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ٓيَوَى غةًةُدةفةز...
 ضةزةتايةن...
وةن شاُساوة يةكيَم هة بِةًا طسُطةكاُى ذيَسخاُى ئابوزى ووالَت بسيتية هة زِيَطاو بآْ,يَوَى غةًةُدةفةزيؼ
بةغيَلة هة زِيَطاوباْ ,كةهةوالَتدا طسُطى يةكى شؤزى ٓةية هة ثةيوةضتلسدُى ٓةًوو غازو غازؤضلةكاْ بة
يةكرتةوة بة تايبةت ئةو زِيَطاياُةى كة ٓاتووضؤى شؤزياْ تيَدا بةدى ئةكسيَت ,وةن ثيَلةوةهلاُدُى غازة طةوزةكاْ
بةيةكرتةوة و ئةواُيؼ بة ثايتةختةوة ياْ زِيَطاى ضواز دةوزى غازةكاْ بةتايبةت ثايتةخت كة ئةبيَتةٓؤى
كةًلسدُةوةى ثاهَةثةضتؤى ٓاتووضؤٓ ,ةزوةٓا خاهَيَلى تس كةشؤز طسُطة ئةويؼ بةضتِةوةى والَتة بة دةوهَةتاُى
دزاوضىَ  ,كةئةًةؽ طسُطى يةكى شؤزى ٓةية هةزِووى باشزطاُى و طواضتِةوةى كةهوثةي و ٓاتووضؤى ٓاوالَتياْ بؤ
دةوهةَتاُى دزاوضىَ و هةويَػةوة بؤ والَتاُى تس...كةشؤز جاز بةَ ٓيَوة دةوتسيَت ( ٓيَوَى تساُصيَت) (خـط تساُصيَت).
بةداخةوة هة كـوزدضتاُدا تا ئيَطتا بري هة ثسِؤذةيةكى وا طةوزةو بة ضوود ُةكساوةتةوة ,هة كؤُةوة ئةوةى
بيطتبيَتٌاْ تةُٔا غةًةُدةفةزةكةى ضويٌَاُى بووة كة بطات بةالََ ئيَطتاغى هةطةهَدا بيَت ٓةز ُةطةييػت  !...تاشة
بةدوا ٓةوايَ ٓةية كةهةاليةْ كةزتى تايبةتةوة بري هةوة كساوةتةوة ٓيَوَيَلى ئاضِيِى غةًةُدةفةز هة غازؤضلةى
ثيَِحويَِةوة بةزةو ثازيَصطاى ضويٌَاُى دابِسيَت هةاليةكى تسةوة ٓةوهَدةدزيَت ئةَ ٓيَوَة هة قةشاى (ضيدؾادق)ةوة
ثازيَصطاى ٓةهَةظة ثةيوةضتلاتةوة بة ثازيَصطاى ضويٌَاُيةوةو هةويَػةوة بةزةو ثازيَصطاى كةزكون بسِوات ,
ئةًةؽ ٓةواهَيَلى دهَدؤغلةزوٓةوهَيَلى دهَطؤشاُةية هةثةيوةضتلسدُى ٓةًووغازو غازؤضلةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ

 ثيَِاضةيةكى ٓيَوَى غةًةُدةفةز...
غةًةُدةفةز  :غيَواشيَلة هة غيَواشةكاُى تسى طواضتِةوة ٓةهَئةضيَت بة طواضتِةوةى ضةزُػني و كةهوثةي هة
غويَِيَلةوة بؤ غويَِيَلى تسهة زِيَى وغلاُيةوة بة ضيطتٌيَلى زِيَم و ثيَم و ئابوزياُةو ضةالًةترت بؤ غويَِة دووزة دةضت و
ُصيلةكاْ  ,وة ثيَم ٓاتووة هة ضةُد ظاهَلؤُيَم ياْ كابيِةيةكى ثيَلةوة بةضرتاوى يةن هة دواى يةنٓ ,اتووضؤ دةكات
هة ضةز زِيَسِةويَلى ديازى كساو كة ثيَى دةوتسيَت ( ٓيَوَى زِازِةوى ئاضِني ) ( خـطوط اهطلم احلديديـة )) (Railwayبة
غيَوةى غسيتى وة ئةَ ٓيَالَُةؽ ثيَم ٓاتووْ هة دوو زِيَسِةو بة دوو ئازِاضتةى جياواش  ,وة ٓةُدىَ جازيؼ ثيَم ديَت تةُٔا
هة يةن زِيَسِةو بةَ تان زِيَسِةوةؽ كةبةغيَوةى ٓيَوَى باشُةيى ياْ ( ًيخوةزى ) ية دةوتسيَت ٓيَوَى ًؤُؤزِايى (Laying of
) monorail tracksكة هة دواييدا باضي دةكةيّ.غةًةُدةفةز بة ضةُد غيَواشيَلى وشة كاز دةكات ٓ ,ةياُة بة
خةهَووش كاز دةكات كة ئةَ غيَواشةياْ كؤُةو ضةزةتا بةَ غيَواشة كازى دةكسد ثيَى دةوتسا غةًةُدةفةزى ٓةهٌَى ,وة
ٓةياُة بة ُةوت كاز دةكات ياْ بة كازةبا كاز دةكات ..وة ضةُد ظاهَلؤُيَم بة دواى خؤيدا زِائةكيَػيَت.
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ً يَرووى دزوضتبووُى ٓيَوَى غةًةُدةفةز...
ضةزةتاى بريؤكةى دزوضتلسدُى ٓيَوَى غةًةُدةفةز ئةطةزِيَتةوة بؤ ُصيلةى  0022ضايَ ثيَؼ ئيَطتا !...ئةويؼ بة
زِاكيَػاُى ضةُد طاهيطلةيةكى دازيِى طةوزة بة دواى خؤياُدا  ,ئةَ بريؤكةيةؽ هةضةزدةًى بابوييةكاْ و ًيؿسية
كؤُةكاْ و ئيغسيقيةكاُةوة ضةزى ٓةهَدا,بؤطواضتِةوةى كةي و ثةهةكاُياْ بةتايبةت طواضتِةوةى بةزدو تاويَسى طةوزة
ئةويؼ بة ثاهَِاُى ئةوبةزداُة بؤ ضةز ئةو ضةزخاُةى كةبةغيَوةى طاهيطلة دزوضت كسابووْ وةثاهَِاُى ياْ زِاكيَػاُى
هة ضةز ئةو ٓيَىَ وزِازِةوةى كةهةضةز شةوى بؤياْ دائةُا بؤئةوةى بةئاضاُى بطويَصزيَِةوة ,بؤ منووُة ئيغسيقيةكاْ
ٓةهَئةضاْ بةٓةهَلةُدُى زِازِةويَم بؤ تايةى طاهيطلةكاُياْ بةقوهَى 50ضٍ بة دزيَرى ثيَويطتى غويَِى طواضتِةوةكة
ثاغاْ ثاهَياْ بة تايةكاُةوة ئةُا هةضةز ئةو زِازةِوةى كةبؤياْ ٓةهَلةُدبوو هةضةز شةوى كةبسيتى بووْ هة دوو زِازِةوى
تةزيب بة يةكرت دووزى ُيَواُياْ ُصيلةى يةن ًةتس ئةبوو وةن هة ويَِةى (  ) 5دا ديازة .

