ چەندین کانزای فلزی لە بنکی رووبار و دەریاچەکانەوە ببیندرێنەوە وەک زیڕ و فلزی تەنەکە (
قەسدیر) .....هتد .بەاڵم لە هەموو نیشتەنیاکان بایەخدارتر بێگومان ئاسنە کە لە ئەنجامی شۆرینی کەڤرە بازلتیەکان و هەندێ لە کەڤرە تفتەکانی دیکەوە
دێن ،و لەکاتی روودانی گۆڕانکاری بە سەر بارودۆخەکان لە وانەیە ببنە هۆی نیشتنی چەندەها جۆری دەیکەی ئەو خاوە (ئاسن) ،هەروەها لە کارەکانی
دیکەی پرۆسەی کەشکاری ئەوەیە کە دەبێتە هۆی داشۆرینی خڵتەکان و هێشتنەوەی خاوە بێگەردەکە وەک ئەوەی لە خاوی نیکلی سلیکیەوە روودەدات،
هەرەوەها لە خاوی ئەلۆمنیۆمەوە بە هەمان شێوە کە لە کانزای بۆکسایتەوە دەردەهێندرێت کە پێک دێت لەو نیشتەنیە جێماوانەی Residual Deposits
کە لە ئەنجامی شیبوونەوەی کەڤرە فڵدسباریەکانەوە دروست دەبن ،کاتێک سلیکاکەی ناو ئەو کەڤرانە لە ژێر بارودۆخی کەشکاری کیشوەریەوە دەتوێتەوە
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و ئەو کانزایە لە دوای خۆیانەوە بە شێوەیەکی ئازادانە جێ دەهێڵن ،هەروەها هەندێ لە نیشتنیەکانی ئاسن لە ئەنجامی کارەکانی کەشکار بوونی تاکۆنایت
 Taconiteبەهۆی ماگمای شلەوە دروست دەبن ئەوەی کە لە دواتردا دەبێتە هۆی داشۆرینی سلیکا و جێهێشتنی ئاسن لە سەر شێوەی نیشتەنی یەکجار
زۆرەوە تا بە ئاسان سوودیان لێ وەربگیرێت-21 .
 :-2رۆڵی جیۆمۆڕفۆلۆجیا لە گەڕان بەدوای ئەمبارەکان ودیاریکردنی کێڵگەکانی نەفت و گازی سروشتی:
وەک ئاشکرایە نەوت یەکێکە لە گرنگترین دەرامەتە سروشتیەکان کە بەشداریەکی یەکجار گەورەی هەیە لە جمو جۆڵی ئابوووری لە جیهاندا و تا ئێستا لە
پێشەنگی سەرچاوەکانی ووزەیە لە رووی بەشداری کردنی لە بە گەڕخسنتی بزافی پیشاسازی بە تایبەتی و بزافی ئابووری بە گشتی وەک الی تێبینی کەرانی نرخی کااڵ و شت و
مەکە جیاجیاکان کە نرخەکانیان بە رادەیەکی بەرچاو بەندن بە نرخی نەفتەوە چونکە زۆر هۆکار کاریگەری لە سەر نرخی شت و مەکەکان دەکات تەنانەت خودی نەفت
هەڵبەز و دابەزی نرخەکەی بەندە بەو هۆکارانە.
بە گشتی ئەو سەرچاوە سروشتیە سەرچاوەی گەورەترین کێشەکانی گەالن و وواڵتانی جیهانە بە تایبەت ئەوانەی کە دەوڵەمەندن بە یەدەگی چەسپێنراویەوە ،
کە كێشە و گرفتی ئابووری و سیاسیان لە الیەن وواڵتانی هەرێمی زل هێزە جیهانیەکانەوە بۆ دروست دەکرێت لە بەر ئەوەی نەفت سەرچاوەی هەرە بەهێز و گەورەی
داهاتی ئابووری زۆربەی هەرە زۆری وواڵتانی بەرهەم هێنە بەاڵم سەرچاوەیەکی سەرەکی ووزە وسووتەمەنی پێویستە بۆ پیشەسازیە زەبەالحەکانی وواڵتە پێشکەووتوو و
زلهێزەکان ،وێڕای کۆشش ی زۆر بۆ گەڕان بە دوای سەرچاوەکانی دیکەی ووزەوە بە تایبەت جۆرەکانی ووزەی خۆ نوێکەرەوە و هاوڕێی ژینگە وەک وووزی کارۆئاوی و ووزەی با
و ووزەی گەرمی ژێر زەوی و ووزەی رۆژ (خۆر) و ووزەی شەپۆڵی دەریاکان ،هەروەها پێشکەوتنی گەورەی بەدەست هاتوو لەو رووەوە لە الیەن وواڵتە پێشکەوتووەکانەوە .بە
کورتی رووداوە سیاسیەکان سەملێنەری رۆڵ و بایەخی ئەو سەرچاوە سروشتیەیەن ،لە بەر ئەوە پێویستە ئاماژە بەوە بکرێت کە گەڕان بە دوای کێلگەکان و ئەمبارەکانی لە
ژێر زەویەوە بەردەوامە بە سوود وەرگرتن لە تەکنۆلۆجیای سەردەمەوە
 رەچەڵەکی نەفت:جیۆلۆجی ناسان ناکۆکن لە سەر دیاریکردنی رەجەڵەکی نەوت ،هەندێکیان دوپاتی دەکەنەوە کە رەچەڵەکی نەوت ئۆرگانیە ،هەندێکی دیکەشیان رەتی
دەکەنەوە وا بێ بەڵکو رەچەڵەکەکەی بۆ روودانی هەندێ کارلێکی کیمیایی لە نێوان هەندێ کەرەستەی نا ئۆرگانیەوە دەگەڕێننەوە.
بەاڵم بۆچوونی یەکەم زۆرترین پشتیوانی هەیە ئەوەی جەخت لە سەر رەچەڵەکی ئۆرگانی نەفت دەکاتەوە کە لە هەندێ شوێنی دیاریکراودا نیشتوونەوە بە
هاوکاری هەندێ فاکتەری جیا جیا لە پێکهێنانی ،دواتر لە جێگایەکەوە بۆ جێگایەکی دیکە کۆچی کردووە لە ژێر کاریگەری فاکتەری ناوەکی (ناوخۆیی) جیاجیاوە وەک
بۆ وەرگرتنی بیرۆکەیەک لە سەر قۆناغەکانی دروست بوونی نەفت لە ژێر زەویدا بە تێبینی کردنی
جموجۆڵە تەکتۆنیەکان و ئاوی ژێر زەوی 22.بڕوانە وێنەی ژمارە ( )
هەر س ی شێوە تەندارەکە لە الی چەپەوە بەرەو الی راستەوە ،بێگومان بە پشت بە ستن بە بیردۆزەی ئەندامی بوونی رەچەڵەکی نەفت.

شوێنی بوونی ئەمبارەکانی نەوت* :
ئەمبارەکانی نەفت لە هەموو شوێنێک پەیدا نابن بەڵکو تەنها لەو شوێنانە بەدی دەکرێن کە هەندێ مەرج و تایبەتمەندی دیاریکراویان هەیە ،بۆیە
دابەشبوونی جوگرافی ئەمبارەکانی نەفت لە جیهان ئەو راستیە دەسەملێنن وەک لە نەخشەی ژمارە ( ) دیارە کە دەووڵەمەندترین ناوچەکانی بوونی کێڵگە و ئەمبارەکانی
نەفت لە جیهان لە کێن هەر وەها لە خشتەی ژمارە ( ) ریزبەندی وواڵتانی بەرهەم هێن و گەرورەترین یەدەگی نەفت لە جیهانی تیادا دەردەکەوێ.
لێرەدا بە خاڵ تیشک دەخرێتە سەر شوێنەکانی بوونی ئەمبارەکانی نەفت لە ژێر رووی زەویدا:
 -1لە رووی جیۆمۆڕفۆلۆجیەوە هەندێ دیاردە هەن کە ئاماژە بە ئاراستە و شوێنەکانی چەماوە بەردینە قۆقزەکانەوە دەکەن لە ژێر رووی زەویدا ،ئەو چەماوە
قۆقزانەی کە هەردەم برێکی گەورەی نەفت لە خۆیانەوە دەگرن ،ئەوەی لە بەش ی سەرەوەی گومبەتەکانیانەوە کۆ دەبنەوە 23.بڕوانە شێوە ژمارە
هەندێ لە لێکۆڵینەوە جیۆمۆڕفۆلۆجیەکان لە بارەی دیاردەکانی سەر رووی زەوی بەشداری دەکەن لە روونکردنەوە و دەرخستنی سروشتی بەردەکانی ناو
توێک ی زەوی و سیستەمی دامەزرانیان ،ئەو کارەی کە یارمەتیدەرە لە دیاری کردنی ناوچەکانی چەمانەوە بەردینە قۆقزەکان و قۆپاوەکان ئەوانەی لەوانەیە هەندێکیان
نەفتیان تێدابێت ،چونکە پەیوەندیەکی بە تێن هەیە لە نێوان دیاردە جیۆمۆڕفۆلۆجیەکانی سەر رووی زەوی ئەوانەی کە ئاماژە دەکەن بە بوونی چەماوە بەردینە قۆقزەکان
و پێکهاتنی کێڵگە مەزنەکانی نەفت دەکەن.
 -2لیڤەرسن ( )Leversonلە ساڵی  1934ئاماژەی بە بوونی پەیوەندیەکی بە هێز لە نێوان ئەمبارە مەزنەکانی نەفت لەگەڵ شوێنەکانی ناسازانی
* )Unconformities(24نێوان چینە کەڤرەکاندا دەکات .جا لە بەر ئەوەی بان و رووی ئەو چینە کەڤرە ناسازراوانە لەگەڵ یەکتردا بریتین لە بانی داماڵراوی کۆنی ژێر خاک
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کەوتوو ،بۆیە پێویستە لە سەر ئەندازیاری جیۆلۆجی ئاگایی و شارەزایی تەواوی هەبێت دەربارەی هەموو ئەو بابەتە پەیوەندیدارانەی بە جیۆمۆڕفۆلۆجیای دیاردە
کۆنەکانی سەر رووی زەوی ئەوانی لە ژێر چینە نوێکانی سەرەوەی توێک ی زەویدا نێژراون  ، Buried Landscapeبۆیە ئەگەر ناوچەکانی نا سازانی نێوان چینەکان
( ) uncomformitiesلە سەر ئەو چینە کەڤرە کونیلەدارەکانە پێکهاتن کە بڕێکی زۆریان لە نیشتەنیەکان تێدا بوو ،بۆی هەیە ئەو نیشتەنیانە بگۆڕێن و ببن بە نەفت
( )petrol oilبە پێی رادەی روو بە ڕووبوونەوەیان بە پرۆسەکانی پەستان و شیبوونەوە لە ماوەیەکی دوور و درێژدا ،بۆیە بوونی زۆربی ئەمبارەکانی نەفت لە ژێر زەویدا
پەیوەندیان بە ناوچەکانی ناسازانی نێوان چینە کەڤەرە مایۆسینیەکانەوە* هەیە .بڕوانە (شێوە))
 -3لە رووی جیۆلۆجیەوە هاوارد  1928دەڵی کە زۆربەی ئەمبارە مەزنەکانی نەفت لەو کەڤرە کونیلەدارانە دروست دەبن کە رێژەی کاربۆناتیان تێدا بەرزە،
ئەوانەی کە کەرەستەکانیان خێرا ش ی دەبنەوە ئەگەر بێی و رووبەڕووی کرداری کەشکاری کیمیایی ببنەوە .جێگەی گوتنە کە ئاماژەکردە جیۆمۆڕفۆلۆجیەکان بۆ کێڵگەکانی
نەفتی تێکساس و مەشیگان و لیما و ئیندیانا دەریان خستووە کە نەفت تیایاندا لەو ناوچانە پێکدێن کە لە چینە کەڤری قس ی کونیلەدار و زۆر ئەستوورن.
بە ڕای هاوارد کەرەستەکانی ئەو کەڤرانە تووش ی کرداری توانەوەی هەندێ کەرەستە کانزاییەکان و شیبوونەوەی کەرەستە کانزاییەکان بە هۆی ئاوی ژێر
زەویەوە دەبنەوە .لە کۆتاییشدا ئەمبارە مەزنەکانی نەفت بەهۆیەوە پێکدێن .هەروەها جەختی لە سەر ئەوە کردەوە کە پێکهاتەکانی کەڤرە قسڵیە مایۆسینیەکان ئەوانی کە
ئەستووری چینەکانیان پترن لە سەدان پێ بۆی هەیە بڕێکی زۆر لە نەفتیان تێدا بێ بە تایبەت لە بەشەکانی سەرەوەی چینە کەڤرەکاندا ،بەاڵم ئەگەر ئەو چینانە تەنک
بوون ئەو کات ئەگەرەکانی کۆبوونەوەی نەفت بە بڕێکی زۆرەوە تیایاندا کەمترە.
بە گشتی نەفت لە و بە رێژەیەکی هەرە بەرزەوە لە ناوچەی چەماوە و شکانەکان وگومبەتەکان وشوێنە قۆقزەکانەوە کۆ دەبێتەوە ،لە زۆربەی جارەکاندا گازەکە
لە سەرەوە دەبێت و ئاو لە خوارەوە و نەفەت لە ناوەڕاستەوە ،بە پێی چڕی ئەو کەرەستانەوە ،و زۆربەی جارەکان گازەکە لەگەڵ نەوتەکە شیبووتەوە ،بڕوانە شێوەی ژمارە
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( ).
 رۆڵی جیۆمۆڕفۆلۆجیا و جیۆلۆجیا لە دۆزینەوەی کێڵگەکانی نەفت:سەرە ڕای ئەوەی هەندێ جار دۆزینەوەی ئەو سەرچاوە گرنگەی سامانی سروشتی لە رێگەی هەڵقواڵنی سروشتیەوە دەبێت لە ناخی زەویەوە بۆ سەر رووی
زەوی بەاڵم لێکۆڵیەنەوە جیۆلۆجی و جیۆمۆڕفۆلۆجیەکان پێشکەوەتنی بەرچاویان لە بواری گەڕان بەدوای نەفت ودۆزینەوەیەوە ئەمبارەکانی تۆمار کردووە لە رێگەی ئەو
ئاماژەکردانەی کە لە توێژکردنی پێکهاتەی بەردین و سیستەمی دامەزرانی چینە کەڤرەکان و دروست کردنی نەخشە کۆنتۆریە ناوەکی وجیۆلۆجیەکانەوە بە دەست هاتینە
 -1لە لێکۆڵیەنەوە و بیردۆزە نوێکان دەرکەوتووە کە پەیوەندیەکی ئەرێنی (پۆزەتیڤ) هەیە لە نێوان شێوەی تۆپۆگرافیای گومبەتی هەر ناوچەیەک لە گەڵ
گومبەتە خوێیەکان و پێکهاتە جیۆلۆجیەکانی کێلگەکانی نەفت و گازی سروشتی لەگەڵ ئەنجامەکانی شیکردنەوەی سیستەمی تۆڕی ئاوەڕۆی رووباری و تەرزەکانی و لدانە
(شذوذات يان شواذ) نائاساییەکانیەوە لە تەرزی ئاسایی ئەو شێوانە .هۆکاری ئەو پەیوەندیە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە فاکتەرەکانی داماڵین لە رووی تەمەنی (ماوەی)
جیۆلۆجیەوە زۆر لە مێژ نیە دەستیان بە کارەکانیان لەو ناوچانەدا کردەووە و دەرفەتی تەواویان نەبووە تا شوینەواری جموجۆڵەکانی چەمانەوەی چینەکانی زەوی بگۆڕن
ئەوانەی کە بوونەتە هۆی دروست بوونی ئەو پێکهاتە جیۆلۆجیە خودان تۆپۆگرافیا بەرزانەوە 26.بۆ روونکردنەوەی پتر ،ئەگەر بێت وورد بوونەوە لە وێنە ئاسمانیەکان (کە
لە مانگە دەست کردەکانەوە وەردەگیرێن) یان لە وێنە کەشیەکان ( ئەوانی بە فڕۆکەوە گیراون) بۆ تۆڕی لە بەر رۆیشتنی (ئاوەڕۆکردنی) روووباری ناوچەیەکی بۆ نموونە
نیشتەنی کردە خودان لێژیەکی کەمەوە کە هەمیشە خاوەنی تەرزێکی لە بەر رۆیشتنی دارین ( Dendritic Drainage Patternشێوەی تۆڕەکە لە شێوەی لق و چڵەکانی
دارێکن) تێبینی دەکرێ کە لە ناکاو لە هەندێ ناوچەدا لە ناو تۆڕەکەدا هەندێ جیاوازی هەیە واتا تەرزەکە دەگۆڕێ لە تەرزی داریەوە بۆ تەرزی دیکەی نەگونجاو و پێشتر
نەبینراو لەو جۆرە ناوچانەدا وەک تەرزی لە بەر رۆیشتنی تیشکی  Radialیان بازنەیی  Curcularیا مەڵبەندی  Centralبڕوانە شێوە ژمارە ( ) یان هەر شێوەیەکی دیکە بە
هۆی ئەو شێواندنەی کە جیۆلۆجیای ناوچەکە لە رووی دامەزرانیەوە (بنیات  )Structureیان روودانی هەر جۆرە شێواندنێکی دیکە وەک گۆڕانی شێوەی دۆڵێک لە
ناکاوەوە لە قووڵەوە بو تەنک یان گۆڕانی فراوانی دۆڵەکە لە تەسکەوە بۆ دۆڵێکی پان و فراوان یان لە گۆڕانی ڕێڕەوەکەی لە رێڕەوێکی راست و رێک بۆ رێڕەوێکی پێچاوپێچ
یان بە شێوەیەکی نائاسایی زۆر بوونی ژمارەی لقە رووبارەکان یان کەمبوونەوەیان ،هەروەها لە پڕ بەرزبوونەوەی پلەی لێژی رێڕەوی رووبارەکە ،هەموو ئەو گۆڕانە
نائاساییانە و هیتریش کە بۆ هۆکاری شێواندنی جیۆلۆجی ناوەکیەوە دەگەڕێنەوە بە هۆی بوونی گومبەتێکی خوێیی و کێڵگەیەکی نەوتیەوە .27هۆکاری دروست بوونی ئەو
گومبەتانە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو پەستانەی گازی سروشتی دروستی دەکات لەو شوێنەکەی خۆی لە ناو ئەو چینە کەڤرانەی کە نەفت و گازی سروشتیان تێدایە لە سەر ئەو
چینە کەڤرە نا کۆنیلەدارانەی کە دەکەونە سەرەوی خۆیانەوە ،کە دەبێتە هۆی چەمانەوەی ئەو چینانە،28
 -2هەندێ پەیوەندی بە دی کراون لە نێوان رەنگی گەاڵی دار ودرەختەکان لە گەڵ بوونی کانزا جیاجیاکانەوە لە ناو خاکدا ،کە سەرچاوەی خۆراکی رووەکانن،
ئەو شتەی کە تێبینی کرایە کە جیاوازی هەیە لەگەڵ رەنگی گەاڵی هەمان جۆر لە رووەکەکانی شوێنەکانی دوور لە کێڵگە نەوتیەکانەوە لە هەمان ناوچەدا.
 -3بوونی پەیوەندیەکی بەهێز لە نێوان تۆپۆگرافیای رووی زەوی لەگەڵ پێکهاتە جیۆلۆجیەکانی کێڵگەکانی نەفت بە تایبەت شێوە و دیاردە قۆقزەکان و
قۆپاوەکان و گومبەتە خوێیەکان ،بۆ نموونە نەفتی ناوچەی کەنداوی فارس و نەفتی فەنزوێلال لە ناو گومبەتە خوێیەکانن29.
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 -4هەروەها هەندێ جار لە رێگەی ئەنجامدانی شیکاری کیمیایی بۆ کەڤرەکانی هەندێ ناوچە دەتوانرێ بەڵگەی وورد و دروستی بوونی نەفت و گازی سروشتی
بەدەست بهێندرێت ،بەهۆی دزە کردنی ئەو دوو کەرەستەیە بۆ ناو چینە کەڤرەکانی دەوروبەری خۆیانەوە یان دزە کردنی کاریگەریەکانیانەوە ،بۆیە کاتێک لە دوای
تەواوبوونی ئەنجامی شیکاری کیمیاییەکە و دەرکەوتنی هەندێ خەسڵەتی هایدرۆکاربۆنی لە ناو سامپڵە شیکارکراوەکاندا ،بوون و نەبوونی نەفت تیایاندا دەسەملێندرێت.
 -5هەروەها بە بەکارهێنانی هەندێ ئامێری رووپێوی جیۆفیزیاییەوە  Geophysic Surveyدەتواندرێت جۆری کەڤرەکانی ژێر رووی زەوی و پێکهاتە کانزاییە
جۆراو جۆرەکانیان لە نەفت و گازی سروشتی و ئەوانی دیکە دەستنیشان بکرێت وەک بۆ نموونە ئامێری جیۆفۆن و <<<<<<<<<<  ،سەبارەت بە ئامێری جیۆفۆن ،ئەو ئامێرە
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شەپۆڵەکانی لەرە لەری کەڤرەکان بەکار دەهێنێت ،واتا بە بەکارهێنانی رێگای تەقاندنەوە بە داینامێت لە قوواڵییە جیاجیاکانەوە ،کە دواتر ئامێری ناوبراو هەڵدەستێت بە
وەرگرتنی وێنەی لەر لەری شەپۆڵەکان لە دوای تەقاندنەوەکە وشیکاریان دەکاتەوە و لەبەر ئەوەی هەر جۆرە کەرەستەیەکی کانزایی یان جۆرە کەڤرێک کاردانەوەیەکی
تایبەت بەخۆی هەیە لە رووی تەقینەوەکاندا واتا شێوەی جیاواز و خێرایی جیاوازی شەپۆڵی لەرینەوەی تایبەت بەخۆی هەیە ،جا لە سەر سکرینی ( شاشەی) ئامێرەکە
ژمارەیەک لە شەپۆ دەردەکەون ،شیکردنەوەی شێوەکانی ئەو شەپۆاڵنە و دەستنیشانکردنی رادەی خێرایی گەیشتنیان بە ئامێرەکە ش ی دەکرێنەوە و بەهۆیەوە جۆری
کەڤرەکان و کانزاکانی ژێر رووی زەوی دەست نیشان دەکرێن ،جا وەک لە سەرەوە ئاماژەی پێکرا ئەو کارانە بە رووپێوی جیۆ فیزیایی ناو دەبرێن ،Geophysic Survey31
ئەوەی پێویستە بگوترێت لێرەدا ئەوەیە کە بەکارهێنانی ئەو ئامێرانە ناچێتە بواری جیۆمۆڕفۆلۆجیای پڕاکتیکیەوە بەڵکو جیاوازی خەسڵەتی کەڤرەکان و کانزاکان لەگەڵ
یەکتردا رووە پڕاکتیکیەکەی بەکارهێنانی ئەو ئامێرانە دەردەخات .لە ئێستادا ئەو ئامێرانە ژمارەیان زۆرە و جۆراو جۆرن هەر دەواندرێت لە رێگەی سایتەکانی فرۆشتن لە
تۆڕی ئینتەرنێتەوە بەدەست بهێندرێن بڕوانە وێنەی ژمارە ( سایتەکانی فرۆشتن علی بابا وەک نموونە )
 :-3رۆڵی جیۆمۆڕفۆلۆجیا لە گەڕان بەدوای کێڵگەکانی رەژووی (خەڵووزی) بەردیندا:
خةلَووزى بةردين (رةذووى بةردين):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حةفت لةسةر دةى خةلَووزى جيهان لة ضاخى خةلووزى دروست بووة ثيَش  250مليؤن سا َل بةشيَكى لةميانى ضاخى جؤرِاسى دروست بوو لة دواى ضاخى
خةلَووزى واتة ثيَش  100مليؤن سالَ بةشى سيَ يةميش لة ضاخى كريتاسيدا دروست بوو نزيكةى ثيَش  75مليؤن سالَ .
بةلَام لة ضاخى ئايؤَسيندا لة دةواي ئةو سةردةمةش لة زةمةنى سيَ يةمدا واتةثيَش  60 – 40سالَ بريَكى يةكجار زؤر لة خةلَووزى رووةكى ناوبراو بة ثيت
ئةوةى كة طة شةى نةكردووةو ثيَنةكةيشتووة و هةر لة بارى لةطنايت داية .
هةميشة ئةستوورى ضينةكانى لة  10ثيَ زياتر نابيَت بة لَام ئةو ضينانةى كةو ئةستووريان  6ثيَشة شياون بؤ كارى كان طةرى  .بةلَام الدانيَكى زؤر هةية لةو
راستية ضونكة لة راستيدا ئةستوورى ضينةكانى خةلةووز لة نيَوان  1ثيَ تا  100ثيَ لة زؤربةى ناوضةكانى جيهاندا دةبيندريَت  ،بؤية دةبينني كة لة ناوضةى
ئاد اظيل لة وياليةتى وايؤمينط لة وولَاتةيةكطرتوةكانى ئةمريكادا ئةستووري ضينةكانى خةلَووز دةطاتة 84ثيَ و لة ناوضةى ظؤشؤن لة ناوضةى مةنشؤريا لة وولَاتى
ضيندا دةطاتة ذمارةيةكى ثيَوانةيي بة ستوورايي  417ثيَ .
بنةماى جيؤلؤجي خةلَووز:
ضةند بنةمايةكى جيؤلؤجي هةية كة تايبةتن بة خةلَووزى بةردين  ،هؤكارن بؤ دروست بوونى ياخود بة لطةو ئاماذة كردن لة سةر هةبوونى لة ناوضةكانى بوونى
ئةو مةرجة جيؤلؤجيانة كة دةتوانني كؤيان كةنةوة لةو ضةند خالَةى خواريَدا :
-1خةلَووز بةهةممو جؤرةكانى لةرةضةلَةكيَى ئؤرطانيةوة هاتوون ودةطةريَنةوة بؤ كةرةستةى رووةكى كة بة كارى طةرى فاكتةرةكانى ثةستان و ثلةى طةرمى
يةكجار بةرزةوة طؤرِاون وبوونة خةلَووز.
-2ضينةكانى خةلَووز لة ضاخى خةلَوزى دا دروست بوونة (كاربؤنيفريؤس .)carboniferous
-3هةر هةمويان لة ناو بةردة نيشتةن يكاندا دروست بوونة ئةوةش ماناى ئةوة نية كة هةموو بةردة نيشتةنيةكان خةلَووزى بةردينيان تيَداية بةلَام ماناى ئةوةية كة
لة ناو جؤرة بةردةكانى ديكةدا بوونى نية
-4باشرتين جؤرى ئةوانةية كة لة هةمويان كؤنرتة بةلَام مجوجؤلَةكانى تويَكلَى زةوى (جولَانةوةى ثليَتة تةكتؤنيةكان)ئةطةر رووبدةن ئةوة دةبنة هؤى خيَراكردن
طؤرِانو ثيَطةيشتنى ضينةكانى خةلَووز بة هؤى فاكتةرى ثالَةثةستؤ وبرزبوونةوةى ثلةى طةرمى و درزداربوونى تويَكلَى زةوى كة دةبنة هؤى ثيَطةيشتنى خةلَووزى
لةطنايت بؤ ئةنسراسايت سةرة راى كةمى تةمةنى  .بؤمنونة خةلَووزى ئاالسكا كة ثةيوندة بة مجوجؤلَة ضةماوييةكانى سةر بة زةمةنى سيَ يةمدا باشرتن لةرِووى
جؤريانةوة لة خةلَووزى داكؤتا لة ولَاتة يةكطرتووةكانى ئةمريكادا سةرة رِاى ئةوةى كةوةى دوايي كؤنرتة لة رووى زةمةنى دروستبوونى بلَام ئةو كاريطةر نةبووة
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بةو ثالَةثةستؤية بةرزةى كة رووبةرِوو خةلَووزى ئاالسكا بؤتةوة بؤية ئةو لة جؤرى لةطنايتة بةلَام خةلَووزى ثنسلظانيا كة لة جؤرى ئةنسراسايتة بة هؤى بةهيَزى
هيَزةكانى ضة مانةوةوة دروستبوة بؤية دةبينني ئةو جؤرة خةلَووزة لة ناو ئةو ضينانة دروست دةبن كة كاريطةرن بة كارى ضةمانةوة  .بؤية دةتوانني بلَيني كة
ثةيوةنديةكى بة تني هةية لة نيَوان تةمةنى خةلَووزى ورادةى هيَزى جولَة ضةماوةدروستكةرةكاندا ئةوةى كة ضينةكان رووبةرووى دةبنةوة لة اليةك و رادةى
طؤرِانى كةرةستة رووةكيةكانةبؤ خةلَووزى وثلةى باشى جؤرى خةلووز لة اليةكى ترةوة .
 -5هيض ثةيونديةك نية لة نيَوان ضري دارستانةكان (ئةوانةى لة سةرةتادا لة ناو ضوونة بوونة بة خةلَووز) و جؤرى خةلَووز بةلَكو ثةيوةندي هةية لةطةلَ ئةستوورى
ضينةكانى خةلَووز ضونكة جؤرى خةلَووز ثةيوةندى هةية بة ماوةى خايةندراو بؤ دروست بوونى خةلَووز وةك لة لةسةرةوةدا باسكرا.
مةرجةكانى بةكارهينانى كيَلطةكانى خةلَووز:
هةموو كيَلطةيةكى خةلَووز مةرج نية شياو بيت بؤ بةكارهيَنان بةلَكو دةبى ئةو مةرجانةيان تيَداهةبيت:
-1هةر ضةند قوولَي ضينة خلَووزةكان كةم بيَت باشرتة
 -2هةر ضةند ئةستووريان زياتربيت باشرتة
-3هر ضةند كيَلطةكة فراوانرتو طةورةترو بيت باشرتة
-4ريَكى هةلَكوتنى ضينة خةلَووزةكان (هةر ضةند ريَكرتبن باشرتة)واتةلة ناوضةى ثضرِ ثضرِو ثةرشوبلَاو دابةش نةبن .
-5سروشتى ضينةكانى سةرو بنى ضينة خةلَووزةكان هةر ضةند بةردةكانى سةقفى كانةكان بةهيَزتربيت باشرتة مةترسى طيانى و ئابوورى ىلَ ناكةويَتةوة.
-6ثيَويستة ناوضةى ضينة خةلَووزةكان برَى ئاوى ذيَر زةوى تيَدا كةم بيت و ئةطةر هةبيت بة ئاسان ئاوةرِوو بكريَت.
-7شويَنطةى كانةكة هةر نزيك بيت لة ناوضة ثيشةسازيةكان و بازارِةكان باشرتة.
-8جؤرى خةلَووزةكة باشنةبيت (لة جؤرى لةطنايت بيت ئةوة سوودى نية )هةر ضةند باشرت بيت ئةطةري بةكار هيَنانى باشرت دةبيت.
-9دوورى نيَوان ضينة خةلَووزةكان لة كيَلطةكاندا هةر ضةند كةمرت بيت باشرتة هةروةها هةر ضةند كةمرت تووشى شكان و ضةمانةوةبووبن باشرتة
ريَطاكانى دةرهيَنانى خةلَووز
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خةلَوز بةضةند ريَطايةك دةردةهيَندريَت كة كاريطةريةكى زؤريان هةية لةسةر تيَضوونى بةرهةمهيَنان و هةلَبذاردنى هةر ريَطايةك ثشت بة شويَنطةى ياخود قولَايي
ضينة خةلَوزيةكانةوة هةية  ،لة طرنطرتين ئةو ريَطايانة ئةوانةى خواريَن :
 -1ريَطاى كانطاطةرى رووكارى:
ــــــــــــــــــــــــــــ
ئةو ريَطاية ئةو كاتة بةكاردةهيَندريَت ئةطةر هاتوو ضينة خةلَووزةكان قوولَاييان لة  150مةتر زياتر نةبيَت  ،لةم ريَطايةدا بارودؤخى ئاووهةواو
كةش(سةرماوطةرما باران و بةفر ).........كاريطةرى زؤرى هةية لةسةر ثرِؤسةى بةرهةم هيَنانى  .ليَرةدا لةوانية كاركردن وةرزانة بيَت بةلَام دابرِى كاركردن
زؤر بةرز دةبيَت لةبةر تواناى بةكارهيَنانى ئاميَرى هاوضةرخ لة ئيشكردندا  ،هةروةها تيَضوونى بةرهةمةكة كةمة سىَ جار لة ريَطاى دةرهيَنانى خةلَووز بة
شيَوازى ضالَ ليَدان ضونكة ليَرةدا ثيَويست ناكات بةبةكارهيَنانى كؤلَةطةو ستوونى دار وة يةكىَ لة خالَة جياوكاريةكانى ئةوةية كة لة بارودؤخيَكى تةندروستى
باش بؤ مرؤظ و كريَكاران بةطشتى بةريَوةدةضيَت .
ئەو رێ–ایە ئەو –اتە بە–ار دەیهێندرێت ئە–ەر هات و –ینە خەڵووزە–ان قووڵاییان لە  150مەتر –رت نەبێت ،لەو رێ–ایەدا
-2ريَطاى كانطاطةرى بةشيَوازى ضالَ ليَدانةوة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئةو كاتة ئةو ريَطاية بةكاردةهيَندريَت ئةطةر قوولَايي ضينة خةلَووزةكان دووربيَت لة رووى زةوى و قوولَاييةكة زياتر بيَت لة  150مةتردا لةوانةشة هةنديَ جار
قوولَاييان بطاتة  600مةتر ئةو بةرزكةرةوةى بةك ار دةهيَندريَت بؤ دةرهيَنانى خةلَووز بؤ سةرةوة  ،هةروةها لةناو كانةكانيش تونيَلى ئاسؤييش ليَدةدريَت
بةرةو هةر جيَطايةك كة خةلووزى ليَ بيَت ،طؤلَةطةو ستوونى دارى زؤر بةكاردةهيَندريَت (بةمةبةستى دةرهيَنانى هةر  1000تةن خةلَووز  35مةتر سيَجا
لةدار بةكاردةهيَ ندريَت) ،هةروةها لة خالَةكانى ديكةى كة ئةو ريَطاية لةطةلَ ريَطاكانى ديكة جيابكاتةوة ئةوةية كة دةرهيَنانى خةلَووز لةباروودؤخيَكى
ناتةندروست ئةجنام دةدريَت ،هةروةها ئاميَرة ثيَشكةوتووةكانى تيَدا بةكار ناهيَندريَت بةهؤى ئةوةى كة لةتوانادا نية بطةيةنريَن ئةو قوولَاييانة وئةطةر
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طةيةنرانة ئةوىَ ئةوة لةناو بؤشايي كانةكاندا بوارو جيَطاى تةواو نية بؤ بةكارهيَنانى ئاميَرةكان  ،بيَ طومان ئةوةش دةبيَتة هؤى زياتر كردنى تيَضون وكةم
كردنى دابرِى بةرهةم سةربارى ئةوةى كة ناتوانريَت هةموو نيشتةنيةكانى خةلَووز دةربهيَندريَت و نزيكةى نيوةى نيشتةنيةكان هةر لةناو كانةكانةوة
دةميَننةوة.
-3ريَطاى كانطاطةرى لة رؤخ قةدثالَةكانةوة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاتيَك ئةو ريَطاية بةكار دةهيَندريَت ئةطةر هاتوو ضينةكانى خةلَووز لةسةر قةد ثالَى شاخيَك يا بانيَك يا طرديَك دةركةون يا لة بنارةكانى ئةو ديوو ئةو ديوى
دؤلَيَك دةركةون ئةو كاتة تونيَلى ئاسؤيي ليَدةدريَت بةناو ضينةكانى خةلَووزةوة لة سةر ئةو بنارانة .