ويَِةى (  ) 5طاهيطلةيةكى ضةزةتايى بةكازٓيَِساوة بؤ طواضتِةوةى كةي وثةي ئةويؼ بةزِاكيَػاُى هةضةز زِازِةويَم

ُيواْ تايةى طاهيطلةكاْ كةبة تةختة دزوضتئةكساْ بة ئاضّ توُد ئةبةضرتا.وةهةجةذُة تايبةتيةكاُياُدا بت و
خواوةُدةكاُياْ ئةخطتة ضةز عةزةباُة دازيِةكاُياْ بة دةوزى ثةزضتطاكاُياْ ئةياْ ضوزِاُدُةوة.تاوةكو هة ضةدةى
غاُصةدا ٓيَوَى ئاضِني بةكاز ٓيَِسا هةضةز شةوى بؤ طواضتِةوةى خةهَوش هة كاُة خةهَوشةكاُةوة بؤ ئةو غويَِاُةى
كةًةبةضتياْ بوو ,تاواى ىلَ ٓات تايةى ذيَس طاهيطلةكاُياْ هةئاضّ دزوضت كسد ئةًةؽ بؤ يةكةَ جاز هة ئةهٌَاُيا
منووُةى ئةَ تايةئاضِاُةدةزكةوت كةثاهَياْ ثيَوة ئةُساْ هةضةز ٓيَوَى ئاضّ,وة ئةَ ٓيَوَة ئاضِيِة ضةزةتايى ية ُاو
ُسا بة زِازِةو ( ممس ) (اهرتاًواى ) .
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 دةزكةوتِى يةكةَ ٓيَوَى ئاضِني…
دزوضتلسدْ و دةزكةوتِى يةكةَ ٓيَوَى ئاضِني هة جئاُدا هة ضاهَى  َ5200بوو هة اليةْ ئةُداشيازى ئيِطويصى
(جورج ستيفنسون ) () 5282-5825ةوة بوو كةٓةضتا بة دازِغتِى ٓيَوَى ئاضِني بؤ غةًةُدةفةزيَلى ٓةهٌَى كة ُاو
ُسا بة (غةًةُدةفةزى ضازووخى )  ,كيَػةكةى ( ) 2150طْ بوو بةخيَسايى (  93كٍ \كاترًيَس ) ئةزِؤيػت  ,وةئةَ
غةًةُدةفةزةى ئةُداشياز ( ضتيفِطوْ ) ضةملاُدى كة ئةَ ٓيَوَة ئاضِيِاُة طوجناوْ بؤ بةزطةطستّ و ٓةهَطستِى ئةو
غةًةُدةفةزة ٓةهٌَياُةى بةضةزيا تيَجةز دةبّ  ,ئةَ كازةؽ بووة ٓؤى طؤزِاُلازى بِةزِةتى هة جوطسافياى
جئاُدآ...ةزوةٓا ئةَ ئةُداشيازة تواُى ديصايِى دووزى ُيَواْ ٓةزدوو ٓيَوى ئاضِى غةًةُدةفةز دابِىَ كة بسيتى بوو
هة ( ً 5890وٍ ) ئةًةؽ بوو بة ثيَوةزيَلى جئاُى ُاو ُسا بة ثيَوةزى ( ضتيفِطوْ ) كةهة دوايى دا هة ثيَلٔاتةى ٓيَوَى
غةًةُدةفةز باضى ئةكةيّ  .بِيادُاُى ئةَ ٓيَوَة ئاضِيِة هة غازى ( ضتوكتوْ )ةوة دةضتى ثيَلسد بةزةو غازى
( دازهِحتوْ ) كةدةكةويَتة باكوزى زِؤذٓةالَتى ئيِطورتاوة  ,هةويَػةوة بةزةو غازى ( غيَوَدوْ ) كؤتايى ٓات  ,دزيَرى ئةَ
ٓيَوَة ئاضِيِة ( ) 82كٍ بوو  ,ضةزةتاى ئةَ كازة تةُٔا ًةبةضت هيَى طواضتِةوةى غتووًةن بوو ُةوةن ًسؤظ!...
تاوةكو ثاؽ ًاوةيةن هةبةزةو ثيَػربدُى ئةَ خصًةتطوشازية تواُسا ظاهَلوَُى طوجناو دزوضت بلةْ بةغيَوةى كابيِة بؤ
طواضتِةوةى ٓاوالَتياْ و كاالَكاُيػياْ .هةوكاتةى كة ئةُداشياز ( ضتيفِطوْ ) ضةزقاهَى ئةَ كازة بوو ٓةُديَم كةضى
تس هةغازى ( الُلػري ) كةدةكةويَتة باكوزى زِؤذئاواى ئيِطورتاوة بريؤكةى ٓيَوَى غةًةُدةفةزياْ الدزوضت بوو ئةويؼ بة
دزوضتلسدُى ئةو ٓيَوَة هةغازى ( ًاُػطرت ) بةزةو ( هيظسبوي ) بؤطواضتِةوةى كةزةضتةى خاَ كةهة ثيػةضاشى هـؤكةدا
بةكاز ئةٓيَِسا هة ُيَواْ ئةَ دوو غازةداً ...يَرووُوضاْ دةهَيَّ طةوزةتسيّ كازيَم ًسؤظايةتى ثيَى ٓةضتابيَت هةضةدةى
ُؤشدةدا بِياتِاُى ٓيَوَى ئاضِني بوو كة بةغيَوةيةكى خيَسا ثةزةى ضةُد هةجئاُدا وة دزيَرى ئةَ ٓيَوَة هة ضاهَى 5282
هةئةًسيلا طيػتة ( ) 2222كٍ وةهة ئةوزوثادا طةيػتة ( ) 9222كٍ  ,وةهةكؤتاييةكاُى ضةدةى ُؤشدةدا طةيػتة
( 822,222كٍ) هة جئاُدا ,وة ئيَطتاكة هةضةزتاضةزى جئاُدا ئةَ دزيَرية دةطاتة شياتس هة ( ً 519ويؤْ كٍ ).
شؤزتسيّ دزيَرى ئةَ ٓيَوَة هة والَتة يةكطستووةكاُى ئةًسيلاو زِوضياو ثاغاْ ٓيِدضتاُة  .وة ئيَطتا خيَسايى
غةًةُدةفةز شؤز بةزةو ثيَػضووُى بةخؤوة بيِيوة بةجؤزيَم هة والَتاُى ( ياباْ و فةزةُطاو ئةهٌَاُيا ) دةطاتة ( 902
كٍ\كاترًيَس ) وةهةوالَتى فةزِةُطا هةضاهَى  5332ئةَ خيَسايى ية تاقيلسايةوة طةيػتة (  050كٍ \ كاترًيَس ) .
دةزكةوتِى ئةَ ٓيَوَةؽ هة عيَساقدا دةطةزِيَتةوة بؤ (  ) 5392 / 8 /52كةهةضةزدةًى ثاغايةتيدابوو هةذيَس ضاوديَسى
فةزًاُسِةوايى بةزيتاُيا  ,وة عيَساق دووةًني ووالَتى عةزةبى بوو هة دواى والَتى ًيؿس كة ٓيَوَى غةًةُدةفةزى تيا داُسا
 ,بؤية زِؤذى (  ) 8 /52ى ٓةًوو ضاهَيَم داُساوة بة زِؤذى بِياتِاُى ٓيَوَى غةًةُدةفةز هة عيَساقدا .
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 ثيَلٔاتةى ٓيَوَى زِازِةوى ئاضِيِى غةًةُدةفةز …
ٓيَوَى ئاضِني ثيَلٔاتووة هة دوو ثازضة ئاضّ هة غيَوةى ثيتى ( )iواتة (  ) i-beamويَِةى ( ) 0تةزيب بةزاًبةز
يةكرت دائةكوتسيَّ بة بصًاز ياْ بسغوى ئاضِني بةغيَواشيَلى ضتوُى هةضةز ثازضة دازى ثتةو ( ضيَس ) ويَِةى (  ) 9ياْ
هةضةز ثازضة كؤُلسيَتى ئاًادةكساو ( )precast concreteويَِةى (  ) 8كةهة شةويدا جيَطري ئةكسيَّ بؤثازاضنت و
ًاُةوةى ئةودووٓيَوَة بةتةزيبى ( ثاؽ كوتاُةوة و ئاًادةكسدُى ئةو شةويةى كة ئةَ ٓيَوَةى ثيَدا تيَجةزِ دةبيَت )  ,ئةَ
دوو ٓيَوَة ئاضِيِة تةزيبة شؤز جاز هةضةز بِاغةيةكى كؤُلسيَتى ياْ هةضةز ضةوى كوتساوةوة دائةُسيَّ بؤ ئةوةى توغى
هووي بووْ (ُ )Torsionةبّ وة بةزطةى قوزضايى ئةو غةًةُدةفةزة بطسيَت كةبةضةزيدا تيَجةزِدةبيَت .