دووەم:رۆڵی جیۆمۆڕفۆلۆجیا لە گەڕان بە دوای ئاوی ژێر زەویدا:
پێشەکی:
ئاوی ژێر زەوی یەکێکە لە سەرچاوە (سامانە) و دەرامەتە سروشتیە هەرە گرنگەکان لە گۆی زەویدا ،لە بەر ئەوەی هاوشێوەی هەموو دەرامەتە سروشتیەکان
بەشێوە و بڕێکی جیاواز لە ژێر رووی زەوی باڵو بوونەتەوە و لە هەمووی شوێنێک بە بڕی زۆر و فراوان پەیا نابن و باڵو نابنەوە ،لە بەر ئەو هۆکارە بایەخی ئەو جۆرە
سامانە سروشتیە بە شێوەیەکی رێژەیی دەگۆڕێت لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی دیکە ،بۆیە لەو ناوچانەی کە بارانیان کەمە و ئاو و هەوایەکی بیابانییان هەیە بایەخی
یەک جار زۆرە بێگومان ،وێڕای هۆکاری دیکە وەک زۆری ژمارەی دانیشتوان هەروەها بەرزبوونەوەی ئاست و کوالیتی ژیان ،یان بەرزی و چڕی ئەو چااڵکیانەی بە بڕێکی زۆر
پشت بە بەکارهێنانی ئاو دەبەستن بە گشتی وەک کێڵگەکانی پرۆژەکانی چێل بەخێو کردن بۆ مەبەستەکانی وەرگرتنی گۆشتی سۆر یان پرۆژەکانی سپیایی واتا بۆ مەبەستی
وەرگرتنی شیر لەو ئاژەاڵنە کە لە راستیدا بە یەکێ لە هۆکارە هەرە سەرەکیەکانی تێکدانی ژینگەی جیهانی دادەنرێن ،هەروەها چااڵکیە پیشەسازیەکان کە بەشێوەیەکی
یەک جار مەزن پشت بە سەرچاوەکانی ئاو دەبەستن ،کە هەمیشە لە بەرفراوان بوونیشدان ،لەو کاتەی کە بڕی هەموو جۆرەکانی ئاو جێگیر و نەگۆڕە لە جیهاندا ،جا ئەوە
کێشەکە دروست دەکات.
چینە ئاساییەکانی ئاو لە ژێرزەویدا:
لە سەرانسەری جیهان ئەگەرەکانی بوونی ئاوی ژێر زەوی لە ناو چینەکانی خاک لە ژێر رووی زەویدا بەو شێوەی خوارەوەیە کە بە سەر دوو چێنی سەرەکی
دابەش دەبێت کە بریتین لە زۆنی هەوا گۆڕکێ و زۆنی هەمیشە تێر ئاو ،کە ئەوەی یەکەمیان دابەشدەبیت بە سەر س ێ بەش ی لوەکیدا وەک لە وخوارەوە باس دەکرێت و لە
شێوەی ژمارە ( ) روونکرایتەوە:
-1ناوچیی هەوا گۆڕکێ :وەک لە هێلکاری هاو پێچ رادیارە ناوچەیەکە تەواو پڕ ئاو نیە (تێر ئاو نیە) لە بەر ئەوەی ئەو کونیلە

و بۆشاییانەی تێیدا هەن لە گەڵ ئاودا هەواشیان تێدایە ،ئەو بەشە دابەش دەبێت بە سەر س ێ بەش ی لوەکیدا کە بریتین لە:
آ -ناوچەی (زۆنی) خاک و ئاو (زۆنی شێداری خاک)  :Water-Soil Zoneکە ئاو تیایدا لە شێوەی دڵۆپی هەڵواسرای بە دەنکە خۆڵەکانەوە بە هۆی هیزەکانی
پێوەنووساندنەوە کە لە ئەنجامی (  )changing this part generally and depend on toddئەو جۆرە ئاوەیان بەردەست بۆ رووەکەکان و لە بەش ی سەرەوەیان لەگەڵ
رووی زەویدا هاو سنوورە ،لە بنەوەشیدا لە گەڵ ناوچەی ئاوی کێش کردن هاو سنوورە.
ب-ناوچەی ئاوی کێش کردن  :intermedieate vados zoneلە بەش ی سەرەوەی خۆیدا لە گەڵ زۆنی خاکی شێدار هاو سنوورە بەاڵم لە بەش ی بنەوەیدا لە گەڵ چینی (ئاوی
تایبەتمەندی دەزوولەیی) هاو سنوورە ،کە ئاو تیایدا بەرەو سەرەوە گوزەردەکات بە تایبەتمەندی دەزوولەییەوە ،هەروەها دڵۆپەکانی ئاو بە هۆی هێزە پەلکێشکەرەکانی
(گورج کەرەکان) سەر رووی زەویەوە بە دنکۆڵەکانی خاکەوە هەڵدەواسرێن ئەگەر بێت و شێدار خاک نزم بێت ،ئیدی ئەو ئاوەی کە دەمێنتەوە بە هۆی هێزی راکێشانی
زەویەوە بەرەوە خوارەوە دەڕوات.
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ج-ناوچەی تاتبەتمەندی دەزوولەیی ( : )Capillary Zoneکە بەش ی خوارەوەی زۆنی هەوا گۆڕکی دەنوێنێت ،کە لە بەش ی خوارەوەیدا لە گەڵ زۆنی سەرەکی تێر ئاوی
هەمیشەیی هاو سنوورە ،کە ئاو تیایدا لە سەر شێوەی چینێکی تەنک لە دەوری دەنک وگەردەکانی خاک دەردەکەون کە بە هۆی هێزەکانی بەیەک وەنووسانەوە پارێزیان لێ
دەکەن ،هەروەها ئەو ئاوە بە هۆی تایبەتمەندی دەزوولەییەوە جوووڵەدەکات.
-2ناوچەی تێر ئاوی هەمیشەیی (  : )Zone Of Saturationکە دەکەوێتە بنەوەی ناوچەی هەوا گۆڕکێ ،کە بەهۆی رووی ئاوی ژێر زەوی لەگەڵ جیا دەبنەوە ،کە هەموو
بۆشایی و کونیلەکانی پڕ ئاون ،ئاو تیایدا یەک دەگرن کۆگای (ئەمباری) ژێر زەوی پێکدێنن32.
گەڕان لە دوو ئاوی ژێرزەوی لە رووی جیۆمۆڕفۆلۆجیەوە:
چەند فاکتەرەک هەن کە بڕیار لە سەر بوونی ئاوی ژێر زەوی دەدەن لە هەر ناوچەیەکدا وەک:
ئەو سامانە لە ناوەکەی رادیارە کە لە سەر رووی زەویدا دەرناکەوێت بەڵکو لە ژێرەوەی رووی زەویدایە ،کە چەندین شێوازی بوونیان هەیە لە ژێر رووی زەویدا
وەک لە خوارەوە روون کرایتەوە بەاڵم هەمیشە بڕی پەیابوون و کۆبوونەوەی لە رووی زۆر و کەمیەوە یان ئەو قوواڵییانەی تێدا هەن بەندە بە ڕێژەیەکی زۆرەوە بە چەند
هۆکارێک وەک :
-1جۆری ئاو و هەوا و بڕی باران و بەفر بارین و تەرز و شێواز و سروشتی دابارین لە هەر ناوچەیەکدا.
-2رادەی کونیلەداری پێکهاتەکانی خاک  Soilو جۆرەکانی و بوونی چینە خاکی رێگر و رێدەر بە تێپەڕبوون و داچۆڕانی ئاو لە سەر رووی زەوی و لە ژێر رووی زەویدا.
-3جۆری پێکهاتە بەردەکان  Rocks Formations Typesکە هەندێکیان وەک بەردە کلسیەکان کە بە بەردی کارستی ناسراون و بە ئاسان لە ناو ئاوی ژێر زەویدا دەتوێنەوە
و بۆشایی گەورەیان لە ناو دروست دەبێت کە بە دیاردە کارستیەکان ناسراون وئاویان لە ناو کۆ دەبێتەوە.
-4دامەزراوە جیۆلۆجیەکانی وەک چەماوەکان  Foldsو شکانەکان  Faultsو جومگە  Jointsو درز Fracturesو کەلێنی  cracksناو بەردەکان.
 -5بەرزی و نزمیەکان و تایبەتمەندیەکانیان.
جۆری ئەو ئاوانە و رادەی شیاویان بۆ بەکار هێنان لە لیەن مرۆڤەوە پشت بە سەرچاوەی ئەو ئاوانە و جۆری ئەو پێکهاتە بەردانەی کە ئەمبارەکانی لە خۆ
دەگرن دەبەستێت ،بۆیە لە رووی سەرچاوەوە دیارە وەک ئاماژەی بۆ کرا ئاوی باران و بەفر و رووبارەکان لە سەرچاوە سەرەکیەکانی ئاوی سازگاری سەر رووی زەوەی و ژێر
رووی زەوین ،لە رووی پێکهاتە بەردەکانەوە نیشتەنیە رووباریەکان و زۆربەی نیشتەنیەکانی چاخی چارینی (چارەگی) لە باشترین ئەو پێکهاتانە هەژمار دەکرێن کە کار لە
سەر گۆڕینی کوالیتی و سازگاری ئاو ناکەن ،ئەو شتەی بە روونی لە کوردستان تێبینی دەکرێت ئاوی دەشتی هەولێر لە بەر ئەوەی لە نیشتەنیەکانی ماوەی هۆلۆسینی سەر
بە چاخی چارینیە جۆرەکەی باشترە لە ئاوی ناوچەی بەرزاییەکانی شەرەبۆت لە باکووری رۆژهەاڵتی ئەو دەشتە کە لە بەردەکانی بای حەسەن و فەتحە و ئینجانە
میقدادیە پێکدێن و هەرەها بە باشترین جۆرەکانی ئاو دادەنرێت لە کوردستان لە بەر ئەو تایبەتمەندی باس ی لێوەکرا.