ويَِةى (  )0ثيَويطتة دووزى ُيَواُياْ يةكطاْ و تةزيب بيَت

ويَِةى (  ) 9داكوتاُى ٓيَوَى ئاضِني هةضةز ثازضة تةختةى ( ضيَس ) بة بسغو ياْ بصًاز

غيَواشى ثيَلٔاتةى كؤُى ئةَ ٓيَوَة ئاضِيِة دزوضت ئةكسا هة ضةُد ثازضة ئاضِيَلى ثيَلةوة هةحيٌلساووضةضجيَِساو بة
ثازضة داز ياْ كؤُلسيَتى ئاًادةكساو  ,ئةويؼ بؤ دابةغبووُى قوزضايى بوو هةضةزةوة بؤ خوازةوة  ,وة هةُيَواْ ثازضة
ئاضّ و ثازضة تةختة ياْ كؤُلسيَتةكةدا ثازضة زِةبةزى ثالضتيلى تايبةت دادةُسيَت بؤ ُةزَ و ُياُى (  )Elasticityو
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ُةٓيَػتِى كسدازى هيَلدػاُدْ و داخوزاْ  .ئةَ ٓيَالَُة ضةزةتا بِاغةيةكى ثتةوو بةٓيَصياْ بؤ داُةزِغتبووْ تةُٔا
هةضةز بةزدى غلاو ياْ ضةو داُساوْ وة جوَيِت داُساوة هة ٓيَوَةكاُدا بؤية شؤز جاز كيَػة دزوضت ئةبوو هة جؤيِتةكاُدا
,ئةبواية بةزدةواَ هةذيَسضاوديَسى ضاكلسدُةوة بووُاية وةن ضةوزكسدُى جؤيِتةكاْ و توُدكسدُةوةى بسغوى
جؤيِتةكاْ ٓ ,ةزوةٓا بةزدى غلاوى ذيَس جؤيِتةكاْ بةٓؤى ٓاتووضؤ هةضةزياْ تووغى جوالَُدْ و زِؤضووْ ئةبووْ
ئةويؼ ئةبواية بةزدةواَ غويَِى ئةو ضاالَُة ثسِ بلسيَتةوة هة بةزدى غلاوو بلوتسيَتةوة بؤ ئةوةى ٓيَوَة ئاضِيِةكة هةو
غويَِاُةدا داُةبةشيَت .

ويَِةى (  )8داكوتاُى ٓيَوَى ئاضِني هةضةز ثازضة كؤُلسيَتى ئاًادةكساو ( )precast concrete

بؤية دواجاز بريؤكةى داُاُى ثازضة تةختةى ثتةو ( ضيَس ) ياْ ثازضة كؤُلسيَتى ئاًادةكساو ثةضةُدكسا هةضةز زِيَسِةوى
ئةو شةويةى كةئاًادةكسابوو  ,وة ئةَ ثازضة تة ختاُة ياْ ثازضة كؤُلسيَتة ئاًادةكساواُة دائةُساْ هة ضةز
شةويةكةبةدووزى يةكطاْ و بةبازى ثاُيدا ضتووْ بة ٓيَوَةكة جيَطري ئةكساْ وثاغاْ ضوازدةوزياْ ثسِئةكسا هة بةزدى
غلاوى كوتساوة ئةًةؽ دوو ضودى ٓةبوو :
 -5بؤشياتس جيَطريبووْ و ُةجوالَُى تةختة ياْ كؤُلسيَتةكة بوو.
 -0بؤ ُةوةضتاُى ئاو هةذيَس ٓيَوَة ئاضِةكةدا ضوُلة بةزدة غلاوةكاْ دةوزى فوتةزياْ ئةبيِى.
ٓةزضةُدة بةكازٓيَِاُى ئةَ غيَواشة طوذًةيةكى شؤزى ثيَويطت بوو هةطةيَ كاتيَلى شؤز بؤ ئاًادةكسدُى ثازضة
كؤُلسيَتةكاْ ,بةالََ طوذًةى ضاكلسدُةوةى كةًرت بوو .
5
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بة كوزتى دةتواُني ثيَلٔاتةى ٓيَوَى غةًةُدةفةز ثؤهيَّ بلةيّ بة دوو بةغةوة :
 -5بةغى ضةزةوةى زِووى شةوى ) . ( permanent way
 -0بةغى ذيَسةوةى زِووى شةوى )  ( sub-gradeياْ ) . ( infra-structure
بةغى ضةزةوةغى ثيَم ديَت هةَ ثازضاُةى خوازةوة :
أ -ثازضة ٓيَوَى ئاضّ )  : ( Railsئةًةؽ بةشؤزى هة ثؤالَ ( فوالذ ) دزوضت دةكسيَت  ,هةغيَوةى ثيتى )  ( iية
,ئةبيَت شؤز ثتةو بيَت وة بة ٓيض غيَوةيةن ُابيَت بؤغايى ٓةواى تيابيَت وةخاهَى بيَت هة خوَتة وة ثيَلٔاتة
كيٌياويةكةى ئةبيَت بة جؤزيَم بيَت كةبةزطةى ثياكيَػاْ و زِاكيَػاْ و تةُاُةت ثػلِيِى دةُطيػى بؤ بلسيَت
.وة دةبيَت ضيفةتى ُةزًي)(flexibilityتيا بيَت بؤ ئةوةى ُةقستيَت .
ب -ذيَس زِاخةز )  : (sleepersئةَ ذيَس زِاخةزاُة بةبازى ثاُيدا دائةُسيَّ هةضةز ئةوضةوةى كةهةذيَسيدا فةزؽ
كساوة  ,وة ٓيَوَة ئاضِةكاُى ثيَوة توُد ئةبةضرتيَت  ,ئةَ ثازضة كؤُلسيَتاُة بةئاًيَسى تايبةت دةٓيَِسيَِة ضةز
ثسِؤذةو بةدووزى يةكطاْ دابةؽ ئةكسيَّ و دائةُسيَّ ,ئةًاُيؼ ٓةياُة بةغيَوةى ثازضة تةختةْ ( ضيَس ) ياْ
ثازضة كؤُلسيَت ياْ ثازضة ئاضّ ياْ بة تيَلةالَوى دائةُسيَّ .
ت -ضيِى بةزدى غلاو ياْ ضةو ) : ( ballastئةَ ضيِةؽ فةزؽ ئةكسيَت هةضةز زِازِةوى ٓيَوَى غةًةُدةفةزةكة
وة يازًةتى زِيَم زِاطستِى ٓيَوَةكة ئةدات هةغيَواشة ئاضؤيى و ضتووُيةكةى  ,وة قوزضايى ضةزةوةى خؤى
بةغيَوةيةكى زِيَم و ثيَم دابةؽ دةكات بؤ ذيَس ضيِةكاُى خؤى ٓ .ةزوةٓا يازًةتى زِؤضووُى ئاو ئةدات
هةبةغى ضةزةوة بؤخوازةوةو ُةًاُةوةى هة ٓيَوَةكاُدا .
ث -كويوةكاْ ( املفاتيح ) )  : ( switchesئةَ كويالُة بةكاز ئةٓيَِسيَّ بؤ طواضتِةوةى زِازِةوى غةًةُدةفةزةكة
هة ٓيَوَيَلةوة بؤ ٓيَوَيَلى تس بة بىَ ئةوةى غةًةُدةفةزةكة هة جوهَة بوةضتيَت .
ج -كةزةضتةى بةضنت )  : ( Fasteningsئةَ كةزةضتاُةؽ ثيَم ديَّ هة بصًازى ثؤالَيِى طةوزةى وةن ( ًيَذ )
ياْ بسغوى ثؤالَيني بؤ بةضتِةوةى ٓيَوَة ئاضِيِةكة هةضةز ثازضة كؤُلسيَتةكاْ )  ( . ( sleepersضةيسى
ويَِةى (  ) 0بلة )
* بةالََ بةغى ذيَسةوةى كةٓةهَطسى بةغى ضةزةوةية بسيتية هة ٓةهَلةُدْ و ثسِكسدُةوةو ئاًادةكسدُى ضيِةكاُى
ذيَسةوةى ئةو زِازِةوةية كة ٓيَوَى غةًةُدةفةزةكةى ثيَدا تيَجةزِ دةبيَت  .ثيَويطتة ئاًادةكازى باغى بؤ بلسيَت هة
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زِيَللسدُةوةو كوتاُةوةو شيادكسدُى ضيِى تيَلةهَةى تس ئةطةز ثيَويطت بلات ئةويؼ بة ثيَى وةالًَداُةوةى
ئةجناًى ثػلِيِى تاقيطةيى بؤ ئةو شةويةى كة ٓيَوَةكةى ثيَدا تيَجةزِ دةبيَت .