شێواز و ڕیگاکانی گەڕان بە دوای ئاوی ژێر زەوی:
چەند شێوازەک هەیە بۆ ئەو مەبەستە کە دەکرێ باس لە گرنگترینیان بکرێت لەو خااڵنەی خوارێدا:
-1رێگا جیۆ فیزیاییەکان و بەتایبەت رێگاکانی لەرەلەرەکانی جۆرە بەرد و کانزاکان.
-2وێنە زەپۆشەکان (وێنەی بە فڕۆکە گیراو) چونکە پێویستی بە فڕینی لە سەر ئاستی نزمەوە هەیە تا رادەیەک لە پێناو دەسکەوتنی وێنەی بە ریزۆلیوشنەکی بەرزەوە بۆ
جێگاتانەی گەڕانیان تێدا دەکرێت ،کە تیایدا سکانەری هێ ی هەستیار بە گەرمیەوە بۆ ئەو مەبەستە بەکاردێت ،کە پشت بە گەرمی ئاوی ژێر زەویەوە دەبەستێت کە
جیاوازە لە گەڵ پلەی گەرمی ئاوی سەر رووی زەوی33.،
-3ئاماژە کردە جیۆمۆڕفۆلۆجیەکان :geomorphic indicators
دەتوانرێ سوود لە ئاماژە کردەکان وەرگیرێت بۆ گەڕان بە دوای ئاوی ژێر زەوی و دیاری کردنی شوێنی کە بریتین لە:
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آ-بوونی نیشتەنیە هەڵمیەکان لە سەر رووی زەویدا لە هەندێ ناوچەدا کە جیاواز لە گەڵ پێکهاتەکان دەورەو بەریان دەردەوکەون کە لە دەرەنجامی بە هەڵم بوونی ئاوی
ژێر زەویە بەرزەبووەکانەو بۆ سەر رووی زەوی بە هۆی تایبەتمەندی دەزوولەیەوە لە ناوچە ووشکەکاندا بە تایبەتی.
ب-دەرکەوتنی ناوچەی شێدار لە ناوچەیەکدا بە جیاواز لەگەڵ ناوچەکانی دەوروبەریدا کە ئاماژەیە لە سەر بوونی ئاو لە ناو پێکهاتەکانی ژێر ئەو ناوچە شێدارانەدا.
ج-رووانی و دەرکەوتنی رووەکی سروشتی لە هەندێ ناوچە بە جیاواز لەگەڵ ناوچەی دیکە ئاماژەیە لە سە ربوونی ئاو بێگومان.
د-دیمەن و لندسکەیبی بەرزی ونزمیەکانی ناوچەکە و سروشتی لێژیانەوە کە بە هۆیەوە دەزاندرێ ئاو لە کێ کۆ دەبێتەوە و لە کام بەشیان ئەگەری پەیابوونی بەرزترە.
ه-سروشتی پێکهاتە بەردەکانی ژێر زەوی ،چونکە جۆری بەردەکان لە رووی دامەزراوەکان و شێوازی هەڵکەوتنی چینەکان بڕیار لە سەر شێواز و ئەگەری کۆ بوونەوەی ئاو
دەدەن تیایاندا ،چونکە بۆ نموونە بەرد و پێکهاتە ناکونیلەدارەکان رێگە بە بوونی ئاو نادەن لە ناویاندا ،بەڵکو کار لە سەر ئەوە دەکەن کە لە سەریان کۆ ببنەوە و رێگە
نادەن بچۆڕێنەوە ناو پێکهاتە بەردەکان بن خۆیانەوە ،بە پێچەوانەی پێکهاتە کونیلەدارەکان کە ئەمبار و ئاوزێ ی ژێر زەوی مەزنیان تێدایە بە هۆی بەرزی کونیلەداریانەوە و
بەرزی رادەی بوونی جومگەکان و درز و کەلێن و شکانەکان تیایاندا ،وێرای ئەوەی کە کردارەکانی توانەوە و شیکاربوونەوە تیایاندا بەردەوامە و دەبنە هۆی بەردەوام
فراوان بوون و بەیەک گەیشتنی ئەو کون و بۆشاییانە لە ناویاندا ،هەروەها دامەرزراوە جیۆلۆجیە سەرەکی و لوەکیەکانیش لە چەماوە شکانەکان رۆڵیان هەیە لە
کۆبونەوەی ئاو تیایاندا.
رێگاکان و شێوازەکانی سوود وەرگرتن لە ئاوی ژێرزەوی و جۆرەکانی:
-1بیرەکان:
-2کانیاوەکان:
-3کارێزەکان:
چااڵکیەکانی مرۆڤ و رۆڵی جیۆمۆرفۆلۆجیانەی لە بواری ئاوی ژێرزەویدا ( لە مامەڵەکردن لە گەڵ شێوەکانی و رووی زەوی کاریگەری )
رۆڵی تەکنۆلۆجیای سەردەم لە گەڕان و دیتنەوەی ئاوی ژێرزەوی :
مەبەست لە تەکنلۆجیای سەردەم تەکنیکەکانی هەست کردن لە دوور() ) Remote Sensing( RSو سیستەمی زانیاریە جوگرافیەکانە ( Geographic Information
).)System(GIS

بەش ی دووەم :نای لۆ دانێ

كيلَطةيي لة جيؤمؤرِفؤلؤجياي برِاكتيكيدا :
كاري َ
جيؤمؤرِفؤلؤجياي ثرِاكتيكي تا ريَذةيةكي زؤر ثشت بة كاري كيَلَطةييى دةبةستيَت لةبةر سروشتى بابةتةكة كة ثرِاكتيكية واتة بةشيَوةى (تيؤرى)
كارناكات.بؤية فيَربووني شيَوةى كاركردني كيلطةيي شتيَكي طرنطة و تويَذةر فيَر دةكات ضؤن لة كيَلَطةدا زانياري كؤبكاتةوة ،كاري كيلَطةييش لة سىَ قؤناغ
ثيَكديَت كة ئةوانةن:
يةكةم :قؤناغي كاري ثيَش كيلَطةيي :
بيَطومان تويَذةر كة بيةويَت كاريَكي كيَلَطةيي ئةجنامبدات ئةوا يةكسةر نارِوات بؤ كيَلَطة ودةست بةكاربكات ضونكة ئةوكات نازانيَ لة كويَ دةست ثيَبكات و
لةسةر ض بنةمايةك كاربكات ،بةكورتي تاكو زانيارى مةكتةبي تةواو كؤنةكاتةوة ناتوانىَ كاربكا وبةرنامةيةك دا بنيَت بؤكاركردن ،بؤية دةبيَ ثشت بةو
هةنطاوانةى خوارةوة ببةستيَت:
 -1دياريكردني ئةو ناوضةيةي كة دةيةوىَ ليَكؤلينةوةى كيَلَطةيي لة سةر ئةجنام بدات (هةروةها شويَنطةى فةلةكي وجوطرايف وئيداريش)
 -2كؤ كردنةوةى هةموو ئةو زانيارانةى كة دةتوانى بةدةستى بيَنيَت دةربارةى ئةو ناوضةية لةسةرضاوة جياجياكاندا وةك كتيَب و تيَزةكاني ماستةر و دكتؤراه
و راثؤرت وبلَاكراوة وبلَاو نةكراوة حكومية فةرميةكان ،هةروةها نةخشةى تؤثؤطرايف وجيؤلَؤجي بة ثيَوةرة طةورةكانةوة وةك( 50000: 1و ) 20000 :1
هةروةها نةخشةى هايدرِلؤجي ناوضةكة و نةخشة ئيداريةكةى ونةخشةى توانستى بةرهةم هيَناني خاك ..........هتد .هةروةها طةرِان بةدواي هةموو
تويَذينةوة زانستيةكانى كة باسى ناوضةكة دةكةن ض بةتةنيا بيَت و ض وةك بةشيَك لة ناوضةيةكى طةورةتر ،هةروةها طةرِان بة دواي ئةو ئامارانةى كة
لةسةر ناوضةكة هةية ،ض داتاكاني ئاووهةوا بي يان دانيشتوان (سةرذميّري وداتا ذيانيةكان) يان كشتوكالَ.........هتد ،ضونكة مةبةست لة جيؤمؤرِفؤلؤجياى
ثرِاكتيكي دانانى ثالني سةركةوتووة بؤ ئةو ثرِؤذانةى كة خزمةت بة كؤمةلَطا دةكةن ،ئةطةر ئامارةكان وورد بن ئةو كات ثالني ثرِؤذةيةك دادرِيَذريَت
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بةثيَي ثيَداويستى ناوضةكة .هةروةها لة سةرضاوةكاني ديكة ،كؤكردنةوةى زانيارى لة ويَنة كةشيةكانةوة (ئةوانةي كة بةهؤي فرِؤكةكانةوة وةردةطرييَن)
هةروةها ويَنة ئامسانيةكان (كة بة هؤي مانطة دةستكردةكا نةوة وةردةطرييَن) ئةورِؤ هةموو كةسيَك دةتوانيَت لة ريَطةى ئينتةرنيَتةوة ثةيدايان بكات بة
ريزؤليوشين (ووردي)جياجياوة (ئةطةر لة  15مةتر كةمرتبوو بةثارة دةيكرِيَت جا يان بة سيستةمى كارتة يان بة ريَطاى ثؤستةوة .ئةو ويَنانة بة هةردوو
جؤريانةوة ثيَوةرى جيا جيايان هةية ،هةلَبذاردني ثيَوةرةكة بة ثيَي مةبةستى تويَذةر لة تويَذينةوةكة دةبيَت.
ئةو زانياريانةى كة بةدواي دةطةرِيَيت بىَ طومان دةبىَ لةو بوارانةدابيَت :
-1ثةيكةرى جيؤلَؤجى ناوضةكة وجؤرى بةردةكان وهؤكارى دروست بوونيان.
 -2زانياريةكاني ئاووهةوا
 -3هايدرؤلؤجيا و جيؤمؤرِفؤلؤجيا
-4خاك
-5رووةكي سروشتى
-6بةكارهيَناني زةوى  land useلةناوضةكةدا
ثاش ثةيداكردني ئةو زانياريانة بواري كاركردن لة تاقيطةدا دةست ثيَدةكات كة بةشيَوةيةكى سةرةكي ثيَكديَت لة تويَذكردني ويَنة كةشى و ئامسانيةكان،
طرميان ويَنةى كةشيمان هةبوو ئةوا بةو شيَوةى خوارةوة كاريان لةسةر دةكةين :
 -1ريزبةندكردني ويَنة كةشيةكان بةرِيَطةى ريزبةندي مؤزاييك ()mosaicبة ثيَي زجنريةى (تةسةلسول)ي ويَنةكان ،ئةو ويَنانةى كة ذمارةكةيان تاكة لة الى
خوارةوة دادةنريَن وذمارة جووتةكان لة الي سةرةوة دادةنريَن .
شاياني باسة ئةو ويَنانة تيَك هةلَكيَشن واتة بةشيَك لة هةر ويَنةيةك لة ويَنةى دواي خؤى و ثيَش خؤى دووبارة دةبيَتةوة ،ضونكة ويَنةكان وا طرياون تاكو
هيض زانياريةك بزر نةبيَت دةربارةى ناوضةكة ،ئةو دووبارة بوونةوةية ثيَي دةطوتريَت تيَكهةلَكيَش كردن (تةداخول) ،بة طشيت ريَذةى ئةو تيَكهةلَكيَشية
لةنيَوان  %70 - %30داية .
 -2ويَنةكان بة ريَطةى ئاميَرى سرتيؤسكؤبةوة كاريان لةسةر دةكريَت ،ئةوةي كة بةكارديَت بؤ تةندار كردني ويَنةكان (واتة بؤ تةجسيم كردنيان) ،كة ثيَكديَت
لة دوو ضاويلكة (عةدةسة )كة لةسةر ضار ثيَي ميتالَي رادوةستيَت ،ضةندين جؤرى هةية بةثيَي قةبارة ،هةر لةقةبارةى بضووكةوة كة ثيَي دةطوتريَت
سرتيؤسكؤبي طريفان –تا قةبارةى طةورة كة دوورى نيَوان ثيَيةكاني لة نيَوان  70-60سم وة تواناي طؤرِينى ضاويلكةكاني هةية بة ثيَي ثيَويست ومةبةستى
تؤيذةرةوة ،برِوانة ئةو ويَنةيةى خوارةوة.