ويَِةى (  ) 0ثيَلٔاتةى بةغةكاُى ضةزةوةى ٓيَوَى غةًةُدةفةز

ديصايِى ٓيَوَى غةًةُدةفةز…
ثاؽ ئاًادةكسدُى بِاغةى ٓيَوَى غةًةُدةفةز وةن هةَ ويَِةيةدا (  ) 2زِوُلساوةتةوة و ٓةزوةٓا ثػلِيِى طوََى ذيَس
زِيَسِةوى ٓيَوَةكاْ بةثيَى وةالًَداُةوةى بةزطةطستِى طوَةكة ثيَويطتة ئةو ضيِاُةى بؤ دابِسيَت  ,دواى ئةوة ثيَويطتة
ئاًادةكازى بؤ داُاُى ٓيَوَة ئاضِيِةكاْ بلسيَت ئةويؼ بة دزوضتلسدْ و داُاُى ثازضة ئاضِى تؤكٌةو بةٓيَص هة جؤزى
( فوالذ) ئيَطتاكة شياتس هةَ جؤزة بةكازئةٓيَِسيَت كة بةزطةى قوزضايى )  (Loadيَلى شؤز دةطسيَت  ,وة غيَوةى ٓيَوَة
ئاضِةكاْ دةبيَت بةغى ذيَسةوةياْ تةخت بيَت بؤ ئاضاْ جيَطريكسدُى هةضةز ئةو ضازضة كؤُلسيَتة ئاًادةكساواُةى كة
بة ) ُ ( sleepersاضساوْ بووُةتة ٓةهَطسى ٓيَوَة ئاضِةكاْ.
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ويَِةى (  ) 2زووُلسدُةوةى ضيِةكاُى ذيَسةوةى ٓيَوَى غةًةُدةفةز

ضةُد منووُةيةن هةو ٓيَالَُةى كةبةكاز ٓيَِساوْ وةن ٓ :يَوَى ئاضِى ضةزثاْ ٓ ,يَوَى ئاضِى ( فيحِوي )
) ( vIgnores railكةذيَسةوةى تةختة وةن هةويَِةى (  ) 0ضةزةوة ديازة ٓ ,يَوَى ئاضِى غيَوة ثيتى ) ٓ , ( Tيَوَى
ئاضِى غيَوة ثيتى )  ( Uكةشياتس هةضةز ثازضة تةختةكاْ ئةضةضجيَِسيَت ٓ ,يَوَى ئاضِى بازهو ) ( Barlow
كةهةغيَوةى ثيتى ) ٓ ( Vةهَطةزِاوة داُساوة .دزيَرى ئةَ ٓيَالَُة ( )93ثىَ ية (  ) َ 55123بةغيَوةى ثازضة ئةٓيَِسيَِة
ضةزثسؤذة بؤئةوةى هةكاتى طواضتِةوةدا ئاضاْ بيَت  ,وة شياتس دزيَرى ضتاُدازى ئةَ ثازضة ٓيَالَُة ()82ثىَ ية
( )َ 50102وة ٓةزكاتيَم قةبازةى ظاهَلوُةكاْ شيادى كسد ئةوا دزيّرى ثازضة ٓيَوَةكاُيؼ شياد دةكات .تاوةكو كيَػياْ
شياتس بيَت ئةوا بةزطةى قوزضايى )  (Loadيَلى شؤزتس ئةطسْ وة ئةبيَتة ٓؤى خيَسايى شياتسى غةًةُدةفةزةكةؽ .
ئةَ ٓيَالَُة كاتى خؤى بة بسغوو ئةبةضرتاْ بةيةكةوة بة دزيَرى ثيَويطت هةضةز زِوويةكى تةخت ,بةالََ ئيَطتا بة هةحيٍ
)(CWRثيَلةوة ئةبةضرتيَّ كة بة ٓيَوَى غسيتى ُاضساوة بؤ ئةوةى بةزطةى شياتس بطسيَت ,ضوُلة خيَسايى شياتس
ثيَويطتة  .دووزى ُيَواْ ئةَ دوو ٓيَوَة تةزيبة هةضةزةتادا جياواشى ٓةبوو هة غويَِيَلةوة بؤ غويَِيَلى تس  ,بةالََ
هةئيَطتادا تازِادةيةن يةكدساوة بةغيَوةيةن كةبةزِيَرةى (  ) %28ى ٓةًوو ئةو ٓيَوَة ئاضِيِاُةى كة ووالَتاْ بةكازى
ديَِّ ثيَوةزى ئةو ثاُييةياْ داُاوة بة (  ) 1,435mmئةَ ثيَوةزةؽ بة ثيَوةزى (ضتيفِطوْ ) ُاضساوة  ,ثاُى ئةَ
ٓيَوَة هةووالَتة يةكطستووةكاُى ئةًسيلا جياواشة بة جؤزيَم كةهةُيَواْ ( 1,422mmبؤ  , ) 1,460mmوة ٓةزوةٓا
خيَسايى غةًةُدةفةزةكةؽ جياواشى ٓةية كةهةُيَواْ (  96.6 km/hrبؤ . ) 300 km/hr
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ئةتواُني ثؤهيَِى جؤزى ئةَ ٓيَوَة ئاضِاُة بلةيّ بة ثيَى ثاُى ) ُ( Gaugeيَواْ ٓيَوَةكاْ :
ٓ -5يَوَى ئاضِيِى ضتاُداز  :بةثاُى ( ً 5890وٍ ) وةن ثيَػرت بامساْ كسد ئةَ ثيَوةزةؽ بة
ثيَوةزى(ضتيفِطوْ ) ُاضساوة ,كةئةًسِؤ بةزِيَرةى (  ) % 28كؤى ئةو ٓيَالَُةى والَتاُى جئاُة
بةكازى ديَِّ .
ٓ -0يَوَى ئاضِيِى ثاُسِةو  :ئةَ ٓيَوَة ثاُيةكةى دةطاتة ( ً 5002وٍ ) وةن هةوالَتى زِوضيا كازى ثىَ
دةكسيَت ٓ ,ةزوةٓا هةوالَتاُى ( ئيطجاُياو ئةزجةُتني و ثوزتوطاي و ٓيِد و ضيالْ ) ثاُى ئةَ ٓيَوَة
دةطاتة ( ً 5282وٍ )  ,بطسة هةوة شياتسيؼ هة والَتى ( ئوضرتاهياو بةزِاشيى ) ثاُى ئةَ ٓيَوَة
دةطاتة ( ً 5232وٍ ) .
ٓ -9يَوَى ئاضِيِى تةضلسِةو  :داُاُى ئةَ ٓيَوَة شياتس هةو جؤزة شةوياُةدا طوجناوة كة بةزشو ُصًى شؤزى
تيا بيَت ,ئةويؼ هةبةز كةًلسدُةوةى طوذًةى ثسِكسدُةوةى ذيَس ٓيَوَةكاْ بة تيَلةهَة بة غيَوةى ضني بة
ضني بؤمنووُة هة والَتى ( ياباْ و باغوزى ئةفسيقا ) داُساوة بة ثاُى ( ً 5282وٍ ) ياْ هة والَتى
ضوزيا ٓةية بة ثاُى ( ً 5202وٍ ) وة هة ٓةُدىَ غويَِى والَتى ( بةزِاشيى و ئةزجةُتني ) داُساوة بة
ثاُى ( ً 5222وٍ ) ئةَ ٓيَوَة شياتس تةضم كساوةتةوة هة ٓةُدىَ غويَِى والَتى ٓيِد كة ثاُيةكةى
دةطاتة ( ً 820وٍ ) .
جازاْ ثاؽ تةواو كسدُى ضيِةكاُى بِاغةى ٓيَوَى غةًةُدةفةز ئةبواية بةكسيَلاز ئةو ثازضة كؤُلسيَتة
ئاًادةكساواُة كة ثيَياْ دةوتسيَت )  ( Sleepersدابِساُاية  ,ئةًةؽ كازيَلى طساْ بوو وة كاتيَلى شؤزى
ئةويطت .بؤية بة تيَجةزبووُى كات تواُسا بري هةدؤشيِةوةى ئاًيَسيَلى ثيَػلةوتووى تايبةت بلسيَتةوة بؤ
طواضتِةوةى ئةوثازضة كؤُلسيَتاُةو داُاُى هةضةز بِاغةكةو ثاغاْ داُاُى ٓيَوَة ئاضِةكةو بةضتِةوةى
بة )  (Sleeperةكاُةوة بةغيَوةيةكى ئةُداشةيى زِيَم و ثيَم.وةن هةويَِةى (  ) 8ديازة .
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ويَِةى (  ) 8ضؤُيةتى داُاُى )  ( Sleeperبة ئاًيَسى تايبةت

وةبؤ بيِيِى ضؤُييةتى جىَ بةجيَلسدْ و بِيادُاُى ٓيَوَى ئاضِني ئةتواُّ ضةيسى ئةَ طستة ظيديؤياُة
بلةْ هة ثةجيى ) : (http://www.youtube.comوةزطرياوْ .
http://www.youtube.com/watch?v=xuEefyIAO9k
http://www.youtube.com/watch?v=vq0qZuA2gtQ
http://www.youtube.com/watch?v=fFtVkx8DewU

ضاكلسُدُةوةو ضاوديَسيلسدُى ٓيَوَةكاْ
بة ٓؤى ئةو ٓاتووضؤ شؤزةى ظاهَلؤُةكاُى غةًةُدةفةزةكة بةضةز ٓيَوَةكاُدا ثيَويطتة ئةَ ٓيَوَة
ئاضِيِاُة بةزدةواَ هة ذيَس ضاوديَسى و ضاكلسدُةوةدا بّ ,هةضةزةتادا ضاكلسدُةوةو ضاوديَسى ٓيَوَةكاْ
تةُٔا بةٓؤى كسيلازةوة بوو بؤية طسفت و شةمحةتى شؤزى ٓةبوو  ,بةالََ ئيَطتا كازى ضاكلسدُةوةى
ٓيَوَةكاْ ئاضاْ بووة بةٓؤى ثةيدابووُى جؤزةٓا ئاًيَسى تايبةت بةخؤى .
بؤ ئةو ًةبةضتةؽ ثيَويطتة زِةضاوى ئةَ خاالَُة بلسيَت :
 -5ثاكلسدُةوةى زِووى ضةزى ٓيَوَة ئاضِةكاْ كةشؤز بةزدو تةُى ُاًؤ دةكةوُة ضةز ٓيَوَةكاْ ثيَويطت
بةالبسدُياْ و ثاكلسدُةوةياْ ٓةية ,ئةًيؼ بة جؤزة ئاًيَسيَم دةكسيَت كة خؤى غؤفيَسى ٓةيةو
بةضةز ٓيَوَةكةدا دةزِوات وثاكى دةكاتةوة .
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 -0توُدكسدُةوةو ضةوزكسدُى ئةو بسغوو بؤهَتاُةى هة جؤيِتةكاُدا ٓةْ كةبة ًةبةضتى ثيَلةوة
بةضتِى دوو ٓيَوَى ئاضِني بةكاز ٓاتووْ .
 -9طؤزِيِى ئةو ثازضة ٓيَوَةئاضِاُةى كة هةكاز كةوتووْ و ضوواوْ  ,تواُاى بةزطةطستِياْ ُةًاوة.
 -8ئاوزِغيَِلسدُى ئةو ضيِةى ذيَس ٓيَوَة ئاضِيِةكة كةهةبةزدى غلاو ياْ ضةو ثيَم ٓاتووة بة دةزًاُى
دذى طرووطيا ,بؤئةوةى ضةز دةزُةكات و ٓيَوَةكة داُةثؤغيَت ئةًةؽ شياتس هة وةزشى بةٓازاُدا
دةكسيَت ,وة ئاًيَسى تايبةتى خؤى ٓةية بةضةز ٓيَوَةكةدا دةزِوات و ئاوزِغيَّ دةكات  ,ياْ دةتواُسيَت
ئةو غةًةُدةفةزةى هةضةز ئةو زِيَسِةوة ٓاتووضؤ دةكات ٓةًاْ ئةو كازة ئةجناَ بدات .
 -0بة تيَجةزِبووُى كات ئةو ضيِة فةزغلساوةى ذيَسٓيَوَة ئاضِيِةكة كةهةبةزدى غلاو ياْ ضةو
)  (Ballast & sub-ballastثيَم ٓاتووة تووغى ووزدبوْ و جوالَُدْ و زِؤضووْ دةبيَت,ويَِةى()2
بةٓؤى ٓاتووضؤى شؤزى غةًةُدةفةز بةضةز ٓيَوَةكةدا ,بؤية ثيَويطتة بةزدو ضةوة ووزدبووةكاْ
البربيَّ و دووبازة بةزدوضةوى ُويَى بؤ زِاخبسيَت و بلوتسيَتةوة وثان بلسيَتةوة ,ئةًةؽ ثيَويطت بة
بةزشكسدُةوةى ئةو ٓيَوَة ئاضِة دةكات هةو غويَِاُةى كة ئةَ ضيِةى تيَدا زِؤضووة ,ئةَ كازةؽ
بةبةكازٓيَِاُى جؤزة غةًةُدةفةزيَلى تايبةت دةكسيَت كةثيَى دةوتسيَت ( نفاخـة احلجارة ).
ضوُلة ئةطةز ضاكلسدُةوةو ضاوديَسى هةٓيَوَةكاُدا ُةكسيَت ثيَدةضيَت غةًةُدةفةزةكة هةزِيَسِةوى خؤى
البدات و ببيَتة ٓؤى وةزطةزِاُى  ,وة هة ٓةُدىَ غويَِى هيَردا ثيَويطت بة ديوازى زِاطس دةكات بؤ ئةوةى
ئةو بةزدة غلاواُةى ذيَس ٓيَوَةكة تووغى زِؤضووْ ُةبّ وةن هة ويَِةكةدا ديازة .

ويَِةى (  ) 2دازِوخاُى بِاغةى ٓيَوَى غةًةُدةفةز
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ضوودو تايبةمتةُديةكاُى طواضتِةوة بة ٓيَوَى غةًةُدةفةز :
ٓاتووضؤكسدُى ٓاووالَتياْ و كاالَوكةهوثةهةكاُياْ هةزِيَى ٓيَوَى غةًةُدةفةزةوة طوجناوتسة هة ٓةًوو زِيَطاكاُى تسى
ٓاتووضؤ...ئةويؼ هةبةز ئةوةى هةكات و غويَِى ديازى كساوى خؤيدا بة غيَواشيَلى زِيَم و ثيَم هةٓةز ضواز وةزشةكةى
ضاهَدا بىَ ثضسِاْ بةزدةواَ دةبيَت و تووغى طريوطسفتى طةوزة ُابيَت ,وة ضاالَُةتواُاى طواضتِةوةى ُصيلةى (ً 00ويؤْ
طن) ى ٓةيةٓ .ةزوةٓا خيَساييةكى شؤزيػى ٓةية كةدةطاتة