ضاويلكةكان

ثيَيةكان

ناوضةى تيكهةلَكيَشيَ نيَوان دوو ويَنةكة

.

ويَنة ئامسانيةكان
ئاميَري سرتيؤسكؤب

كة دوو ويَنةكة لة ذيَر ئاميَرةكة دانران ئةو كاتة ضاوةكانت دةكةيتة سةر ضاويلكةكان و دةست دةكةى بةدةستنيشان كردني دوو خالَ لةسةر هةردوو ويَنةكة
بؤ شويَنطةيةك يان دياردةيةك كة لة هةردوو وينةكة دووبارة بوو بيتةوة بة رةنطي قةلةمي داري سوور (ضونكة ثيَنووسي دار دةسردريَتةوة وةك قةلةمي
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ديكة نية ،ضونكة ئةو ويَنانة تةنها يةك جار بةكار ناهيَندريَن بؤية دةبيَ ثاك رابطرييَن) ئةو كات دةبيَ ويَنةكان جوولةيان ثيَبكريَت تا هةردوو خالَةكة
دةكةونة سةر يةك ئةوكات ويَنةكان تةندار دةبن بةشيَويةك كةوا هةست دةكةيت كة بة واقيعي لة ئامسانةوة لة ناو فرِؤكة دايت و سةيرى خوارةوة دةكةي
بةلَام بيَ جولَة كردن ،كة دياردةكان دةركةوتن هةلَدةسيت بة دةست نيشانكردني جؤرى دياردة جيؤمؤرِفؤلؤجيةكان (دياردةكانى دامالَني ونيشتةنيكردن و
كةشكاري و .........هتد)وشويَنطةكانيان ،هةروةها دةستنيشانكردني ئةو ريَطايانةى كة دةيانطاتيَ (ثيَيان دةطات) بة ووردي .شاياني باسة دةبيَ جؤرةها
شويَنطة دياريبكريَن كة تايبةت مةندي جيا جيايان هةبي وةك ئ ةو شويَنطانةى روويان لة رؤذة يان بةثيَضوانةوة يان ئةوانةى روويان لة لة با باران
هةلَطرةكانة يان بةثيَضةوانةوة .........كة كار لة سةر دوو ويَنةى يةكةم تةواو بوو الدةدريَن و دوو ويَنةى ديكة لة جيَطايان دادةنريَن .هةمان كاري ثيَشوو
ئةجنامدةدريَتةوة.
كة شويَنطةكان جيَطريكران ئةوكات هةر شويَنطةيةك هيَمايةكى دةدريَيتَ وةك (ثيَتيَك وذمارةيةك وةك  a1 a2 a3 a4و b1 b2
............... b3هتد) ،بيَطومان لة ليَنووسيَكي (دةفتةرةكي) تايبةتي جيا هةلَدةستى بة داناني خشتةيةك كة تيايدا بةرِيز ئةو هيَمايانة دةنوسريَت و
بةرامبةريان هةموو ئةو زانياريانةى دةربارةيان كة دةستكةوتوون تؤماردةكريَن بةلَام بة هيَما ،ئةو هيَمايانةش دةبىَ زيرةكانة هةلَبذيَردريَن نةوةك يةكيَك
لة هيَماكان دوو شت يان دوو راسيت جياواز بطةيةنيَت لة هةمان كاتدا .ئةو هيَمايانة وةسفي جيؤلؤجيا و جؤري بةرد وجؤرى دياردةى جيؤمؤرِفؤلؤجي و
تةمةنى جيؤلؤجي وجؤري رووةك وجؤرى خاك وشتى تر دةنويَنن ،بة بةكارهيناني هيَماي يةكةم ثيت لة ناوةكانياندا ،بؤية دةبيَ ضةندين ريَطا بدؤزينةوة
لة بةكارهيَناني ئةو هيَمايانة تا كارةكة تووشى تيَكةلَى و ثيَكةلَى نةبيَتةوة .بؤ منوونة هةر شويَنطةيةك شةش يان حةفت هيَماي بؤ دادةنريَ كةوةسفي
دةكةن ،بةوةي خؤمان لة سةر بنةمايةك لة سةرةتاي دةفتةرةكة ئةو بنةماية وةك روونكردنةوةيةك بؤ خؤماني دابنيَني تا ليَمان تيَك نةضيَت يان لة بريي
نةكةين لة سةر ض بنةمايةك هيَماي زانياريةكامنان داناوة ،وةك ئةوةي بؤ منوونة بلَيَني هةميشة هيَماي يةكةم بؤ تةمةنى بةردةكانة وهيَماي دووةم بؤ جؤرى
بةردةكانة وهيَماي سيَيةم بؤ جؤرى دياردة جيؤمؤرِفؤلؤجيةكانة وهيَماي ضارةم بؤ وةسفكردني جؤرى خاك و وهيَماى ثيَنجةم بؤ جؤرى رووةك وشةشةميان
بؤ رادةى سةرةوليَذى وحةفتةميان بؤ بةرزى شويَنطةكانة لةسةر ئاستى رووى دةرياوة ،و دةتواني ثييت التيين بةكار بيَين ولةنيَوان ثيتيَك و ثيتيَكي ديكة
ثييت مسؤلَ و كةثيتالَ بةكار بيَين بؤ منوونة ئةطةر شويَنةطةيةكمان ئةو هيَمايانةمان بؤ دانابوو :
a1:MmMrs9h980
كةواتة ئةو ناوضةية ئةو تايبةمتةنديانةى خوارةوةيان هةية بة ثيَي ماناى ثيتةكان بنؤرِة ئةو خشتةي خوارةوة:
خ شتتتةي ذ متتارة ( ) روون كرد نتتةوةي ما نتتاي هيَ متتا و ثي تتتةكان ئتتاخؤ هتتةر يتتةك لتتةوان ض زانيار يتتةك دةبةخ شتتن بتتؤ ئتتةو شتتويَنطة
طرميانةييةي كة ئاماذةي ثيَكراوة كة برييت بوو لة ()a1:MmMrs9h980
سةرةتا:
 A1:واتا ناوي شويَنطةكة

بةندي جؤري زانياري طشيت
ريز
ثيت وهيَماكان
لة الي ضةثةوة
بؤ الي راست
1
تةمةنى بةرد

وورد

بة يةكةم ثيت لة ناوةكة

زانياري وورد

زانياري
ئينطليزي

ضةرخى مايؤسني

Miocene

M

2

جؤرى بةرد

بةردة مارِلَ

marl

M

3

تؤثؤطرافيا

شاخا وى

mountainous

M

4

جؤرى خاك

رةندزينا

rendzina

R

5

جؤرى رووةك

كورتةدار(دةوةن)

shrubs

S

6

ثلةى سةرةو ليَذى

نؤ ثلة

-

9

7

بةرزي لة سةر ئاستى رووى  980مةتر

H980
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دةريا
8

شتى تر.........

.........

..........

.........