(  902كٍ \ كاترًيَس ) هةطةيَ دهَِيابوُيَلى شؤز

هةضةالًةتى ٓاتووضؤ  ,بةغيَوةيةن كة زِووداوى ٓاتووضؤى بة زِيَرةى ( ) 802جاز كةًرتة هة زِووداوى ٓاتووضؤ بة
ئؤتؤًبيَىٓ !...ةزوةٓا بةزِيَرةى دةياْ جاز كةًرتة بة فسِؤكة!...
هةطةيَ ئةوةغدا ٓاتووضؤكسدْ بةغةًةُدةفةز ووشةو ضوتةًةُى كةًرت ثيَويطتة بةزِيَرةى هة (  ) % 02هة ئؤتؤًبيَوى
بازٓةهَطس  ,ئةًة جطةهةوةى طوذًةى تيَضووُى طواضتِةوةى شؤز ٓةزشاُرتة  ,وةهةٓةًووغى طسُطرت كازيطةزيةكى شؤز
كةًى ٓةية هةضةز ثيطبووُى ذيِطة...
بةكازٓيَِاُى زِيَسِةوى ٓيَوَى ئاضِني تةُٔا بؤ ٓاتووضؤى غةًةُدةفةز ُية  ,بةهَلو دةتواُسيَت ٓيَوَى ئاضِني دزوضت بلةيّ
بؤ طواضتِةوةى ٓاوالَتياْ هة زِيَـى ئةَ جؤزة غيَواشاُةى تسى طواضتِةوة :
 -5تساَ)  :( tramwayتساَ وةن غةًةُدةفةز هةضةز ٓيَوَى ئاضِني دةزِوات هة ُاو غازةكاُدا ٓاتووضؤ
دةكات هةُصيم زِيَطاى ئؤتؤًبيَوةكاْ زِازِةوى بؤ دزوضت ئةكسيَت  ,وةكازكسدُيػى بة ووشةى كازةباية .
ً -0يرتؤ )  : (metropolitanشياتس هةو غازاُة دزوضت دةكسيَت كة ضسِى داُيػتواُى شؤز شؤزة  ,ئةًيؼ
وةن غةًةُدةفةزو تساَ هةضةز ٓيَوَى ئاضِني دةزِوات  ,بةالََ هةذيَس شةويةوة  ,بؤئةوةى زِيَرةى ضسِى ٓاتووضؤ
كةَ كاتةوة  ,بةووشةى كازةبا ئيؼ ئةكات شؤز جاز بىَ غؤفيَسيػة  !...هةشووزبةى ووالَتاُى دوُيا بةكاز
ئةٓيَِسيَت ,وةن ووالَتى ئيَساْ كة هة ضاهَى  5333هة ذيَس شةويةوة دزوضتلسا  ,ئةَ ًيرتؤية بة ضواز ئازاضتة
دةزِوات هةُاو غازى تازاُداية  ,دزيَريةكةى (  582كٍ ) وة (  ) 28ويَطتطةى ٓةية زِؤذاُة ُصيلةى ضواز ًويؤْ
ٓاوالَتى ٓاتووضؤ ثيَدةكات ٓ.ةزوةٓا ًيرتؤى دوبةى هة والَتى ئيٌازات كةهة بةزوازى ( ) 0223\3\3
كاترًيَس (  ) 23:23: 23ئيَوازة كسايةوة  !...بة ضواز ئازِاضتة دةزِوات هةضواز دةوزى دوبةيةوة تاوةكو
فسِؤكةخاُةى دوبةيؼ ئةبةضتيَت بة يةكةوة  .دزيَريةكةى (  522كٍ ) وة ( ) 88ويَطتطةى ٓةية .ئةوةى
ئةَ ًيرتؤيةى دوبةى هة ًيرتؤى ئيَساْ جيا ئةكاتةوة ئةوةية كة ًيرتؤى دوبةى هة ذيَسشةوى و ضةز شةويؼ
ٓاتووضؤ دةكات وة تةُٔا (  ) 8ويَطتطةياْ هة ذيَس شةويةوةْ  .طوذًةى تيَضووُةكةغى ُصيلةى (ً )5010وياز
دزٓةًى ئيٌازاتية .
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ً -9ؤُؤزِايى)  : (monorailثيَلٔاتةى ٓيَوَى ئةَ جؤزة غةًةُدةفةزة تان ٓيَوَة واتة هةضةز دوو ٓيَوَى
ئاضِني ٓاتووضؤ ُاكات بةهَلو تةُٔا هةضةز يةن ٓيَوَى ئاضِني دةزِوات منووُةى ئةَ جؤزةؽ هة كواالالًجوز
ثايتةختى والَتى ًاهيصياية كة هة بةزوازى (  / 95ئاب  ) 0229 /دزوضت كسا  ,ويَِةى ( ) 3

ويِةى (  )3تان ٓيَوَى غةًةُدةفةز كة بة ًوُوزِايىَ ُاضساوة

ٓيَوَى غةًةُدةفةزى ًؤُؤزِايىَ  :ثيَم ٓاتووة هة غةًةُدةفةزيَلى كازةبايى ٓةهَواضساو ٓ ,اتووضؤ دةكات هة ُيَواْ
ضةُديّ ويَطتطةدا هة كواالالًجوز  ,ذًازةى ئةو ويَطتطاُةى كة غةًةُدةفةزى ًؤُؤزِايىَ ثيَيدا تيَدةثةزِيَت بسيتية
هة (  ) 55ويَطتطة ,بة دزيَرى ( )3كٍ  ,ئةًةؽ بة دآيَِاُيَلى طةوزة و طسُط دادةُسيَت هة بوازى ٓاتووضؤدا هة
ًاهيصيا  ,وة بووةتة ٓؤى كةًلسدُةوة ثاهَةثةضتؤى ٓاتوو ضؤ هة غازةكةدا بةغيَوةيةكى شؤز باؽ و ئاضاُلازى
ٓاتوو ضؤى ٓاوالَتياْ  .ويَِةى ( ) 52
ٓةزةوةٓا ٓؤكازى تسى طواضتِةوة ٓةْ هةضةز ٓيَوَى ئاضِني وةن غةًةُدةفةزى ًوطِاتيظ (magnetic
)  levitationو طواضتِةوة بةكابيِةى ٓةهَواضساو بة كيَبوَةوة هةٓةوادا ) (cable railwayكة
بة تةهةفسيم ُاضساوة .
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ويِةى ( ٓ )52يَوَى غةًةُدةفةزى ًؤُؤزِايأل هة كواالالًجوز

بةالََ ئةو غيَواشة طويَصةزةواُةى كةشؤز هةيةن ئةضّ هةضةز ٓيَوَى ئاضِني ٓاتووضؤ دةكةْ وة هةشووزبةى والَتاْ
طسُطياْ ثىَ ئةدزيَت شياتس بسيتني هة ( غةًةُدةفةز و ًيرتؤ و تـساَ ) هيَسةدا ٓةُديَم هيَلضووْ و جياواشياْ باع
دةكةيّ :

جياواشى و هيَلضووْ هة ُيَواْ ( غةًةُدةفةز و ًيرتؤ و تساَ ) ضى ية...؟
ً ( -5يرتؤ ) وغةيةكى فةزِةُطية ) ً( ( metropolitanيرتؤثؤهَيتاْ ) واتة ٓيَوَى ئاضِني ,بةالََ ( تساَ )
) (Tramوغةيةكى ئيِطويصية بةواتاى طويَصةزةوةى بضوون ديَت.
ً ( -0يرتؤ ) شياتس هة ذيَس شةويةوة ) ٓ ( Undergroundاتووضؤ دةكات  ,بةالََ ( تساَ ) هةضةز شةويةوة
ٓاتوو ضؤ دةكات .
ً ( -9يرتؤ ) شؤز جاز بىَ غؤفيَسة !...بةالََ ( تساَ ) ئةبيَت غؤفيَسى ٓةبيَت .
ٓ -8ةزدووكياْ هةضةز ٓيَوَى ئاضّ ٓاتووضؤ ئةكةْ  ,وة دائةُسيَّ هةو زِيَطاياُةى كة غويَِى ُيػتةجىَ بووْ و
باشزطاُياْ هةضةزة ,وةشياتس هةُاو غازةكاُدا ٓاتووضؤ دةكةْ و ُاضِة دةزةوةى غاز .
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 -0غويَِى ئازاضتةى ( ًيرتؤ ) هةذيَس شةويةوة ديازى دةكسيَت  ,بةالََ ( تساَ ) هةضةز شةويةو بةتةُيػت ياْ ُصيم
زِيَطاى ٓاتووضؤى ُاو غازة  ,وةن يةن ويَطتطةى تايبةتياْ ٓةية بؤ ضةزكةوتّ و دابةشيّ.
ٓ -2ةزدووكياْ بؤكةًلسدُةوةى ثاهَةثةضتؤى ٓاتووضؤ بةكازديَّ  ,بةالََ دزيَرى ٓيَوَى ( ًيرتؤ ) شياتسة هة دزيَرى
ٓيَوَى ( تساَ ) كة بة ضةزيا تيَجةزِ دةبّ.
ً( -8يرتؤ) تواُاى طواضتِةوةى ضةزُػني هة يةن كاترًيَسدا هة ُيَواْ (  ) 92,222 – 3,222كةضة ,بةالََ
( تساَ ) هة ُيَواْ (  ) 3,222 – 9,222كةضة .
 -2دزيَرى ( ًيرتؤ ) هةُيَواْ (ً ) 522 – 80ةتسة  ,بةالََ ( تساَ ) دزيَريةكةى ( ً ) 22 – 92ةتسة .
ئةَ جياواشى و هيَم ضووُاُةى ( ًيرتؤ ) و ( تساَ ) هة طةيَ غةًةُدةفةز ئةوةية كة غةًةُدةفةزيؼ بةٓةًاْ
غيَوة هة ضةز ٓيَوَى ئاضّ ٓاتووضؤ دةكات و بؤ كةًلسدُةوةى ثاهَةثةضتؤى ٓاتووضؤ بةكاز ديَت  ,بةالََ ئةزكى
غةًةُدةفةز طساُرتو قوزضرتة هة طواضتِةوةى زِيَرةيةكى شؤزى ضةزُػني و كاالَكاُياْ  ,وة ٓةزوةٓا تةُٔا هة
ُاو باشُةى غازةكاُدا ٓاتووضؤ ُاكات بةهَلو دةضيَتة دةزةوةى غازةكاْ ُ ,يَواْ غاز بؤ غازيَلى تس بطسة هةوةؽ
شياتس ُيَواْ والَتيَم بؤ والَتيَلى تس...بة جؤزيَم تواُى طؤزِاُلازى بةضةز ُةخػةى جئاُدا بيَِيَت .

ضؤُيةتى جيَبةجيَلسدُى ُةخػة زِيَطاى ٓيَوَى ئاضِيِى غةًةُدةفةز
ديازى كسدُى ئازِاضتةى ٓيَوَى غةًةُدةفةز بةضرتاوة بة توبوطسافى ضسوغتى شةويةكةوة  ,كاتيَم ُسخى الداُى الزى
) ( slopeى دزيَرى زِيَطاكةو بةزشى و ُصًى زِيَطاكةًاْ شاُى ئةو كاتة ئةتواُني خيَسايى و تواُاى غةًةُدةفةزةكة ديازى
بلةيّ  ,ضوُلة جازى وآةية ئةو زِيَطايةى ديازمياْ كسدووة بؤ تيَجةزِبووُى ئةَ ٓيَوَة بةزشو ُصًى و دؤيَ و ُػيَوى شؤزى
تياية  ,بؤية ثيَويطتة هةَ كاتةدا ثةُا بةزيِة بةز ( ٓةهَلةُد ْ و ثسِكسدُةوة ياْ ٓةُديَم كازى بيِاضاشى وةن
دزوضتلسدُى ثسد ياْ توُيَى ياْ ديوازى زِاطس) .
وةُسخى الداُى دزيَرى زِيَسِةوةكة ئةتواُني دايبِيَني بة  ( %25واتة بؤ ً 5222ةتس ئاضؤيى يةن ًةتس ضتوُى وةز
دةطسيّ ) ,هةَ كاتةدا خيَسايى غةًةُدةفةزةكة دةطاتة شياتس هة (  522كٍ \ كاترًيَس ) وة ئةتواُني ئةَ زيَرةى الزية
شيادكةيّ كاتيَم شاُيٌاْ تووغى طوذًةيةكى شياد هة ثيَويطت دةبني ياْ ضةختى زِيَطاكة شؤزة هة بةزشى و ُصًيدا .
ئاًادةكسدُى ضيِةكاُى بةغى ذيَسةوةى ئةَ ٓيَوَة دةبيَت هة ذيَس ضاوديَسيدا بيَت  ,وة كازى ثسكسدُةوة دةبيَت ضني بة ضني
ئةجناَ بدزيَت ثاؽ كوتاُةوةى تةواو  ,وة دةبيَت هيَوازى التةُيػتةكاْ الزى ) (side slopeى تةواو وةزطسيَت و
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جيَطري بيَت  ,بؤئةوةى هةكاتى بازاْ بازيِى شؤزدا هيَوازةكاْ تووغى زِؤضووْ ُةبّ وة ثيَويطتة جؤطةى التةُيػت
)  (side ditchدزوضت بلسيَت تةزيب بة زِيَطاكة بؤ تيَجةزِبووُى ئاو  .ويَِةى ( ) 55

ووو

ويَِةى ( ) 55تةُيػتة الزيةكاْ ) (side slope

كاتيَم هةٓةز زِيَطايةدا ئاضتى بةزشى ثسِكسدُةوة طةيػتة  50بـؤ ً 52ةتس ئةوا ثيَويطت بةَ ثسِكسدُةوةية ُاكات
بةهَلو دةبيَت هةبسى ئةوة ٓةهَطني بة دزوضتلسدُى ثسد هةو غويَِةدا ,ويَِةى ( ٓ . ) 50ةزوةٓا كاتيَم ئةَ زِيَطاية بة
شجنرية ضيايةكى بةزشو شؤزدا تيَجةزِى بؤ ئةوةى تووغى بسِيِيَلى شؤز ُةبني ئةوا ثيَويطتة بري هة هيَداُى توُيَى بلسيَتةوة
كة ئةًةؽ طوذًةكةى كةًرت دةبيَت و زِيَطاكةؽ ُصيم دةكاتةوة ٓ .ةُديَم غويَِيؼ هيَرى شؤزة ثيَويطت بة ديوازى زِاطس
دةكات بؤ ئةوةى زِيَسِةوى ٓيَوَةكة تووغى دازِووخاْ و زِؤضووْ ُةبيَت  .وةن هة ويَِةى (  ) 2دا ديازة .

.
ويَِةى (  ) 50هةَ ويَِةيةدا هة بسى ثسِكسدُةوة ثسد دزوضتلساوة
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 ئةو ٓؤكازاُةى كازيطةزيياْ ٓةية هةضةز ديازى كسدُى ئازِاضتةى ٓيَوَى ئاضِيِى غةًةُدةفةز:
ثيَويطتة ثيَؼ ديازيلسدُى ئازِاضتةى ٓيَوَى غةًةُدةفةز بؤمنووُة هة ٓةزيٌَى كوزدضتاُدا ئاطادازى ئةو
ٓؤكازاُة بني كة كازيطةزيياْ ٓةية هة ضةز زِيَسِةوى ٓيَوَى ٓاتووضؤى غةًةُدةفةزةكة هةو ُاوضاُةدا ,
ئةًاُةى خوازةوةؽ ٓةُديَم ٓؤكازْ :
يةكةَ ٓ :ؤكازى ضسوغتى كةئةًاُةى الى خوازةوةْ :
 كةؽ و ٓةوا :هة كـوزدضتاُدا وةزشةكاْ ضيٌاى زِاضتةقيِةى خؤياْ دةُويَِّ بؤمنووُة ٓاويِى شؤز طةزَ و شضتاُيػى ضازدو
بةفسو بازاُاوية .وة طةزًياْ و كويَطتاُى ٓةية  ,بؤية ثيَويطتة كةؽ و ٓةواى ئةو ُاوضةية هةبةزضاو بطرييَت
كةئةَ ٓيَوَةى ثيا تيَجةزِ دةبيَت ,
وةن بةزش بوُةوةو ُصَ بوُةوةى ثوةكاُى طةزًا  ,بازيِى بةفسو بازاْ  ,خويَ بازيّ ٓ ,ةهَلسدُى زِةغةبا .
ئةطةز ئاغِا بوويّ بةَ ٓؤكازاُة ئةوكاتة دةتواُسيَت هة ديصايِى ٓيَوَة ئاضِيِةكةدا كاز بؤ ئةَ ٓؤكازاُة
بلسيَت بةتايبةت هة كػاْ و ضووُةوةيةكى جؤزى ئاضِةكة هة جؤيِتةكاُدا و ٓةزوةٓا ديازيلسدُى قةبازةى
كابيِةكاْ ( ظاهَلؤُةكاْ ) هةطةيَ خيَسايى غةًةُدةفةزةكة .
 توبوطسافى ضسوغتى ضةز زِووى شةويةكة :ئةًةؽ شؤز طسُطة كازى هةضةز بلسيَت وة ٓةويَ بدزيَت ئازِاضتةى ٓيَوَةكة تابلسيَت بةو غويَِاُةدا بسِوات
كةتةختاُية وبةزشو ُصًى كةًة بؤئةوةى تووغى دابيِلسدُى طوذًةيةكى شؤز ُةبني .
 خان و جؤزةكاُى :ثيَويطتة بصاُسيَت خاكى ذيَس ئةو زِيَسِةوةى كة ٓيَوَى غةًةُدةفةزةكةى ثيا تيَجةزِ ئةبيَت هة ض جؤزيَلة ,
بةزدةالَُة ياْ تيَلةهَةية ياْ قوزِو هيتةية  ,بؤ ٓةز يةكيَم هةَ جؤزاُةؽ ثيَويطتة كازو ثػلِيِى تايبةتى
خؤى بؤ بلسيَت .
ٓةزوةٓا ٓؤكازى تسى ضسوغتى ٓةْ وةن  :بةزشوُصًى زِووى شةوي ( التضـاريس ) (كة ثيَػرت بامساْ كسد ),
بووُى ضسِى دازضتاْ هةُاوضةكةدا ,وة زِووبةز و غيَوةى شةوى و ٓةزوةٓا غويَِى شةويةكةؽ كة بصاُني دةكةويَتة
ضةز ض ٓيَوَيَلى دزيَرى و ثاُى ُاوضةكة ئةًةؽ كازيطةزى ئةبيَت هةضةز ديازيلسدُى كةؽ و ٓةواو دابةؽ
بووُى داُيػتواْ و طةغة ثيَداُى ئابوزى هةو ُاوضةيةدا .