واتا هةميشة ثييت يةكةم بؤ زانياري تايبةت بة تةمةني بةردة وثييت دووةم تايبةتة بة جؤري بةرد وثييت سيَيةم تايبةتة زانياري لة سةر تؤثؤطرافياي
شويَنطةكة هي ضارةم دةربارةي خاكة لة هيَماكة ( )a1:MmMrs9h980جا بؤ هةموو شويَنطةكان.
كةواتة ئةو زانياريانة لة سةرةتاوة لة سةرضاوةكانةوة بةدةست هاتوون ،تؤش تؤماريان دةكةيت بةو شيَوةية بةكورتى و دةضي لة كيَلَطةدا تويَذيان دةكةى و
ليَيان دلَنيا دةبيتةوة ،جا لةوانةية راست بن لةوانةية هةلَة بن .ئةو كات راستيان دةكةيتةوة ،هةر ئةوةشة ئاماجني كاري كيَلَطةيي .لةوانةشة خةلَيَك هةبن
ثيَيان وابيَ ئةو ويَنانة رؤلَيان نةماوة لة رؤذطاري ئةمرؤماندا ،بةلَام ئةوة بؤ ضوونيَكي هةلَةية ضونكة لة وولَاتة ثيَكةوتووةكان بة طرنطرت دادةنريَن لة ويَنة
(ئةنديَشة) ئامسانيةكاندا ،بةلَام الي خؤمان تةنانةت ويَنة ئامسانيةكانيشمان تةنها بة كوالييت نزمةوة لة سةرضاوة خؤرِاييةكانةوة دةستمان دةكةويَت ،بؤية
ئةو بؤ ضوونة بؤ هؤكاري كةم ئةزمووني و كةم زاني لة بوراةكةةوة دةطةرِيَتةوة.
-3ديسان بةردةوام دةبني لةكاركردن لةسةر ويَنة ئامسانيةكان ،كة دةبيَ ئةوجارة ويَنةى ئةو ريَطايانة بكيَشني كة دةمانطةيةنن بةو شويَنطانةى كة ديارميان
كردوون بؤ ليَكؤلَينةوة لة سةر كردن لة كيَلَطةدا ،بيَطومان بة قةلَةم رةنطي دار و بةشيَوةيةكى وورد ئاسانرتينى ئةو ريَطايانة هةلَدةبذيَرين كة شياو بن
وتيَكنةضووبن بة هؤي دامالَينةوة يان نةطرياو بن بةهؤي هةرةس هيَنانى بنارو بةردةكانةوة.
 -4ثالن دانان بؤ ئةجنام داني كارةكة لةكيَلَطةدا بةثيَي بةرنامةيةك و خشتةيةكى دياريكراودا بؤ منوونة وا دادةنريَت كة ضار شويَنطة لة هةر رؤذيَكدا تويَذ
بطريَن بؤ ئةوةى هةر لة سةرةتاوة بزانريَ كاتي خاياندراو لةكيَلَطةدا بة ضةند رؤذ مةزةندة دةكريَـت ،ضونكة بيَطومان هةر تؤَذةريَك كاتى كراوةى
بةد ةستةوة نية بؤ مانةوة لة كيَلَطةدا بةلَكو وةك مرؤظيَك بةسرتاوة بةضةندين كاري ديكةوة.
 -5ئةو كارة ثيَويستى بة خيوةتطايةك هةية ئةطةر ناوضةى ليَكؤلَينةوة زؤر دوورة دةستبوو ئةو خيوةتطاية دةبيَ لة شويَنطةيةك دابندريَت كة بؤ هةموو
شويَنطةكان بةيةكسانيةوة دووربيَت ،هةروةها نزيكبيَت لة سةرضاوةيةكي ئاو ،بةلَام ئةطةر ناوضةى تويَذينةوةكة نزيك بيَت لة طونديَك يان شاروضكةيةك
ئةوة واباشرتة لةويَ بن وئةويَ بكةن بة خالَى دةرضوون بؤ كيَلَطة ،ضونكة لةوىَ نزيك دةبن لةسةرضاوةكانى خؤراك و دةرمان و.......هتد.
ثيَداويستيةكان:
بيَطومان دةبىَ كةرةستةى زانستى و نووسينطةيى وكارى مةيدانى هةر هةموو دابني بكريَن كةئةوانيش بريتني لة دوو جؤرةوة:
يةكةم  :ثيَداويستيةكاني دروستكردنى تاقيطةى مةيداني :
دةبيَ بري لة دروست كردني تاقيطةيةك بكريَتةوة هةر لة كيَلَطةدا ،تاكوو ليَكؤلةر بتوانيَ هةنديَ شيكاري طرنطي كيميايي و فيزيايي ئةجنام بدات
لة ريَطةي ثةيا كردني هةنديَ لةو ئاميَرانةي كة دةكريَ بة قةبارةي طوجناو ونرخي طوجناوةوة ثةيا بن كة هةر تايبةتن بة كاري كيَلَطةيي ودةتوانريَ هةر لة
ريَطةي ئينتةرنيَتةوة بكٍرِدريَن كة هةر بؤ ئةو مةبةستةش دروست دةكريَن ،ضونكة تا بكريَ هةنديَ لة شكاريةكان زوو ئةجنام بدريَن هةر لة كيَلَطةدا باشرتة
لة بةر ئةوةي تايبةمتةندية كيمياييةكاني ئاو وخاك تةنانةت فيزياييةكانيش خيَرا طؤرٍانيان بة سةر داديَت كاتيَك كة لة ذينطة وشويَين رةسةني خؤيان جيا
بكريَنةوة و بكريَنة ناو شووش ة و جؤٍرٍكي (كيسي) نايلؤن و بربدريَنة شويَين ديكةوة ،بة هةر حالَ ئةو تاقيطةية دةبيَ هةنديَ لةو ئاميَر و شتانةى خوارةوةي
تيَدابيَت:
ئاميَرى ثيَوانى ترشى ياخود تواني هايدرؤجيين ئاو و خاك ( – )pHئاميَري ثيَواني سوورى (خيَواوكى  -سويَري  -شؤري) -ويَنةى ئامسانى – ويَنةى كةشى –
بوتلَ وشووشة بؤ وةرطرتنى منوونةى ئاو ،بةرداخ وشووشةى ديكة بؤ ئةجنامداني شيكارية تاقيطةييةكان ،ضةند طرياوةيةكى كيميايي وةكو ترشةكانى
كاربؤنيك وهيَدرؤليكى سووك – ئاميَرى سرتيؤسكؤب-و  GPSبؤ وةرطرتنى شويَنطةى فةلةكي لة مانطة دةستكردةكانةوة – كرينت ميتةر current meter
بؤ ثيَوانى خيَرايي رؤيشتنى ئاو بة مةبةسيت زانيين يان ثيَواني برِي لةبةر رؤيشتين ئاو لة ناو رووباراةكاني ناوضةى تويَذينةوة  -راستةى دار – قايش
فووت – كيسي نايلؤن بؤ وةرطرتنى سامثلَى خؤلَ – (ئؤطةر) بؤ دةرهيَنان و وةرطرتين سامثلي خؤلَ – خاكةناس – سيَطؤشةى تيَكسضةرى خاك – زةرِةبني –
كلينؤميتةر ( clinometerبؤ وةرطرتنى ثلةى الري بةردةكان) -ئةلَتيمةتر (altimeterبؤ برزى ثيَوان) ،بيَطومان وةرةقة و كاغةز و قةلَةم.....هتد.
دووةم :جانتايةكى شانى تايبةت بة هةر تؤذةريَك كة دةبيَ ئةو شتانةى تيَدابيَت:
تؤذةر دةتوانيَ ئةو ويَنة كةشيانة تيَدا دابينَ كة لة رؤذى كاركردنى خؤى كارى ثيَي هةية – نةخشةى جيؤمؤرِفؤلَؤجي وجيؤلَؤجي و تؤثؤطرايف.. ،هتد....
قايش فووت – ئاميَرى كلينؤمةتر -شووشةيةك ترشى كاربؤنيكى سووك بؤ زانينى (دةستنيشان كردني) رادةى كونيلةدارى بةردةكان – سةنتؤ كلينؤمةتر بؤ
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وةرطرتنى سلؤث و وتويَذكردنى بنارةكان – ئةلَتيمةتر-راستةى بضووك -قيبلةنامة بؤ زانيين ئاراستةكان -كامريا-دةفتةرى كيَلَطة بؤ تؤماركردنى تيَبينيةكان –
قةلَةم (دار ،ماجك..... ،ئيرت) – كيسي نايلؤن – خؤراكى خيَرا (ووشكة خواردن) – سرتيؤسكؤبي بةرِك (طريفان)......هتد.
ئةو كات قؤناغي كيَلَطةيي دةست ثيَدةكات كة لةو بةشةى خوارةوةدا باسي دةكريَت:
دووةم :كاري كيَلَطةيي:

-1
-2

-3
-4

-1
-2
-3

كاتيَك كة ليَكؤلةر دةطاتة ناوضةى ليَكؤلَينةوة ثيَش هةموو شت ئةو ضار خالة دةبيَ رةضاو بكريَن:
شويَنطةى خيوةتطايةكة طرنطة و دةبيَ رةضاوى ئةوة بكريَت كة نزيك بيَت لة سةرضاوةكاني ئاو و خؤراك و ضارةسةري (بة هاناوةضووني) خيَرا ( first
.)aid
لة قؤناغي بةكالؤريؤس وخويَندني بالَادا لة ثيَناو فيَركردني قوتابيان ،نابيَ ئةندامانى تيمةكة كةمرت بن لة ضار كةس بةلَكو لةوانةية باشرتة لة ثيَنج كةس
يان شةش يان زياتريش بن ،ئةطةر ضار كةس بوون ئةوا ئةو ضار كةسة لة كاركردندا دابةش دةبن بةسةر دوو طرووث و دووانيان دةبن بة تؤذةرى
جيؤمؤرِفؤلؤجي دووانةكةى ديكةش دةبن بة تؤذةرى جيؤلَؤجي كة كارةكاني جيؤمؤرِفؤلؤجيا و جيؤلِؤجيايان تةواو كرد ئةو جار دةبن بة تيمي تايبةت بة
ئةجنامداني كارةكاني خاك وذينطةى ذياني .وة لة هةر طروثيَك يةكيكيان دةبيَت بة تؤذةرى يةكةم ئةوةى ديكةش دةبيَتة تؤذةرى دووةم وة دةبيَ ئةركةكانى
خؤيان ئالَوطؤرِبكةن لة ناوةرِاستى كار كر دندا بؤ ئةوةى هةموويان بيَبةش نةبن لة فيَربوونى ئةجنامداني كارةكان لة هةمان كاتدا دةبيَت تيمةكان بوارةكاني
كاركردنيشيان ئالَوطؤربكةن واتة ئةوانةى تؤذةرى جيؤمؤرِفؤلَؤجي بوون دبيَ بنب بة تؤذةرى جيؤلَوجي و بة ثيَضةوانةوة تاكو لة هةموو بوارةكان فيَرى
كاركردن دةبن وثسثؤرى وشارةزايي وةردةطرن ،هةروةها سةبارةت بة كاركردن لة بوارى خاك وذينطةى ذيانيةوة ئةوةى طرنطة ديسان دووثاتي كةينةوة كة
دةبيَ ئةندامانى تيمةكة رابهيَندريَن لة سةر هةموو بوارةكاندا.
دةبيَ الني كةم ضار شويَنطة تويَذبكريَت لة رؤذيَكدا بؤ ئةوةى حيساب بؤ كات بكريَت و كاتى تةواو بووني كاري كيَلَطةييش ديار بيَت .
دلَنيابوون لةو ريَطايانةى كة دةطةن بة شويَنطةكان كاريَكى طرنطة ديسان ثيَداطري و جةخت لة سةر ئةو خالَة دةكةينةوة لة ثيَناو كات بة فريِؤنةدان،
هةروةها لةبةر ئةوةى ئةو ريَطايانة هةميشة طؤرِانيان بةسةر داديَت لة رووى جيؤمؤرِفؤلؤجيةوة بة هؤي فاكتةرة كةشيةكانةوة (باران وبةفر وشةختة
وطةرمي والفاو وهةرةسي بنارةكان( كة يةكيَ لة هؤكارةكاني روودانيان فاكتةرة كةشيةكانن) هةروةها لة لةوانةشة بة هؤكارة تةكتؤنية جياجياكانيشةوة وةك
ئةو بوومةلةرزةيةي كة ناوضةيةكي بةرفراواني رؤذهةلَات و باشووري كوردستاني طرتةوة لة كؤتاييةكاني سالَي  2017وة ،هةروةها لةبةر ئةوةى هةنديَ
ناوضة وةك ناوضة بيابانيةكان مةترسى بزربوون و وون بوونى ىلَ دةكريَت لةر سروشتى زانراوى ئةو ناوضانة بة هؤي طوزةر كردني بةردةوامي طردة ملي و
زخييةكانةوة ،هةروةها بة هةمان شيَوة لة ناوضة شاخاويةكانيشةوة ضونكة ناوضةي سةخنت ومرؤظ تياياندا ئةطةري وون بووني هةية هةروةها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيَوازي كاركردن لة شويَنطة دةستنيشان كراوةكاندا:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كارة جيؤمؤرِفؤلَجيةكان (:)the geomorphic works
لة رووي ئةجنامداني كارة جيؤمؤرِفؤلَؤجيةكاندا هةلَدةستى بةو كارانةى خوارةوة:
دلنيابوون لةوةى كة ناوضة هةلَبذيَردراوةكة هةريَميَكى تةواو ومنوونةيي دةنويَنيَت لة رووى جيؤمؤرِفؤلَؤجيةوة لة بازنةيةك كة نيوة تريةكةى  50مةتر
بيَت ئةو جار دةست بةكاركردن دةكريَت.
دةبيَ ضار يان ثيَنج دةفتةر لةبةر دةستدا بيَت كة هةر يةكةيان تايبةت بن بة بواريَك لة بوارةكانى ثسثؤرِية جياجياكاني (جيؤمؤرِفؤلَؤجياو جيؤلَؤجياو
خاك وهايدرؤلَوجيا و ذينطةى ذياني) تيَبينيةكانى هةر بواريَك لة دةفتةرى تايبةت بةخؤيدا تؤماربكريَت.
هة نتتدىَ كتتارى جيؤمؤرِفؤ لتَؤجي ئةجنا متتدةدريَت وةك تو يتَذكردني ستتةرةوليَذى ( )Slopeرووى زةوى يتتان بنارة كتتان بتتة ئتتاميَرى
سنتوكلينومةتر) (sintoclinometerكة ئا ميَريَكة بؤ ئةو مةبةستة بةكارديَت كة راستةيةكى داري لةطةلَداية دريَذيةكةى دةطاتة  5متةتر كتة دةتوا نتدريَ
بةثيَي ثيَويست كورت ودريَذ بكريَتةوة ،ئيدي دةست دةكريَت بة دياري كردني ضةندةها خالَ بة دووريةكى يةكسان لة يةكرتةوة ئيدي ئةطةر ئاميَرةكة لةسةر
هةر خالَيَك بوو ئةوا راستةكة لةسةر خالَى دواي ئةو دادةنريَت وبةهؤى خويَندنةوةى ئاميَرةكة ليَذايي زةوى وةردةطرييَت ياخود دةزانريَت .هةر وةها ئاماذة
بة جؤرى دامالَينيش دةكريَت لتة ناو ضتةكةدا هتةر لتة ريَ طتةي بين يتةوة هتةروةها بتة جتؤرى د يتاردة جيؤمؤرِفؤلَؤج يتةكاني كتة لةناو ضتةكةدا هة نتة و ث يتَواني
دووراييةكاني (رةهةندةكاني (دريَذي و ثاني وقةبارة وترية وبةرزي ....هتد)) ئةو دياردةية ،لة كارة كتاني دي كتةي ئتةو بة شتة ئا متاذة كرد نتة بتة جتؤرى ختاك
ورووةكةوة (هةر ضةندة لة شويَنى تايبةت بة خؤشيانةوة ئاماذة يتان ث يتَدةكريَت) ،هتةروةها وةر طترتين بتةرزي ناو ضتةكة بتة ئتاميَرى ئةلَتي متةتر و شتويَنطةى
ناوضةكة لةرووى فةلةكيةوة بة ئاميَرى . GPS
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كارة جيؤلَؤجيةكان :the geologic works
لةو بوارةدا ئةو كارانةى خوارةوة ئةجنامدةدريَن:
لة كارة جيؤلَؤجية طرنطةكاندا دياريكردني تةمةنى بةردةكانة ،ئايا سةر بة ض سةردةموو ضاخ و زةمةنيَكن لة ريَطةي زانيين جؤري ثيَكهاتة
جيؤلؤجيةكةية.
جؤرى بةردةكان ضني؟ ئاطرينن يان نيشتةنني يان طورِاون بةلَكو بةوورديش دياري دةكريَن وةك ئايا كلسني يان زخيني يان ملني يان ليتةيني يان قورِينن
........هتد ،ضونكة هةر ثيَكهاتة بةرديَكي جيؤلؤجي تايبةمتةندي تايبةت بة خؤي هةية لة رووةوة هةر لة بةر ئةوةشة ثيَكهاتة جيؤلؤجيةكان لة طةلَ يةكرت
جياوازيان هةية.
بونياتيان ضية ( ) the structureواتةثةيكةرى جيؤلَؤجي ناوضةكة جية و لةض ثيَكهاتووة ئايا ضني ضينةيني يان طومبةتني .....هتد هةروةها دياريكردني
ئةستوورى ضينةكان ،هةروةها دياريكردنى بووني جومطة و درزو جؤينتةكان ( )the jointsوجؤر و ئاراستةكانيان و ذمارةكانيان لة هةر جؤريَكدا لة
شويَنطةكةدا.
دياريكردني شيَوةى دةركةوتنى ضينةكان لة سروشتدا ئايا لة شيَوةى كويَستان( )questaيان هؤطباكن ( )hogbacksيان ضةماوةيني يان شكانني
(شكاوةيني. )faulty
دياريكردني الري (()the dipامليل) ضينة بةردةكان بة ئاميَرى (. )clinometers
مةزةندةكردنى قوولَايي بةردةكان ئايا لةسةر رووى زةوينة يان لة نزيكيةوة يان لة قوولَاييةكى زؤرةوةن (زؤر جار بة خةمالندن دةكريَت).
هةلَوةشاوة بةردينةكان تويّذد ةكريَن لة رووى ثيَوانى قةبارةيان و سةرضاوةكانيان ئايا طوازراونةتةوة بؤ ئةو ناوضةية لة جيَطاى ديكةوة (ئةطةر طؤيي و
بضووك و سةقلَ كراو بوون ئةوة وا دةطةيةنيَت كة لةجيَطاى دوورةوة طوازراونةتةوة بةلَام ئةطةر ئةو ووردة بةردانة طةورة و طؤشةداربوون وطؤيي نةبوون
ئةوة ماناى ئةوةية كة ئةوانة هى هةمان جيَطةن).
هةروةها هةلَدةسنت بة ثيَوانى ريَذةى ئةو هةلَوةشاوة بةردينانة (املفتتات الصخرية) لة هةر رووبةرى  1مةترى ضارطؤشةدا بة بةكار هيَنانى ضارطؤشةيةكي
داري تايبةتةوة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كارةكانى تايبةت بة خاك :the soil field works
لة بوارى خاكدا بةو كارانةى خوارةوة هةلَدةستني:
يةكىَ لة كارة هةرة كرنطةكانى كارى كيَلَطةيي لة جيؤمؤرِفؤلَؤجيادا كارةكانى تايبةت بة خاكة كة ئةويش ضةند كاريَك دةطريَتةوة وةك تويَذكردنى
ئاسؤيةكانى خاك ،جا يان لة ريَطةى ئةو ليَوار و كةندالَانةى كة ئاوى رووبار و الفاو و شالَاوانةي لة ناو شيو و دؤلَة جياجياكاندا دروستيان دةكةن يان لة
ريَطةى هةلَكةندني خاكةوة.
لة كارةكانى ديكة ،وةرطرتنى منوونةى (سامثلَ  ) samplesخاكة لة ريَطةى هةلَكةندنى ضالَةوة لة ناو زةوى و خاكدا ،لةدوواييدا دةرهيَنانى منوونةكانة
بةلَام بةو هةنطاوانةى خواريَدا:
ثاك كردنةوةى ئةو ثارضة زةويةى كة سامثلَى ىلَ وةردةطرييَت بة رووبةرى 100سم × 50سم (لةوانةشة ثيَويست بة رووبةرى زياتر بكات) لةريَطةى
البردني ئةو ضينة خؤلَةى سةرةوة تا قوولَايي  30سم ضونكة هةميشة ضيين سةرةوة لةوانةية خؤلَةكةى طوازراوةبيَت و نويَنةري خاكي رةسةني ناوضةكة
نةبيَت .
دواي ئةوة ضالَ ليَ دةدريَت بة قوولَايي 30سم لة نيو مةتري يةكةمدا وبةقوولَايي  60سم لة نيو مةتري دووةمدا بةلَكو قوولَايي زياتريش هةلَدةكةندريَت
ضونكة لةوانةية سامثلَةكان لة قوولَايي نيَوان 15سم تا 90سم وةربطريين ،بيَطومان قوولَايية كةمةكان ئةوانةن كة رةطى طذوطيايان دةطاتىَ و قوولَايي
زؤرةكان شويَنى طةيشتنى رةطى دارةكانن لة ناو خاكدا ،ئيدي ئةو سامثالنة دةبردريَن بؤ تاقيطة بة مةبةستى زانينى تايبةمتةنديةكانى خاكي ئةو قوواليية
جياجيانة لة ريَطةى ئةجنامداني شيكاري كيميايي وفيزيايي لة سةرياندا ،بيَطومان وةرطرتنى سامثلَ و منوونةى خاك بةهؤى هؤكاريَك دةبيَت كةناوى ضالَ
ليَدةرى لوولةكية(احلفار االسطواني.) auger
 -3لة كارةكانى تري خاك ثؤلَيَنكردني خاكة لةرووى رةنطةوة .لة سروشتدا خاك بةهةموو جؤرة رةنطةكان دةبيندريَت تةنانةت بةو رةنطانةى كة بة زؤر
زرقيش دادةنريَن وةك زةرد وسؤر و كةسكى ئاسايي ض جاي هةموو رةنطةكاني ديكة بة ثلة جياجياكانةوة ،بيَطومان هةموو ئةو رةنطانة ريَبةريَكى بؤ
دروستكراوة لة اليةن ثسثؤرِيَكى خاكةوة بة ناوى (مةنسلِ ) munsilئةو ريَبةرة ناوى ( )munsil soil color chartsة لةو ريَبةرةدا كة لةضةند
الثةرةيةك ثيَكهاتووة لة هةر الثةرِةيةك ضةندةها رةنطي تيَداية كة بة ريَز دانراون ،هةر الثةرةيةك هيَمايةكى تايبةتي هةية هةر رةنطيَكيش هيَمايةكى
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تايبةتي هةية بؤية هةر سامثليَك لة خاك دةبيَ بة ووشكى جؤرى رةنطةكةى لة ريَبةرةكةدا بدؤزريَتةوة هةروةها بة تةرِكردني خؤلَةكةش دةبيَ رةنطةكةى
دةستنيشانبكريَت ،وة هيَماى الثةرِةكة و رةنطةكة تؤماربكريَن لة هةردوو حالَةتدا لة دةفتةرى تايبةت بة زانياريةكانى خاكةوة.
Add here other information in the future
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كارةكانى ذينطةى ذيانى :
بيَطومان ئةو كارانة دةطريَتةوة كة ثةيوةنديان بة تويَذكردني رووةكى سروشتى وكاريطةرى ئاذةلَ لة سةر جيؤمؤرِفؤلؤجياى ناوضةى تويَذكراوةوة
وةك بؤ منوونة كاريطةرى ( لةوةرِاندني ئاذةلَ) هةروةها كاريطةرية بايؤلَؤذيةكاني ديكة لة سةر سروشتى ناوضةى تويَذينةوة بة كاريطةرى مرؤظيشةوة ،لة
كارةكاني ئةو بوارة ئاماذة بة ئةوانةى خوارةوة دةكةين:
 -1تويَذكردنى ضرِى رووةكى سروشتى طيايي لة ناوضةكة وجؤرى رووةك وبةرزيةكةى ،جا سةبارةت بة ضرِيةكةى ئةوا ضارطؤشةيةكى دار بةكار دةهيَندريَت
كةدريَذى اليةكاني يةك مةترة كة بة شيَوةيةكى (هةرِةمةكى) تويَذةر هةلَى دةدات بؤ دواوةى خؤى بؤ ئةوةى بة ئةنقةست شويَنيَكى دياريكراو هةلَنةبذيَريَت
ئةو كات ئةو رووبةرة وةردةطريَت كة لةناو ضارطؤشةكةية كة رووةكى تيَداية ورِيَذةكةى هةذمار دةكات هةروةها بةرزي رووةكيش حيساب دةكات you (.
)can also talk about of how to study the trees and forest places like what we applied in khalfan
-2
أ-
ب-
ت-

سةبارةت بة رادةى لةوةرِاندن لة ناوضةكةدا :
ديسان ضارطؤشة دارةكة بةكارديَنيَت وهةلَى دةدات ،دوايي ئةو رووبةرة سةيردةكات كة دارةكةى ىلَ كةوتةوة وسةير دةكات ئايا بةريَذةى ضةند ثاش ماوةى ئاذةلَى
ليَية .
بةهةمان شيَوة ذمارةى شويَنةوارى ثيَي ئاذةلَةكانيش دةذميَريَت لة هةر مةتريَكى ضارطؤشةدا.
هةروةها ذماردني ئةو ريَضكانةى كة لةئةجنامي بةسةردا رؤيشتين ئاذةلَةكان دروستدةبن لةسةر بنارو ناوضة جياجياكانةوة ،زؤرى ئةو دياردانة بةلَطةن لةسةر بةرزى

رادةى لةوةرِاندنةوة.
ث -وةرطرتنى منوونة لة رووةك وبردني بؤ تاقيطة.
ج -هةروةها ليَكؤلَينةوة دةربارةي شيَوةى بةكارهيَناني زةوى دةكريَت لةناوضةكة وةك بؤ كشتوكا َل و لةوةرِاندن ودارستان وزةوى بةردين يان بؤ ثيشةسازي و
نيشتةجيَبوون .........هتد.
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