17

دزوضتلسدُى ٓيَوَى غةًةُدة فةز

دووةَ ٓ :ؤكازى ًسؤيى وةن ئةًاُةى الى خوازةوة :
 ضسِى داُيػتواْ :ذًازةى داُيػتواْ هةو غويَِاُةى كةئةَ ٓيَوَةى ثيا تيَجةزِ دةبيَت ثيَويطتة هةبةز ضاو بطرييَت  ,ضوُلة ئيٌَة
ثيَػرت بامساْ كسد كةبووُى ٓيَوَى غةًةُدةفةز ئةبيَتة ٓؤى كةًلسدُةوةى ثاهَةثةضتؤى ٓاتووضؤ  ,كةواتة
ثيَويطتة ئةَ ٓيَوَة بةو غويَِاُةدا تيَجةزِيَت كة ذًازةى داُيػتواْ تيايدا شؤزة .
 بووذاُدُةوةى كةزتى ئابوزى :يةكيَلى تس هة ٓؤكازةكاُى طةياُدُى ٓيَوَى غةًةُدةفةز بةو ُاوضاُةدا كةديازى كساوة بؤ بووذاُدُةوةى
ئابوزى ُاوضةكةية ,وةن بسةو ثيَداُى كةزتى كػتوكايَ و ثيػةضاشى و باشزطاُى ُاوضةكة هةُيَو خؤياُداو
ٓةزوةٓا ثةيوةضتلسدُى ُاوضةكة بة دةوهَةتاُى دزاوضيَوة .
 ثيَػلةوتِى تةكِؤهؤجى :ئةًيؼ كازيطةزى خؤى ٓةية هةضةز ٓاتووضؤى غةًةُدةفةز وةهةضةز جؤزو قةبازةو ئازاضتةى غةًةُدةفةز ,
بةغيَوةيةن كةبتواُسيَت غةًةُدةفةزى جؤزى ُوىَ و ثيَػلةوتوو بٔيَِسيَت كةتواُاى طواضتِةوةى زِيَرةيةكى
شياتسى ٓةبيَت هة كةهوثةي و ضةزُػني بؤًاوةيةكى دووز  ,هةطةيَ بووُى ( كابيِة ) ظاهَلؤُى قةبازة جياواش
بطوجنيَت بؤ طواضتِةوةى غتووًةن كة بةغيَوةى حاويةى طةوزة دزوضت دةكسيَّ بة دزيَرى ( ) 82ثىَ ياْ
حاويةى بضوون بةدزيَرى (  ) 02ثىَ  ,كةيةن داُةياْ تواُاى طواضتِةوةى ( ) 08بؤ (  ) 82تةْ غتووًةكى
ٓةية ئةطةز ضةزبةتايَ بيَت  ,ياْ تواُاى ( ) 08بؤ (  ) 08تةْ غتوًةكى ٓةية ئةطةز داخساو بيَت  ,ضةزةزِاى
ٓةزشاُى ُسخى طواضتِةوةى كةي و ثةي و ضةزُػيِةكاْ .
 ثةيوةُدى ُيَودةوهَةتى " ضياضى و ضةزباشى " :طةياُدُى ٓيَوَى غةًةُدةفةز بؤ ُاوضة ضِوزيةكاْ بةتايبةتى ئةوُاوضاُةى بووُةتة ًةزشيَم بؤئاهَوطؤزِى
باشزطاُى طسُليةكى شؤزى ٓةية هةبةزةوثيَػربدُى ثةيوةُدى ُيَواْ دوو ووالَت هةزِووى ضياضيةوة  ,وةدةبيَتة
ٓؤى كسدُةوةى باشازِ هةُاوضة ضِوزيةكاْ و ئاوةداُلسدُةوةى ُاوضةكة ,ئةًة جطة هةوةى قةزةباهَغى
هةغازةكاْ كةًرت دةكاتةوة ٓ ,ةزوةٓا هةزِووى ضةزباشيػةوة طسُطى شؤزى ٓةية هة طةياُدُى ثيَويطتى
ضةزباشى بؤ ضةز ضِوزةكاْ و دابيِلسدُى ٓيٌَِى و ئاضايؼ هةضةز ضِوزةكاْ .
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 دةزئةجناًى ئةَ ثسِؤذةية :
هة كؤتايى ئةَ باضةدا ثيَويطتة بصاُني بووُى ٓيَوَى غةًةُدةفةز هة ووالَمتاُدا طسُطيةكى شؤزى ئةبيَت كة هةَ
خاالَُةى خوازةوةدا كوزمتاْ كسدووُةتةوة :
ٓ -5يَوَى غةًةُدةفةز ئةبيَتة ٓؤى بةزةو ثيَػربدُى ووالَت هة ئاوةداُلسدُةوةيدا وة هة دزوضتلسدُةوةى ذيَسخاُى
ئابوزى ووالَت  ,ئةويؼ بة طةغةثيَداُى كةزتى كػتوكاهَى و باشزطاُى و ثيػةضاشى .
 -0بة ٓؤى كةًى ُسخى طواضتِةوةكةى كازيطةزى شؤزى ئةبيَت هةضةز ٓاوالَتياْ بة بةكازٓيَِاُى ئةَ ٓيَوَة هة
طةغتة باشزطاُى و طةغتوطوشازةكاُياُدا .
 -9هة زِووى ذ يِطةييةوة كازيطةزى باغى ئةبيَت هة كةَ بووُةوةى ثيظ بووُى ذيِطة و تةُدزوضتى ٓاووالَتياْ كة
هةَ زِؤذطازةدا غيَواشةكاُى تسى طواضتِةوة بووُةتة ٓؤى ثيظ بووُى ذيِطة بة تايبةت هة غازةكاُدا .
 -8هة زِووى ضةالًةتى ٓاووالَتياْ زِؤهَيَلى شؤز باغى ٓةية هة ضاو طويَصةزةوةكاُى تس ٓ ,ةزوةٓا شووتس دةطةُة
غويَِى ًةبةضت .
 -0هة ثةيوةضتلسدُى ئةَ ٓيَوَة بة دةوهَةتاُى دزاوضيَوة كازيطةزى باغى ئةبيَت بة كسدُةوةى ووالَت بة زِووى
جئاُدا ...هة زِووى باشزطاُى و ٓاتووضؤى ٓاووالَتياْ .
 -2بؤ ئةَ ًةبةضتةؽ ثيَويطتة وةشازةتى طواضتِةوة كاز ئاضاُى تةواو بلات هة ئاًادةكازى و ٓاوكازيلسدْ و
ئاضاُلازى بؤ كةزتى تايبةت بة ًةبةضتى ئةجناَ طةياُدُى ئةَ ثسِؤذةية ٓ ,ةزوةٓا دزوضتلسدُى هيرُةى
زِاويَركازى ٓاوبةؽ هة ُيَواْ وةشازةت و شاُلؤكاُدا بؤ بةدواداضووْ و هيَلؤهَيِةوة ( حبث ) ى ثيػلةوتوو هةَ
بوازةدا .
 -8دةشطاكاُى زِاطةياُدْ ثيَويطتة طسُطيةكى باؽ بدةْ بةَ جؤزة ثسِؤذاُة ئةويؼ بة ٓاُداْ و ٓوغياز كسدُةوةى
ٓاووالَتياْ هة بةكازٓيَِاُى ٓيَوَى غةًةُدةفةز هة طةغتةكاُياُدا .
 -2ئةوةى كة شؤز طسُطة ثيَويطتة وةشازةتى طواضتِةوة كؤًجِيايةكى ُيػتيٌاُى دامبةشزيَِيَت بؤ منووُة
( كؤًجاُياى ٓيَوَى غةًةُدةفةزى كوزدضتاْ ) بؤ ئةوةى ئةزكى ئةَ ثسِؤذةية بطسيَتة ئةضتؤى خؤى هة ُاوةوة و
دةزةوةى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ  ,وة ٓةزضى شووة كاز بلسيَت بؤ ئةوةى ئةَ كؤًجاُياية ببيَت بة ئةُداَ هة كؤًجاُيا
جئاُييةكاُى ٓيَوَى غةًةُدةفةز .
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ضةزضاوةكاْ.....
************
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